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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané
aneb
Dvě poznámky na okraj dění…
Poznámka první – „azbestová“ školka.
Pro někoho možná přímo nesmyslné
slovní spojení, pro naše nejmenší děti,
jejich rodiče, zaměstnance mateřinky,
ale také fryštácké zastupitele od poloviny letošního února bohužel tvrdá realita,
která doslova ze dne na den převrátila
všem jmenovaným život vzhůru nohama
(uzavření provozu, stěhování, provizorní
provoz v náhradních prostorách v objektu základní školy…). Uvedenou záležitost ovšem nyní nechci komentovat
z pohledu stavebně technického, respektive hygienického – koneckonců to
by byl prostor pro skutečného odborníka
v oboru, který by navíc pro potřeby opravdu komplexního a dostatečně erudova-

ného pojednání o těchto otázkách sám
potřeboval minimálně jedno celé vydání
Fryštáckých listů; navíc vždyť i právě pro
účely získání podrobnějších informací
o azbestové zátěži školky a jejím řešení
byly nově zřízeny internetové stránky –
já bych nyní rád chtěl upozornit na jiné
věci, o kterých se až tak nemluví, jsou
považovány za samozřejmost, přičemž
tomu tak ale není, chci upozornit na
přístup (a rád zdůrazňuji, že většinou
vstřícný) všech, kterých se uzavření
školky a z toho vyplývající problémy jakkoliv dotkly, díky kterému funguje naše
předškolní zařízení i v bojových podmínkách. Chci tedy velmi ocenit především
reakci rodičů, kteří pochopili závažnost
situace a zvolený (připouštím, že dosti
drastický, třebaže jediný účinný) způsob jejího řešení a projevili – mnohdy
s velkým pochopením taktéž prarodičů

či známých – operativní součinnost se
zřizovatelem školky. Oceňuji zde nejen
jejich spolupráci, ale i přímo aktivní zájem při hledání konkrétní možné pomoci… Přeji si, aby nám tato kooperace
vydržela, neboť zdaleka ještě nemáme
vyhráno. Dále bych chtěl z tohoto místa
poděkovat také všem zaměstnankyním
Dokončení na str. 4

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

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 05/2012/VI ze dne 21. března 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku č. Z 04/2012/VI ze dne 27. 2.
2012 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zápis z jednání
RMF č. R 05/2012/VI ze dne 12. 3.
2012 bere na vědomí zprávu o její činnosti bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 21. 3. 2012 včetně aktuálního
stavu dlouhodobých závazků města bez
připomínek.
• ZMF schvaluje zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku a závazků města Fryštáku ke
dni 31. 12. 2011 - viz příloha č. 1 tohoto
zápisu - bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na schválenou zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků
města Fryštáku ke dni 31. 12. 2011
schvaluje vyřazení opotřebeného a zastaralého majetku města včetně majetku zřízených příspěvkových organizací
a organizačních složek, a to ve smyslu
přílohy této zprávy HIK.
• ZMF schvaluje Směrnici města Fryštáku č. 02/2012 – Postup zaměstnanců
města Fryštáku při organizaci veřejných
zakázek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o možnostech ﬁnancování investičních akcí MF.
• ZMF schvaluje Rozpočtové opatření
města Fryštáku č. 01/2012 Financování: položka 8115 - změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech.
• ZMF v návaznosti na Inspekční zprávu - Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken ve
vnitřním a vnější prostředí a analýza
rizik v budově Mateřské školy Fryšták,
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Komenského 344, Fryšták, zpracováno
dle inspekčního postupu IP01-3.3 spol.
Foster Bohemia, s. r. o., akreditovaný
Inspekční orgán č. 4036, a v návaznosti
na dokument „Návrh opatření a stavebních úprav pro dekontaminaci prostoru
a odstranění materiálů s nebezpečnou
zátěží v objektu MŠF“, čj. M 1201, zpracováno Ing. K. Mičou a kol., schvaluje
odstranění zjištěné hygienické závady
navrženou variantou č. 2, tj. odstranění minerální vaty z podhledů, odstranění všech stavebních a technologických
prvků s výskytem azbestu, a za účelem
urychlení celého procesu z pohledu
přípravy a technologických návazností
souhlasí s realizací odstranění hygienické závady v objektu mateřské školy ve
dvou samostatných krocích: a) dekontaminace/sanace objektu; b) stavebnětechnické úpravy objektu.
• ZMF ukládá starostovi neprodleně
zajistit přípravu podkladů pro zajištění
akce Dekontaminace/sanace objektu
Mateřské školy Fryšták, a akce Stavebně technické úpravy Mateřské školy
Fryšták.
• ZMF schvaluje zajištění ﬁnancování
investiční akce Dekontaminace/sanace objektu Mateřské školy Fryšták,
p. o., a akce Stavebně – technické úpravy objektu MŠ Fryšták, formou přijetí
účelového investičního úvěru.
• ZMF schvaluje z důvodu podstatné
změny okolností, které nebylo možné
předvídat, tj. z důvodu hodného zvláštního zřetele, spočívajícího v nutnosti
bezodkladné realizace opatření a stavebních úprav pro dekontaminaci
a sanaci prostoru včetně odstranění
materiálů s nebezpečnou zátěží v objektu MŠF za účelem odstranění hygienické
závady neumožňující provoz tohoto zařízení odmítnutí dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt
z ROP RS SM č. ÚRR D-2011/0128/
OKP ze dne 27. 9. 2011 na akci Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku
a v souladu s ust. čl. č. 16 bod č. 1 této
smlouvy schvaluje odstoupení od této
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
tohoto právního aktu.
• ZMF ruší zadávací řízení na zajištění
dodavatele stavby Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku, a to z důvodu podstatné změny okolností, které nebylo
možné předvídat, tj. z důvodu hodného
zvláštního zřetele, spočívajícího v nutnosti bezodkladné realizace opatření
a stavebních úprav pro dekontaminaci
a sanaci prostoru včetně odstranění
materiálů s nebezpečnou zátěží v objektu MŠF za účelem odstranění hygienic-

ké závady neumožňující provoz tohoto
zařízení - ochrany veřejného zdraví dětí
předškolního vzdělávání a dalších dotčených osob, a z toho vyplývající nemožnost dostát budoucím ﬁnančním
závazkům plynoucím z realizace obou
zmíněných akcí. Podle ustanovení § 2
odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, „Obec
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění
svých úkolů chrání též veřejný zájem.“
Veřejným zájmem v daném případě je
jednoznačně prioritní provést opatření
dotýkající se Mateřské školy ve Fryštáku před realizací veřejné zakázky „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“,
a rovněž tak je veřejným zájmem nezvyšovat zadluženost města, což by realizace původně plánované akce „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“ kvůli
nepředvídatelnému výdaji na MŠ vyžadovala. Rozhodnutí ZMF je tak plně v souladu s právním řádem ČR.
• ZMF schvaluje zrušení usnesení č. U
Z 04/2012/VI/02 ze dne 27. 2. 2012,
kterým zastupitelstvo rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky spol. Pozemní stavitelství Zlín, a. s.
• ZMF v návaznosti na usn. U Z 5/2012/
VI/4 ze dne 21. 3. 2012 neschvaluje
uzavření dodatku č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z
ROP RS SM č. ÚRR D-2011/0128/OKP
ze dne 27. 9. 2011 na akci Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku, kterým se
navrhovala změna harmonogramu realizace projektu.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace tzv.
povinná spoluúčast žadateli Římskokatolické církvi Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem „Oprava krovu kostela sv. Mikuláše
ve Fryštáku“, památkově chráněného
objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek ČR a jenž je
součástí Městské památkové zóny města Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Fryšták, a Římskokatolickou církví
Fryšták, a to za účelem částečného krytí
nákladů spojených s projektem „Oprava
krovu kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku“,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR a jenž je součást Městské
památkové zóny města Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace
žadateli S. Zatloukalové, Fryšták, za
účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem „Oprava střechy
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2012

