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Již podruhé jsme se rozhodli
spojit farmářské trhy s přehlídkou dětských folklórních souborů.
Stejně jako loni tento program přinese návštěvníkům nevšední zážitek. Spolupráce mezi občanskými
sdruženími Fair Play Fryšták, Sdružením přátel lidové kultury Kašava - Mladá Kašava a CM Mladá
Kašava, Rozruch o. s. a subjekty
Město Fryšták a ZŠ Fryšták přinese opět „šťavnaté ovoce“ jak pro
příchozí, tak pro účinkující. Letní
čas nám umožní nabídnout široký
sortiment zboží. Mimo jiné se chystáme v rámci řemeslných dílen vyrobit informační cedule „Vítáme
vás ve Fryštáku,“ které bychom
chtěli umístit u hlavních příjezdů
do Fryštáku i na náměstí. Největší
prostor nabídneme dětem, neboť
celý doprovodný program bude zaměřený především pro ně.

Farmářský trh – sobota 22. 6. 2013
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První červnový den
si už tradičně připomínáme
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ.
Proto vám milé děti k vašemu
svátku přejeme jen to nejlepší
a ať se vám splní všechna
i ta nejtajnější přání.
Ať vám vaši nejbližší
vždy projevují hlavně lásku
a pochopení a ať jsou
ve vašich tvářích
stále jen veselé úsměvy.

PROGRAM
Dětský folklorní festival Fryšták/
K
Kašava,
který se koná při farmářských
sk
trzích ve Fryštáku proběhne za
každého
k
počasí.
Program bude zahájen 8:45 slavnostním
no
průvodem od ZŠ Fryšták na
náměstí.
n
Na tanečním pódiu se do 11
hodin
h
postupně vystřídají dětské folklórní
ló
soubory Maryjánek, Bartošův
dě
dětský
folklorní soubor, Lukovjánek,
Fryštáček,
F
Vlčnovjánek, Vínek, Malé
Zálesí
Z
a děti z MŠ Fryšták.
K poslechu i tanci zahrají do 12 hodin
d cimbálové muziky Valášek, Bělina
a Mladá Kašava.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 10/2013/VI ze dne 17. 4. 2013 (Výběr)
• RMF ve věci předložené žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy
vnitrostátní pro dopravce KRODO BUS,
a. s., číslo linky 770430 Bystřice pod
Hostýnem – Kroměříž – Vyškov - Brno,
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 s odkazem na ust. čl. č. II bod č.
5 zák. č. 472/2011 Sb., kterým se mění
zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
a s odkazem na výsledky šetření České
školní inspekce nevyhlašuje konkurz na
obsazení místa ředitele Základní školy
Fryšták.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele Základní školy Fryšták, potvrzuje Mgr. L.
Sovadinu, Fryšták, stávajícího ředitele
školy, k datu 1. 8. 2013 ve funkci ředitele Základní školy Fryšták, p. o., s tím,
že pracovní poměr se k tomuto datu
mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let, a pověřuje starostu podpisem
příslušného jmenovacího dekretu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou ASEKOL, s. r. o., Praha a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou ASEKOL, s. r.
o., Praha a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce sběrné nádoby E-BOXU mezi
městem Fryšták, nám. a ﬁrmou ASEKOL, s. r. o., Praha a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti č. 5/2013/ÚP, konané dne
4. 4. 2013 na Stavebním úřadě Městského úřadu Fryšták, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost M. Štěpánkové, Lukoveček, o schválení splátkového kalendáře za účelem uznání
dlužné částky a jejího splácení a ukládá
Ing. S. Velikovskému, CSc., připravit ve
spolupráci s ekonomem města dodatek
příslušné nájemní smlouvy, který bude
řešit zakotvení návaznosti případné dohody o uznání závazku a splátkách vč.
zpřísnění podmínek pro úhradu nájemného.
• RMF bere na vědomí Protokol o vý-
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sledku kontroly obce provedené Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje dne 10. 4. 2013 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí seznam žadatelů
o bydlení v Domě s byty pro důchodce
Fryšták bez připomínek.
• RMF bere na vědomí informace o projektu komplexních stavebních úprav nemovitostí na poz. p. č. 181/13, 181/10
a 281/10, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a nemá připomínek k tomuto projektu
(rodinný dům, zahradní domek, zahrad.
pergola) stavebníka M. Ditmara, Olomouc.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 113001-S na akci „Výměna vsypu a čištění sportovního povrchu – umělý trávník, Sportoviště u ZŠ
Fryšták“ mezi společností PSK ASM,
s. r. o., Zlín a městem Fryšták a pověřuje starostu města Mgr. Lubomíra Doležela podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje zajištění technického
dozoru nad výměnou vsypu a čištěním
sportovního povrchu u sportovního areálu při ZŠF Ing. J. Čepickým, Zlín, a pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSMM
vyhotovením objednávky dle nabídky.
• RMF schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, a současně schvaluje
převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Fryšták, do rezervního fondu, a to k úhradě své ztráty
za předchozí léta.
• RMF schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták, a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku
hospodaření Mateřské školy Fryšták,
do rezervního fondu, a to k úhradě své
ztráty za předchozí léta.
• RMF schvaluje odpisový plán Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2013 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je v příloze
č. 1 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro
rok 2013 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je v příloze
č. 2 tohoto zápisu.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek na akci DBD
Fryšták - Ověření skutečného stavu a digitalizace objektu ze dne 12. 4. 2013.
• RMF vyhlašuje vítěze zakázky malého
rozsahu na akci DBD Fryšták - Ověření
skutečného stavu a digitalizace objektu
– společnost BOOZ Zlín, s. r. o.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a společ-

ností BOOZ Zlín, s. r. o., na zajištění
akce Ověření skutečného stavu a digitalizace objektu, a pověřuje Mgr. L. Doležela, starostu města, podpisem této
smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje v souladu s ust. § 30
stavebního zákona pořízení územní studie Fryšták – Za Humny, řešící nové lokality pro bydlení BI 39, 40, 41 a BH 43
z nového Územního plánu Fryšták v k. ú.
Fryšták a k. ú. Horní Ves u Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. P 5 – 13 mezi městem Fryšták,
a spol. AKTÉ projekt, s. r. o., Kroměříž, za účelem zpracování dokumentu
„Územní studie Fryšták – Za Humny“,
a pověřuje starostu města podpisem
předložené smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
DASTIN, s. r. o., Fryšták o odkup městského pozemku p. č. 487/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
212 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a ukládá Ing. M. Kasalovi
zajistit stanoviska subjektů (sousedů)
dotčených případným prodejem pozemku.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č.
383/1 – ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře do 100 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli J.
Šebíkovi, Fryšták, a to z důvodu připravovaného záměru propojení trafostanic
„Žaba a Pod Parkem“.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č. 258
– zahrada, o výměře do 200 m², k. ú.
Vítová, obec Fryšták, žadateli K. Černému, Zlín, a to z důvodu následného snížení využitelnosti pozemku pro město.

Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 2. 5.
2013 zahajuje předplatitelskou sezónu 2013/2014. V této sezóně pro
Vás chystáme kromě činoherních
představení i dva muzikály. Katalog
předplatného 2013/2014 najdete
v budově Městského úřadu Fryšták
a v městské knihovně, umístěn je
také na našich webových stránkách
www.divadlozlin.cz.
Rezervace je možné učinit přes
web, e-mailem prodej@divadlozlin.cz
a na telefonech 577 636 220, 207.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 11/2013/VI ze dne 6. 5. 2013 (Výběr)
• RMF při výkonu funkce zřizovatele Základní školy Fryšták, p. o., ukládá Mgr.
L. Sovadinovi, řediteli školy, zajistit výběrové řízení – veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění nákupu elektronického systému objednávání a výdeje
stravenek pro strávníky Školní jídelny
při Základní škole Fryšták.
• RMF bere na vědomí dokumenty
„registrační list“ na akci „Rekultivace
skládky TKO Fryšták – Žabárna“ a pověřuje starostu v souladu s ust. čl. III bod
č. 2 smlouvy o dílo č. 351/2009 ze dne
11. 8. 2009 podáním písemné výzvy
k zahájení prací na zpracování dokumentace pro stavební povolení.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi a Ing.
M. Jaškovi neprodleně zajistit všechny
podklady pro potřeby zahájení ﬁnancování projektu, a to plně v souladu s pokyny poskytovatelů dotace.
• RMF bere na vědomí znění zadávací
dokumentace v rámci veřejné zakázky
na dodávku akce „Samosběrný čistící vůz – město Fryšták“, předloženou
administrátorem výběrového řízení,
společností MYLAND, s. r. o., bez připomínek a pověřuje Mgr. L. Doležela,
starostu města, v souladu s pokyny
poskytovatele dotace projednat návrh
zadávací dokumentace s příslušným
projektovým manažerem OPŽP.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
02/2013 při Radě města Fryštáku ze
dne 2. 5. 2013.
• RMF bere na vědomí doporučení
KBSR při RMF ve věci přidělení ﬁnančního příspěvku o. s. EDUCO Zlín s tím,
že o příspěvku bude rozhodnuto po doplnění žádosti a stanoviska komise.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. o. Sociální služby Kroměříž
za účelem částečné úhrady nákladů
spojených s ﬁnancováním péče občanů města Fryštáku, schvaluje uzavření
příslušné smlouvy o poskytnutí ﬁnanční
částky a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí doporučení
KBSR při RMF ve věci realizace setkání občanů MF se zástupci statutárního
města Zlína k získání informací ze sociální sféry a pověřuje Ing. P. Osohu zajištěním prostor a termínu konání schůzky
a pověřuje Mgr. P. Nášela zajištěním
propagace připravované akce.
• RMF bere na vědomí informaci KBSR
při RMF ve věci žádosti V. Stremenové
o úlevu na školních poplatcích, neschvaluje postup navržený komisí
a ukládá Ing. P. Osohovi pozvat žada-

