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Zastupitelstvo, rada města
a starosta Fryštáku
Mgr. Lubomír Doležel
přejí všem maminkám k jejich svátku
hodně zdraví, štěstí, lásky a především
rodinné pohody.

O slovo se hlásí nadcházející poetický měsíc květen, který nám každoročně přináší nejen onen pověstný „lásky
čas“, ale současně nám připomíná,
jaké významné místo v našem každodenním životě představují ženy – matky
(pravidelně vždy o druhé májové neděli
slaví svůj svátek), a rovněž nám také
15. květen zdůrazňuje, jak velmi je naší
společností akcentována úloha rodiny
– tento den je ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. I proto si vám dovoluji předložit několik informací, které
v rámci života našeho města s tématem
rodiny souvisí. Možná jste zaznamenali,
že se i v loňském roce naše město – na
základě rozhodnutí zastupitelstva – zúčastnilo dalšího, již pátého ročníku celostátní soutěže „Obec přátelská rodině“, kterou vyhlašují Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro
rodinu a rovné příležitosti Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Síťí mateřských center a Asociací
center pro rodinu (nově se k poslednímu
ročníku kromě jiných partnerů organizátorsky připojil jako spoluvyhlašovatel
také Svaz měst a obcí ČR). Tato soutěž
– jak sděluje MPSV ČR na svých webových stránkách – cituji „…představuje
rodinnou politiku jako komplexní souhrn
opatření a aktivit z celé řady veřejných
oblastí života společnosti, jejichž systematické zavádění a realizace přispějí
k tvorbě prostředí všestranně přátelského rodině na místní úrovni...“
Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, města, statutární města a městské části nebo obvody statutárních
měst územně členěných na městské
části či obvody z celé České republiky.
Obce soutěží v rámci pěti velikostních
kategorií podle počtu obyvatel.
Jsem rád, že vám mohu sdělit, že
náš – fryštacký projekt prorodinné politiky v celostátní konkurenci v rámci naší
velikostní kategorie (tři tisíce až deset
tisíc obyvatel) obstál a naše město obsadilo – dle mého soudu – docela pěkné
páté místo. Jen připomínám, že se hodDokončení na str. 5

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 07/2013/VI ze dne 20. 3. 2013 (Výběr)
• RMF bere na vědomí sdělení MAS
– Partnerství Moštěnka, o. s., ve věci
úhrady členského příspěvku města
Fryštáku za r. 2013, jakožto výsledek
jednání starosty ve věci odmítnutí tzv.
Účtovacího dopisu bez připomínek
(v roce 2013 město Fryšták bez členského příspěvku).
• RMF bere na vědomí záměr pořadatelů 43. Barum Czech Rally Zlín vést
rychlostní zkoušku Přírodním parkem
Hostýnské vrchy a ukládá starostovi
předložit tuto žádost k projednání zastupitelstvu města.
• RMF souhlasí s nezbytně nutnou

rekonstrukcí koupelny (výměnou vany
za sprchový kout) v bytě č. 232 Domu
s byty pro důchodce Fryšták, čp. 382
na nám. Míru, na náklady žadatele,
tj. manž. Fialových), a to na základě
před. odsouhlasení technického řešení rekonstrukce zástupcem města
a umožnění průběžné kontroly prací.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi, ved.
OSMM, neprodleně zajistit zpracování
pasportizace objektu Domu s byty pro
důchodce Fryšták (zaměření skutečného stavu objektu) a zhodnocení skutečného stavebně technického stavu
objektu a návrhu opatření vedoucích
k postupné revitalizaci objektu.
• RMF schvaluje návrh dokumentu Poptávka pojištění speciﬁkující rozsah
a bližší podmínky pojištění majetku
města (mimo vozového parku a pojištění JSDH MF) a pověřuje poskytovatele
služeb dle výše zmiňované smlouvy - pojišťovacího makléře – ﬁrmu OPTIMUM –
centrum pojištění, s. r. o., Vsetín, předložením nabídek jednotlivých uchazečů
(pojišťoven) v počtu minimálně pěti,
s důvodovou zprávou a doporučením
cenově nejvhodnější nabídky při zachování požadovaného rozsahu pojištění,
a to v termínu tak, aby nová smlouva
byla uzavřena k 1. 6. 2013.
• RMF v návaznosti na směrnici města Fryštáku č. 2/2012 bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
na administraci výběrového řízení na
pořízení komunální techniky – samosběrného čistícího stroje pro údržbu
zpevněných ploch bez připomínek.
• RMF schvaluje vítěze veřejné zakázky na zajištění zpracovatele výběrového
řízení na pořízení komunální techniky
– samosběrného čistícího stroje pro
údržbu zpevněných ploch, a to ﬁrmu
MYLAND, s. r. o., Praha.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a spol. MY-
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LAND, s. r. o., Praha za účelem administrace výběrového řízení vč. vypracování
zadávací dokumentace podle pokynů
žadatele a dalších úkonů souvisejících
s pořízením komunální techniky – samosběrného čistícího stroje pro údržbu
zpevněných ploch dle přísl. legislativy
a pověřuje Mgr. L. Doležela, starostu
města, podpisem této smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí informace
o jednání Komise pro školství, mládež
a tělovýchovu při RMF v návaznosti na
zápis č. z 2/13 ze dne 6. 3. 2013 bez
připomínek.
• RMF souhlasí s účastí města v projektu mobilního letního kina, organizovaného spol. Enapo obchodní, a. s., zast.
P. Šerým, a ukládá Mgr. P. Nášelovi,
ved. městské knihovny, organizačně
akci zajistit.
• RMF schvaluje účast města Fryštáku
v projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ a jmenuje jako zástupce města Fryštáku, který bude organizačně zajišťovat spolupráci města
Fryštáku v tomto projektu, Ing. P. Osohu, předsedu Komise sociální, bytové
a pro rodinu při Radě města Fryštáku,
a pověřuje jej jednat v oblasti komunitního plánování za město Fryšták.
• RMF s ohledem na nevyhovující tepelně – izolační a technické vlastnosti,
jakož i amortizaci bytové jednotky č. 1
v objektu č. p. 43 Fryšták, náměstí
Míru, schvaluje slevu výše nájmu v tomto objektu ve výši 25 %.
• RMF s účinností od 1. 4. 2013 schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.
1 v objektu č. p. 43 Fryšták, náměstí
Míru, mezi městem Fryšták, a V. Odstrčilovou, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení Mgr. J.
Zwyrtek Hamplové, advokátky, ve věci
uplatnění náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem státu bez
připomínek a schvaluje úhradu faktury
za převzetí zastoupení a uplatnění nároku náhrady škody.
• RMF bere na vědomí odpověď

OSMM, zpracovanou Ing. M. Kasalou, k námitkám proti smlouvě o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, uplatněné PhDr. R. Valou, bez
připomínek.
• RMF souhlasí s umístěním závory
přes účelovou komunikaci na pozemku
p. č. 992/3 k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
na náklady nájemce okolních pozemků
z důvodu zabránění vzniku dalších černých skládek v lokalitě v okolí zmiňované účelové komunikace.

• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 5
k licenční smlouvě mezi Městem
Fryšták, a spol. GEPRO, spol. s r. o.,
Praha za účelem převodu práv k užívání počítačového programového vybavení - položka MISYS-MĚSTO/V11/UP
9/LAN2, event. č. 12225 E, a MISYSPASPORT KOMUNIKACÍ/UP a pověřuje
starostu města Mgr. Lubomíra Doležela
podpisem příslušného dodatku.
• RMF s odkazem na konzultace s provozovatelem Jídelny Němec v Domě
s byty pro důchodce Fryšták a s velitelem OO PČR Fryšták schvaluje úpravu
doby stání na parkovišti na ul. Komenského v úseku podél Domu s byty pro
důchodce, a to tak, že doba stání se
stanovuje v pracovní dny na dobu nejvýše přípustnou 45 min, a to vždy v době
od deseti do čtrnácti hodin, a pověřuje
Ing. M. Kasalu neprodleně zajistit realizaci tohoto opatření.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 08/2013/VI z 25. 3. 2013 (Výběr)

• RMF ve věci předložené žádosti
o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
pro dopravce HOUSACAR, s. r. o., číslo
linky 820007 Zlín – Lukov – Holešov,
souhlasí s udělením této licence, a to
z důvodu, že uvedená linka řeší základní dopravní obslužnost občanů města
Fryštáku, dopravce zde má zastávku,
přičemž stávající zkušenost s poskytovanými službami uvedeného subjektu je
velmi pozitivní.
• RMF uděluje souhlas s konáním 8.
ročníku volejbalového turnaje v prostorách Sportovního areálu města Fryštáku při Základní škole ve Fryštáku, který
se uskuteční u příležitosti výročí osvobození města, a to v sobotu dne 11.
5. 2013 a uděluje souhlas k možnosti
zřízení zázemí pro občerstvení účastníků a hostů turnaje na travnaté ploše
areálu. Zajištění pořádku a dodržení
všech ustanovení dle Provozního řádu
Sportovního areálu.
• RMF schvaluje uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C pro bytové jednotky v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták, a spol. E.O N Energie, a. s.,
České Budějovice k jednotlivým místům
spotřeby na dobu neurčitou, a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.
• RMF v návaznosti na výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru technického hospodářství
Městského úřadu Fryšták – viz předloFRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2013

žený zápis ze dne 21. 3. 2013 a doporučení výběrové komise vyhlašuje vítěze tohoto řízení, a to Ing. P. Dohnala,
Fryšták, a ukládá starostovi zajistit zákonem stanovené podklady pro potřeby
jmenování vítěze do funkce.
• RMF bere na vědomí žádost nájemníků Domu s byty pro důchodce Fryšták
o obnovení provozu prádelny a ukládá
Ing. M. Kasalovi ve spolupráci s Ing. M.
Jaškem doplnit podklady o zpřesňující
výpočty celkové nákladovosti případného provozu prádelny.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 09/2013/VI z 11. 4. 2013 (Výběr)

• RMF bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na dodavatele akce
Výměna vsypu a čištění sportovního
povrchu – umělý trávník – Sportoviště
u ZŠ Fryšták“.
• RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na výše uvedenou
zakázku, a to spol. PSK-ASM, s. r. o.,

Zlín, a ukládá Ing. M. Kasalovi připravit
návrh smlouvy o dílo (předp. termín realizace a předání díla do 10. 5. 2013).
• RMF bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na zpracovatele žádosti
o dotaci z programu OPŽP na akci „Realizace úspor energie – Zdravotní středisko Fryšták – zateplení obvodového
pláště a výměna oken“.
• RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na výše uvedenou
zakázku, a to společnost GEO Group,
a. s., Ostrava a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo mezi městem Fryšták,
a společností GEO Group, a. s. Ostrava,
za účelem zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci „Realizace úspor
energie – Zdravotní středisko Fryšták –
zateplení obvodového pláště a výměna
oken“, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 1. 7. 2008 mezi městem