měšťanského domu Hrubá hospoda“,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR a jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryšták.
• 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 2012 Římskokatolické farnosti Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Fryšták, a paní S. Zatloukalovou,
Fryšták, a to za účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem „Opra-

va střechy měšťanského domu Hrubá
hospoda“, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek ČR a jenž je součást Městské památkové zóny města
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• 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 2012
S. Zatloukalové, Fryšták.
• ZMF bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Fryšták (sokolovna)
o poskytnutí dotace za účelem částeč-

ného krytí nákladů na materiální zajištění turnaje Osvobození spojeného s oslavami 40. výročí trvání oddílu volejbalu
ve Fryštáku včetně družební návštěvy
z obce Muráň s tím, že rozhodne v návaznosti na doplnění této žádosti o rozpočet těchto akcí.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace neziskovým organizacím, popř. fyzickým
osobám, působícím ve správním území
města Fryštáku, a to pro rok 2012.
• ZMF schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace neziskovým organizacím, popř. fyzickým osobám, působícím
ve správním území města Fryštáku, a to
pro rok 2012.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 06/2012/VI ze dne 28. 3. 2012 a č. R 07/2012/VI ze dne 2. 4. 2012 (Výběr)
06/
• RMF schvaluje znění Zadávací dokumentace na akci “Dekontaminace/sanace objektu Mateřské školy Fryšták,
p. o.” a schvaluje seznam oslovených
ﬁrem.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mandátní č. 2012044P za účelem výkonu
zadavatelských činností na akci „Dekontaminace/sanace objektu Mateřské
školy Fryšták, p. o.“ – zakázka malého
rozsahu dle ustanovení § 12 a 6 zák.
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to mezi městem Fryšták, a fou MCI SERVIS, s. r. o.,
Zlín a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem realizace
výběrového řízení na akci „Dekontaminace/sanace objektu Mateřské školy
Fryšták, p. o.“ komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek („výběrovou komisi“) – obě
ve stejném složení: Mgr. M. Černá, fa
MCI SERVIS, s. r. o., Zlín; Náhradník
- Ing. Z. Guschlová, PhD., Trutnov; Náhradník – na základě jmenování; Ing. M.
Kasala, Fryšták; Náhradník – Ing. arch.
J. Kudělka, ved. odboru výstavby - Stavebního úřadu Fryšták; V. Filák, Fryšták;
Náhradník - Ing. M. Špačková, zam. odboru výstavby – Stavební úřad Fryšták;
Ing. J. Košák, Fryšták; Náhradník – Ing.
F. Kočenda, Fryšták; R. Dupal, Fryšták;
Náhradník – R. Vyskup, Fryšták; Pavel
Ševčík, Fryšták; Náhradník - MUDr. A.
Prusenovská, Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 697/17, o výměře 102 m²,
v k. ú. Dolní Ves (Žabárna), obec Fryšták,
žadateli manželům P. a D. Šenkeříkovým, Fryšták - Žabárna, za cenu ne nižší
než je stanovená znaleckým posudkem.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí Magistrátu statutárního města Zlína, odbor

ŽpaZ, ve věci dodatečného povolení
stavby vodního díla „Zatrubnění koryta
místního toku“ - žadatel P. Metela, Vítová, s tím, že rada města v návaznosti
na usn. ZMF č. U Z 06/2011/VI/10e)
ze dne 18. 7. 2011 žádá, aby všechny stavby na předmětné vodoteči byly
v souladu s požadavky správce této vodoteče.
• RMF odkládá objednávku zpracování
koncepce odpadového hospodářství
města do doby vyjasnění ﬁnancování
projektů dekontaminace/sanace a stavebně technické úpravy objektu Mateřské školy Fryšták, p. o.
• RMF schvaluje úhradu faktury ve prospěch fy Foster Bohemia Praha-inspekce výskytu a stanovení azbestu v objektu Mateřská škola Fryšták, p. o.
07/
• RMF souhlasí s realizací projektu
„Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím environmentální výchovy
zaměřené na pracovní činnosti a pohybové aktivity v přírodě na ZŠ Fryšták,
Slušovice a Trnava“ a pověřuje místostarostu Mgr. P. Pagáče, člena Rady
města Fryštáku odpovědného za oblast
školství, podpisem souhlasného stanoviska zřizovatele v rámci podaného projektu.
• RMF schvaluje udělení mimořádné odměny Bc. I. Staňkové, ředitelce Mateřské školy Fryšták, p. o.
• RMF souhlasí s úhradou částečných
nákladů spojených se zajištěním akce
Škola Malého Stromu.
• RMF vydává ve smyslu s ust. § 6 odst.
6 písm. c) zák. č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
za použití ust. § 97 odst. 1 a § 189a) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171
a následujících zák. č. 500/2004Sb.,
správní řád, v platném znění, ust. § 17
vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobněj-

ší úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, formou
Opatření obecné povahy č. 01/2012
Změnu územního opatření o stavební
uzávěře na území města Fryšták, kterou
se mění rozhodnutí o stavební uzávěře
vydané veřejnou vyhláškou MěNV ve
Fryštáku dne 27. 2. 1989.
• RMF souhlasí s udělením licence na
provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní – linka 820007 Zlín –
Lukov – Holešov, a to z důvodu, že tato
linka zajišťuje i dopravní obslužnost občanů města Fryštáku.
• RMF souhlasí s udělením licence na
provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní – linka 820225 Valašské Klobouky – Slavičín – Luhačovice
– Zlín – Brno – Praha, a to z důvodu, že
tato linka zajišťuje i dopravní obslužnost
občanů města Fryštáku.
• RMF nereﬂektuje na nabídku společnosti Suhox, s. r. o., Brno, ve věci možnosti odkupu či dlouhodobého pronájmu
zemědělských pozemků pro výsadbu porostů energetických dřevin.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí
správce fondu mikroprojektů - Region
Bílé Karpaty o nepřijetí mikroprojektu
č. 06.328 – Stará brázda vypráví – kapitoly z historie fryštácko – kanianské bez
připomínek.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě na provedení administrace zadávacího řízení, dotačního managementu a povinné publicity projektu
Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku,
uzavřené mezi městem Fryšták a spol.
EU Via, Praha, kterým se mění termín
splnění závazku zhotovitele a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje úhradu faktury ve prospěch spol. Foster Bohemia, Praha, za
zhotovení Rámcového projektu sanace azbestu v objektu Mateřské školy
Fryšták.
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dokončení ze str. 1