telku na zasedání komise a pověřuje
zástupce této komise provést místní
šetření u žadatelky.
• RMF bere na vědomí informace KBSR
při RMF o proběhnutém kurzu efektivního rodičovství ve Fryštáku a pověřuje Ing. P. Osohu předložením cenové
nabídky ve věci realizace celého kurzu
efektivního rodičovství.
• RMF bere na vědomí sdělení KBSR při
RMF ve věci podané žádosti T. Nohové o
umístění do bytu ve Sdruženém objektu
č. p. 386 na ul. Souhrady a současně
i informaci o ústním zrušení žádosti dne
2. 5. 2013.
• RMF bere na vědomí návrh KBSR při
RMF ve věci rozšíření a úprav prostor
a stávajících zařízení v lokalitě u vodní nádrže v Horní Vsi a ukládá Ing. M.
Kasalovi zajistit zpracování souhrnné
zprávy o lokalitě „Žaba“ (zejména aktuální vlastnické vztahy, způsob využití
pozemků, provozování vodní plochy, případná omezení některých činnosti, využití z hlediska územního plánu apod.)
pro jednání zastupitelstva, a to do 25.
června 2013.
• RMF doporučuje ZMF zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení „Dolní Ves, R49, Jb 194, 193,
přel. NN“, umístěného na pozemku
p. č. 89/1, v k. ú. Dolní Ves, za cenu
věcného břemene podle platných právních předpisů.
• RMF doporučuje ZMF zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení „Dolní Ves, R49, Jb 139, 136,
přel. NN“, umístěného na pozemku p. č.
334, 335, 337 a 338, vše k. ú. Dolní
Ves, za cenu věcného břemene podle
platných právních předpisů.
• RMF bere na vědomí Zprávu č.
246/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok
2012 a ukládá Ing. M. Jaškovi odstranit
zjištěné nedostatky do 27. 5. 2013.
• RMF bere na vědomí záměr investora,
ﬁrmy E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, realizovat přeložky NN na ulici
Dolnoveská a Přehradní v rámci přípravy stavby R49 v letošním roce spolu
s realizací přeložek VO a MR na ulici Dolnoveská investorem ŘSD ČR a souhlasí
s realizací přeložek NN, VO a MR na uli-

ci Dolnoveská dle projektové dokumentace zpracované společností MOPRE,
spol. s r. o., Břest, a s jejich umístěním do pozemků p. č. 334, 335, 337
a 338, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
vše ve vlastnictví města Fryšták.
• RMF souhlasí s účastí města Fryštáku v kulturně společenském a osvětovém projektu „Noc kostelů 2013“, konaném dne 24. 5. 2013, a to za účelem
propagace kulturního dědictví města
a souhlasí s částečnou úhradou nákladů (materiálně technické zabezpečení,
propagace, občerstvení vystupujících,
honoráře apod.).
• RMF bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění zaměřený na plnění povinností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně
potravin, v platném znění, nařízení (ES)
č. 178/2002, zákona č. 258/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 137/2004 Sb.,
v platném znění, s výsledkem bez závad
– bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 4.
2001 mezi městem Fryšták, a M. Štěpánkovou, Lukoveček, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o splátkách a uznání závazku mezi městem Fryšták, a M. Štěpánkovou, Lukoveček, se stanovenými splátkami počínaje měsícem květnem 2013 a s poslední
splátkou od června 2013 do prosince
2014, a pověřuje starostu města podpisem této dohody.

Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták
nabízí

volné termíny týdenních pobytů
v termálním areálu Velký Meder.
Doprava je zajištěna.
Při zájmu se obraťte na telefon 724 276 345
- paní Miklová nebo přímo na budově ZDV.

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Jandíková upozorňuje na
změnu ordinačních hodin v dětské
ambulanci v měsíci červnu.
Tato změna se týká pondělí a pátků, kdy bude ordinovat od 11,00 do
13,30 hod. pro nemocné a od 13,30
do 15,30 hodin pro pozvané pacienty.
Ostatní dny zůstávají beze změny.
Děkujeme za pochopení.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

Kolektivní systém ELEKTROWIN SE PŘEDSTAVUJE
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Proto výrobci velkých a malých
domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné
povinnosti.

NOVĚ
sběr tonerů a cartridgí
Každý rok se vyhodí zhruba 500
milionů cartridgí na skládky s nebezpečným odpadem bez možnosti další
recyklace. Globální katastrofy, jako je
např. únik ropy do moře, jsou ekologické katastrofy, o nichž takřka každý
ví. Málokdo ale už ví, že při výrobě tonerové kazety se spotřebuje přibližně
3,5 litru ropy během výrobního procesu, a přesto se ve většině případů
toner vyhodí na skládku.
Redukce, repase a recyklace je
pořadí operací, kterými můžeme snížit množství odpadu vyhozeného na
skládky.
Fakta
• ročně se na celém světě vyhodí
přes 500 milionů cartridgí a tonerů
• to je více než 15 kusů za vteřinu
• celková hmotnost vyhozených cartridgí a tonerů je stejná jako hmotnost 112 463 osobních automobilů
(ročně)
• pokud všechny cartridge a tonery
poskládáte vedle sebe, obepnou 3x
rovník
• plasty, z kterých jsou cartridge
a tonery vyrobeny se rozkládají v rozmezí 450 - 1000 let
Projekt V Cart4Future je zaměřený
na širokou veřejnost a má za cíl naučit rodiny a jednotlivce sbírat prázdné
cartridge a tonery prostřednictvím
sběrného boxu, umístěného nově na
radnici ve Fryštáku a v přízemí Penzionu pro důchodce.
Tímto se na Vás obracíme o pomoc při informování svých kolegů
a přátel tomto novém recyklačním
programu.
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O VÝSLEDCÍCH HOVOŘÍ ČÍSLA
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun
vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho
bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek –
2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné
konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun.
Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné
době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele
hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově
přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba
Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU INFORMACE
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování
a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě
sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému,
o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co
se z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném
vztahu k ochraně životního prostředí.
Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách
www.elektrowin.cz.

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti
dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat v hospodářském dvoře TS v ulici Souhrady nebo v obchodě při nákupu nových výrobků.
Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních ﬁrem, v nichž
jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky
jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice
či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se
používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále
ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.
ekolamp.cz.
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Třídění odpadů si osvojuje stále více lidí
Třídění odpadů je samozřejmostí už
pro 70 % obyvatel České republiky. Zatímco v roce 2011 aktivně třídilo 68 procent Čechů, v roce 2012 to bylo o další
dvě procenta více. Nárůst obyvatel třídících odpad je za posledních deset let
znatelný. Před deseti lety třídilo pouze
56 % obyvatel.
V recyklaci obalových odpadů jsme
v Evropě na špici
V rámci Evropy se dle evropského
statist. úřadu v recyklaci obalových
odpadů držíme na špici. V roce 2012
bylo více než 607 tisíc tun obalů využito
jako druhotná surovina k výrobě nových
výrobků místo primárních surovin. Celková míra recyklace obalů za rok 2012
dosáhla 71 %. Pro jednotlivé materiály
byla recyklace následující: papír 85 %,
plasty 65 %, sklo 82 %, nápojové kartony 20 %, kovy 63 % a dřevo 19 %.

Podle oﬁciálních dat vykazovaných
Eurostatem dlouhodobě patříme mezi
evropské země s nejvyšší mírou třídění
a recyklace plastových obalových odpadů. Češi dnes předají k recyklaci sedm
plastových obalů z deseti. Česká republika díky pilným třídičům každoročně
splňuje vyžadovaný rozsah recyklace
obalového odpadu daný Evropskou komisí, a zároveň snižuje množství obalového odpadu ukládaného na skládkách.
Dalších více než 51 tisíc tun obalových
odpadů obsažených ve zbytkovém komunálním odpadu, bylo využito k výrobě
tepelné a elektrické energie.
Třídění a recyklace snižuje emise
CO2
Třídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Tříděním odpadů šetříme nejen
primární zdroje surovin, energii a místo

TŘÍDÍME ODPADY
Ve čtvrtek 18. dubna jsem se spolu s paní učitelkou H. Krajčovou a se seminářem ekologie žáků 7. tříd účastnil výletu na dotřiďovací linku ve Zlíně-Loukách.
V areálu TS Zlín se zde dotřiďuje separovaný odpad z celého Zlínska, tedy
i z Fryštáku. Exkurzí nás provázel pan Vašina, který nám ochotně vše ukázal
a vysvětlil.
K mému nepříjemnému překvapení jsem se dozvěděl následující fakta, díky
kterým jsem přehodnotil a změnil svůj způsob třídění odpadů.
TETRAPACK (krabice od mléka, džusů, pitíček) patří do plastů – žlutých pytlů.
PAPÍR se třídí na kartony a zbylý papír.
Z PLASTŮ (žluté pytle) se na dotřiďovací lince vytřídí pouze:
PET láhve – a to ještě podle barvy, TETRAPACK obaly, tzv. „DUTÉ OBALY“ –
kečupy, šampóny, aviváže, prostředky na umývání nádobí a další podobné, velké
kusy „IGELITŮ“ (HD-PE) – velké „igelitky“, VELKÉ OBALY od kartonovaných věcí,
velké kusy POLYSTYRENU – z krabic od nových TV, ledniček, apod.
Malé sáčky, veškeré kelímky a malé kousky plastů putují po „vytřídění“ dalším
autem na skládku Suchý Důl.
Z této exkurze mi vyplývá, že největší význam má omezovat prvotní pořizování odpadů, nakupovat věci lokální, co nejméně balené – v papíru či skle
a maximálně odpady nějakým způsobem využívat.
Jiří Sadila

na skládkách, tříděním také snižujeme
množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší , spotřebu elektrické
energie na výrobu nových věcí i spotřebu vody. Jednoduché vytřídění odpadu
tedy chrání přírodu v mnoha směrech.
V roce 2012 se podařilo snížit zátěž
životního prostředí, protože díky třídění a recyklaci odpadů je v atmosféře
o 1.114.840 tun CO2 ekv. méně. Recyklací se uspořilo 27.034.318 GJ energie,
což je produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 300
tis. domácností, tedy zhruba celý jeden
kraj. Tato data vyplývají ze studie LCA,
která velmi podrobně zkoumala životní
cyklus výrobků, obalů, jejich recyklace
a z nich plynoucích dopadů na životní
prostředí.
V českých ulicích je už čtvrt milionu barevných kontejnerů
Třídění odpadů se stalo pro většinu
Čechů naprosto běžnou součástí jejich
životů. Zlepšuje se i dostupnost barevných kontejnerů v ulicích, kterých bylo
koncem roku 2012 k dispozici téměř
229 tisíc. Každým rokem se průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům zkracuje. Zatímco před pěti lety to
měl v průměru každý z nás k barevným
kontejnerům 118 metrů, v roce 2012
se zkrátila docházková vzdálenost už
jen na 102 metrů. V současnosti stačí obyvatelům ČR v průměru pouhé 2
minuty volné chůze k nejbližšímu místu
pro sběr tříděného odpadu. Je to dáno
díky stále se zahušťující sítí barevných
kontejnerů na ulicích. Krátká docházková vzdálenost k barevným kontejnerům
je základním předpokladem k tomu, aby
lidé odpady třídili, proto počet barevných
kontejnerů stále stoupá. V současnosti
má možnost třídit 10,5 milionu obyvatel
ve většině obcí České republiky.