Fryšták, a o. s. Centrum pro rodinu Vizovice – Klub maminek Fryšták, kterým
se mění název vypůjčitele a rozšiřují
se stávající vypůjčené prostory o další
místnost o výměře 16 m², a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje pronájem části měst.
pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře do 45 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli Fair Play
Fryšták, o. s., Fryšták, pro pořádání
pravidelných pátečních malých farmářských trhů, a to na dobu určitou od 19.
4. 2013 do 6. 12. 2013 (s výjimkou 26.
4., 21. 6., 5. 7. a 13. 9. 2013), se splatností v den konání akce, s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
schvaluje uzavření předložené nájemní
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• R. Dupal opakovaně vyzval Ing. M.
Kasalu, aby maximálně urychlil přípravu
realizace chodníku na ul. Komenského
v lokalitě „u Chludového“.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 03/2013/VI ze dne 3. 4. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku č. Z 02/2013/VI ze dne 20. 2.
2013 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 3. 4. 2013 vč. dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace neziskovým organizacím na částečnou úhradu
nákladů spojených s činností v r. 2013
mezi městem Fryšták, a organizacemi
uvedenými v příloze tohoto zápisu a pověřuje starostu podpisem těchto smluv
o poskytnutí neinvestiční dotace.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace o. s. Klub důchodců Fryšták
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a o. s. Klub důchodců Fryšták,
a to za účelem částečné úhrady nákladů spojených se zabezpečením činnosti
v roce 2013 (nájemné, dopravné, honoráře, apod.), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí Registrační
list akce ident. č. EDS/SMVS 115D
212000310 a Rozhodnutí ministra
životního prostředí ČR o poskytnutí
podpory na spoluﬁnancování projektu
v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR č.
12120712-SFŽP, Samosběrný čistící
vůz - město Fryšták, ze dne 19. 2. 2013
bez připomínek.
• ZMF schvaluje přijetí dotace z prostředků Státního fondu životního pro-

středí ČR ve výši 198.450 Kč a dotace z prostředků fondu Soudružnosti
ve výši 3,373.650 Kč na samosběrný
čistící vůz.
• ZMF v návaznosti na zápis Komise
pro výběr a zpracování návrhů na obnovu památek v MPZ MF schvaluje přidělení státní ﬁnanční podpory z Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2013
ve výši 200.000,- Kč Římskokatolické
farnosti Fryšták, zast. administrátorem
Mgr. M. Dibelkou, SDB.
• ZMF v návaznosti na zápis Komise
pro výběr a zpracování návrhů na obnovu památek v MPZ MF schvaluje přidělení státní ﬁnanční podpory z Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2013
ve výši 200.000,- Kč S. Zatloukalové,
Fryšták.
• ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní
ﬁnanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ schvaluje poskytnutí
dotace ve výši 100.784,- Kč žadateli
S. Zatloukalové, Fryšták, za účelem
částečného krytí nákladů spojených
s projektem II. etapy „Oprava střechy
měšťanského domu Hrubá hospoda“,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR, jenž je součástí Městské památkové zóny města Fryšták
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a S. Zatloukalovou, Fryšták,
a to za účelem částečného krytí nákladů
spojených s projektem II. etapy „Oprava

střechy a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní
ﬁnanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 176.329,- Kč žadateli Římskokatolické církvi Fryšták, za účelem
částečného krytí nákladů spojených
s projektem II. etapy „Oprava krovu
a střechy kostela sv. Mikuláše ve
Fryštáku“, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jenž je součástí Městské památkové zóny města
Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace mezi
městem Fryšták, a Římskokatolickou
církví Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost ZUŠ Morava, spol. s r. o., Zlín, o poskytnutí
neinvestiční dotace za účelem spoluﬁ nancování letního tábora dětí s tím, že
žádost není úplná (např. vyčíslení nákladů na 1 účastníka, předpokládaná cena
pro účastníka, výše vlastního příspěvku
žadatele, popř. další zdroje ﬁnancování,
předpokládaný rozpočet celé akce, vyhodnocení minulého ročníku).
• ZMF nesouhlasí s průjezdem 43. ročníku Barum Czech Rally Zlín pořádané
ve dnech 30. 8. 2013 až 1. 9. 2013
zastavěnou částí obce a konáním navrhované rychlostní zkoušky v místní
části Vítová.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace ve
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výši 100 tis. Kč žadateli S. Zatloukalové, Fryšták, za účelem částečného krytí
nákladů spojených s projektem II. etapy
„Oprava střechy měšťanského domu
Hrubá hospoda“, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústř. seznamu kult. památek ČR, jenž je součástí
Městské pam. zóny MF a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi městem Fryšták, a S. Zatloukalovou, Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace ve
výši 200 tis. Kč žadateli Římskokatolické církvi Fryšták, za účelem částečného
krytí nákladů spojených s projektem II.
etapy „Oprava krovu a střechy kostela
sv. Mikuláše ve Fryštáku, památkově chráněného objektu zapsaného do
Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jenž je součástí Městské památkové zóny města Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace městem Fryšták,
a Římskokatolickou církví Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZPRÁVY

Z

• ZMF ukládá ekonomovi města Fryštáku Ing. M. Jaškovi uvolňovat dotační
prostředky města všem žadatelům (příjemcům dotací) vždy oproti předloženým
(vystaveným) dokladům.
• ZMF bere na vědomí zdlouhavý převod odb. místa plynu v Domě s byty pro
důchodce Fryšták a uzavřenou smlouvu
o sdružené dodávce zemního plynu mezi
městem Fryšták, a spol. JMP Net, s. r.
o., Brno, s platností od 7. 3. 2013.
• ZMF schvaluje uzavření dohody
o přistoupení k závazku dluhu vzniklého odběrem plynu OM č. 2140000912
(MS 930001605) v objektu Domu
s byty pro důchodce Fryšták na adrese
Komenského 381, Fryšták, v době od
1. 1. 2013 do 7. 3. 2013 mezi MF, Jiho-moravskou plynárenskou, a. s., Brno
a Domovem pro seniory Lukov, p. o., jakožto oprávněnou organizací, na kterou
byly převedeny práva a povinnosti od
1. 1. 2013 po zaniklém Domově s chráněným bydlením Fryšták, a pov. Mgr.
Lubomíra Doležela, starostu města,
podpisem dohody.
• ZMF bere na vědomí návrh p. P. Šev-

číka na udělení odměny slečně N. Dorazínové s tím, že tento návrh bude projednán v rámci ocenění spoluobčanů
a zhodnocení roku 2013.

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

RADNICE

Školení účastníků silničního provozu

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na

SETKÁNÍ STAROSTY S RODIČI,
ke Dni rodiny, které se uskuteční
v pondělí dne 20. května 2013
od 16.30 v obřadní síni
fryštácké radnice.
Připraveny budou informace
o výsledcích programu podpory rodin
a diskuze k této problematice.
Na Vaši účast se těší
starosta Mgr. Lubomír Doležel
a Komise sociální, bytová a pro rodinu.
Zveme (nejen) rodiče s dětmi na

TŘETÍ ROČNÍK

KÁCENÍ MÁJE
čtvrtek 31. května 2013
Odbor správy majetku města organizuje již třetím rokem školení pro účastníky
silničního provozu.
První dva roky nám Ing. Vladimír Štefka připomněl pravidla bezpečnosti na silnicích a aktuální změny v zákoně o silničním provozu. Letošní ročník byl věnován
seniorům, ale nejenom jim. Součástí školení bylo vedle přednášky manažera Centra Semafor, Ing. Jana Řihoška, také promítání několika krátkých ﬁlmů o možných
problémech seniorů v silničním provozu. Kromě toho si mohli účastníci vyměnit své
zkušenosti a popovídat si o nich s instruktory dopravní výchovy. Navíc každý účastník školení obdržel i malý dárek.
V příštím roce bychom se chtěli, opět ve spolupráci s Centrem Semafor Olomouc, pokusit zajistit ještě před začátkem cyklistické sezóny školení, kde si budou
moci naši občané „oprášit“ pravidla silničního provozu právě z pohledu cyklisty.
Ing. Vladimíra Doleželová, OSMM
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nám. Míru Fryšták“ – 17.00h
PROGRAM na Žabě od 17 hod.
proslov členů o druhém ročníku
stavění a kácení máje
slavnostní zapálení
táborákového ohně
opékání špekáčků
volná zábava
Těší se na vás ROZRUCH o.s.
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S L O V O S TA R O S T Y
dokončení ze str. 1

Chtěl bych ovšem, vážení spoluobčané, zdůraznit, že uvedené ocenění je
opravdu velkým oceněním tvrdé práce
především mnoha dobrovolníků, nadšenců, případně i profesionálů (učitelů,
vychovatelů …), kteří se ve svém volném
čase nezištně věnují práci s mládeží
a péči o rodinu. Jednoznačně zejména
tedy jim patří nejen mé poděkování za
tuto práci, ale také i přání, aby se jim
v jejich práci dařilo i dál, přičemž se jim
zastupitelstvo bude jistě – tak jako doposud – být spolehlivým partnerem.
A na závěr tedy ještě jednou můj
odkaz na Svátek matek – při této příležitosti všem našim maminkám k jejich
svátku s velkou úctou přeji především
hodně zdraví, mnoho sil (nejen těch
fyzických), rodinné pohody, kterou tak
úpěnlivě střeží u každého rodinného
krbu, ať nechybí štěstí, radost, optimismus, ale i porozumění, dobrá vůle,
a hlavně nechť jsou obdarovávány po
celý rok láskou, kterou samy tak hojně
rozdávají – a vůbec – ať mají stále důvod k úsměvu na tváři!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

placená inzerce

notící komise prostřednictvím našeho
projektu mohla seznámit se základními
aktivitami, které zastupitelstvo města
v dané oblasti garantuje, např. zřízení
a fungování výboru pro rodinu (letos
nahrazen komisí sociální, bytovou a pro
rodinu), každoroční pracovní setkání
starosty (ve spolupráci se zástupci výchovně vzdělávacích institucí) s rodiči
nebo jejich zástupci, slevy pro rodiny
s dětmi (např. poplatky za odpad), systematické a dostatečné zabezpečení
(materiální i ﬁnanční) fungování mateřské i základní školy, ﬁnanční, materiální, organizační i personální podpora
spolupráce s prorodinnými institucemi
a organizacemi (ZUŠ Morava, DIS, Hrádek, farnost, některé úřady apod.), iniciace zavádění výuky základů etické výchovy na základní škole, dle požadavku
vedení školy podpora osvěty v oblasti
prevence sociálně patologických jevů,
významná ﬁnanční podpora mimoškolních činností dětí (zejména tzv. kroužky v rámci projektu „Kdo si hraje – nezlobí“) včetně téže podpory zájmových
a spolkových aktivit, podpora činnosti
klubu maminek (zajištění zázemí a participace na připravovaných projektech),
pravidelné burzy s dětským oblečením,
obuví a sportovním oblečením, osvěta
v oblasti přípravy snoubenců (spolupráce s některými subjekty), podpora
aktivit seniorů, pomoc při organizaci
dětských dnů a podobných setkání, spolupořadatelství kulturních, osvětových
a sportovních akcí a aktivit vedoucích
ke sbližování všech věkových skupin,
ale i výstavba hřiště (dětského koutku)
pro předškolní děti či příprava bezpečných přechodů pro chodce apod.