mateřské školy, kterým ke každodenní
výchovně-vzdělávací, pedagogické práci přibylo mnoho nových povinností,
a to ještě v novém prostředí… Zde je
na místě připomenout i konstruktivní
jednání zaměstnanců základní školy
v čele s panem ředitelem, který dokázal v minimálním čase zásadně přeorganizovat každodenní pracovní režim
„svého“ zařízení včetně školní jídelny.
A do této mozaiky fungujícího soukolí
samozřejmě nepostradatelně zapadá
i pomocná ruka podaná vedením ZUŠ
Morava, která v procesu hledání variant
optimálního skloubení „tří zařízení v jednom“ přinesla asi největší oběti, neboť
její výuka probíhá opravdu ve sklíčených
podmínkách, přičemž se dá říci, že zcela jistě bez újmy na kvalitě. Jak vidíte,
vážení spoluobčané, řešení opravdu
velmi svízelné situace se našlo, a to jen
a pouze díky souhře a profesionalitě
všech dotčených. Jinými slovy – mohu
konstatovat, že zaměstnanci našich
dvou škol i ZUŠ Morava jsou lidmi na
svém místě…
Jen dodávám, že zastupitelstvo
pro potřeby kvaliﬁkovaného rozhodnutí
o odstranění azbestové zátěže ve školce nechalo provést další měření, a to
akreditovaným inspekčním orgánem, na
to pak navázal projekt sanace a dekontaminace objektu a dále projekt řešení
vyvolaných stavebně technických úprav,
přičemž zastupitelé v rámci dekontaminace školky schválili tu variantu, která
přináší odstranění všech azbestových
materiálů použitých v objektu (nikoliv
jen tzv. zapouzdření stávajícího stavu,
kdy azbest ve stěnách zůstává), neboť jen tato varianta je ta jediná, která dává stoprocentní garanci účinnosti
„očisty“ objektu, a byla akceptována
i s vědomím, že – vedle varianty demolice
s výstavbou nové školky – představuje
velké ﬁnanční prostředky (dle odborníků
odhad cca 15 mil. Kč, přičemž dnes již
známe cenu dekontaminace/sanace,
což činí při zaokrouhlení 2,6 mil. Kč vč.
DPH z uvedených patnácti). Tento výdaj byl schválen i přes skutečnost, že
město tyto vlastní prostředky nemá,
a bude tedy muset zajistit ﬁnancování
z úvěrových zdrojů. Zohledníme-li však
takové atributy rozhodnutí, jako je zajištění stoprocentně nezávadného prostředí ve školce, dlouhodobost tohoto stavu (po celou životnost stavby, cca ještě
50 let), permanentní zájem o umístění
dětí ve školce, a to i z okolních obcí,
postupné uspokojení převisu poptávky po umístění ve školce, zhodnocení
i technologické části budovy – kuchyně
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(popř. splnění dalších hygienických či
protipožárních požadavků), je toto rozhodnutí patrně všeobecně akceptovatelné, správné.
V každém případě ﬁnancování „očisty“ školky nutně přináší akutní přehodnocení investičních priorit města, revizi
všech výdajů, nastavení nových parametrů hospodaření na nejbližší období
v rámci aktualizovaného rozpočtového
výhledu, jakož i hledání nových zdrojů
příjmů města.
Dodávám, že jeden ze zásadních
kroků k tomu, abychom zajistili zdroje
na opravu školky, jsme už učinili – zastupitelé rozhodli o odmítnutí dotace
na rekonstrukci náměstí z evropských
fondů a tím i o odsunutí realizace této
investice do doby stabilizace rozpočtu. Navíc jsme požádali o poskytnutí
ﬁnanční pomoci Zlínský kraj, neboť
jsme přesvědčeni, že péče o naše děti
je současně i péčí o děti tohoto kraje.
O dalších zdrojích možné podpory jednat ještě budeme (osobně se totiž domnívám, že charakter hygienické závady
v podobě azbestu není jen fryštáckou
záležitostí, ojedinělou, lokální, ale představuje nebezpečí podobné, ne-li stejné, jako jsou např. staré ekologické
zátěže, na které však stát už se svou
pomocí myslel…).
A jelikož využití azbestových materiálů u veřejných budov se dělo i na základě souhlasu mimo jiné orgánů státní
správy, tedy zjednodušeně státu, jsem
přesvědčen, že by měl v rámci narovnání vzniklého stavu zaujmout i on aktivní
přístup k podpoře revitalizace objektů
právě v podobě systémové účelové ﬁ nanční pomoci všem takto „postiženým“ majitelům veřejných budov, zvláště pak jde-li o zařízení školská…
Poznámka druhá – siréna („požární
hlásič“)
Jak jste několikrát zaznamenali, došlo k opakovanému zneužití místního
manuálního spouštění rotační sirény,

umístěného v průchodu radnice. Vzhledem k tomu, že nelze účinně zamezit
vandalským nájezdům, v důsledku nichž
ve Fryštáku houkala siréna „mimo zákon“ a dezorientovala tak obyvatelstvo,
požádal jsem Hasičský záchranný sbor
ZK v návaznosti na platnou legislativu
a s odkazem na jiné adekvátní technické možnosti přivolání pomoci v případě
požáru či jiné mimořádné události o deaktivaci tohoto zařízení, což bylo schváleno. V našem každodenním životě to
přináší dvě skutečnosti: sirénu už v průchodu radnice nikdo neodůvodněně nespustí, přičemž však uvedená siréna zůstává i nadále plně funkční, bude však
spouštěna pouze dálkově jako koncový
prvek varování v rámci jednotného varovacího a vyrozumívacího systému obyvatelstva, hasiče nyní již přivoláme pouze telefonicky, tj. přímo prostřednictvím
čísla 150 nebo pomocí volby čísla 112,
tj. mezinárodní tísňové volání.
Jsem přesvědčen, že nevyhnutelnost tohoto krajního řešení obyvatelé
města chápou a že tato drobná změna
nikomu z nás nepřinese žádné komplikace.
Všem přeji pěkné prožití magického
měsíce lásky...!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme
na
SETKÁNÍ STAROSTY S RODIČI
KE DNI RODINY,
které se uskuteční
ve středu 23. května 2012
v 16.30 hodin
v obřadní síni fryštácké radnice.
***
Program setkání:
pozdrav starosty rodičům,
informace o výsledcích uskutečňování programu podpory rodin,
informace o dalších záměrech
programu podpory rodin,
diskuze k problémům života rodin
v našem městě.
***
Na Vaši hojnou účast se těší
Výbor pro rodinu
při Zastupitelstvu města Fryštáku.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA FRYŠTÁK
AZBEST – ČASOVANÁ BOMBA!
Pohled očima místopředsedy MO ČSSD ve Fryštáku

Z kola ven, o.s.
Skauti (provoz + tábor)
Kopaná Fryšták, TJ
Fryštáček (Kašava), o.s.
Prameny (CM), FS
Věneček, o.s.
Čs. svaz včelařů, o.s.
Speedbike Team, o.s.
Dobrá nálada Vítová, o.s.
Klub maminek Fryšták, o.s.
ŽongloDisk DIS, o.s.
Fair play DIS, o.s.
Mažoretky Fryšták, o.s.
Karate Jutsu, o.s.
Mladí hasiči SDH
Zbyněk Sedlář (moto)
Ondřej Januška (moto)
Lukáš Nášel (moto)
Tomáš Dlabaja (OB)
Bronislav Růčka (provoz)
Dogtrekking 2012 (Růčka)
CELKEM (Kč)