Výše uvedená data plynou z ročních přehledů neziskové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje třídění
a recyklaci obalového odpadu pro
20 241 ﬁrem prodávajících balené zboží na českém trhu. Díky spolupráci českého průmyslu a obcí se společností
EKO-KOM mohou lidé své odpady třídit
v 6 025 obcích v celé ČR.
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Mc Donald’s Cup
I v letošním roce se naše škola zúčastnila již 16. ročníku celostátního fotbalového turnaje Mc Donald’s Cupu.
Žáci 1. stupně byli rozděleni do dvou kategorií. Kategorie A: žáci 1. – 3. třídy. Kategorie B: žáci 4. – 5. třídy. U nás ve Fryštáku se 7. května odehrálo okrskové kolo.
Zúčastnily se ho tyto školy: ZŠ Kašava, ZŠ Trnava, ZŠ Veselá, ZŠ Lukov, ZŠ Neubuz a ZŠ Fryšták. Naši fotbalisté v kategorii A i v kategorii B tento turnaj vyhráli
a zajistili si tak postup do okresního kola.
14. května jsme tedy odjeli do Brumova-Bylnice a bojovali o co nejlepší výsledek.
Po velmi dobrých výkonech obsadili mladší žáci 6. místo a starší žáci 5. místo.
V kategorii A turnaj odehráli tito chlapci: Tadeáš Halašta, David Hanačík, Josef
Jasenský, Jan Javora, Filip Krčma, Adam Prusenovský, Jan Slovák, Adam Vodák,
Jakub Slaměna, Michal Sklenařík, Martin Zdráhal, Jiří Červenka a Lukáš Pavel.
V kategorii B se turnaje účastnili: Stanislav Bartoň, Jakub Dohnálek, David Drábek, Jiří Hrabík, Jakub Juráň, Dan Kozojed, Lukáš Macek, Ondřej Tkadlec, Dominik Němec, Adam Srovnal a Lukáš Sušila.
Všem fotbalistům děkuji za velkou bojovnost při zápasech, za dobrou reprezentaci naší školy a také za vzorné chování na obou turnajích.
Těším se na příští ročník Mc Donald’s Cupu.
Eliška Galíková

OTRAVA ALKOHOLEM
S blížícími se letními akcemi
a zábavami přichází, také v úvahu otrava alkoholem nejen u dospělých, ale
hlavně také u dětí nebo mladistvých.
Velmi závažná je alkoholová otrava
u dětí, která může probíhat nezvykle
a vzniká již při daleko menších dávkách alkoholu než u dospělého.
PŘÍZNAKY
1. Lehká otrava: euforie, ztráta
zábran, zpomalené životní funkce,
ztráta tělesného tepla.
2. Střední otrava: poruchy rovnováhy, koordinace a smyslů, snížené
vnímání bolesti.
3. Těžká otrava: zmatenost, poruchy vědomí, bezvědomí, poruchy
dechového a oběhového systému,
zvracení.
PŘÍČINA
Předávkování organismu alkoholem. Smrtelná dávka alkoholu pro
dospělého se pohybuje v rozmezí 3,5
– 5 promile. U dětí je tato hranice daleko nižší!!

Deset členů fryštáckého KLASu se vydalo 18. 4.
2013 do Příluku. Vítalo nás
nejen krásné prosluněné
prostředí na kopečku pod
kapličkou, ale i milí vlídní
hostitelé. A nejen ti co nám
ve Fryštáku bubnovali, ale
i další členové příluckého
Klubu důchodců. Překvapením bylo setkání pana
Končáka, který z Fryštáku
pochází, a s naší Libuškou
i spolupracoval a mnoho
dalších Fryštačanů znal –
tak tohle bylo setkání téměř
rodinné. Dalším známým
je i pan Slováček, který do
Fryštáku také patří – má odtud svoji ženu a měl tu i včely.
Byl členem fryštackých včelařů - teď to po něm přebral jeho
vnuk. Další, nám všem známou, je i paní Kolajová, která nám
ve fryštackém Klubu důchodců i se svým manželem přednášela o Mexiku. Uvítání pokračovalo slavnostním přípitkem
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a přílučtí zanotovali Dolů
přes Fryštáček – to už jsme
se cítili „mezi svýma“. Pan
Končák měl sólo, zazpíval
nám několik starodávných
fryštackých písniček. Pak
byla ohlášena nečekaná
návštěva – a přihopsala tři
žlutá zpívající kuřátka- přílucká. Pavlínka (také přílucká) nám pověděla otřesný
zážitek jedné „slečny u gynekologa“. To všechno při
kávě, zákuscích, chlebíčcích
a vínku. Ještě pár společně
zazpívaných písniček, ještě
pár vtipů, zážitků z jejich
Klubu, doložených fotoalbem. Ale všechno má svůj konec – museli jsme se loučit. Ale
vždyť se zase setkáme – tentokrát u nás ve Fryštáku na Andrýskově stezce. Už teď se na to těšíme. S vlídnými a veselými
lidmi se rádi setkáváme.
Za KLAS A. Bačůvková
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JAK POZNÁME OTRAVU ALKOHOLEM?
V lehčích stádiích je postižený
dezorientovaný, vrávorá, mluví nesouvisle a o neexistujících věcech, může
být pomočený, může mít zimnici.
V těžších stádiích má postižený křeče, poruchy vědomí až koma,
z úst má zápach po alkoholu, možná
je porucha dýchání a zástava srdce,
zvracení (velké riziko aspirace), může
končit latentně.
KAZUISTIKA
Byla krásná červnová sobota
a maminka pustila svého třináctiletého syna na venkovní celodenní akci
s jeho kamarády. Jednou ho telefonicky odpoledne zkontrolovala, vše
se jí zdálo v pořádku, protože syn s
ní do telefonu mluvil naprosto střízlivě. Ovšem opak byl pravdou měl již
trochu popito, a když zjistil, že už nebude mít kontrolu a chtěl být se staršími kamarády, tak s nimi musel držet
tempo v pití alkoholu... Najednou se
začal potácet, padat na zem, byl dezorientovaný a zvracel.
Co byste udělali v roli jeho kamarádů nebo v roli ostatních návštěvníků akce?
a) Nic, nejsem zde od toho, abych někomu zachraňoval život.
b) Uklidnil bych jej, položil na bok (kvůli zvracení).
c) Proč já bych někomu měl pomáhat,
když mně by také nikdo nepomohl?
d) Zjistil bych fyziologické funkce,
a zda se orientuje.
e) Nevšímal bych si ho.
f) Snažil bych se kontaktovat jeho rodiče (nebo dle stavu ZZS - tel. 155).
Správné řešení: b; d; f;
PRVNÍ POMOC
Kontrola základních fyziologických
funkcí. V případě zástavy oběhu zahájit resuscitaci. Zavoláme ZZS.
Uložíme postiženého do stabilizované (zotavovací) polohy. Kontrolujeme zvracení, kvůli velkému riziku aspirace a následného udušení.
U postiženého při vědomí se snažíme vyvolat zvracení, tak aby nedošlo k dalšímu vstřebávání alkoholu do
organismu.
Snažíme se udržet tělesné teplo.
(postiženého přikryjeme)
"A proto si važte svého zdraví
a pijte s mírou."
Zdroj: www.wikipediea.com, www.
lekarionline.cz, www.vitalita.cz.
Nikola Dorazínová

MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

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

MYSLIVCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Členové mysliveckého sdružení Fryšták – Dolní navštívili při příležitosti Mezinárodního dne dětí Mateřskou školu ve Fryštáku a předali dětem dárky – dřevěné
stavebnice Myslivna. Jsou to krásné stavebnice s myslivcem na posedu, krmelcem
a lesními zvířátky. Dětem se velmi líbí a rády si s nimi hrají a děkují myslivcům za
jejich dárek.
Všude je to známé / V lese zvířata máme. / Kdo se o ně stará – pečuje?
Hádejte, kdo to je, jak se jmenuje? / „No přece myslivec!“
Za MŠ pí.uč. Alexandra Hochmajerová

Pálení čarodějnic
Čas utíká jako voda, a než jsme se
nadáli byl tu 30. duben. Tento den je
spojován s Filipojakubskou nocí, plnou
velkých rejů čarodějnic, pálení ohňů
a veselé hudby. Ani my jsme letos nezůstali pozadu a připravili jsme už 5.
ročník pálení čarodějnic. Sraz všech
zúčastněných byl v 17 hod u sokolovny
ve Fryštáku.
Lomozící průvod v čele s černokněžníkem se vydal do Horní Vsi k Šenku,
kde byl připraven další program.
Po příchodu na Žabu začalo to pravé veselí. Čarodějnice krášlily příchozí
ve svém salónu krásy, věštkyně věštila
z moudré knihy a kouzelné koule, nalévaly se různé kouzelné lektvary, tančilo
se a soutěžilo v zajímavých soutěžích.
Velkou odměnou za splnění všech úkolů