MO KDU-ČSL Fryšták
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSLAVU

SVÁTKU
MATEK.
Tentokrát je pro Vás připraveno
představení herců
Slováckého divadla v Uh. Hradišti

TŘI STRÁŽNÍCI,
s písničkami Jaroslava Ježka.

Pozn.: Podrobnější informace o soutěži naleznete na webu www.obecpratelskarodine.cz, za město je vám připraven
podat konkrétní informace o našem projektu např. i Ing. P. Osoha, který projekt
garantoval.

Adopce dětí na dálku
Vážení adoptivní rodiče, v prvních jarních dnech skončila v našem městě další sbírka na akci adopce dětí na
dálku. Opět se ukázalo, že Fryštačané mají široké srdce.
I letos se podařilo shromáždit potřebnou částku pro 6 indických dětí. Bylo třeba vybrat 34.900,- Kč (jedno dítě má
úhradu 4.900,- Kč, pět dětí studuje na střední škole a úhrada je po 6.000,- Kč).
K 15. únoru 2013 jsme měli 44.198 Kč (v této částce je
zahrnuta částka 10.745 Kč, což byl zůstatek z předcházející
sbírky), v lednu jsme odeslali platbu za čtyři děti (NAIK PREMA, NISHAL WINSTON D´CUNHA, DEWASAGAY, ANDRIYA SAVER LOUIS) a v březnu za zbývající dvě (SANKTHIS KISHORE,
GOMES SHELTON INAS). Po odeslání všech plateb zůstává
9.298 Kč jako základ sbírky na další rok. Potvrzení o uskutečněných platbách za děti zveřejníme v propagační skříňce
na náměstí, kde kromě seznamu dárců průběžně vystavujeme také překlady dopisů našich indických dětí (poštu nám
překládá z angličtiny slečna Eva Němcová).

Akce se uskuteční
v pondělí 13. května 2013 od 17 h
ve fryštáckém kinosále.
Těšíme se, že přijdete společně s námi
oslavit svátek všech maminek.

Chceme poděkovat hlavně všem 107 dárcům - adoptivním rodičům, kteří v této sbírce jakoukoliv částkou podle
svých možností přispěli „fryštáckým“ indickým dětem, aby
mohly pokračovat ve vzdělávání. Věříme, že ﬁnancováním
vzdělávání dětí nejlépe přispíváme k zmírnění bídy v těchto
částech světa.
Velké poděkování patří všem lidem, kteří v různých částech města obětavě shromažďovali vaše dary. Byli to: Růžena Vítková, Anička Skaličková, Mária Urbášková, Marie
Zapletalová, Zdeněk Orsava, Marie Vaňharová, Marie Kršáková, František Mrázek, Marie Raková a Dana Konečná.
Je potěšitelné, že tuto akci podpořil opět ředitel fryštácké ZŠ Mgr. Libor Sovadina a členové Svazu skautů a skautek
ČR. Děkujeme také pracovníkům MěÚ, především Mgr. Pavlu
Nášelovi za velkou ochotu při propagaci adopce dětí na dálku v městském rozhlase a FL.
organizátoři sbírky
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ad: PRODEJ POZEMKŮ
Pohled očima místopředsedy MO ČSSD ve Fryštáku.

„Pokecáme o prodeji městských pozemků“

Vážení spoluobčané,jak jsem již avizoval v minulém čísle
Fryštáckých listů, cítím potřebu a povinnost Vás informovat
o prodeji, některých městských pozemků potažmo(pozemků nás občanů města).Město je sice vlastník,jako každý
druhý,ovšem s jednou velkou výjimkou,tento majetek je
majetkem veřejným.Proto na hospodaření s ním, by měly
dolehnout přísnější pravidla.Město prodalo na Vítové dva
pozemky určené k výstavbě rodinných domků o celkové výměře 2. 324m² za cenu 410kč/m² a nezastavitelný pozemek o celkové výměře 3.740m² za 26Kč/m².Argument,že
byl proveden odborný odhad a cena se sjednává zpravidla
ve výši,která je v daném místě a čase obvyklá pokud nejde
o cenu regulovanou státem mě neuspokojuje.Tato právní
formulace, nám městskou kasu nenaplní.Tím, že se vyvěsí záměr prodat pozemky na úřední desce úřadu, někde
v průchodu po dobu nejméně 15.dnů mě neuspokojuje
taktéž.Existuje celá řada možností, jak výhodně pozemky
prodat a to za podstatně jinou cenu několikanásobně vyšší.Existují:např. realitní kanceláře,inzertní noviny,sdělovací
prostředky(relace rádií)internet a v neposlední řadě veřejné aukce(dražby)!!!Nelíbí se mi přistup a postoj vedení
města k těmto záležitostem a jeho hospodaření s těmito
komoditami, pakliže nebyly využity všechny dostupné možnosti a pozemky se prodaly za extrémně nízké ceny.Mám
za to,že žádný z nás kdo vlastní pozemky, by takovýmto
způsobem nepostupoval,asi bychom byli špatní hospodáři!!!Podle mého subjektivního názoru to znamená,že pokud
soutěžitelům nějaký pozemek prodáme levněji,rozhodně
to neznamená,že oni pak časem budou levněji zakoupený
pozemek prodávat.Opak bude pravdou.Prodávat budou za
tu cenu,kterou jim dovolí trh.To znamená, že ukvapeným
rozhodnutím Města se vlastníkům zvýšil toliko očekávaný
zisk.Pozemků nepřibude, nýbrž na opak .Proto jsem zastáncem neprodávat v současné době za žádnou cenu
není vhodná doba.Hlasování zastupitelů:Pro: 13, Proti: 3,
Zdržel se:1.Velmi dobře víme, jak jsou nastaveny zákony
v této zemi a proto musíme být ostražití.Heslo důvěřuj,
ale prověřuj je stále aktuální.Základní pravidla pro hospodaření s majetkem města či obce,které stanovuje zákon,
cituji:majetek města či obce musí být využíván účelně a
hospodárně v souladu se zákonem vymezené působnosti.
Město je povinno pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, čili nepřímo řečeno neprodávat,nezbavovat se, ale
pečovat a rozvíjet.Bohužel jde pouze o deklaratorní ustanovení,které je právně nevynutitelné.Právní úprava nezná
mechanismus,který by zabránil městu či obci zacházet z
majetkem nehospodárně.To máme zákony!!!Z tohoto lze
usoudit,že právní úpravy jsou nedokonalé a v některých
částech zcela absurdní.To znamená,že město či obec
může prodat pod cenou a není kdo by jím v tom zabránil.
Snad jen nejvyšší orgán města zastupitelstvo,ale to se v
dané situaci zachovalo k městské kase macešsky.Tomuto
já nerozumím.Že lze, majetek města zcela legálně vytunelovat o tom jsme se přesvědčili ze sdělovacích prostředků
již mnohokrát.Spoléhat na morálku zvolených zastupitelů
města je málo, i když jsem zcela přesvědčen, že většina
z nás šla skutečně do zastupitelstva proto,aby městu a
občanům pomáhala ne škodila.

V minulém čísle Fryštáckých listů přislíbil zastupitel pan
Vlastislav Filák zveřejnit „zajímavé informace“ o prodeji městských pozemků. Svůj slib skutečně dodržel, a tak si dnes můžete přečíst jeho pohled na tuto problematiku. Rád bych proto poskytl čtenářům Fryštáckých listů také několik dalších informací,
které bohužel ve zmíněném článku nenajdete.
Zastupitelé o problematice prodeje tohoto pozemku od roku
2009 jednali několikrát.
Inzerát na jeho prodej byl zveřejněn už ve Fryštáckých listech 4/2009 a dlouhodobě i na webu města – tedy nikoliv jen
„někde v průjezdu u radnice“.
Pravdou je, že za celou dobu zájem o něj projevili pouze
4 lidé, kteří však chtěli koupit jen část tohoto pozemku, a nakonec stejně od svého záměru odstoupili.
Pozemek byl totiž limitován hned několika faktory – výrazným hlukem ze dvou frekventovaných komunikací, tzv. rozhledovým trojúhelníkem křižovatky, umístěním infrastruktury
a také poměrnou svažitostí. Je tedy zřejmé, že určitě nešlo
o žádné lukrativní místo.
Je tedy zřejmé, že určitě nešlo o žádný lukrativní pozemek.
A ještě jedna důležitá poznámka – zdůrazňuji, že se jednalo
skutečně pouze o jeden pozemek – č. 858/5 a nikoliv o dva,
jak pan zastupitel Filák chybně uvádí. V dubnu roku 2011 požádal o prodej, případně pronájem pan Zeman (současný majitel). Ten navrhl rekultivaci pozemku a jeho další využití jako
zahrady. Podmínkou města Fryštáku při případném prodeji bylo
zřízení věcného břemene pro uložené sítě. Pro připomenutí
o který pozemek se vlastně jedná, jen doplním, že je to ten,
od křižovatky na Vítovou – podél silnice do Lukova – zhruba
po mostek u Vítoveckého potoka.Vzhledem k tomu, že jednání
o prodeji probíhala téměř dva roky jistě uznáte, že nešlo o žádné ukvapené rozhodnutí. Zastupitelé na svém jednání 14. listopadu 2011 skutečně v souladu se zákonnými podmínkami,
tedy s odkazem na cenu znalce a zveřejnění tohoto záměru,
rozhodli (v poměru13/3/1) o prodeji tohoto pozemku jeho současnému majiteli a to podle následujícího klíče. Nezastavitelná část pozemku o výměře 3.740 m² za cenu 26,- Kč/m² a
zastavitelná část o výměře 2.324 m² za 410,- Kč/m². Celkem
tedy město za pozemek číslo 858/5 na Vítové získalo částku
1. 050.080,- Kč, která byla zaplacena ve dvou splátkách, a to
28. 11. 2011 a 9. 12. 2011.
Za zmínku stojí pohled do zápisu z jednání o této problematice ze dne 27. 6. 2011, kdy pan zastupitel Filák navrhoval,
aby se při prodeji pozemku upřednostnil ten zájemce, který
koupí – pokud možno - všechno. Což se nakonec také skutečně
stalo. Z toho všeho je snad jasné, že problematika prodeje zmiňovaného pozemku na Vítové byla poněkud složitější, a určitě
se nedá shrnout jen do fráze o špatných hospodářích (rozuměj
13 zastupitelích, kteří hlasovali pro prodej pozemku a zachovali
se k městské kase macešsky). Pan zastupitel Filák jako správný podnikatel jistě dobře ví, že v tržní ekonomice platí zákon
nabídky a poptávky. A také jistě dobře ví, že prodávající někdy
může mít docela nereálnou představu o tom, kolik chce za svůj
majetek získat peněz a většinou bývá tato částka docela odlišná od toho, co je ochoten zaplatit kupující. A myslím, že právě
tento fakt si dobře uvědomovali i ti zastupitelé, kteří o prodeji
zmíněného pozemku podle svého nejlepšího vědomí rozhodli.
Z tohoto pohledu se proto zdá poslední věta příspěvku pana
zastupitele Filáka – o morálce zastupitelů – už zcela zbytečná.