40.000
40.000
65.000
15.000
25.000
40.000
20.000
15.000
15.000
9.000
8.000
15.000
15.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
15.000
5.000
20.000
392.000

Kraj rozdělí milion
mezi začínající včelaře
Sto začínajících včelařů obdrží od
Zlínského kraje dotace v celkové výši
1 milion korun, jejichž přidělení na svém
jednání schválila krajská rada. Jedná se
o peníze z Podprogramu pro začínající
včelaře, který i letos vyhlásil Zlínský
kraj.
Na hejtmanství bylo doručeno celkem 184 žádostí, které posuzovala
odborná komise. O dotaci mohly žádat
fyzické osoby trvale bydlící ve Zlínském
kraji, které nevlastní žádné úly ani včelstva. Mezi hlavní cíle Podprogramu pro
začínající včelaře patří rozšíření počtu
mladých včelařů, omlazení členské základny a zainvestování lokalit, kde se
zatím nevyskytují včelstva. Finanční
podpora je určena na nákup základního a doporučeného vybavení, konkrétně pak na nákup zdravého včelstva
a moderních nástavkových úlů, které
umožňují snadnější ošetřování včelstev
a eliminaci možných příčin moru včelího
plodu i dalších parazitárních onemocnění.
Začínajícím včelařům Zlínský kraj pomáhá již od roku 2006. V letech 2006
až 2011 je podpořil celkovou sumou ve
výši 3,671 milionu korun.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

Vážení občané, mám potřebu zareagovat na problematiku, která nás v současné době hodně potrápila, jak zastupitele města, tak i rodiče dětí, které navštěvují
fryštáckou mateřskou školku.
Tento problém nelze za žádných okolností zlehčovat. Průzkumem byly zaznamenány nadlimitní koncentrace respirabilních minerálních vláken v ovzduší v prostoru 2. NP (třída a šatna Kuřátka) Mateřské školy Fryšták.
Něco málo k azbestu jako stavebnímu materiálu: Azbest je komerční název,
který se používá pro silikátové minerály, které vytváří dlouhá tenká vlákna, která
jsou pouhým okem neviditelná, a proto velmi nebezpečná (zákeřná). Vliv vláken,
která vnikají vdechováním do plicních ALVEOL vytváří tak zvanou ﬁbrózu plic, která
se obyčejně projeví mezi 15 až 20 lety po expozi. Azbest je jednoznačně karcinogenní materiál fáze azbestózy. Byla poprvé potvrzena v roce 1900 v Německu.
V roce 2003 v Drážďanech evropská konference deklarovala o nebezpečí azbestu
jako nejvážnějším karcinogenním materiálu používaném ve většině evropských
zemí. Produkce a používání azbestu je přísně zakázána ve všech zemích, až od
roku 2005. Azbest se používal díky svým vlastnostem ve stavebnictví zejména,
jako protipožární ochrana a izolační materiál. Osobně jsem měl tu možnost se
s tímto materiálem v sedmdesátých letech seznámit. Tímto jsem chtěl jenom
upozornit na jeho dlouhou cestu od ZÁZRAČNÉHO materiálu až k velmi PROBLEMATICKÉMU ODPADU!!!
Je třeba ocenit rychlé vyřešení stávající situace ze strany zřizovatele (města
Fryštáku a Základní školy ve Fryštáku), jeho vedení a zároveň poděkovat všem
rodičům dětí, kterých se to týkalo za pochopení této závažné situace. Jsem zároveň velmi rád, že zastupitelstvo na svém jednání jednoznačně podpořilo variantu
číslo 2 – tedy dekontaminaci prostoru a odstranění všech materiálů s nebezpečnou zátěží v objektu Mateřské školy ve Fryštáku. Tato záležitost bude pro město
ﬁnančně velmi náročná, a proto zastupitelstvo na svém jednání rozhodlo o oddálení akce Revitalizace náměstí ve Fryštáku. Mám za to, že mateřská školka má
v této chvíli prioritu č. 1. Co se týká ﬁnancí, nemůžeme porovnávat neporovnatelné: na jedné straně kopa peněz a na druhé straně zdraví našich dětí a vnoučat.
Jedna věc je pozitivní, a to skutečnost, že se jednou provždy zbavíme této environmentální zátěže a nebudeme ji přenechávat pozdějším generacím. Azbest, který
zůstává ve stavbě po provedené rekonstrukci, je vždy jejímu majiteli či zřizovateli
jenom na obtíž. Zejména proto, že se musí v pravidelných intervalech kontrolovat
funkčnost krytí nátěrů, respektive měření provedeného opatření proti uvolňování
azbestových vláken. Tato záležitost by stála nemalé ﬁnanční zatížení pro rozpočet. V nejbližší době bude vybrána odborná ﬁrma, která provede dekontaminaci
a odstranění azbestu z prostoru objektu Mateřské školy ve Fryštáku, a posléze
budou navazovat stavební úpravy.
Vlasťa Filák

Z pohledu zastupitele...
V době mých studií nebyly pro mne
podmínky lehké (sestra v cizině, bratr
zavřený v Jáchymově). Mohu říci, že
právě tento politický nátlak mne zocelil.
Sportovala jsem, studovala jsem (i přes
zákaz KSČ), psala a učila. Situace mne
nutila. Na růžích jsem ustláno neměla,
tak jsem se věnovala shora uvedeným
činnostem.
Denně jsem se pohybovala mezi
mladými lidmi. Organizovala jsem pro
ně soutěže, hry, tábory. Tak jsem poznala kouzlo kolektivu a kamarádství.
Učila jsem je pořádku, kázni, pracovitosti, vytrvalosti, čestnosti. Byla jsem
šťastná, když se lidé aktivně do tělo-

výchovy a sportu zapojovali, že se nám
dařily různé akce, a to nejen nárazově,
ale i pravidelně (turistika, gymnastika,
atletika, sport). Cvičili nejen pro svou
radost. Pro zdraví, pro společenská setkávání, ale šli i reprezentovat Fryšták,
dokonce republiku. Mnohokrát vyhráli
tím, že podali svůj maximální výkon,
ale dávali ještě něco navíc. Bylo to díky
dobrému kolektivu. Třeba československé spartakiády. Mnozí je dnes zatracují. Přiznejme si však, že toto cvičení
pomohlo k masovému rozvoji tělesné
výchovy a sportu. Aktivně cvičili muži,
ženy, dorost, žactvo. (Neříkejte mi, že
tam byli všichni nahnáni a museli cvi-
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čit z donucení!). Spartakiáda nebyla jen
hromadným vystoupením, ale měla také
svou sportovní a turistickou část. Bylo
třeba úžasné organizace, aby vše klaplo, vyšlo. Pak nám tak velkolepé cvičení
záviděl svět. Budu se pyšnit celý zbytek
života, že jsem na těchto slavnostech
měla i já svůj velký podíl.
No a proč se angažuji v práci pro občany? Chci vypovědět svůj názor na projednávanou věc, na lidi kolem sebe, na
všechno, co se kolem mne děje. Hlavně
děkovat za jakoukoli aktivitu lidem, vyzvedávat pozitivní hodnoty. Děkování je
totiž brána úspěchu. (Lidé většinou dovedou jen kritizovat, nadávat, ale udělat něco dobře pro ostatní, to nepředvedou!). Myslím si, že každý člověk do
sebe nasává zkušenosti z prostředí, ve
kterém žije. Znalost lidí pak nesmírně
pomáhá při práci pro veřejnost. To je i
pro mne škola, univerzita. Činnost pro
veřejnost je především veliká odpovědnost. Je dobře, že jsem jako zastupitelka denně v kontaktu s lidmi. Čerpám od
nich. Nic si nemusím vymýšlet. Hledám