byl špekáček, který si děti mohly opéct
na ohýnku. Také jsme shlédli přehlídku
malých i velkých čarodějnic, při které
byla veřejností vybrána nová čarodějnice roku. Po slavnostním vyhlášení jsme
dětem rozdali ochranné medailonky,
aby je chránily po celý rok. Po velkolepém příjezdu hlavního černokněžníka
byla zapálena velká vatra a následoval
slavnostní tanec. Perličkou celého večera byla velkolepá ohňová show skupiny Andor Viridis z Napajedel.
Celé dění bedlivě sledovala skupinka místních hasičů, za což jim posílám
velké poděkování. Děkujeme také sponzorům Sefo a.s. Sﬁnx Holešov, Tiskárna
Fryšták, PP pekárna Přílepy, Padoza,
Animals Holding. Velké díky patří i místním skautům za pomoc při přípravách
soutěží pro děti a všem, kteří jakkoliv
pomohli či přispěli na naši akci.
Děkujeme také Vám všem, za tak
velkou účast. Doufám, že Vám s námi
bylo dobře a že za rok se opět sejdeme.
Za O.S. Věneček Z.V.
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Exkurze do Osvětimi
V úterý 30. 4. jsme se vydali do Polska na prohlídku koncentračního tábora
Osvětim. Na výletě nás doprovázel průvodce, který nás cestou seznámil s místní
kulturou, zvyky a historií měst, kterými jsme projížděli. Po příjezdu do Osvětimi, kde
bylo mnoho škol i jiných návštěvníků, jsme dostali sluchátka, ve kterých jsme pořád
slyšeli výklad naší průvodkyně, i když byla třeba v jiné místnosti. Při vstupu do tábora Auschwitz 1. jsme procházeli pod nechvalně proslulou bránou „ARBEIT MACHT
FREI“. Tábor Auschwitz 1. je složen z desítek zděných budov, ve kterých dříve bydleli
vězni, a dnes je ve většině z nich zbudováno muzeum holocaustu. V prvním bloku,
do kterého jsme vešli, byly dobové fotograﬁe, zejména ze selekce vězňů. V dalším
bylo nashromážděno obrovské množství osobních věcí, které byly vězňům hned po
příjezdu zabaveny. Například plná místnost bot, brýle, hřebeny atd. V jedné místnosti byla po celé délce jedné stěny skleněná vitrína plná lidských vlasů. Při pohledu na
to všechno člověk cítí úzkost, pobouření a smutek. V jednom z dalších bloků jsme
procházeli chodbou, kde visely po obou stranách fotograﬁe jednotlivých vězňů pořízené hned po selekci, pro dokumentaci. Člověka nutně napadne myšlenka, jak se
asi v té chvíli cítili, jaké měli očekávání, co si mysleli. Později jsme viděli zeď, u které
byli popravování zastřelením političtí vězni a neposlušní vězni v táboře. Vedle se
nacházel blok, v němž jsme viděli místnosti, kde probíhal „soud“ a cely, ve kterých
později vězni čekali na smrt. O kousek dál stojí asi nejstrašnější a nejobávanější
budova celého tábora Auschwitz 1. – jediná dochovaná plynová komora, zároveň
jedna z prvních a jediná komora v Auschwitz 1. Byl v ní poprvé vyzkoušen Cyklon B,
a protože dobře netěsnila, utrpení vězňů před smrtí bylo až několikahodinové. Vedle
se nacházel dům příslušníků SS a před ním stálo nastartované auto, aby přehlušilo
křik a kvílení. Při procházení komorou a následně hrůzu probouzejícími krematorii
cítí člověk neuvěřitelnou lítost kvůli lidem, kteří tu zemřeli tak strašnou a nedůstojnou smrtí a zároveň se zdráhá uvěřit, jaká zvěrstva se tu děla.
Potom jsme měli krátkou přestávku a autobusem jsme přejeli asi o tři kilometry
dál do tábora Auschwitz 2. - Birkenau. Oproti prvnímu táboru je tento tábor nesrovnatelně větší a jsou v něm původní zděné baráky v ženské části a dřevěné stáje
v táboře mužském. Hlavní branou vedou koleje, po kterých přijížděli dobytčími vagóny lidé. Viděli jsme místo selekce a jeden původní vagón, ruiny plynových komor
a nakonec jeden barák, ve kterém vězni spali na dřevěných pryčnách a pak ještě
jeden barák s primitivním sociálním zařízením. Okolo tábora vedly ostnaté dráty.
Cestou zpět jsme ještě kvůli povinné přestávce řidičů zastavili v polském nákupním centru, nakoupili si zmrzlinu, čokoládu a vydali se domů.
Navštívili jsme místo, kde byla naprosto pokořena lidská hrdost, důstojnost
a sama lidskost. Odjížděli jsme s tíživým pocitem, ale i velkou zkušeností.
E. Halaštová, K. Odstrčilová, J. Plhák, M. Novák, 9. B
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Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Ani v letošním roce naše škola nevynechala soutěž, jež šíří mezi žáky
osvětu, jak se správně a bezpečně
chovat ve stále hustším silničním provozu. Vždyť znát alespoň základní pravidla chování na komunikaci znamená
vyvarovat se situacím, které mohou
bezprostředně ohrozit náš život.
Soutěž proto obsahuje několik
disciplín – test z pravidel silničního provozu, teoretickou i praktickou
zkoušku první pomoci, jízdu zručnosti
a jízdu po dětském dopravním hřišti
pod dohledem Policie ČR.
Pravidla jsou velmi přísná – například test obsahuje 20 otázek
a za každou nesprávnou odpověď se
uděluje 5 trestných bodů. Vzhledem
k tomu, že se jedná o týmové zápolení, body se sčítají. Pokud tedy každý
ze čtyř členů učiní jednu chybu v testu, je družstvo penalizováno 20 trestnými body.
Fryštáckou školu reprezentovalo
družstvo žáků ze třídy 8. A ve složení:
Veronika Lauterkrancová, Jana Skaličková, Petr Bačůvka a Jiří Vidlař.
Naši zástupci se nejprve zúčastnili oblastního kola, které se uskutečnilo na hřišti při 16. ZŠ ve Zlíně. Zde
předvedli vskutku mimořádný výkon
(bezchybné testy), kterým porazili
ostatní týmy a zároveň si tak vybojovali postup do okresního kola konaného dne 9. května na malenovickém
dopravním hřišti.
Zde se sešla vskutku silná konkurence, ale ani v té se Fryštáčtí neztratili. Bojovali až do poslední chvíle a po
napínavém závěru obsadili 2. místo,
když za vítězným družstvem zaostali
po součtu všech disciplín pouze o 19
trestných bodů.
Touto cestou bych chtěl našim žákům poděkovat za vzornou reprezentaci i chování po celou dobu soutěže.
T. N.
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Výlet
U parníku, na Orlíku
Viděla jsem velkou štiku.
Plula rychle jako šipka,
před ní sebou mrská rybka.
Vystrčila hlavu z vody,
vyskočila k nám na schody.
Štika krouží okolo,
plavala až na molo.
Parník se teď ještě chvěje,
jak se rybka štice směje.
Po schodech pak stoupáme,
na Zvíkov se díváme.
Je na kopci velikém,
nad přehradou Orlíkem.
Dolů jsme se podívali,
dvě řeky se tam stékaly.
Vltava a Otava.
Jedna zleva, druhá zprava.
U starého přívozu,
za velkého hlomozu,
spouštěli tam plachetnici,
za běžného provozu.
(A. Hamrlíková, 5. B.)

HUDEBNÍ KRÁLOVSTVÍ
„Pojedeme do divadla!!!“ řekla naše
paní učitelka. Všichni jsme se začali
moc těšit. V pátek 10. května jsme po
velké přestávce naskákali do autobusu
a vyjeli do Hvozdné. My, žáci 4. a 5. tříd,
jsme spolu s další cizí třídou zaplnili většinu sálu a začalo se hrát. V pohádce
jsme viděli, že Rozum a Štěstí se nelze
měřit, že rozmazlené, bojácné a ospalé
princezny se k princi, který miluje hudbu
a chytrou Madlenku, vůbec nehodí, a že
hamižné dvorní dámy a rádcové nikdy
neovládnou Hudební království.
A. Janušková, 10 let, 4.B
Naše třída se zúčastnila představení
v divadle ve Hvozdné, které se jmenovalo Hudební království. Bylo to o dětech,
které byly u babičky na návštěvě, jenomže venku pršelo, a tak nemohly jít ven.
Na „hůře“ našly krabici s krásným oblečením a papír s napsanou pohádkou.
Řekly si, že by si mohly pohádku zahrát.
Rozdělily si role a začaly hrát.
Pohádka byla o tom, že si princ měl
vybrat princeznu, ale žádná se mu nelíbila. Dal jim 3 úkoly. Která je splní, tu
si vezme. Byla tam taky Madla, která
chtěla úkoly taky plnit, i když nebyla
princezna. Princezny byly rozmazlené a
nevychované. Tři úkoly nakonec splnila
nejlépe Madla. Princ si ji proto vzal za
ženu.
Po pohádce přestalo pršet, a tak si
děti šly hrát ven
K. Zelinková, 10 let, 4. B

Sběr starého papíru v Základní škole Fryšták
Je již mnohaletou tradicí, že Základní škola Fryšták organizuje sběr starého papíru. Tato aktivita má za úkol rozvíjet a podporovat u žáků smysl využití druhotného
odpadu, podporovat ekologické myšlení a šetření papírem tak jak je zakotveno ve
školním vzdělávacím programu Základní školy Fryšták a mělo by být součástí života každého občana. Podstatným a důležitým faktem je také získání ﬁnančních
prostředků sběrem starého papíru. Tyto ﬁnanční prostředky jsou využity na nákup
školních potřeb, úhradu autobusů při cestách na koncerty a divadla do Zlína, nákup
odměn při pořádání soutěží, nákup knižních odměn pro žáky na konci školního roku,
nákup výtvarných potřeb a podobně. Kontejner na sběr papíru bývá na školním
dvoře přistaven asi jednou za měsíc. Rád bych tedy požádal všechny, kdo mají starý
papír, aby jej přivezli do školy do přistaveného kontejneru ve dnech sběru papíru,
případně kdykoli jej uložili do přístavku na školním dvoře, který je pro tento účel
zbudován. Podpoříte tímto činnost školy, pomůžete získat škole ﬁnanční prostředky
a pomůžete chránit okolní přírodu.
Mgr. L. Sovadina

Výtvarně nadaní
Každý rok si uvědomuji, jak jsou žáci naší školy nápadití, jakou mají obrazotvornost v dnešní přemedializované době a také jak jsou výtvarně nadaní.
Pravidelně se zapojujeme do různých výtvarných soutěží. V hodinách Vv zadaná témata plošně i prostorově realizujeme a často některé naše práce zabodují,
zaperlí a okouzlí porotu těchto soutěží v nemalé konkurenci dalších škol.
Výtvarnou soutěž „Okno do světa“ pořádá ZŠ Komenského I ve Zlíně, škola
s rozšířenou Vv. Letos proběhlo již 12. kolo této soutěže spojené s velkou výstavou a vernisáží všech obrázků. Témata se střídají a to letošní bylo inspirováno
1150. výročím příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Naše škola se zúčastnila letošního klání v této soutěži asi dvacítkou vybraných obrázků žáků-výtvarníků 1. a 2. stupně mezi stovkou dalších z ostatních škol.
A jak jsme dopadli?
Koláž žákyně 4 .B. Kláry Zelinkové, získala ve velké konkurenci 3. místo.
Malby Jindry Koláře, žáka 7. A, jejímž ústředním motivem byl padlý voják s dobovou helmou a zbraněmi z doby Velké Moravy, se umístila na úžasném 1. místě.
Výtvarné nadání minimálně těchto dvou žáků naší školy je tedy nesporné. Moc jim
i touto cestou gratuluji a přeji další úspěchy.
Inspirace... Umělecky se nadechneme také při prohlídce naší školy (krčku),
kde pravidelně vystavujeme díla našich mladých výtvarníků. V současné době ze
ZUŠ Morava, výtvarného oboru na naší škole. No a snad také ve zlínské knihovně
F. Bartoše, kde bude opět probíhat v měsíci červnu výstava obrázků dětí k letošnímu ročníku ﬁlmového festivalu. Také se zúčastníme...
LT