Vlasťa Filák
(Texty neprošly redakční úpravou)
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zastupitel Mgr. Pavel Nášel
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w w w.msfr ystak.cz • tel. 577 911 157
V týdnu od 8. – 12. dubna v mateřské škole probíhal týden s tématem
dopravní výchovy. Proto jsme si na
čtvrtek 11. dubna domluvili v Dopravní
společnosti Zlín Otrokovice prohlídku
vozového parku ve Zlíně.
Do Zlína jsme s nejstaršími dětmi
ze Sluníček jeli hned ráno autobusovou
linkou a potom trolejbusem až k nemocnici na zastávku. Tam jsme už byli
blízko cíli svého výletu. Na vrátnici se
nás ochotně ujal ing. P. Nosálek, který
tyto exkurze má na starosti. Nejdříve
nás posadil do odstaveného trolejbusu,
ve kterém jsme si mohli sednout i na
místo řidiče, vysvětlil nám, jak se chovat v hromadné dopravě a nakonec nám
ukázal trolejbus i zvenčí, hlavně sběrače s uhlíky a předvedl, jak se nasazují

Dopravní výchova formou prožitkového učení
ce města, a zastávky MHD a řídí provoz
městské dopravy.
Po rozloučení s našimi průvodci
jsme znovu nasedli na MHD a poté na
autobus, který nás dovezl až do Fryštáku. Věříme, že děti byly prohlídkou nadšené a odnesly si z tohoto dne jistě
plno zážitků.
Helena Ohlídalová, učitelka MŠ

na trolejové vedení. Potom jsme nasedli
do jiného vozu, ve kterém jsme doslova
projeli myčkou. To byl asi největší zážitek z celého dne, hlavně pro kluky!
Poté jsme postupně prošli všemi dílnami, kde se všechny vozy po každém
dni čistí, vysávají, ale i opravují, popřípadě lakují. Viděli jsme montážní jámy,
brzdovou stolici, ale i motor autobusu.
Nejvíce se nám líbily dva historické
vozy a stará historická vlečka, která se
teprve renovuje a která má v budoucnu
sloužit pro jízdy historickým trolejbusem
při různých oslavách a slavnostních příležitostech.
Nakonec jsme si prošli i hlavní budovou Dopravního podniku, shlédli jsme
maketu trolejbusu s trolejemi a exkurzi
jsme zakončili na dispečinku, odkud se
monitorují na velkých obrazovkách uli-
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NÁŠ DEMOSTHENES
JEDE DO PRAHY
S radostí oznamujeme, že naše
žákyně Zuzana Hanačíková (8. A) po
vítězství v regionálním i krajském kole
rétorické soutěže Mladý Demosthenes
postupuje do celostátního kola, které se uskuteční 16. 5. 2013 v Praze.
Před touto celostátní soutěží proběhne
ještě odborné soustředění od 3.–5. 5.
2013 na Vysočině, kde se budou účastníci celostátní soutěže zdokonalovat
ve vystupování a mluveném projevu
pod vedením odborníků z oblasti médií
a žurnalistiky. Je naším velkým přáním,
aby Zuzana korunovala své dosavadní
úspěchy i vítězstvím v Praze a budeme
jí držet všechny palce.
HB

Velikonoční ﬂorbalový
turnaj děvčat
Stalo se již tradicí, že v období velikonočních svátků pořádá Základní
škola v Želechovicích ﬂorbalový turnaj děvčat. Stejně tomu bylo i letos.
Tentokrát se turnaje zúčastnilo
šest škol. Naši školu reprezentovalo
družstvo ve složení: Konečná Petra (9. B), Matelová Veronika, Šmachová Kristýna, Chudárková Denisa
(všechny 9. A), Hanačíková Zuzana,
Jašková Renata, Jurčíková KláraKarolína, Lauterkrancová Veronika,
Skaličková Jana (všechny 8. A), Horáčková Vendula, Válková Nikol, Vodehnalová Anna-Marie, Smetánková
Tereza (všechny 8. B).
Hrálo se ve dvou skupinách
a podle pořadí ve skupině následovaly ﬁnálové zápasy. Naše děvčata měla
skvělou formu a po vítězství ve skupině bojovala o mety nejvyšší. Ve ﬁnálovém zápase s ﬂorbalistkami z Kašavy
neudržela počáteční brankový náskok
a utkání po urputném boji prohrála.
Domů nakonec přivezla pohár za velmi pěkné druhé místo.
Všem našim hráčkám děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a přejeme další, nejen sportovní, úspěchy.

Noc s Andersenem
Mně se to teda strašně líbilo! Jak
jsme přišli odpoledne do školy, kde
nám paní učitelky vysvětlily, co je to
Noc s Andersenem a řekly, že tato noc
je věnována Heleně Zmatlíkové, která
namalovala Děti z Bullerbynu. A proto
jsme od té doby dělali všechno jako bychom byli děti z Bullebynu. Poskakovali
jsme po kamenech jako oni, chodili nakupovat jako oni, v knihovně jsme třídili
jejich vajíčka ptáků. Za každou soutěž
jsme dostali bonbóny. Po večeři jsme
se umyli a lehli si do spacáků. Přišel
pan knihovník a ještě jeden pán a četli
nám kousek z knížky Děti z Bullerbynu.
Dlouho jsme nemohli usnout.
Johanka Branná, 3.A

Vážení čtenáři, pokud chcete podpořit Zuzku Hanačíkovou v soutěži o Mladého Demosthena, můžete jí poslat
svůj hlas prostřednictvím webu www.
mladydemosthenes.cz v sekci zvol si
svého Demosthena.
DĚKUJEME ZA PODPORU.

Celkové pořadí škol:
1. místo ZŠ Kašava
2. místo ZŠ Fryšták
3. místo ZŠ Želechovice n. D.
4. místo ZŠ Slušovice
5. místo ZŠ Štípa
6. místo ZŠ Trnava
MŠ

8

FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2013

DRUŽINA
První jarní den, který letos připadl
na středu 20. března, jsme ve školní
družince vůbec nezaháleli. Sluníčko
nás po obědě vylákalo ven na školní
dvůr, kde si děti konečně užily teplého počasí a mohly si pohrát s míči
a švihadly. Ve dvě hodiny jsme se
pak pustili do velikonočního tvoření.
Společně s dětmi a rodiči jsme barvili vajíčka a vytvářeli další velikonoční
dekorace.
Krásné jaro přejí
vychovatelky školní družiny.

Kouzelné slůvko...
Každý jsme se už několikrát přesvědčili, že světem vládne nevděk. Totiž- není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A tak jsme mnohokrát
nešťastni, nezlobeni, nepochopeni.
Jak z toho?
Začněme u sebe. Používejme co
nejčastěji hladící slůvko DĚKUJI. Je to
slovo prosté, libozvučné. Má však nesmírnou sílu. Je v něm obsažena láska,
vděčnost, plno emocí, slušnost. Otevírá
srdce.
Proto děkujme za všechno! Děkujme
lidem za jakoukoliv vykonanou práci.
Poděkujme i za to, že nás kritizují, že
poukazují na naše chyby (můžeme se
nedostatkům alespoň příště vyhnout).
Každý, kdo nás pozdraví, kdo se na
nás usměje, kdo kolem nás neprojde
bez povšimnutí, si zaslouží náš úsměv,
naše (třeba vnitřní) poděkování. Nejen
ústa děkují, ale i naše srdce. Proto
bychom měli dávat najevo srdečnost,
úsměv, lásku, poděkování.
Neostýchejme se poděkovat s náležitým důrazem. Každý sebemenší podnět, každá sebemenší služba zaslouží
poděkování. Ten, komu děkujeme, si
jistě uvědomí, že jsme si jeho práce

všimli, že ho oceňujeme a – věřte –
dotyčný bude pracovat příště s větším
nadšením a radostí. Bude to pro něho
nový impuls k další činnosti.
Je milé, krásné, hřejivé, povzbuzující
slyšet toto kouzelné slůvko DĚKUJI. Proto děkováním nešetřeme!
Že si toto doporučení, tuto radu vezmete k srdci, děkuje
SK

Vážené maminky, babičky, tety
a ostatní přátelé
srdečně Vás zveme na

ŠKOLNÍ JARMARK
u příležitosti oslav DNE MATEK
v ÚTERÝ 7. 5. 2013 ve 14 hod.
na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí ve školní jídelně) potěšíte se
obrázky pro maminku od dětí 1. st. na
chodníku za jídelnou, děti si zasoutěží,
maminky si vyberou drobný dáreček
a ve výtvarné dílně si společně namalujete obrázek na sklo.
TĚŠÍ SE NA VÁS
ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ FRYŠTÁK

JAK DOCÍLIT POŘÁDEK?
Už jste si někdy položili otázku, jak docílit pořádek a to nejen kolem sebe?
Nebo další otázku – proč si lidé neváží prostředí, ve kterém žijí?
Já ano. Takové otázky si kladu vždy, když vidím děti, své spolužáky v parku. Odhazují zde papírky od brambůrků, od kokinek, petlahve, špačky od cigaret. Nejhorší
je to, že odpadkový koš mají pár metrů od sebe!
Snažím se tomu přijít na kloub. Avšak beznadějně!
Nikdo si neváží pěkného životního prostředí. Neváží si toho, co mají. Mnozí si ani
neuvědomují, co tím způsobují! Snad ani netuší, jak na to později doplatí.
Příroda je matka nás všech. Dává nám toho tolik! Jak se má však bránit?
Měli bychom si jí vážit a udržovat ji!
Doufám, že si tuto úvahu přečtou spolužáci a budou k radosti nás všech udržovat
kolem sebe pořádek.
N. Novotná

Víkendový seminář
Tai-či pro zdraví ve Zlíně
Čchi kung „Pěti zvířat“ je jednou
z tradičních taoistických metod pěstování života. Tato metoda byla vytvořena
na principu napodobování formy a pohybu pěti zvířat: jeřába, lidoopa, tygra,
medvěda a jelena. Základem je, pomocí této metody, ukáznit mysl, vstoupit
do ticha, kultivovat ducha a pěstovat
energii. Pozvání, které takto charakterizoval čínský mistr Zhai Hong Yin, na
víkendový seminář Tai-či pro zdraví ve
Zlíně, přijali také dva členové místního
oddílu tai-či.
Mistr Zhai Hong Yin se narodil
v prosinci 1935 v provincii Jilin v severní Číně. Bojová umění se v rodině Zhai
předávala z generace na generaci. V ČR
mistr Zhai působí od roku 2000. Kromě
výuky tradičního čínského cvičení přednáší ve Škole tradiční čínské medicíny
v Praze a také na Akademii tradiční čínské medicíny v Brně.
První dubnový víkend zaplnilo zlínskou tělocvičnu kolem čtyřiceti cvičenců. Všichni byli plni očekávání, jak bude
probíhat výuka, pod vedením mistra z
Číny. Za pomoci překladu a při neuvěřitelné pohybové aktivitě mistra, téměř
všichni zvládli dvoudenní maraton. Cvičení tai-či je velmi prospěšné pro zlepšení a udržení zdraví, a to v jakémkoliv
věku. Sám mistr, ve věku 77 let, je živým důkazem jak výrazných účinků cvičení tai-či,tak i mimořádného vlivu na
zdraví.
www.taicifrystak.estranky.cz
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Tradiční velikonoční košt
Přehoupl se rok a čas této známé tradice, kterou před lety zahájili „chlapi
sobě“, opět zaklepal na dveře. Pár drobných technických příprav jako občerstvení, dostatečné množství očíslovaných transparentních lahví či zábavné soutěže
a mohlo se začít...