odpovědi na jejich otázky, problémy. Neříkám tomu politika. Nehraji si na strany, protože mluvíme třeba o problému
ulice, možná jednoho domu, o špatně
parkujících autech, o nepořádku v parku a vůbec o tom, co je znepokojuje, co
vytváří atmosféru, ve které žijí. Věřte,
opravdu jim citlivě naslouchám, řeším
problémy operativně někdy sama, jindy
ve spolupráci s ostatními zastupiteli.Pro
toho, kdo zná život, kdo bezprostředně
svěřuje své názory, pro toho je radost
pomáhat. Pro toho je radost , že je svázán s lidmi. Cítím velkou odpovědnost
za vše, co jako zastupitelka dnes i zítra
konám. Cítím se potřebná myšlenkami,
názory i zkušenostmi všech, se kterými
spolupracuji. Snadno nacházíme společný jazyk. Jsem ráda, že mne vnímají
občané, studenti, školáci. Asi je to tím,
že jim věnuji vždy celé srdce.
Motto mého života jsem si vzala
od Komenského. „Nechlub se, co děláš, ale dělej! Nechej vykonanou práci
za sebe mluvit!“ Předpokládám, že za
mnou je kus poctivé práce vidět.
SK

Spolupráce s Policií ČR – Obvodní oddělení Fryšták
V průběhu měsíce března proběhlo na fryštácké radnici pravidelné setkání
Výboru mikroregionu Lukovské podhradí, kterého se tentokrát kromě starostů
jednotlivých obcí (Fryšták, Držková, Kašava, Lukov, Lukoveček, Racková, Vlčková)
zúčastnili také zástupci Policie ČR. Jednalo se o vedoucího územního odboru Zlín
plk. Mgr. Václava Karkošku a vedoucího OO PČR Fryšták npor. Bc. Jiřího Sýkoru.
Podle informací starosty Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela se jednání týkala
dvou zásadních okruhů:
Informací o prevenci krizových situací (doprava, přechody pro chodce apod.)
– dalšího vzdělávání a osvětové činnosti PČR.
– v neposlední řadě reagovali oba zástupci Policie ČR na podněty místních
samospráv a občanů. V následné diskuzi starosty obcí zajímala i některá další
témata jako například:
Problematika měření rychlosti v obcích mikroregionu, prevence veřejného pořádku při tanečních zábavách, ochrana mladistvých před alkoholismem a kontroly
policie v restauračních zařízeních.
Vedoucí OO PČR Fryšták npor. Bc. Jiří Sýkora v této souvislosti potvrdil „že
prioritami pro 2012 zůstává kontrola řidičů (zda neřídí pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky), používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy
a nesprávný způsob jízdy, které jsou z hlediska bezpečnosti nejzávažnější“.
Zároveň připomenul, že Obvodní oddělení Policie ČR ve Fryštáku se koncem
roku 2011 přestěhovalo do nových prostor a nyní sídlí na adrese Fryšták, ul. Souhrady 386 v těsné blízkosti fryštáckého náměstí Míru.
Vedoucí územního odboru Zlín Plk. Mgr. Václav Karkoška v závěru jednání
uvedl, že Obvodní oddělení PČR Fryšták je v rámci Zlínského kraje oddělením
nejmenšího typu. Celkem 12 policistů má na starosti přibližně 15 500 obyvatel.
Rozlohou 175 km² jde však o druhé největší území v rámci zlínského okresu.
Muži zákona zde ročně řeší průměrně 120 trestných činů a stovky přestupků.
Karkoška zároveň potvrdil, že v současné době se nepočítá s omezováním počtu
policistů ve Fryštáku.
Starosta Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel přislíbil, že se s podobnými schůzkami místní samosprávy a vedení Policie ČR v rámci Zlínského kraje počítá minimálně jednou do roka.
Mgr. Pavel Nášel, tiskový mluvčí města
e-mail: p.nasel@frystak.cz, mobil: 607 801 942
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Změny ve vydávání
občanských průkazů
Od začátku letošního roku došlo
ke změnám ve vydávání občanských
průkazů. Být držitelem občanského
průkazu byla a je dovršením 15. roku
věku povinnost každého občana České
republiky. Nově však nyní lze vydat občanský průkaz i občanovi mladšímu 15
let, ale také občanovi, který nemá na
území České republiky trvalý pobyt. Informují o tom pracovníci Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu,
oddělení státního občanství a přestupků Krajského úřadu Zlínského kraje.
Držitelem OP může být i ten občan,
který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům, pokud
o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.
Další jistě vítanou novinkou je změna v rozsahu požadovaných dokladů,
které je třeba předložit, neboť od letošního roku nemusí žadatelé o vydání
prvního občanského průkazu (i prvního
cestovního pasu) již předkládat doklad
o státním občanství ČR, pokud o tomto
údaji nejsou důvodné pochybnosti.
Příjemnou změnou může být pro
občana i skutečnost, že již nemusí při
podání žádosti o vydání OP se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez
čipu předkládat svou fotograﬁi. Jeho
digitalizovaná podoba bude pořízena na
úřadu při podání žádosti. Svou digitální podobu pro účely vydání OP si může
občan (na své náklady) nechat pořídit
i u fotografa. Ten ji však musí bezodkladně po jejím pořízení zaslat prostřednictvím datové schránky Ministerstvu
vnitra.