Několik moudrostí o pravdě
Slova pravdy bychom chtěli slyšet denně. Někdy bývají malá, drobná, tajná. Jindy s drobným opomenutím. V poslední době poskvrněná. Mnozí se ji snaží očistit
, podpořit tak, aby byla všem zřejmá,nedotčená, hladká. Aby měla oprávnění být
zarámovaná a vystavená v naší čsl. zástavě.
(Mimochodem- Pravda vítězí – se na prezidentskou vlajku dostala za doby T. G.
Masaryka, který ji převzal z dopisů Mistra Jana Husa z r. 1413).
Pravda by měla být viděna, ukazována, obdivována, řádně osvětlována (beze stínů). Měla by vždy bojovat s výhodami. Měla by nabídnout i kytici opravdových citů,
pole opravdových životů, svět opravdových lidí.
Měla by být vyslovována dnes a denně hlavně pod poledním sluncem, které
nejméně klame a má nejmenší stíny.
Několik moudrostí:
Zlořečený ať je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. (J. Hus). Raději chci
trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení (Emerson).
Pravda má jednu velkou výhodu. Člověk si nemusí pamatovat, co řekl. (Rodin). Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. (Lennon). Člověk, který má pravdu,
nepotřebuje zvyšovat hlas. (čínské přísloví). Upřímný člověk je ten, kdo ti řekne
pravdu do očí. (B. Němcová)
Abychom mluvili pravdu, učili děti i ostatní hájit pravdu, řídili se pravdou,
přeje všem SK.
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Slet čarodejnic
Tak jako každý rok, patřil i letos
30. duben „ Sletu čarodějnic“.
Již po osmé jsme zahájili velkolepý
slet všech čarodějek, čarodějnic, ale i
odvážných mladých čarodějů u kapličky,
odkud jsme hromadně v hejnu přeletěli
k místu naší veselice, dračímu oku, kde
na úvod proběhl po roce nutný rituál
očisty u ohně za pomoci pěti živlů.
Poté už nastala skutečná veselice u
soutěží, kde nejmladší kolegyně předvedly svoji zručnost a bystrý rozum.
K dispozici byl také jako letošní novinka „ Salon krásy“, který nabízel ozdobení tváře bradavicí či jinými čarodějnickými symboly.
Divokou veselici jsme zakončily výrobou kouzelných hůlek, jejichž funkčnost
jsme si ihned ověřily odříkáním zaklínadla zkamenění.
K posilnění těla i duše nám pak do
pozdních hodin sloužil Bufet U Ježidědka.
Závěrem bych chtěla poděkovat kolegyním čarodějnicím střední kategorie
za pomoc při organizaci a především
všem, kteří se akce zúčastnili, a že jich
letos nebylo málo.
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Výtěžek z této akce jsme se rozhodly věnovat na již tradiční lukovečské „
Vítání prázdnin“, které letos proběhne
22. června 2013.
za Čarodějnice z Lukovečka
Kateřina Vařáková

Jarní výšlap
Nejen v zimě, ale i na jaře se pořádá
v Lukovečku tradiční „májový“ výšlap
na Sv. Hostýn. Každý rok se počet nadšených turistů zvyšuje, zvláště když vyjde nádherné slunečné počasí.
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Obřad dárcům krve
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku ve spolupráci s vedoucím Městské knihovny Fryšták
Mgr. P. Nášelem uspořádala v úterý
odpoledne 23. dubna 2013 slavnostní obřad dárcům krve. Český červený kříž sdělil vedení města Fryštáku,
že dva naši občané – Václav Bezděk
a ing. Viktor Němec z Fryštáku – již
obdrželi zlatou plaketu prof. MUDr.
Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve (ocenění je
pojmenováno po Janu Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli
čtvrté krevní skupiny).
RMF proto rozhodla o ocenění
těchto občanů formou slavnostního
obřadu a předání darů.
Předsedkyně Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku paní
Mgr. Sylva Knedlová zajistila účast
žáků sedmých a osmých tříd naší základní školy, aby i tímto způsobem
mohlo být propagováno čestné dárcovství nejvzácnější tekutiny.
Žáci ZŠ Fryšták Zuzana Hanačíková a Petr Bačůvka přednesli poutavé příběhy ze života, kdy byly nutné
transfúze k záchraně lidských živo-

tů. Paní Mgr. Knedlová uvedla fakta
o významu dárcovství. Všichni přítomní si určitě v těchto chvílích uvědomili
důležitost bezpříspěvkových odběrů.
Doufejme, že i pod vlivem těchto zážitků se mezi dětmi Fryštáku najdou
budoucí čestní dárci.
Během celého slavnostního aktu
jsme oceněným občanům Václavu
Bezděkovi a Viktoru Němcovi poděkovali za projev humánního vztahu
k lidem, kteří tuto pomoc potřebují k záchraně zdraví a často i života.
Děkujeme jim ještě i touto cestou ve
Fryštáckých listech.
Budeme moc rádi, když zase budeme moci brzy uspořádat nový obřad pro další „hrdiny naší doby“.
Dana Konečná, matrikářka

Šlápoty – turisté klubu důchodců
Konečně se umoudřilo počasí a tak „Šlápoty“ – turisté klubu důchodců už vyrážejí opět na své pravidelné toulky přírodou. Na 1. máje jsme vyrazili na zlínský
Burešov a odtud přes Štákovy Paseky až do Štípy a přes Lešnou zpět do Fryštáku.
Byla to taková první jarní zahřívací procházka.
Hned druhý květnový svátek (8. 5.) jsme se zúčastnili jednodenního zájezdu na
Slovensko do Vrátné Doliny a Jánošíkových Dier. Tady si mohl každý podle svých
možností a zdatností vybrat určitou turistickou trasu. Naše parta šla z Bielého Potoka přes Podžiar do Horných Dier, odtud se pokračovalo na Poludňový Grúň a na
chatu Grúň. Tady jsme se občerstvili a odpočinuli si, abychom ještě zdolali poslední
úsek do Vrátné. Zde nám zbylo ještě trochu času, tak jsme si vyjeli kabinkovou
lanovkou na Chleb, a protože bylo jasno, byl odtud krásný výhled na prosluněnou
Malou Fatru. Vpodvečer jsme nasedli do autobusu a po krásně stráveném svátečním dni ujížděli zpět k domovu.
Další sobotu ještě vyrážíme na nově otevřenou naučnou stezku do Kašavy.

PODĚKOVÁNÍ
V úterý 30. dubna 2013 se v Horní Vsi na Žabě konal 5. ročník Pálení
čarodějnic. Letos jsme byly s kamarádkami osloveny, abychom se připojily
k tradičnímu tanci čarodějnic kolem ohně.
S velkým nadšením jsme začaly od
února chodit každou středu na zkoušky
tance pod vedením slečny Nikoly Dorazínové a za všechny „nové“ čarodějky musíme říct, že nás to velmi bavilo.
Díky tomu jsme mohly nahlédnout do
zákulisí příprav na tuto akci a uvědomily
si, že to není vůbec jednoduché zorganizovat vše tak, aby bylo zajištěno bohaté
občerstvení, pestrá zábava a soutěže
pro děti, stylová dekorace, technika, přizpůsobení terénu (úklid před i po akci),
zajištění a zpracování dřeva, postavení
pódia a jeho demontáž po akci a další
a další „maličkosti“, které pak vytváří
naprosto úžasné prostředí pro konání
této velkolepé a velmi oblíbené fryštácké události, která každým rokem láká
víc a víc lidí a stává se vyhlášenou v celém kraji.
Velký dík proto patří hlavní organizátorce, paní Zdeňce VIDLÁŘOVÉ, která svým
přístupem, ochotou,
jednáním,
nápady,
svou energií i svým
volným časem přispívá k tomu, že se ve
Fryštáku něco děje, a to „něco“ stojí za
to!!! Nebýt Zdeničky, kde by naše děti
trávily zábavné odpoledne od jara až do
zimy?! Vždyť všechny akce pořádané
pod vedením Zdeničky (karneval, Pálení čarodějnic, Pohádkový les, sportovní
odpoledne, drakiáda apod.), jsou nejen
u dětí velmi oblíbené a jejich velká návštěvnost je toho důkazem!
Každý z nás zažil ten krásný okamžik
s fotoaparátem či kamerou v ruce, když
se snažíme zachytit ty vzácné okamžiky
dětství u našich milovaných dětí a pyšně a s úsměvem se díváme na jejich
zářivé úsměvy a jiskřičky v očích, když
v kostýmu princezny, víly, Ferdy mravence, čaroděje či čarodějnice tančí
a radují se se svými vrstevníky! Tyhle
okamžiky jsou velmi vzácné a jsou jedinečné a právě díky Zdeničce si je se
svými nejbližšími i s přáteli užíváme.
Zdeničko, za všechny děti, rodiče,
babičky, dědečky, tetičky i strýčky Ti děkujeme za to, že jsi a co pro nás děláš,
a že Tě to stále tak baví a přejeme Ti
mnoho zdraví, plno sil, energie a nápadů na další akce.
S úctou a obdivem
Kamila Krajčová
Michaela Sovadinová
Petra Pavlíková