Letošní košt přinesl proti minulým
ročníkům malou změnu, a to v samostatném hodnocení kategorie slivovice
a ostatní pálenky. Takže nejdříve zkušení degustátoři hodnotili tři vzorky kalvádosu, pak teprve přišla řada na tu pravou slivovici, jíž se sešlo 23 vzorků.

Ale jak dopadly výsledky? Výherci
kategorie ostatní pálenka (kalvádos) se
umístili v pořadí: 1. místo Petr Ondra,
2. místo Jiří Krajča st., 3. místo Jaroslav Mikulka. V kategorii slivovice roku
získal titul „Excelentní slivovice“ za 1.
místo pan Ladislav Plhák; titul „ Velmi
dobře pitná slivovice“ za 2. místo získal
Tomáš Vařák a titul „Dobře pitná slivovice“ za 3. místo získal Pavel Uhřík.
Také bílá hůl si našla svého každoročního majitele, dokonce tentokrát jím
byli dva účastníci se stejným počtem
bodů.
Takový byl košt slivovice v Lukovečku, ale i přesto můžeme říci: „Konec
dobrý, všechno dobré“. Dobré jídlo,
dobrá zábava a pokud máš dobrou slivovici, rozšiř řady našich znalců a degustátorů.
S. V.

A když „trnky“, tak na všechny způsoby! Podobně jako v posledních letech
byli všichni výherci samotného koštu či
účastníci soutěží odměněni touto základní ingrediencí v různé podobě. Dokonce se letos snědlo 85 švestkových
knedlíků.

Velikonoční jarmark v Lukovečku
Těsně před letošními svátky jara,
30. března, proběhl v Obecním domě
historicky první Velikonoční jarmark
spojený s diskotékou a zábavným odpolednem nejen pro děti. Nápad vznikl
v hlavách hrstky členů SDH, kteří chtěli touto cestou mimo jiné prezentovat
místní obyvatele, kteří mají chuť udržovat lidové tradice, které patří k Velikonocím a taky ty, jejichž výrobky, výpěstky a jiné produkty patřily odjakživa na
vesnici.
Je jen trochu smůla, že dnešní „moderní“ doba vytlačila všechnu tu řemeslnou i jinou zručnost našich předků a
nahradila ji nevkusná umělohmotně vypadající pomlázka a v pozoru stojící čokoládoví zajíci v regálech supermarketů
I když těch dětí i dospělých, pro které bylo toto zimně vypadající sobotní
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LUXATIO – VYKLOUBENÍ
K vykloubení dochází nejčastěji u kolenního a ramenního kloubu
při prudkém pohybu. Hlavice kosti
opouští kloubní jamku a nevrací se
zpět. Končetina zůstává ve vynucené
poloze. Při pokusu o vrácení zpět klade "pružinový odpor". Vyvolává velkou
bolest a vrací se zpět do vykloubené
polohy.

odpoledne určeno, nepřišlo tolik, kolik
by si pořadatelé jistě zasloužili, i tak
si děti mohly zasoutěžit a zatancovat
na známé melodie. V hlavním sále se
toto odpoledne neslo v duchu karnevalu
a nejen nejhezčí masky byly po zásluze
odměněny. Na pomyslných stupních vítězů stanuly tyto děti: V. Kruml alias F.
Mravenec, H. Žák jako rytíř a L. Křižková jako Karkulka.
To, jak vypadá malování voskem na
kraslice, předvedla paní Dudová s dcerou a myslím, že jen málokdo věděl o
tomto jejich koníčku. Kolik je asi takových kluků jako je Tomášek Divila, který
by jistě trumfnul ledasjakou hospodyňku svými po domácky vyrobenými nudlemi různých šířek. Je nasnadě, že se
po jeho výrobcích jenom zaprášilo. Paní
P. Křižková nabízela na jarmarku sladký
med – produkt, o jehož prospěšnosti
na zdraví se napsaly už romány. Každý
návštěvník mohl ochutnat výborný kozí
sýr, syrovátku a mléko od pana J. Odstrčilíka. U dalšího stolu předváděla svoji
šikovnost paní L. Lušovjanová při ne
zcela běžném obháčkovávání velikonočních vajíček. Nesmím zapomenout ani

na tyčinky a koláčky L. Řezníčka, zelňáky p. Drábkové a na taky skvělé tyčinky
paní Grulichové, jako jediné přespolní
účastnice z Fryštáku. Třešničkou na
dortu, utvořeného z výše jmenovaných,
byla ochutnávka spojená s prodejem
vína pana Romana Pšeji. Určitě bylo
hodně těch, kteří zatoužili po tomto
moku, za zmínku stojí i velmi chutné
a trefně vybrané Velikonoční víno. Aby
bylo ale vzpomenuto všech, jak správně uplést pomlázku předváděl pan Katauer a to zajímalo všechny malé i velké
kluky. Ty, na které dolehl pocit hladu,
mohli vyzkoušet něco na zub z bufetu,
ani pivo Krakonoš nechutnalo špatně.
Na závěr je třeba poděkovat těm,
kteří se nebáli zkusit něco nového,
tím myslím několik členů SDH hlavně
ženského pohlaví a taky těm, kteří byli
ochotni se na tom podílet, ať jako prodejci a zastánci tradic na straně jedné
a uznání schopní návštěvníci na straně
druhé.

Kazuistika:
Je krásné slunné nedělní odpoledne, jako stvořené na to zajít si
na fotbal. Celý zápas byl velmi vzrušující až do okamžiku, kdy dva hráči
do sebe v zápalu hry narazí. Jeden
z nich spadne na zem a křičí bolestí.
Rameno má ve zvláštní poloze, nemůže s ním hýbat. Fyziologické funkce
má zachované a je při vědomí. Jak by
jste se zachovali, abyste zraněnému
hráči pomohli?
Možnosti řešení:
a) Zavolal bych RZP.
b) Podíval bych se na cizí neštěstí.
c) Rameno bych mu zaﬁxoval, aby
nedošlo k pohybům a vyhledal lékařskou pomoc.
d) Šel bych domů, to je už přece
o ničem.
e) Rameno bych se snažil chladit.
Správné řešení: c; e;
První pomoc:
1. Uložíme postiženého do úlevové
polohy.
2. Uklidníme postiženého.
3. Zaﬁxujeme končetinu (obvazem,
obinadlem aj.)
4. Místo postižení chladíme.
5. Vyhledáme lékařskou pomoc.

Děkuji všem za krásné předvelikonoční odpoledne.
Petr Kojecký

Zdroj: www.wikipediea.com
Nikola Dorazínová

Fryštácké mažoretky znovu slaví
Tento rok, již po druhé, se Fryštácké mažoretky umístily
na stupni vítězů. Další umístění, nyní krásné bronzové, získaly na soutěži „Všetulská hůlka 2013“.
Je nutné připomenout, že Fryštácké mažoretky byly založeny ve školním roce 2010/11, první rok jsme se učily točit
a pochodovat. Tehdy jsme se neúčastnily žádných soutěží.
Ve školním roce 2011/2012 jsme se poprvé zúčastnily naší
první soutěže Všetulská hůlka 2012, kde se holky umístily na
pátém místě. Letos se zúčastnily soutěže Tancer cup 2013,
kde se naše skupina 18 dívek umístila na druhém místě. Na
Všetulské hůlce 2013 jsme byly na třetím místě v kategorii
junior. Myslím, že za tak krátkou dobu, po kterou dívky dělají
mažoretkový sport, jsou tato umístění nádherná!
Tímto děkuji všem Fryštáckým mažoretkám za výborné výkony a snahu. Dále také děkuji všem rodičům za pomoc při
soutěži a ochotu. A nesmím zapomenout poděkovat znovu rodičům, sourozencům, babičkám, dědečkům, strýcům a tetám

za výbornou podporu z hlediště. Udělali jsme jim tam takový
malý „kotel“.
Mnohokrát Vám všem děkuji!
Nikola Dorazínová
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Máme jedinou duši. Kdybychom měli dvě, mohli bychom jednu darovat ďáblu,
abychom uspokojili své vášně. Ale máme jenom jednu.
Don Bosco
5. července se konala slavnost
oratoře. Ráno po společné mši svaté
byla i společná snídaně. Odpoledne
po požehnání akademie. Velcí sehráli
jednoaktovku „Přítel dítek“ a nejmenší
z oratoriánů přivítal rodiče – Vojtěch Šebík z Horní Vsi. Při pěkném dialogu se
předávaly odměny: nový pingpongový
stůl, stolní hry a krásné knihy. Na konci
akademie byla tombola – všichni vyhráli. Účinkoval orchestr oratoriánů pod vedením pana Zámorského.
7. a 8. července byl zájezd velkých
oratoriánů na zápas do Moravské Ostravy. Zápas skončil nerozhodně 4:4.
Našim hochům se tam velmi líbilo. Bohumilovi Vlčkovi zvlhly oči, když děkoval
za vycházku. Téhož dne k nám přijeli
klerici ze studentátu na prázdniny.
12. července začaly duchovní cvičení pro salesiány, kterých se zúčastnilo
103. Po nich jsme vykonali pouť s ostravskými hosty na Hostýn.
19. července byly prvotiny dp. Ferdinanda Macháně v našem ústavě. Primičním kazatelem byl Msgre. Štancl,
bývalý primiciantův profesor náboženství. O půl 10 měl první slavnou mši
svatou v naší kapličce. Odpoledne sehrál studentát krásnou operetku „Zlatý
květ boha Višnu“. Operetka se večer
opakovala.
14. srpna se s námi rozloučili ostravští klerici. Patří jim srdečný dík za vše,
co vykonali pro náš ústav. Ještě někteří
klerici u nás zůstali, aby si 2. září vykonali zkoušky na gymnáziu v Kroměříži.
Personál domu je takto rozvržen:
Ředitel: P. Václav Mrtvý; Prefekt: P.
Antonín Dvořák; Katecheta: P. Václav

Kronika ústavu (7.)
školní rok 1935–36
Vrtaník; Školní rádce: P. Ferdinand Macháň; Zpovědník: P. František Lepařík;
Vyučování náboženství: P. Macháň a P.
Lepařík; Oratoř: P. Lepařík a asistenti
Rochla, Jurečka a Slovák; Další asistenti: Krhut, Muška, Vandík, Vávra, Votruba, Zámorský.
18. srpna začala pro 3. a 4. třídu
vyučování. Do 31.8. měli dopoledne 4
hodiny vyučování (45 minut). Odpoledne denně vycházka, mimo neděli.
24. srpna odjel pan František Hlaváč po 9-ti blahodárných letech do Moravské Ostravy. Pán Bůh mu všechno
odplať.