POZVÁNKA
Zveme (nejen) rodiče s dětmi
na

DRUHÝ ROČNÍK

KÁCENÍ MÁJE
KDY?
čtvrtek 31. května 2012
KDE?
nám. Míru Fryšták – 16.30 h
PROGRAM na "Žabě" v 17.00 h
• 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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ČAS LÁSKY A ÚCTY K ŽIVOTU
Takový už je snad od nepaměti
máj… Kdy míza života tryská kolem ze
všech stran a otevírá brány žhoucím
srdcím dokořán. Věřím, že se všude
na Zemi snoubí s touhou po svobodě,
s láskou, se vším, co protkáno jest nadějí, něhou a city nejhlubšími... Věrni
odkazu našich předchůdců i těch, kdo
pamatují kročeje jejich, vzpomínáme
v těchto dnech i na okamžiky, kdy se
do vsí a měst středoevropských i domovů všech obyvatel starého dobrého
kontinentu vrátila po dnech velikého
utrpení opět svoboda. Fryštačané prožili tyto chvíle před 67 léty – 6. května
1945, Evropa i současný stát český
slaví každoročně Den vítězství osmý
den májový.
Právem se v tyto dny setkáváme,
pokládáme věnce a kytice a zapalujeme svíce na hrobech těch, kdo svými
životy vykoupili svobodu spoluobčanům a jejich potomkům. Skláníme se
před neokázalým hrdinstvím i občanskou statečností, která se nám jaksi
začíná vytrácet. Proto si vykutálenci
všeho druhu dělají s dědictvím našich
předků a vlasti naší milé, co se jim
hodí do krámu.
Abychom opojeni dočasným materiálním tyátrem trpce nezalitovali
další historicky promarněné šance
svobody, je třeba připomínat i nadále
jména našich padlých, kteří zahynuli
v mučírnách gestapa, koncentračních
táborech či na bojištích druhé světové
války (1939–1945) a obětovali se za
poněkud vyšší cíle, než jsme svědky
kolem sebe po více než šedesát let!
Popřejme tedy i letos ve své mysli
vzpomínku na ty z našich spoluobčanů, kteří se radostných chvil 6. května 1945 na fryštáckém rynku nedožili. Byli to Margita Běláková, Bohumil
Brázda, Vladimír Čapák, Miroslav Doležal, Michael Holz, Karel Huňa, ing.
arch. Rudolf Jasenský, Josef Konečný,
Ladislav Košut, hajný Josef Kresta,
Jaroslav Odstrčil, Antonín Páleníček,
Vladimír Plšek, nevinný chlapec František Raška, František Šimík, Miroslav
Šlechta, Irena Veselková a Jaroslav Žůrek. Dne 31. března posledního roku
války spáchaly v nepřátelském obklíčení ve Foukalově vile na Žabárně sebevraždu dvě mladé sovětské radistky
Nina a Naďa. Na fryštáckém hřbitově
odpočívají mladí muži – vojáci 1. čs.
armádního sboru Štefan Závada, Vladislav Sršeň, Ilko Toudek a Ján Kaster-

ňak, kteří padli v bojích za osvobození
Fryštácka. Jednotkám našeho sboru
v den osvobození Fryštáku velel příbuzný rodiny Machačkovy a Košutovy
z Fryštáku – armádní generál ing. Karel
Klapálek, hrdina naší vlasti a SSSR.
Čest jejich věčné památce!
Při různých besedách nad kronikou
pamětníci připomínají také nezištnou
pomoc řady našich spoluobčanů, kteří
si ze skromnosti nepřáli být jmenováni. Pomáhali lidem v nouzi v době okupace potravinami, partyzánům 1. čs.
brigády Jana Žižky zase informacemi
a ukrývali pronásledované z politických
či rasových důvodů. Domnívám se, že
bychom měli i jim právem projevit úctu.
Patří sem mlynáři Jaroslav Cais a Ignác
Pagáč, rolník Josef Lamoš, obchodník
Ferdinand Machačka s chotí Olgou
a synem Milanem, bratři Eduard a Josef Pekárkovi, MVDr. Václav Hájek, fotograf Ota Šíma, školník Vojtěch Vlk,
pekař Martin Pospíšil, fryštáčtí hospodští (František Matula, Robert Sitka
a další), Rudolf Dlabaja a rodina Foukalova a Papežíkova ze Žabárny, partyzánská matka Marie Čapáková z Grmelovy-Nové ulice, jejíž osud připomínají
Čapkova a Gorkého dramata Matka,
dále Jan Kršák, Kazimíra Zapletalová, Josef Škrábal, Laďa Fuksa z Vítové, Miroslav Ticháček, hajný Svačina
a řada spoluobčanů z Lukovečka (viz
publikaci o Lukovečku), vysokým vyznamenáním byli oceněni vítovští občané
– letci britského královského letectva
RAF – plukovníci in memoriam Oldřich

Doležal a Vojtěch Bubílek. Pomoc odboji poskytovaly také rodiny Jadrníčkova (Jaromír bojoval v severní Africe
a v Anglii, vyznamenán), Fišerova a Ševečkova z Fryštáku, rodina Konečných,
Dlabajova, Bořutova a Chudárkova
z Dolní Vsi, rodina Františka Huni
z Horní Vsi, rodina Horákova, Januškova
a Slováčkova z Vítové a další. Budu
Vám, milí přátelé, povděčen za každou
další informaci, případně upřesnění,
neboť pamětníků k naší lítosti ubývá
a rozmanitá svědectví se občas rozcházejí. Vděčni budeme také za dobové fotograﬁe (můžete je přinést do
knihovny).
Válka i okupace zanechaly těžké
stopy v životě státu, kraje, Fryštácka,
našich rodin i domovů. Na sklonku
tohoto dramatu (1944) jsem se narodil a osudy rodin ve Fryštácké brázdě
vnímám velmi citlivě. Velmi si vážím,
že jsme se mohli v poslední době
v knihovně setkat s příbuznými slovenského chlapce – svobodníka Štefana
Závady, který v bojích o Fryšták padl.
A tak se jeho fotograﬁe v poslední
době ocitla na pomníku padlých na
fryštáckém hřbitově.
Čas neúprosně běží, ale určité hodnoty mají patinu věčnosti. Snadno se
svoboda ztrácí a za velkých obětí znovu získává. Nechť tedy i letošní naše
májové rozjímání a konání neseno jest
ve znamení lásky a úcty k životu.
SLÁVEK ZAPLETAL
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Dotazník k posunutí začátku výuky v ZŠ Fryšták
S ohledem na dotazy a zájem některých rodičů žáků ZŠ Fryšták proběhlo
za spolupráce rodičů dotazníkové šetření na téma posunutí začátku vyučování
k 8. hodině ranní.
S pomocí rodičů vznikl velmi dobře zpracovaný dotazník, který řešil tuto otázku
v co nejširším pojetí. Z grafu obsahujícího základní výsledky je patrné, že z celkového počtu 263 odevzdaných dotazníků se pro posunutí výuky vyslovilo 95 rodičů
a proti posunutí 168 rodičů. Ve škole je v současnosti 349 dětí. Někteří rodiče
mají ve škole dvě i více dětí, takže dotazník vyplnili jednou za více dětí. Je tedy zřejmé, že k této problematice se vyslovila většina rodičů. Při vyhodnocení dotazníků
byly zaznamenány různé názory a důvody k posunu výuky. Výsledky se také různily
v jednotlivých ročnících. Vzhledem k omezenému místu a množství výstupů z šetření
uvádím pouze základní graf s celkovými výsledky. Pokud má kdokoli zájem o podrobnější informace, nalezne je na webových stránkách školy (www.zsfrystak.cz), nebo
na nástěnce ve vestibulu školy od 1. 5. 2012.
Závěrem uvádím, že vzhledem k počtu odpovědí pro posunutí výuky (36 % dotázaných) a počtu odpovědí proti posunutí výuky (64 % dotázaných) by bylo posunutí
pro většinu rodičů více komplikací než přínosem. Proto se začátek školní výuky
v následujícím školním roce 2012/2013 měnit nebude. Ještě bych rád poděkoval
všem rodičům za vyplnění dotazníku, organizátorům a zpracovatelům výstupů za
snahu, zpracování a spolupráci.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták

Tvoření v družině
Školní družina již tradičně uspořádala ve středu 4. dubna velikonoční
tvoření pro děti a rodiče. Velikonoční
svátky, to jsou především pomlázka
a malované kraslice. A tak i u nás ve
škole jsme zdobili vajíčka, šili a vytvářeli jarní dekorace. Snažili jsme si zpříjemnit odpoledne, pobavit se, něčemu
se přiučit a hlavně si přivolat dlouho
očekávané VELIKONOCE.
Vychovatelky školní družiny

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN
V pátek 16. března 2012 se naše škola zúčastnila mezinárodní matematické
soutěže KLOKAN. Do soutěže se zapojili všichni žáci druhých až devátých tříd ve
4 kategoriích.
V nejmladší kategorii CVRČEK soutěžili žáci 2. a 3. tříd. Třídy 4. a 5. se
zařadily do kategorie KLOKÁNEK. Žáci
druhého stupně: 6. a 7. tříd do kategorie
BENJAMÍN a 8. a 9. třídy do kategorie
KADET. Všichni soutěžící si ověřili kvalitu svého logického myšlení při řešení
problémových úloh. Podobné příklady
jsou využívány k testování inteligence
žáka.
A nyní k těm nejlepším:
Kategorie CVRČEK
1. místo Eliška Chudárková, 2. B
a Johana Branná, 2. A
2. místo Daniel Kozojed 3. A
3. místo Jan Slovák, 2. B
a Michal Sklenařík, 2. B
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Kategorie KLOKÁNEK
1. místo Vít Hanák, 5. B
2. místo Lucie Valeriánová, 4. A
3. místo Emma Matůšů, 4. A
a Hana Vicherková, 5. B
Kategorie BENJAMÍN
1. místo Anna M. Vodehnalová, 7. B
a Adéla Hvozdenská, 7. B
2. místo Jakub Diežka, 6. A
3. místo Barbora Halaštová, 6. A
Kategorie KADET
1. místo Zuzana Fialová, 9. A
2. místo Alžběta Krajčová, 9. B
3. místo Jaromír Zavřel, 8. A
Všem vítězům blahopřeji.
Mgr. Jana Hájková

Provoz školních jídelen
v době rekonstrukce MŠ
Provoz školní jídelny MŠ po dobu rekonstrukce bude soustředěn do školní
jídelny Základní školy Fryšták.
Ceny stravného se nemění, zůstávají stejné jako v MŠ. Stravné a školné dětí MŠ se bude vybírat v kanceláři
školní jídelny u prodejního okna na stravenky. Termín bude ohlášen vždy včas
předem. Ve výjimečných případech je
možné uhradit stravné a školné dětí MŠ
i v době prodeje stravenek ZŠ, tj. každé
pondělí od 5 do 13 hodin.
Stravování dětí školky je v souladu
s vyhláškou o stravování č. 48/93 Sb.
Kuchařky z vlastní iniciativy připravují dětem pokrmy obohacené o nutričně
významné suroviny, jako jsou luštěniny,
sója, TOFU sýr, ryby, zelenina, ovoce,
aby děti dostávaly co nejkvalitnější stravu. Všem žákům je podávána zelenina
většinou čerstvá, ne mražená, z domácí
produkce. Maso, mléko i sýry nakupujeme od českých výrobců.
Poměr výživových jednotek na dítě
je měsíčně sledován a jejich hodnota
odpovídá předepsané normě. Přidávání
umělých přísad a dochucovadel do pokrmů není možné, protože je to pro děti
nevhodné.
Kuchařky dochucují pokrmy naťovou
zeleninou a přírodním kořením, jako
je majoránka, bazalka, pažitka, kmín.
Strava dětí je také doplněna potřebným množstvím mléka a mléčných výrobků.
VEŘEJNÁ SBÍRKA

ŽIVOT DĚTEM
Naše škola se letos již po třetí zapojila do veřejné sbírky občanského sdružení Život dětem. Prodejem magnetek,
klipů, přívěsků a bločků jsme pro nemocné děti přispěli částkou 2 165 Kč.
Výtěžek z těchto veřejných sbírek je určen na pomoc handicapovaným dětem,
které jsou stabilně odkázány na domácí
péči svých rodičů, zejména maminek,
a to na zakoupení rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků
a zdravotních kočárků apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče,
kterou si jejich oněmocnění (mozková
obrna, svalová atroﬁe, autismus...) vyžaduje.
Děkujeme dětem, ale i rodičům, že
nejsou lhostejní k těm, kteří nemají to
nejcennější – zdraví.
Mgr. Hana Březinová
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2012

Noc s Andersenem

Rok utekl jako voda a v pátek
30. března 2012 odstartovala naše
druhá společná Noc s Andersenem.
Ta letošní byla věnována Jiřímu Trnkovi, prvnímu českému ilustrátorovi, kterému bylo uděleno nejvyšší ocenění za
dětskou knihu – medaile Hanse Christiana Andersena. Jubilant Jiří Trnka byl
oslavován na 789 místech republiky a
našich 24 třeťáků se připojilo k 44 067
ostatním spáčům.
A tak jsme se sešli v naší škole, abychom prožili stejné dobrodružství jako
parta kluků v Zahradě Jiřího Trnky. Potkali jsme sečtělou velrybu, hledali ukryté trpaslíky a kocoura simulanta převezli
k lékaři. Také jsme na vlastní oči viděli
loutkové divadlo.
Ze zahrady jsme se přesunuli přímo
do knihovny. Pan knihovník Mgr. Jan
Krčma nám pustil animovaný ﬁlm o sečtělé velrybě a trošku nás zasvětil do za-

hradničení – už umíme vysévat řeřichu
a prořezávat trnkové stromy.
Jelikož nám v knihovně pořádně
vytrávilo, nezbylo než připravit si večeři. Nebyl to ani chleba se šunkou, ani
pizza nebo hranolky. Ve školní kuchyňce
jsme si sami upekli brambory se solí
a kmínem. Po večeři jsme se prošli noční školou, umyli se a připravili spaní.
Pak už jenom zbývalo schoulit se do
spacáčků a vyslechnout příběh na dobrou noc.
Ráno nás čekala výborná snídaně –
čerstvé rohlíky, máslo a domácí marmeláda. Tím pak skončila ta nejlepší narozeninová oslava pana Jiřího Trnky.
H. Uhříková
Naše škola se ve spolupráci s městskou knihovnou opět připojila do tradiční celorepublikové akce k podpoře dětského čtení NOC S ANDERSENEM.