11

D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Stojí za to plakat nad tolikerým zlem? Je lépe snažit se všemi
silami jej zmírnit.
Don Bosco
1. září v 8.15 hod Veni Creator
a slavnostní požehnání s promluvou.
V sobotu odpoledne zpověď školní mládeže. Ve 13 hodin přespolní, ve
14 hodin domácí. Přišlo mnoho děvčat,
chlapců poněkud méně. Večer mělo být
v kostele požehnání s promluvou, ale
to ztroskotalo, neboť o 17 hodině byla
svatba s požehnáním. Proto bylo všechno u nás v kapli, ale až o 19 hodině.
Proto mnozí hoši již odešli domů.
V neděli při ranní mši svaté společné přijímání rodičů a dítek. Rodičů přišlo
málo. Příště je potřeba na to poukázat:
jak chcete, aby vaše dítky rostly, vám
k radosti, když vy jim neukážete cestu
ke štěstí. Kázal P. František Lepařík.
Odpoledne v divadle besídka oratoriánů. Po ní přišli chovanci. Bylo loutkové
divadlo Kašpárek na měsíčku. Přes dobrou vůli bylo představení nudné, všichni
ale neodešli. Při tom nás obveseloval
pan Zajíc harmonikou. Po prvním jednání byl dialog oratoriánů: Vyhodíme
školu do povětří? Zdařil se. Ve 14.15
hod. bylo kino v sokolovně. Mnoho oratoriánů bylo na něm, ale po kině houfně
přiběhli do divadla. Chyběla organizace
pořádku dne!!!
8. září svátek Narození Panny Marie
– tradiční pouť ústavu do Štípy. Tentokrát bez dechovky, protože jí chyběly
heligóny. Pan ředitel a pan školní rádce
šli brzo ráno zpovídat.
9. září se nám vrátil pan katecheta
P. Vrtaník po šťastně překonané těžké
nemoci – tyfu – z kroměřížské nemocnice, kde pobyl 3 týdny.
11. září nás navštívil pan inspektor
na cestě z Jugoslávie. Téhož dne odjeli
na bohoslovecká studia do Lublaně pan
Stanislav Jurečka a pan asistent Josef
Vandík.

Kronika ústavu (8.)
školní rok 1936–37
14. září na svátek Povýšení sv. kříže,
o hodech naší kaple, páni asistenti Filip
Zámorský a Emil Kobliha šťastně vykonali v Kroměříži zkoušky dospělosti.
Od 24. do 26. září se konalo triduum
pro začátek školního roku. Kazatelem
a mimořádným zpovědníkem byl dp. Jan
Vtípil z Moravské Ostravy. Triduum bylo
zakončeno v neděli ráno cvičením dobré smrti. Téhož dne měli stejné cvičení
i oratoriáni.
28. září slavnost svatého Václava,
svátek pana ředitele a pana katechety.
V předvečer zahrála na dvoře kapela

a ráno nás budila. Odpoledne v 16
hodin se konala slavnostní akademie
s tímto programem:
1. Úvodní pochod
2. Svatováclavská hymna
3. Báseň
4. Svatováclavská myšlenka v našich dějinách
5. Báseň
6. Svatý Václav a naši věrozvěstové
7. Polka
8. Báseň – vzpomínka úmrtí P. arcibiskupa Cyrila Stojana
9. Chorál Svatý Václave
10. Jednoaktovka – Satan - drama
11. Vivat Praga – pochod
Akademie trvala 2 hodiny a nejvíce
se líbila jednoaktovka. Dp. školní rádce
před tímto kusem dal přiléhavé vysvětlení. Po akademii bylo požehnání.
V pátek 25. září byli naši muzikanti
na pohřbu našeho velkého dobrodince
dp. Františka Bendy v Uherském Brodě.
30. září odjel pan asistent Rudolf
Bartušek do Brna na presenční vojenskou službu. Asi před 2 týdny odjel klerik
Eduard Kobliha do Přerova na prázdniny
a i on nastupuje od 1. října presenční
službu pravděpodobně v Trenčíně.
Oslava Panny Marie ve Fryštáku
s msgre A. Štanclem (vlevo)
Zleva P. Václav Mrtvý, P. Ignác
Stuchlý, msgre Augustin Štancl
a P. Alois Slovák (dole)

Červen na DISu
Na celý měsíc máme naplánovaných posledních 11 kurzů a slavnostně zakončíme školní rok táborákem.
Salesiáni pojedou od 14. do 21. na
komunitní dovolenou. Na DISu nebudou mše svaté!!! V tu dobu také nic
nevyřídíte. Poslední týden v červnu
uklidíme celý dům a budeme se těšit
na rodinné dovolené a duchovní cvičení spolupracovníků.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Není lepší reklama, než
VZÁJEMNÁ DŮVĚRA MEZI FARMÁŘI
Malé páteční trhy se po vlažném dubnovém zahájení rozběhly na plný výkon.
Po dvou odložených termínech zelináře
pana Havrdy, jsme od poloviny května
v plné síle. Rádi bychom v této souvislosti zmínili dva podněty – prodejce
a naši snahu podpořit v prodeji fryštácké pěstitele.
Hledání inspirace u těch nejlepších
Během tříletého pořádání farmářských trhů jsme do Fryštáku pozvali již
pěknou řádku producentů a prodejců
nejrůznějších potravin, jejichž seznam
se více méně ustálil. Měli jsme proto
pocit, že je potřeba se posunout zase
dál a hledat nové farmáře, abychom vás
stejnou nabídkou neunavili. Proto jsem
zavítal na jedny z nejvyhlášenějších
trhů na Moravě – do Moravanů u Brna.
Chtěl jsem tam zjistit, v čem tkví jejich
výborná pověst. Bylo mi velkým překvapením, když jsem zjistil, že téměř všichni prodejci jezdí i k nám do Fryštáku.
Byl jsem trochu zklamaný, ačkoli zároveň spokojený. Navíc k našemu radostnému zjištění s našimi trhy počítají už
i celostátní média (Týden, Mladá fronta
Dnes, Deník, Český rozhlas, KudyKam.
cz), která nás během sezóny kontaktují
a informují o tom, co chystáme nového. Zařadili jsme se mezi trhy, o kterých
stojí za to zpravovat.
Co z toho však plyne? Dobrá zpráva
je, že máme podchyceny ty nejlepší dodavatele. Situaci nám ale ztěžuje fakt,
že je jich jen omezené množství a že se
o ně „nepřetahujeme“ jen s nejbližšími
trhy v okolí, ale i s vyhlášenými pořadateli po celé Moravě. Jsme si dobře

vědomi toho, že bude záležet na dvou
faktorech – schopnosti nás organizátorů udržet příjemnou atmosféru a ochotě
lidí i nadále nakupovat.
Máme zájem o zboží z Fryštáku!
Velice si vážíme paní Grulichové,
která se zatím jako jediná Fryštačanka úspěšně zapojila do velkých i malých trhů. Rádi bychom podpořili i další
Fryštačany – drobné pěstitele, zahrádkáře a chovatele velmi výhodnými podmínkami jak na velké, tak především
i na ty páteční, malé trhy odpuštěním
poplatků. Domníváme se, že tento krok
by mohl pro fryštacké děti či seniory
znamenat malé legální ﬁnanční přilepšení a snahu obhospodařovat opuštěné
nebo zanedbané zahrady.
Pro úplnost zde přidáváme znění zákona, které se týká prodeje přebytků ze
zahrad:
JAK JE TO SPRÁVNĚ?
U osob, které nejsou podnikatelé
s živnostenským oprávněním či registrovanou zemědělskou výrobou, jsou příjmy (ne zisky) z příležitostného prodeje
a příjmy z příležitostného pronájmu do
výše 20 tis. celkem za rok osvobozeny od daně. Doporučujeme však vést
si osobní deník příjmů, aby v případě
kontroly ﬁnančního úřadu mohl prodejce doložit, že jeho příjmy tuto částku ve
zdaňovacím období nepřesáhly (dle §10
odst. 1a) Zákona o daních z příjmů).
Pokud jsou tyto částky ve zdaňovacím
období (obvykle je to kalendářní rok)
překročeny, je třeba podat daňové přiznání.

PÁTEČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V ČERVNU
na náměstí nabídnou:
7. června: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi,
frgály a pečivo p. Mytysčákové, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín,
Davídkovo koření a sypané čaje
14. června: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi,
frgály a slané tyčinky M. Grulichové, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín,
Med a ovoce Gomolovi
21. června: TRHY SE NEKONAJÍ
SOBOTA 22. června: VELKÉ TRHY – DĚTSKÉ FOLKLÓRNÍ SLAVNOSTI
28. června: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi,
frgály a slané tyčinky M. Grulichové, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín
… nečekané změny mohou nastat. Sortiment budeme dále postupně rozšiřovat... a možná i někdo z vás...
Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků.
Fair Play Fryšták

...na festivalu Fair Play
Bude to sobota 15. června, kdy vyvrcholí nejen naše téměř celoroční přípravy,
ale i projekt nazvaný „Fryšták očima…“
Už víme, čí oči budou Fryšták pozorovat. Zástupci jednotlivých partnerských
zemí (Bulharsko, Rumunsko, Španělsko,
Chorvatsko a Turecko) nás byli totiž navštívit už v květnu. Na víkendové tzv. „úvodní
plánovací návštěvě“ (která je kompletně
ﬁnancovaná z programu Mládež v Akci)
jsme si s nimi prohlédli místa, kde se
bude projekt odehrávat, setkali se s místní, do projektu zapojenou, fryštáckou skupinou mladých lidí a hlavně se předem
domlouvali na detailech a podrobnostech
našeho desetidenního červnového setkání (8. – 17. 6.).
Ubytováni budeme na Skautské základně Eliška, vařit nám tam bude Jára
Hanousek. Zpočátku nás čekají společné
dílny (žonglování, eurytmie, tance, bubnování, lanové aktivity, dokumentování,
jóga, masáže…), poté návštěva 2. stupně
ZŠ, debata v Kotelně, aktivity v DIS-klubu
a hlavně příprava na festival Fair Play. Cílem projektu totiž není jen izolovaně strávit 10 dnů v ČR, ale aktivně se zapojit do
místního komunitního dění.
Obdobným způsobem bychom do budoucna rádi zapojovali i další mladé lidi.
Jednak místní, jednak i zahraniční. Program Mládež v akci (www.mladezvakci.
cz) totiž nabízí nejen krátkodobé, ale
i např. roční dobrovolnické projekty, které
umožňují mladým lidem (13-30 let) získávat zkušenosti, propojovat Evropu, a to
vše téměř zdarma.
CO NÁS TEDY ČEKÁ?
Těšit se můžeme především na to, co
opravdu mladé lidi zajímá. Na několika
stanovištích se celodenně bude odehrávat formou dílen a workshopů zajímavý
program.
Smyslem je nejen se zpovzdálí dívat,
ale aktivně se i zapojit. Přijďte se podívat,
co vaše děti dokážou, a že je to baví. Celá
akce je pořádána nízkorozpočtově, dobrovolnicky, bez nároků na honoráře. Bude
bez alkoholu, s důrazem na odpovědnost
každého jednotlivého účastníka. Snažíme
se hrát fair play.
Akci podpořila nejen desítka dobrovolníků-organizátorů, ale i Město Fryšták,
Z-studio, Nadace Vodafone a Česká národní agentura Mládež. Tímto všem děkujeme.
Festivalu bude opět předcházet veřejná debata. Opět v Kotelně a bude zahájena vytvořením umělecké malby přímo
na vratech. Debata bude mezinárodní,
tématem bude „Volný čas mladých lidí
v různých zemích Evropy“. Ve středu, 12.
června od 18 hodin se na vás těšíme
v Kotelně (mezi školou a Sokolovnou).
Fair Play Fryšták
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Klub maminek