Vyučování v novém školním roce je
rozvrženo takto:
5.30 hod. budíček
6.00 hod. mše svatá
7.30 hod. snídaně
8.30 hod. vyučování, 4 vyučovací hodiny po 45 minutách, po prvé hodině
přestávka 5 min, po druhé a třetí hodině 10 minut.
V pátek jsou dopoledne jen 3 hodiny
vyučování, čtvrtá je studium.
Odpoledne v týdnu jsou vyplněna
takto: v pondělí 2 hodiny vyučování,
v úterý 1 hodina, ve středu odpolední
vycházka, ve čtvrtek a v pátek 2 hodiny
vyučování, v sobotu odpoledne vycházka.
Mladé mamky 2013

Květen na DISu
Na celý měsíc máme naplánovaných 14 kurzů, z toho 3 budou na velehradském gymnáziu. Přijede k nám
opět Pedagogická fakulta z brněnské
Masarykovy univerzity na výuku angličtiny. Proběhnou o víkendech dva
Střapce. Moc se nedivte, když uvidíte
pobíhat po Fryštáku rozmanité postavičky, různě schvácené. Zúčastníme
se brigády Starých pák v Dolních Věstonicích na faře.
1. května bude DIS uzamčen.

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

MALÝ SVĚT DIVADEL

ing.
ing. Jana
Jana Černeka
Černeka (zpěváka
(zpěváka soubory
soubory Prameny)
Prameny) kk významnému
významnému jubileu
jubileu aa uděudělení
lení Ceny
Ceny Města
Města Fryštáku
Fryštáku oslavencům
oslavencům Vlastě
Vlastě Kunstové
Kunstové aa Richardu
Richardu Hovadíkovi.
Hovadíkovi.

V pátek 5. 4. a v sobotu 6. 4. proběhl ve Fryštáku festival Malý svět divadel. Začal velmi zajímavě a to besedou s Taťánou Fisherovou - političkou
a bývalou kandidátkou na prezidenta.
Počet účastníků nebyl nijak velký, což
je vzhledem k významnosti této osobnosti škoda, ale přesto byla beseda
zajímavá, a to i díky množství dotazů
z publika. Po skončení debaty následovalo vystoupení dua Láska, které
všechny potěšilo a navodilo dobrou
náladu.
Sobotní festivalový den začal divadlem Malý princ, poté jste mohli vidět
oblíbený souboj v improvizaci, divadlo
HRA od dvojice herců z Brna, Improvyžlaci - divadlo, které vznikalo přímo
na jevišti, a nakonec vystoupení osobité zpěvačky Beaty Bocek, během
kterého si na konec zazpívali i sami
diváci.
Co se týče obsahu festivalu, tedy
divadel, koncertů a besedy, zhodnotila bych ho rozhodně kladně. Doufám,
že i příští rok budou mít organizátoři
dost energie a chuti uspořádal Malý
svět divadel. Těším se na to.
Eliška Halaštová
(dobrovolnice a divačka festivalu)

Milá paní primáško, první houslistko, milá Vlasti a milý pane kytaristo,
první cimbalisto, milý Richarde, dovolte
mi, abych se i já jménem celého našeho
souboru připojil k přání ostatních. Nemáme pro Vás cenu významnosti ceny
města Fryštáku, ovšem máme ocenění
tak trochu z jiného soudku. Chtěli bychom Vám od srdce a upřímně popřát
vše nejlepší k Vašemu dvojnásobnému
jubileu a poděkovat za snahu a energii
do nás vloženou. S jistotou nebudeme
nikdy profesionály, ale o to je naše přání upřímnější.
Protože pocházím ze srdce moravského Slovácka, kde je nejen spousta zpěváků, ale i vinařů a znalců vína,
dovolte mi krátké přirovnání, které mě
napadlo:
Vaši dosavadní práci a úsilí lze směle přirovnat k vínu.
Jste jako vynikající ročník, ve kterém se společně sesnoubily veškeré
parametry pro víno typu šampión. Stejně jako ve víně neznamená ani cukr
ani kyselinka jedno bez druhého nic významného, vy jste vzácně propojeni jak
v chuti, tak i vůni. Vůni Vašemu ročníku
dodáváme my mladí, jsme také jako

sklo, ve kterém se víno servíruje a každý může posoudit jeho barvu a čistotu.
Zjistí, jak kvalitní víno se vlastně urodilo a do jaké jiskrnosti bylo doladěno.
Myslím, že je nám všem ctí být součástí
takového kompletu.
Jak říká klasik: matkou vína je jeho
odrůda, otcem vína je podnebí a práce
vinaře a jeho osudem je jeho ročník.
Vy jste ročník vytříbený, neopakovatelný a vzácně sladěný. Věřím a všichni
bychom si přáli, aby bylo ještě dlouhou
dobu co pít a z čeho posuzovat plody
Vaší práce. I když se jednou víno vypije, zůstanou nádherné vzpomínky na tu
chuť a buket, kterou jste v našem, ač
nevinařském a málo zpěvném regionu,
zanechali a ještě zanecháte.
Přáli bychom si, abychom se ještě
hodně naučili a posunuli hranice našich
možností o kus dál a mohli rozdávat radost a dobrou náladu s tím, že nás to
všechny moc baví - stejně jako to bývá
při dobré degustaci a všem zůstávala
na jazyku příjemná perzistence na hodně a hodně dlouhou dobu.
Moc Vám děkujeme.
Fryšták 5. 4. 2013

Navíjení hedvábí tai-čistek v Olomouci
„Jednou z výrazných charakteristik cvičení tai-či, je jeho důraz na spirálovité pohyby.
Tyto pohyby se často přirovnávají k otáčení
kokonu bource morušového, když se z něj při
sklizni jemně, plynule a bez přerušování odvíjí
hedvábné vlákno. Klasikové Tchaj-ťi čchüan
doporučují hýbat se, jako bychom „táhli hedvábí“. Navíjet hedvábí znamená získávat vlákno složitým, spirálovitým, šroubovitým pohybem.“ Tolik citace k jedné z mnoha sestav tai či.
Početná skupina cvičenců fryštáckého oddílu tai-či se
v sobotu 13. 4. 2013, zúčastnila tradičního jarního semináře TAI-ČI v Olomouci, který pořádalo občanské sdružení Bílý
jeřáb. V dopolední části se opakovaly známé čchi-kungy, jako
Čchi-kung dlouhého nočního pochodu, Rozvíjející se lotosový
květ, Ohnivá koule, Padající list, Tři perly a další. Pokročilejší

cvičenci, ke kterým patřila i skupina z Fryštáku, procvičovali základní sestavy 24 prvků,
Osmičku, Šestnáctku, ale také náročnou závodní sestavu 42 prvků a sestavy s vějířem
a mečem.
Odpolední část sobotního semináře patřila výuce základů Navíjení hedvábného vlákna.
Princip hedvábného pohybu nebo-li hedvábné
energie, ve své podstatě zahrnuje osm kvalit:
vyrovnanost, stálost, nenucenost, jemnost, lehkost bez námahy, snadnost, pružnost a uvolněnost.
Hojná účast fryštáckých cvičenců tai či na semináři v Olomouci, byla jistě dílem jejich houževnatosti a píle, ale také
zásluhou vynikající atmosféry, kterou olomoučtí pořadatelé
tradičně na svých seminářích připravují.
www.taicifrystak.estranky.cz
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Klub maminek

– K V Ě TE N

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

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

PROGRAM KM
Pravidelné úterky od 9:30 – 11 hodin
Na všechny klubové programy je vítána
také široká veřejnost.
2. 5. Přijměte pozvání do nově upravené herny. Více prostoru, více hraček.
7. 5. Má oblíbená kniha o dětech, inspirujme se navzájem naučnou literaturou.
14. 5. Tradiční i netradiční tvoření pro
děti i maminky. Setkání s paní Lenkou
Smažínkovou, která se zabývá uměleckou terapií (v MŠ Fryšták vede kroužek
arteterapie), alternativní medicínou,
masážemi a vším co s tím souvisí. Budete mít prostor na dotazy i povídání.
21. 5. Přijde za námi paní Sadilová z
VZP, aby nám poskytla informace o klientských programech a možnosti využití beneﬁtů, které VZP svým klientům
nabízí. Provede také zdarma zdravotní
měření přístroji na množství tělesného
tuku a má připraveno spoustu drobných
dárků pro malé návštěvníky a jejich doprovod. Zodpoví také případné odborné
dotazy týkající se zdravotního pojištění.
28. 8. Beseda o zdravém obouvání dětí
a zásadách zdravého obouvání se členy
České obuvnické a kožedělné asociace,
www.coka.cz. Odborné poradenství pro-

Navštívili nás pán a dámy z KLASu,
kteří připravili pro maminky a jejich
děti krásný velikonoční program.
Všem zúčastněným děkujeme za
kouzelné okamžiky.
běhlo s velkým úspěchem již na několika místech ve Zlíně. Využijte jejich návštěvy ve Fryštáku, neváhejte a přijďte!
Změna programu vyhrazena.
Nově vznikají též webové stránky www.
vlastovky-frystak.cz, které se momentálně postupně dotvářejí, ale aktuální
informace jsou na nich již k dispozici.

Vlaštovky srdečně zvou širokou veřejnost
na tvořivé dílny:
• pátek 10. 5. od 17 hod. Ubrousková technika, vhodné i pro děti od 5 let.
Vyrobíme si obrázky na zeď, ozdobíme trička, květináče...
• pátek 24. 5. od 17 hod. Encaustika - malování horkým voskem pomocí speciální
žehličky. Vhodné i pro děti od 6 let. Vytvoříme si přáníčka, obrazy,...
Na tvořivých dílnách je připraven dětský koutek.
Kurzovné je 50 Kč + poplatek za materiál.
Rezervace na tel. 725 756 817 nebo na vlaštovky@email.cz
PŘIJĎTE SE KREATIVNĚ ZRELAXOVAT.
Na společné chvíle plné fantazie a pohody se těší
lektorka tvořivých aktivit Lenka Plšková.

POZVÁNKA K VLAŠTOVKÁM
na odpolední program pro děti bez rodičů ke Dni matek
Pondělí 6. 5. 2013 od 16 do 18:00 hod. Děti si vytvoří rodokmen z vlastních
fotograﬁí na velký papír, povíme si o květnovém svátku maminek a budeme opět
hodně tvořit. Pro děti od 4 do 10 let.
Je třeba děti předem přihlásit na: vlastovky@email.cz .
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Na návštěvě u Vlaštovek
V dnešní době je pěkně všechno rozděleno. Zvlášť malé děti - v jeslích, ve
školkách. Zvlášť rodiče dětí – párty dospělých. Zvlášť odrostlejší děti – dětské
párty a zvlášť starší důchodci – v domovech důchodců. Ale historie i příroda
nás učí něčemu úplně jinému. Život se
má žít dohromady. Každá věková kategorie má své klady i zápory. Mají jedni druhým co dát. A proto si náš KLAS
připravil předvelikonoční krátké pásmo,
které jsme předvedli 26. 3. 2013 v klubovně Vlaštovek.
Uvítala nás paní Plšková, která
i s paní Nutilovou tuto schůzku zorganizovala. Mimo nás „stálých babiček“
byl s námi i „dědeček“ pan Kutra, který
měl nezastupitelnou funkci – předváděl
maminkám pletení velikonočních tatarů. Přitom jsme těm malým pověděli
krátkou autorskou pohádku. Pletení tatarů pokračovalo a došla řada na zpívanou a současně předváděnou písničku.
Všechny babičky zpívaly, děti si přestaly hrát a zaujatě nás sledovaly. To byla
naše největší odměna, i když pozornost
v podobě kytičky kočiček a motýlka
z pedigu, které jsme tam obdrželi, také
zahřála u srdíčka. Ale i děti dostaly za
svou pozornost malou odměnu - malá
perníková kuřátka a slepičky. Odcházeli jsme s dobrým pocitem ze společně
prožité hodinky.
Věříme, že se nám podaří prožít takových chvilek víc, jak jsme si to slíbili.
Za KLAS
A. Bačůvková
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2013

Náruči zelená,
tvůj oheň, mír svůj pít!
(Památce básníka Václava Renče)

Je tomu již drahnou řádku let, kdy v končinách fryštáckých nalezl na své životní pouti dočasný „azyl“ český básník, dramatik, překladatel, scénárista, režisér, dramaturg
a později rehabilitovaný politický vězeň – PhDr. Václav Renč
(1911-1973). Pobýval ve Fryštáku přechodně – ve skrovném
bytě pár kroků od místní měšťanky – již od třicátých let,
částečně i v době okupace (1939-1945) a počátkem tzv.
normalizace. Pocházel odtud totiž slavný rod fryštáckých
Košutů, z něhož vzešla i dcera známého pražského advokáta JUDr. Sedláka – Alena Sedláková, provd. Renčová.
Renčovu curriculum vitae, působení v různých redakcích, v rámci Katolické moderny, jeho přátelství s předními
osobnostmi naší národní kultury, rozměrnému dílu i utrpení
v žalářích totalitní moci jsme po více než třicet let věnovali pozornost v rámci přednášek, literárních besed, večerů
poezie i vlastivědných zájezdů Mětské knihovny ve Fryštáku. A nejen na půdě našeho města. K fryštáckým přátelům
a ctitelům „zakázaného“ umělce, jehož dílo bylo po léta
vyřazeno z knihoven, čítánek i učebních osnov, patřila příbuzná rodina Machačkova, rodiny Kocourkova, Hovadíkova,
Doležalova, paní Božena Uhříková, Rudolfína Horáková,
ThDr. Fidél Hořín, páni učitelé František Bardoděj, Jaroslav
Kubát, Ludvík Holášek, Rudolf Knedla, (Sylva Knedlová
učila jejich syna), mladý kněz P. Pavel Uhřík, pan Valášek
a tehdejší vysokoškolský student Slávek Zapletal. Později
také ing. Vladimír Chudárek, Luděk Košák, vedoucí knihovny Anna Zapletalová, paní Libuše Hájková a další čtenáři
a spoluobčané.
Na návrh vedení knihovny, P. Pavla Uhříka, kronikáře
PhDr. Česlava Zapletala a starosty ing. Vladimíra Chudárka jmenovalo první demokraticky zvolené Zastupitelstvo
města Fryštáku básníka, překladatele a dramatika PhDr.
Václava Renče a jeho choť paní Alenu Renčovou čestnými
občany města Fryštáku. Slavnostního večera v sále ZDV
se zúčastnil nebývalý počet osobností duchovního a kulturního života. V roce 1995 byla při vstupu do nových prostor naší knihovny za účasti Renčovy rodiny, herců – býv.
doc. JAMU Brno Miroslava Částka a pana Pavla Majkuse,
hejtmana okresu Zlín PhDr. Dostála a dalších osobností
odhalena pamětní deska, připomínající Renčův pobyt ve
Fryštáku (dílo akad. sochaře Miroslava Boroše). Knihovna
vydala 2 publikace věnované V. Renčovi (první za spoluúčasti známého literárního vědce prof. Mojmíra Trávníčka).
Ctitelé Renčova odkazu navštívili při zájezdu knihovny rodný domek V. Renče ve Vodochodech na Podřipsku a místa,
spjatá s jeho působením.

Pořad Podoben větru (PhDr. Česlav Zapletal, prof.
Karla Urbanová, prof. Luděk Maňásek ve spolupráci
se žáky p. učitele Ladislava Doliny, alternativně i studenty JAMU Brno), věnovaný osudům a Renčově tvorbě
básnické, vyslechli vděční účastníci setkání v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku, v Holešově, v Baťově vile ve
Zlíně, Bystřici p. H. i Mahenově knihovně v Brně. Renčovy verše zněly a znějí dodnes v rámci různých kulturních i duchovních setkáních v našem městě, Holešově
a jiných místech. V roce 1911 byl Čs. televizí Praha
natočen i ve Fryštáku jubilejní pořad o Renčovi (a uveden několikrát na televizní obrazovce). V červnu t. r.
rádi přivítáme ve Fryštáku skupinu studentů v průběhu
projektových dnů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž
a ukážeme jim místa, spjatá s Renčovým působením.
Další hudebně poetický pořad, věnovaný památce
V. Renče, chystá kronikář ve spolupráci s ing. Františkem Odstrčilem, Mgr. Pavlem Nášelem, Ladislavem
Dolinou a fryštáckým divadlem na listopad. S připravovaným programem bychom rádi vystoupili nejen na
půdě fryštácké.

„Ach, tolikerá tma a tolikerý svit
a mnohá hlubokost a navrstvené výše!
Ten krystal dole tam, jejž třeba rozsvítit,
a světy, studánko, se vylijí z tvé číše.
Náruči zelená, tvůj oheň, mír tvůj pít!
Krystale dole tam, jejž stačí rozsvítit,
a dno, to nejhlubší se, lásko, otevírá“
(Václav Renč)

Mnoho pohody a přízně přejí
Anna a Slávek Zapletalovi
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NOC
KOSTELŮ
VE
FRYŠTÁKU

24. 5. 2013
KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

I v letošním roce proběhne ve Fryštáku
v kostele sv. Mikuláše magická Noc kostelů. Tentokrát pod názvem „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude
světlo“. (Zach. 14,7). Autorem letošního
sloganu je P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský
vikář pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze. Vychází z volání proroka Zachariáše,
které má být vyjádřením každého člověka
očekávajícím záchranu. Nejen před zlem,
ale trvalou záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu k očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro
zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali, mnohokrát jsme byli opět ponořeni do situací,
které se staví proti nám. Nadějí nám je
pouze to, že po noci přichází svítání, po
zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude
pro co žít. Vyjadřuje touhu člověka po
opravdové lásce nedotčené sobectvím.

Letošní Noc kostelů ve Fryštáku se uskuteční v pátek 24. května 2013. Fryštácký kostel se tak stane opět jedním z článků symbolického celoevropského
řetězu, jehož smyslem je nikoli svazovat, ale přinášet neformální seznámení
s myšlenkami křesťanství a otevírat prostory kostelů k vzájemnému setkávání
a rozjímání lidí. Je to noc plná lehkosti, nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.
I tentokrát je pro všechny zájemce připraven široký a barvitý program – pásmo
hudby, zpěvu a mluveného slova, během něhož se představí dětský dramatický
obor ZUŠ Morava, Malý komorní orchestr ZUŠ Morava, pěvecký soubor pod vedením Josefa Surovíka, chrámový sbor TIBI pod vedením Antonína Molka, Rapsodické divadlo Olomouc a divadlo Narychlo Fryšták. V průběhu večera bude rovněž
otevřeno muzeum P. Ignáce Stuchlého na faře, kde se uskuteční i část kulturního
programu. V 17.55 hod. – Hlas zvonů nad krajinou – zvony kostela sv. Mikuláše
se spojí s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí noc kostelů ve
Fryštáku
HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM:
• 18.15 – 19.15
Slavnostní mše svatá - slavnostní bohoslužba „Za město Fryšták“
• 19.30
Cyril a Metoděj, poslové dobré vůle a naděje – otevření výstavy kreseb a obrázků z prací žáků ZUŠ Morava za osobní účasti sv. Cyrila a Metoděje
• 19.40 – 20.10
Kamínek v dlani - vystoupení dětského dramatického oboru ZUŠ Morava Zlín
pod vedením Mgr. Alexandry Nečesané
• 20.15 – 21.00
Démant a slza - pásmo anglické duchovní poezie a barokní hudby v provedení členů Rapsodického divadla Olomouc. Vystoupení se uskuteční ve zkušebně
scholy na faře vedle kostela
• 20.15 – 21.00
Otevřená brána chrámu - volná prohlídka kostela s odborným výkladem
• 21.00 – 21.30
Rosa coeli - varhaní a pěvecký recitál Dany Šarmanové a Emy Řezáčové
• 21.30 – 22.00
Jarní rozmarýnka - Bohuslav Martinů – Otvírání studánek. Účinkuje pěvecký soubor ZUŠ Morava CANTICA LAETITIA pod vedením Josefa Surovíka, Malý komorní
orchestr ZUŠ Morava ve složení: housle - Petra Macková a Ladislav Dolina, viola
– Pavel Březík, klavír Jan Nosák, recitace - František Odstrčil
• 22.15 – 22.45
Archaion kallos - koncert pravoslavných sborových zpěvů v provedení pěveckého souboru TIBI pod vedením Antonína Molka, u příležitosti 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu
• 23.00
Společná modlitba - závěrečné modlitba za město Fryšták a poděkování za
večer
Ing. František Odstrčil
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Od 18 do 21 hodin bude v rámci
Noci kostelů poskytovat informace případným zájemcům pracovnice Charitní
pečovatelské služby Zlín paní Božena
Sukopová.

Charita Zlín
Burešov 4886
760 01 Zlín,
tel.: 577 224 050,
e-mail: info@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz
CHARITA ZLÍN
je nestátní nezisková organizace,
která se zabývá charitativní, zdravotní
a humanitární činností ve zlínském regionu. Posláním Charity Zlín je praktická
a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi, bez ohledu
na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. Konečným cílem jejího
konání je důstojný život pro každého
člověka v každé situaci.
Charita Zlín od roku 1991 pomáhá seniorům a zdravotně postiženým
(Charitní pečovatelská služba, Domovinka-centrum denních služeb pro seniory), pomáhá osobám v krizi, sociálně
slabým či osobám zasaženým živelnou
katastrofou (Občanská poradna), pomáhá rodinám (Charitní domov pro matky
s dětmi v tísni), pomáhá zdravotně znevýhodněným (Charitní ošetřovatelská
služba - úkony indikované lékařem).
Charita Zlín je také pořadatelem Tříkrálové sbírky v regionu a dalších kulturně
– společenských aktivit pro veřejnost.
Charitu Zlín ﬁnančně podporuje Statutární město Zlín, Zlínský kraj, MPSV
a drobní dárci.