– Č E RV E N

Najdete nás na www.vlastovky-frystak.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.
4. 6. „BAŤOVSKÉ ŽENY“. S Lojzou Langerem si budeme povídat, diskutovat,
polemizovat nejenom o ženském světě
doby nedávno minulé. Jaký dopad může
mít na současnou společnost, na které
její myšlenky můžeme navázat a vzít si
z nich příklad. Co naopak dělat jinak.
11. 6. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ SE
KLUBOVÉ SETKÁNÍ NEKONÁ.
18. 6. BABY SIGNS, znakování pro děti
s Míšou Sovadinovou.
25. 6. TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY!
Rozloučení před letní klubovou přestávkou. Vlastní dobroty vítány.
Volné hraní.

Na tvořivé dílně Decoupage si velcí
i malí vyrobili a odnesli spoustu krásných obrázků.

Vlaštovky srdečně zvou širokou veřejnost
na tvořivé dílny:
• pátek 7. 6. od 17-19 hod.
BATIKOVÁNÍ S LENKOU PLŠKOVOU, vhodné i pro děti.
Vyrobíme si trička, prostírání, tašky. Kurzovné je 50 korun.
• pátek 21. 6. od 16-18 hod.
PLETENÍ Z PEDIGU S MAGDOU PLŠKOVOU. Kurzovné je 75 korun.
Veškerý materiál zajištěn.
Rezervace na tel. 725 756 817 nebo na vlaštovky@email.cz
Na tvořivých dílnách je připraven dětský koutek. Přijďte se kreativně zrelaxovat.

Klubové pozvánky pro širokou veřejnost
• Čtvrtek 6. 6. 2013 od 17:30 hod. - Debata se školní psycholožkou Mgr. Zdeňkou Polínkovou pro širokou veřejnost i pedagogické pracovníky. Vstup volný.
• Pondělí 17. 6. 2013 od 16 do 17:30 hod. – Chytré hraní – téma Cyril a Metoděj.
Pro děti od 4 do 12 let. Je třeba děti přihlásit.
• Neděle 23. 6. 2013 – autobusový výlet do IKEA Brno – odjezd v 9 hod. z nám. ve
Fryštáku, min. počet cestujících 30, dopravné za osobu 220 Kč. Návrat do 18 hod.
s možností zastávky v jiném nákupním centru poblíž. Po domluvě možnost nástupu
v Kašavě, Lukově, Horní Vsi. Nutno se přihlásit předem na vlastovky@email.cz
nebo na tel. 605 482839.

Na červen dále připravujeme:
• Víkendové odpolední setkání s Lenkou Smažínkovou – umělecká terapie, alternativní medicína, masáže. Vše s praktickými radami a recepty. Cena 110 Kč.
• Odpolední focení pro širokou veřejnost v přírodě (v závislosti na příznivém počasí) – nutno se předem přihlásit.
Termíny těchto akcí budou upřesněny na letácích a klubových stránkách www.
vlastovky-frystak.cz.
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Výroční členská schůze
klubu důchodců
Akce klubu se konala 15. 4. 2013,
jako vždy, v jídelně penzionu. Že naši členové mají zájem o dění v klubu, svědčila
i hojná účast, snad jediná židle nezůstala volná. Při kávě, chlebíčku a zákusku
přednesl pan Černý výroční zprávu – přehled činnosti Klubu od minulé výroční
schůze, kterou zpracovala nepřítomná
(ale omluvená) předsedkyně A. Krajčová. Mimo jiné v ní bylo i poděkování
našemu fryštackému zastupitelstvu, že
stále podporuje chod našeho klubu důchodců. Se stavem našich ﬁnancí nás
seznámila paní J. Horká. A protože náš
klub má už 70 registrovaných členů,
rozšiřuje svoji činnost na menší zájmové kroužky. Již delší dobu funguje turistický kroužek Šlápoty. O jeho činnosti
nás informovala paní M. Jedličková.
A o dalším našem kroužku, který začal
v září 2012, KLASu, nám poreferovala
A. Bačůvková. Dalším bodem programu
byl návrh na tradiční červnový zájezd,
který se uskuteční 12. 6. Přesto, že
se ceny zájezdů zvyšují, zájem o tento
výlet trvá. Posledním bodem programu
byla pozvánka od KDU-ČSL na oslavu
dne matek. Bylo nám vespolek dobře,
jen pomalu se po skončení schůze, jídelna vyprazdňovala.
Za Klub důchodců Fryšták
A. Bačůvková
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2013

8. ročník turnaje Osvobození ve volejbale smíšených družstev
Opět po roce se dočkali příznivci volejbalu. V sobotu 11. května se konal už
8. ročník turnaje Osvobození o pohár starosty města Fryštáku. Náročné přípravy
nám opět zkomplikovalo ještě i počasí. Ale vše se muselo operativně vyřešit.
Slavnostní zahájení se konalo na
sportovišti u sokolovny. Ujal se ho ředitel turnaje Lubomír Ševela. Přivítal hned
9 týmů, které neodradilo ani deštivé počasí. K účastníkům promluvil i starosta
města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel, který všechny volejbalisty přivítal
a popřál jim mnoho sportovních úspěchů. Všechny potěšila zejména účast
loňských ﬁnalistů – volejbalového týmu
ze slovenské družební obce Muráň.
Zahájení nádherně zpestřila děvčátka - roztleskávačky – pod vedením slečny Nikoly Dorazínové.
Zahajovací zápasy ve dvou skupinách se ještě stihly odehrát na dvou
kurtech areálu, ale sílící déšť zahnal
všechny účastníky do útrob naší soko-

lovny. Muselo se hrát pouze uvnitř a nehrající odbíjenkáři museli čekat na své
zápasy. Doufejme, že se nenudili. Skvělé občerstvení z udírny jim připravoval
Zdeněk Poledňák, v bufetu je rádi obsloužili Marcela Ševelová a Filip Vacula.
O zdárný průběh zápasů se staral Luba
Ševela, Dana Konečná, Broňa Konečný
pískal většinu zápasů… Urputné boje

se vedly již v základních skupinách.
Z nich nakonec do semiﬁnále postoupily čtyři nejlepší týmy. Ty se utkaly
o první tři místa. Poprvé u nás zvítězil
zahraniční celek, a to přátelé z Muráně, druhé místo obsadil zlínský tým
SURIKATA, za který hrál i extraligový
volejbalista Michal Čechmánek. Třetí místo vybojovalo družstvo z Všetul
a čtvrtí byli GUMÍDCI z Kroměříže.
Ostatní celky – Fryštáček, Hošťálková, Přílepy, Zlín a Zácpa již z časových
důvodů o umístění nehrály a skončily
na 5.–9. místě. Slavnostního vyhlášení výsledků se ujali organizátoři a pan
starosta mohl předat poháry, diplomy
i ceny pro nejlepší týmy i zvolené hráče.
Tímto také děkujeme městu Fryšták za
podporu volejbalu a za věnované ceny.
Příjemné posezení v „Pekle sokolovny“ po náročném turnaji bylo krásným
zakončením sportovní soboty. V neděli jsme se rozloučili s přáteli z Muráně
a slíbili si, že za rok se opět pokusíme
tuto velkou akci zorganizovat.
Za oddíl volejbalu Dana Konečná
Foto Richard Kučera
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NOC
KOSTELŮ
VE
FRYŠTÁKU

Do „Noci kostelů“, která se letos
konala v pátek 24. května a jejímž
hlavním cílem bylo otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny
lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak
nepřišli, se v olomoucké arcidiecézi
zapojilo devět církví a otevřeno bylo
celkem 197 kostelů, kaplí a modliteben. Mezi nimi byl také náš farní kostel svatého Mikuláše. Program začal
v 17.55 vyzváněním kostelních zvonů,
kterých znělo po celé České republice téměř 3000. Poté už následovala slavnostní bohoslužba „Za město
Fryšták“ za účasti starosty Mgr. Lubomíra Doležela a některých dalších
zastupitelů.