TJ FRYŠTÁK, oddíl volejbalu,
Vás srdečně zve na

8. ročník
TURNAJE OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
O pohár starosty města Fryštáku.
Koná se
v sobotu 11. 5. 2013 od 9 hodin
ve Fryštáku u sokolovny
na hřištích sportovního areálu.
***
Občerstvení – klobásy z udírny,
čepované pivo, limo aj. zajištěno.
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V měsíci KVĚTNU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Noc v B.
Cesty ke knize, jež byla letošní Noci s Andersenem domovem, jsou drobně zašmodrchané, vlastně mi na první dojem připomínají jedno (ač výrazně nelogičtější)
olomoucké trojmenní: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého pobývá na Žižkově
náměstí a svědomitě ji hlídá socha TGM. V případě Noci s A. šlo o tato jména:
H. CH. Andersen – H. Zmatlíková – A. Lindgrenová. Volba tvůrkyně nezaměnitelných
ilustrací Heleny Zmatlíkové přišla s letošní připomínkou 90. výročí jejího narození
a od obrázků jsme se s paní učitelkou Horákovou dostali k textu – do Bullerbynu.
Bylo to samozřejmé jako nádech.
Osmnáctá hodina rozbíhala své první
vteřiny a letošní noční odvážlivci, třeťáci, už vytepávali před knihovnou rytmus
očekávání. Kam to vlastně zavítali? Že
by to nebyla knihovna? Hadinec prdinec!
Byla to přece nepatrná, přesto však příjemná vesnička Bullerbyn se svými, dětmi skrz naskrz prošmejděnými, třemi
statky Norgårdenem, Mellangårdenem
a Sörgårdenem. Stačilo pohlédnout
vzhůru, zhruba tam, kde byste za běžných okolností očekávali tři skříňky nad
příruční knihovnou, a byla tu na dosah
vrátka oněch hospodářství.
Vůbec ale nebyl čas po zdolání cesty ze Storbynu odpočívat. Hned jsme
museli zaskočit do Mellangårdenu, Bossemu se totiž zpřeházela sbírka ptačích
vajec a bylo nutné ji utřídit.
Pomocníci se rozdělili do čtyř skupin
a brzy nato už jste mohli jen tušit, kolik
vajec různých velikostí a barev víří v jejich myšlenkách. Po chvíli nezměrného
soustředění se Lisin bráška dozvěděl,
co potřeboval. Badatelé sice občas tápali, ale ti nejúspěšnější přece jen pětici z předkládané šestky odhalili! Není
divu, že se klučina usmíval, když na
správná místa ukládal vejce žluvy hajní,
kosa černého, konipasa bílého, vlaštovky obecné, výra velkého a poštolky
obecné.

Bullerbyňané mají jako všechny
děti přehršle fantazie i svá oblíbená
místa. Dáme-li obojí dohromady, můžeme podle libosti stejně jako oni pojmenovat jakákoliv zákoutí a nemáme
pak vůbec problém pohrát si obdobně
s Fryštákem ;-) Stačilo jen rozhodit mapy
našeho města a nechat děti zaurbanonymovat si*. Jářku, vyloupla se velmi
zajímavá jadérka. Tu se autoři nechali
unášet na hladině rýmu, tam vycházeli
z osobní zkušenosti, ale v obou případech se do toho pustili bez jakýchkoliv
pavučin obav. Jak navařili? Okuste sami
– Lukovské se kupř. stalo Uchovským,
Komenského ulice ulicí Mimoňského,
Štípská Pípskou, Osvobození III Strýcovým palácem, Mexiko Kočičím rájem...
Na trojstatčí se pozvolna snášel
večer, a tak bylo zapotřebí vyhledat si
vhodný pelíšek a trochu jej prozkoumat. Ještě že je v Mellangårdenu ten
úžasný seník! Rychle chňapnout jeho
plánek do ruky a nakreslit si ideální
trasu. Abychom nezabloudili, dostane
se ke slovu baterka. Kdo je ve formě,
vezme za trakař, navigátor si posvítí na
nákres a kameraman či kameramanka
zdárnosti i trampoty senného bloudění
zachytí na mobil. Všechny několikatice
svištěly seč mohly – holt už bylo načase ze spícího Bullerbynu vyklouznout.

Libuše Doležalová
Jiří Hájek
Aloisie Hanáková
Ivana Hubáčková
Marie Juhaňáková
Anna Kolářová
Hana Krajčová
Jarmila Kubátová
Milan Kutra
Alena Láníková
Ivánka Lupačová
Miroslav Mezírka
Maria Ostrčilíková
Blažena Plšková
Ladislav Sedlář
Josef Sukup
Ladislav Štábl
Marie Vincourková
Miroslav Vlček
František Zapletal

Blahopřejeme!
Všem oslavencům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.

VZPOMÍNKA
Dne 22. května tomu bude 10 let,
kdy nás navždy opustil pan Vladislav
Staněk. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

Honem nějakou želatinu na posilněnou
a tradá ku vchodu. Vždyť na dočasné
spoluobyvatele švédské vesničky čekal
ještě další program ve škole.
Poté: Drobně mží, ale kapky přece
nemohou být překážkou. O půl desáté
už jsem ve škole. S panem Vaškovičem
otvíráme knihu, která dnes (5. dubna)
fryštáckou verzi letošní Noci objala,
a pouštíme se do čtení, při zářivce či
baterce. Děti předou, případně švitoří
(více nebo méně ;-) a nebe nad mraky
září hvězdami.
Za bullerbynské knihovníky
Jan Krčma
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FESTIVAL FAIR PLAY
získává
MEZINÁRODNÍ ROZMĚR
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PÁTEČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V KVĚTNU
na náměstí nabídnou:
3. května: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály a slané tyčinky M. Grulichová, jarní zelenina a přísady zahradnictví
Syrovín.
10. května: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály Matysčáková, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín.
17. května: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály a slané tyčinky M. Grulichová, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín, Davídkovo koření.
24. května: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály Matysčáková, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín.
31. května: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály a slané tyčinky M. Grulichová, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín.
... nečekané změny mohou nastat, sortiment budeme dále postupně
rozšiřovat…
Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků.
Fair Play Fryšták

Zhodnotíme váš krátkodobý vklad

až 2% měsíčně
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
INFORMACE NA TEL.

577 434 429

placená inzerce

Naše loňské přání rozšířit červnovou
akci Fair Play na mezinárodní setkání se
postupně začíná plnit.
Velkou úlohu zde hraje program „Mládež v akci“ (www.mladezvakci.cz), který
je ﬁnancován Evropskými granty. Napsali
jsme projekt s názvem „Fryšták očima...“
na „výměnu mládeže“ a byli jsme komisí podpořeni. Čeká nás tedy desetidenní setkání (8. – 17. června) mladých lidí
ze Španělska, Rumunska, Chorvatska,
Bulharska, Turecka a Fryštácka. Z každé
země vždy 5 účastníků, celkem nás bude
30-ti členná skupina. Ubytováni budeme
po celou dobu na Skautské základně Eliška. Programem nám bude nejen vzájemné
společné spoznávání se při nejrůznějších
aktivitách, čeká nás také zapojování do
poklidného fryštáckého života. Navšívíme
žáky zdejší školy a zpestříme jim vyučování, budeme se aktivně účastnit programu
v DIS-klubu. Představíme hostům naši vizi
nového klubu Kotelna. Uspořádáme veřejnou debatu na téma „Volný čas mladých
lidí“. A hlavně, účastníci projektu budou
připravovat aktivity pro účastníky festivalu Fair Play. Ten nás čeká v sobotu 15.
června u rybníku v Horní Vsi – na Žabě.
Těšit se opět můžeme na „setkání netradičních sportů a umění v jednom čase
na jednom místě“. Vstup pro všechny je
zdarma, bez alkoholu, s radostí a nadšením pro nejen dívání se zdálky… zapojit
se může opravdu každý. K tomu skvělá
hudba a skvělé občerstvení celý den. Přijdete i letos?
Celkově nám tahle akce zapadá do
našich plánů do budoucna. Mezinárodní
rozměr bychom totiž i nadále rádi podporovali prostřednictvím EVS (evropské
dobrovolné služby), kdy jako hostitelská
organizace budeme mít příležitost hostit
vždy 2 zahraniční dobrovolníky po dobu až
1 roku. Časem bychom rádi získali akreditaci také jako organizace vysílající, což
bude velká příležitost pro zdejší mladé lidi
vycestovat (téměř zdarma) do zahraničí
a získat tak cenné zkušenosti. V neposlední řadě bychom velmi rádi pracovali
na vzniku klubu Kotelna, jakožto sportovně-kulturního centra pro kreativní rozvoj
především mladých lidí. Tato záležitost je
projednávána již téměř rok, tak uvidíme,
kam se to vyvine. My se na to těšíme.
Více se dozvíte na Facebooku a v příštím čísle FL.
Jsme s vámi,
Fair Play Fryšták.
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AEROBIK KLUB ZLÍN
mezinárodním mistrem Švýcarska
O víkendu 6.-7. dubna 2013 se konalo mezinárodní mistrovství Švýcarska v aerobiku FISAF AEROBIC SWISS
OPEN 2013.
Do Pfäfﬁkonu poblíž Curychu přijeli závodníci z Německa, Itálie, Francie, ČR a samozřejmě nechyběli domácí Švýcaři. Aerobik klub Zlín reprezentovaly závodnice trenérky
Mgr. Moniky Váňové.
V nejmladší věkové kategorii 8-10 let ziskem tří zlatých
a dvou stříbrných medailí doslova kralovaly. Mezi jednotlivkyněmi vyhrála Vanda Šimková, bronz patří velkému talentu klubu osmileté Anetce Moučkové.
V trojicích vyhrál tým E. Ševců, V. Šimková a G. Kubišová z Vizovic, druhé místo si odvezly A. Moučková, A.
Macková a V. Pröschlová.
V soutěži osmičlenných týmů ﬁtness aerobiku si prvenství vybojovaly A. Hrbáčková, A. Moučková, A. Macková, V.
Šimková, E. Ševců, G. Kubišová, M. Rathová a M. Podhájská. Výprava Česka byla složena ještě závodnicemi dalších
dvou klubů. I tyto „aerobičky“ posbíraly ve svých kategoriích řadu medailí.
Svými úspěchy naše výprava prokázala, že český vrcholový aerobik organizace FISAF je na špičkové evropské
úrovni.
„S výsledky jsem velmi spokojená. Nakonec nám vyšli
vstříc i pořadatelé. Mezinárodní zkušenost se děvčatům neztratí a nepochybně ji zúročí na dalších závodech v Česku.“
řekla trenérka Mgr. Monika Váňová.

TESAŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

Skalička Stanislav

■
■
■
■
■
■

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

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

nabízí:
DODÁVKU I MONTÁŽ
krytiny všech typů, střešních oken,
sádrokartonů na novostavby
i rekonstrukce.
SLEVY na vybrané krytiny až 35 %!

Tel. 776 696 135

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

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

Tel. 777 550 621, 608 749 219

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

AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE

SKORO kompl. autovrak = 500 Kč

placená inzerce
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