Také letos byl součástí „Noci kostelů“ bohatý kulturní program, ve kterém
si jistě vybral každý z návštěvníků. Nechyběly ani komentované prohlídky kostela a věže (včetně nově opravené části
střechy).
Velký dík patří opět hlavnímu organizátorovi ing. Františku Odstrčilovi, ale
i všem ostatním (včetně účinkujících),
kteří se na letošní „Noci kostelů“ podíleli, a bez jejichž přičinění by se tato
akce jistě nemohla konat.
-pn-

NEJMLADŠÍ TRADICE
– měsíc myslivosti a práce s mládeží
Všechny naše myslivecké tradice
jsou velmi staré, staré několik staletí
a jen jedna je stará jen málo přes půl
století. Je to právě ČERVEN — Měsíc
myslivosti a ochrany přírody. Tato tradice byla založena a vznikla v roce 1959
a je velmi vhodná, potřebná a prospěšná. Přichází léto, nastupují letní měsíce
červen a červenec. S nimi se do přírody
vrací aktivita, zeleň, rodí se mláďata.
Myslivecké sdružení Fryšták – Dolní se
plně věnuje ochraně přírody v našem
regionu. Ochraně mláďat a zabezpečení
klidu v honitbě pro jejich růst.
Uvědomujeme si, že pro aktivní
ochranu přírody je nutno získat především mládež. Právě 1. červen je Mezinárodním dnem dětí a protože děti z MŠ
ve Fryštáku rády navštěvují les v Dolní
Vsi v každém ročním období, obzvláště
v zimním, kdy chodí ke krmelci a přikrmují zvěř, vítáme jejich návštěvu. Rozhodli jsme se založit ve Fryštáku novou
tradici a v sobotu 22. června pořádáme pro fryštácké děti již druhý DĚTSKÝ
DEN na Lindáči. Jsou pro ně připraveny

zajímavé soutěže s mysliveckou tématikou, cesta k lesní studánce, atrakce
jako výstava trofejí, jízda na koni, možnost vidět živého divočáka a jiné.
Zároveň zveme 13. července všechny přátele lesa, majitele honebních
pozemků, spoluobčany z Fryštáku na
již tradiční MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
V LINDÁČI. Všichni, kdo chcete strávit
příjemné odpoledne v pěkném přírodním prostředí, v družné zábavě, přijďte mezi nás. Bude pro Vás připravená
oblíbená myslivecká kuchyně, tombola
i hudba.
Zvou myslivci z MS Fryšták - Dolní

O MÁJOVOU KORUNKU DDM JEMNICE
Fryštácké mažoretky se 18. 5. 2013 zúčastnily nepostupové soutěže v Jemnici
na Vysočině (okres Třebíč). Vyjížděli jsme v brzkých ranních hodinách osobními
auty, před sebou jsme měli více jak dvě hodiny cesty (cca 200 km), a pak náročnou
soutěž. V této soutěži "O májovou korunku" DDM Jemnice, i přes náročné brzké
vstávání a dlouhou cestu naše Fryštácké mažoretky předvedly vynikající výkon, který ocenil i VIP host Tereza Pergnerová. Porota i diváci byli výkony našich mažoretek
oslněni, a proto si Fryštácké mažoretky, ze vzdálené Jemnice, přivezly zlaté ocenění.
Sama Tereza Pergnerová navlékala holkám medaile a pan starosta města Jemnice
předával pohár za krásné 1. místo z devíti soutěžních skupin. Myslím, že Fryštácké
mažoretky hrdě reprezentují naše malebné město.
Holky, předvedly jste vynikající výkon!
Tímto bych ráda poděkovala nejen mým
rodičům, ale i manželům Filákovým, že
s námi absolvovali tuto náročnou cestu, dále pak všem rodičům za trpělivost
a za to, že podpořili své dcery v pravidelných a náročných trénincích. Nesmím
opomenout SDH Fryšták a hlavně pana
Lubomíra Richtra, který nám umožňuje
trénovat na hasičárně.
Všem děkuji – Nikola Dorazínová
Na youtube.com můžete shlédnout naše video ze soutěže, když do vyhledavače
napíšete: O májovou korunku DDM Jemnice 2013 - Fryštácké mažoretky.

SPORT BAR NA HŘIŠTI ZVE:

"Bigbítové" léto na hřišti!
•
•
•
•

16

31. května zábava se zlínskou kapelou PREMIER – začátek 20 hod.
28. června Letní zábava CLERA live – začátek 20 hod.
19. července zábava se skupinou REFLEXY – začátek 20 hod.
23. srpna zakončení prázdnin se skupinou CLERA – začátek 20. hod.
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V měsíci ČERVNU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

VČELNICE U DOFKŮ
Byla středa 15. 5. 2013 pět odpoledne, když jsme v obvyklém počtu dorazili
na včelařské stanoviště naší jednatelky Jany Hrabíkové a jejího tatínka Jiřího Dofka na Vítové. Naši hostitelé přijeli s mírným zpožděním a s omluvou nás pohostili
vlastní dvouletou medovinou.
Slunce pomalu sklánělo svou hlavu za zeleň listů vysokých habrů, buků a dubů,
když nás Jana seznamovala s metodou svého včelaření. Včely byly mírné, jen jeden
z nás, přítel Kamenář, si odnesl žihadlo z prohlídky včelstva, kde jsme také k naší
radosti nalezli označenou matku. Tatínek Jany na nás vzhlížel z výšin své oblíbené
terasy a doplňoval výklad svojí dcery krátkými dodatky. Zajímavé byly úly s atypickou rámkovou mírou a s vnitřní ochrannou vrstvou, stejně jako provedení plechové
uteplené stříšky. Terénní úpravy pro podstavce úlů a za nimi pro manipulaci jsou
pochvalné, přesto nás Jana upozornila na drobné nedostatky, které je třeba ještě
vychytat. Hovořilo se také o trubcokladném včelstvu a dalších včelařských tématech. Rovněž jsme si mohli prohlédnout včelín a chatku s dobrým včelařským vybavením. Toto hezké včelařské stanoviště koupili Dofkovi od zlínského včelaře pana
Hanačíka. Je to klidné místo pod kopcem „Velá“ obklopené ze tří stran lesem, na
jižní stranu otevřené ovocným stromům zahrad.
Setkání bylo velmi milé a podobná akce by zasloužila následování u ostatních
našich členů. Vždyť se máme čím pochlubit. Rozmanitost včelařských podmínek a
možností včelaře přináší mnohdy rozličné způsoby práce se včelstvy, jsou používány
různé druhy úlů a pomůcky, zajímavé postupy při rozmnožování včelstev, získávání
a zpracování včelích produktů nebo dalších dobrých nápadů, které nás mohou vzájemně obohacovat o nové poznatky včelařiny.
Oldřich Růčka, foto Ing. Radoslav Modlitba

PODĚKOVÁNÍ
Kde bylo vidět asi stovku žen, každou s krásnou žlutou růží? No přece ve
Fryštáku 13. 5. 2013 – vycházely z našeho kinosálu. Byl to krásný pohled, protože
každá takto ozdobená maminka nebo babička měla radostný, sváteční vzhled.
Chci tímto KDU-ČSL poděkovat za nezapomenutelný zážitek – za krásné
divadelní představení i za tu žlutou růži.
Anna Bačůvková

Jana Brázdová
Marie Dohnalová
Emilie Doležalová
Vladislav Doležel
Miroslav Foukal
Jindřiška Janochová
Jindřich Košák
Libuše Marholtová
Rudolf Pečeňa
Marie Světlíková
Lubomír Tkadleček
Eva Velikovská
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství – slaví manželé IVAN
a MARIE TRNĚNÍ.

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

DEN OTCŮ
Možná už někteří z Vás zaregistrovali, že třetí neděli v červnu (letos
16. června) si připomínáme Den otců.
Tradici této oslavy založila Američanka Sonora Smart Dodd a to už v roce
1910. Chtěla tak ocenit úsilí, s nímž se
o ni a další čtyři sourozence staral její
ovdovělý tatínek. Dnes se Den otců slaví v řadě zemí, i když ne vždy ve stejný
den. S tím, jak roste role otců v rodinném životě, roste i snaha prosadit Den
otců jako oﬁciální svátek také v České
republice. Takže nezapomeňte si třetí červnovou neděli udělat čas na své
tatínky, dědečky, nebo dokonce pradědečky a hlavně jim poděkovat za to, co
všechno pro nás dělají.

Nabízím HLÍDÁNÍ DĚTÍ
o prázdninách.
Cena dohodou.
Více informací na tel.
608 204 873.
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1. RO ČN Í K TE N ISOVÉ H O TU R NA J E

RAMIREST OPEN

TENISOVÝ TURNAJ DVOJIC
ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY BÍLÉHO SPORTU A JEJICH PŘÁTELE
KDY: 8. ČERVNA 2013
KDE: TENISOVÉ KURTY VE FOTBALOVÉM AREÁLU FC FRYŠTÁK
REGISTRACE: 8:00 DO 8:30 HOD.

STARTOVNÉ: 300 KČ NA OSOBU
ZAHRNUJE: BOHATÉ OBČERSTVENÍ FORMOU RAUTU PO CELOU DOBU KONÁNÍ TURNAJE,
PRONÁJEM TENISOVÝCH KURTŮ, VĚCNÉ DARY ZA PRVNÍ TŘI MÍSTA.
HERNÍ SYSTÉM: BUDE SE HRÁT DLE HERNÍHO SYSTEMU "KANON",
KTERÝ VÁM BUDE PODROBNĚ VYSVĚTLEN PŘI ZAHÁJENÍ TURNAJE.
O CO HRAJEME? TENISOVÉ DOPLŇKY OD FIRMY VOLKL,
PUTOVNÍ POHÁR A POHÁRY NA PRVNÍCH TŘECH MÍSTECH.

placená inzerce

PŘIHLÁŠKY NA TELEFON: 604 752 279 NEBO EMAIL CATERINGRAMIREST@SEZNAM.CZ
NEBO U OBSLUHY VE SPORT BARU NA HŘIŠTI.

placená inzerce

ZAHÁJENÍ HRY: 8.45 HOD.
PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS FINALOVÉ HRY: MEZI 17. A 18. HODINOU, PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH
MAXIMÁLNÍ POČET PŘIHLÁŠENÝCH: 24 MINIMÁLNÍ POČET PŘIHLÁŠENÝCH: 16
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placená inzerce

ZHODNOTÍME

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

váš krátkodobý vklad

■
■
■
■
■
■

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

až 2% měsíčně
(24 % p.a.)
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

INFORMACE NA TEL.

577 434 429
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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První motocyklistický spolek Fryšták
pořádá ve spolupráci s městem Fryšták
a pod záštitou starosty pana Lubomíra Doležela

Fryštácký
okruh

ZAHRADNÍ SLAVNOST
VE ZNAMENÍ RŮŽÍ
Dne 4. 6. 2013 od 13.00 hod.
na Hrádku, v domově pro osoby
se zdravotním postižením, p. s. Fryšták.
Zveme Vás na Zahradní slavnost,
která je tentokrát věnována růžím.

29. června 2013

Připravili jsme pro Vás bohatý program,
plný hudby, soutěží, zábavy
pro celou rodinu v celém areálu Hrádku.

Hasičská zbrojnice FRYŠTÁK

placená inzerce

Start - Hasičská zbrojnice FRYŠTÁK
zastávka u LEPY
zastávka ŽABÁRNA
zastávka Koupaliště LUKOVEČEK
město
zastávka ŽABA v Horní Vsi
FRYŠTÁK
zastávka na Špici
Cíl - Hasičská zbrojnice FRYŠTÁK

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

placená inzerce

Program:
10:00 hodin
10:10 - 10:30
10:45 - 11:00
11:15 - 11:45
12:00 - 12:30
12:45 - 13:00
13:10 hodin

Malé občerstvení zajištěno.