ÚSPĚCHY NAŠÍ ŠKOLY
Vážení přátelé školy, dovolte, abychom se s vámi radovali z úspěchu dětí fryštácké školy. Již 12 let se účastníme literární soutěže Hledání, jež je vypsána Krajskou
knihovnou F. Bartoše ve Zlíně. Hned v 1. ročníku zvítězila žákyně 9. tř. Snem vězeňkyně z Osvětimi, v dalších a dalších letech naši žáci také vyhrávali, ale letos byli
odměněni dokonce tři. Proto se jejich úspěchem právem pyšníme.
V kategorii 6.–7. tř. získala 3. místo Nikola Jasenská, 6. B
V téže kategorii získal 1. místo Jan Karásek, 6. B
V kategorii 8.–9. tř. a víceletých gymnázií vyhrála 1. místo Zuzana Fialová, 9. A.
Oba ﬁnalisté museli svou slohovou práci přečíst před širokým fórem hostí, rodičů, porotců i přizvaných žáků. Slohovky našich vítězů měly úspěch a velký ohlas
u publika.
Všichni vyznamenaní dostali tašku plnou knih. I my jim blahopřejeme.
Dalším, neméně velkým úspěchem je postup našeho žáka Jana Hřebačky z 9. A
v konverzační soutěži Demosthenes. Výhrou ve školním kole, v okresním, oblastním
i krajském postupuje do celostátní soutěže, která se bude konat v Praze 17. května.
Před tím je však pozván na celostátní soutředění (pravděpodobně do Nymburkaještě nevíme, ale loni a předloni tuto soutěž absolvoval Jan Kočenda – dnes student
střední školy. Vlastně již třetím rokem v této soutěži máme hezké výsledky). Je to
obrovský úspěch! Honzíkovi budeme držet palce!
Co je ale nejhezčí a nejlepší? Že naši žáci se již několik let v literárních soutěžích
objevují na předních místech. Jim i jejich učitelům patří dík!
SK

Tato kouzelná noc proběhla 30. března a celá se nesla v duchu tvorby Jiřího
Trnky. Pro děti třetích tříd byly připraveny
soutěže, hry a také maňáskové divadlo.
Společně jsme navštívili knihovnu, uvařili malou večeři a nechybělo ani čtení
na dobrou noc. Usínání ve škole nebylo
snadné, a tak se ráno nikomu nechtělo
vstávat. Ale pokřik „rohlíky jdou“ probral
všechny a po snídani se děti plné zážitků rozcházely domů.
Helena Uhříková, Marie Horáková,
Helena Koždoňová

Malý strom
V pátek 30. března byli žáci prvního stupně ZŠ Fryšták na divadle „Škola
Malého stromu“ v kinosále ve Fryštáku.
Divadlo navštívili také klienti z Hrádku,
tak byl celý sál zaplněn diváky.
Příběh sehrály dvě herečky z Prahy
a byl o indiánském chlapci, kterému
dala babička s dědečkem jméno Malý
strom. Protože mu umřeli rodiče, vychovávali ho jeho prarodiče – indiáni
v horách. S dědečkem Malý strom pálil
whisky, protože to bylo „jejich řemeslo“.
S babičkou se dívali na hvězdu Sirius,
které Čerokíjové říkají „Psí hvězda“.
Dědeček ho učil rozumět si s přírodou.
Po čase musel Malý strom odjet do sirotčince, kam chodil i do školy. Když za
ním jednou dědeček přijel na návštěvu,
Malý strom si přál s ním odjet domů...
A jeho přání se mu splnilo.
Představení trvalo hodinu a půl, bylo
velmi zajímavé, ale myslíme si, že pro
druháky bylo zatím složité. Divadlo bylo
chvilkami legrační, chvilkami dojemné
a bylo poučné.
Děkujeme organizátorům festivalu
Malý svět divadel, že nám umožnili pěknou podívanou.
A na závěr jedna otázka pro čtenáře:
„Jestlipak víte, co u indiánů znamená,
když zavrká hrdlička?“
(dár odkěn ám sáV ež)
K. Zábojníková, A. Dušová, 5. A
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ZELÍ NA 100 ZPŮSOBŮ...
V sobotu 10. 3. uspořádala MS ČČK již pátý ročník ukázky
domácí kuchyně. Tentokrát jsme si dali za úkol připravit něco
ze zelí.
Sešlo se 27 vzorků na ochutnání. Nevěřili byste, co všechno je možné ze zelí připravit. Saláty, pomazánky, bramboráčky
(jasně že ne z brambor, takže vlastně zelňáčky), pečené placičky. No bylo na co se dívat. S údivem jsme hleděli na frgál se
zelím s rozinkami, skořicí a posýpkou.
Každý představil svůj výrobek, něco o něm řekl a další
podmínkou bylo vzít s sebou i recept na přípravu. Pak jsme
si uvařili kávu a začali ochutnávat. Taky se sešlo asi 5 vzorků
domácího kysaného zelí.
Odpoledne se neslo v pohodové sousedské náladě.
Jaké téma bude příští rok? Co nebo z čeho budeme vařit?
Nějaké nápady jsme už probrali, tak příští rok zase na ochutnávce...
Popelářová Hana

NĚCO O PERU
Dne 30. 3. uspořádala MS ČČK přednášku o jihoamerické
zemi Peru.
Přednášet nám přijel geograf Jan Klimeš z Akademie věd
ČR, který tuto zemi pracovně navštěvuje. Povídání bylo zaměřeno na oblast Machu Picchu a okolí Cuzka. Pan Klimeš nám
také vyprávěl o starých i současných civilizacích, které žily
a žijí na pobřeží. Přednáška byla doplněna i spoustou zajímavých obrázků. Mohli jsme ochutnat bonbóny z koky a podívat se
na různé druhy obilovin a kukuřice, které se v Peru pěstují.
Návštěvnost byla nad očekávání. Sešlo se nás 28. Po přednášce přišly na řadu dotazy, které byly zodpovězeny – no bylo
znát, že pan Klimeš tuto zemi opravdu dobře zná.
Protože přednáška měla obrovský úspěch, rozhodli jsme
se, že na podzim si pozveme dalšího cestovale a vyslechneme
si povídání o nějaké jiné zemi.
Popelářová Hana

VÍTOVÁ
V sobotu 24. 3. 2012 proběhl již
čtvrtý ročník soutěže VÍTOVECKÁ ŠIPKA 2012.
Akce se účastnilo 21 hráčů a výsledky jsou následující: v kategorii dospělých
se na třetím místě umístil Jirka Sanitrník, druhé místo si vybojovala Zdenka
Chudárková a loňské prvenství obhájil
a zlato získal opět Jan Chromčák.
V dětské šipce skončila na třetím
místě Adélka Sanitrníková, druhé místo si vyházel Dan Mlčoch a první místo
vyhrála Zuzka Vidlářová.
Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se za rok opět na
shledanou.
Alena Sanitrníkova
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Špaček patří k jaru
Vzduch je teplý.
Z Baďury stékají potůčky z roztátého sněhu.
Přimhuř oči, aby tě neoslnilo slunce!
Ucho zachycuje známé zvuky,
při nichž ti srdce povyskočí.
Vzduch je naplněn jásavou písní.
To špaček zpívá bez přestání,
jako by se dusil přebytkem svých ptačích sil.
Oslavoval jaro a možná i velebil člověka,
který mu postavil příbytek.
Každým okamžikem
mě uvádí v nadšení písně ptáčků,
které nedovedu zapsat v notách
a které se slovy dají těžce vylíčit.
-SKFRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2012

Klub maminek

– KVĚTEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Pravidelné
11. 5.
18. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.

úterky od 9 do 11 hodin:
Zavřeno.
Rodinný výlet na hrad Lukov.
Korálky s Dášou Bradávkovou.
Povídání o látkových plenách a ekodomácnosti s Kamilou Hornychovou.
Motýlek quillingovou metodou.

Tvoření pro širokou veřejnost
18. 5. (pátek) od 18 hod. Postavičky z květináčů; nutno se přihlásit předem
kvůli zajištění materiálu.
30. 5. (středa) od 17 hod. Pletení z pedigu s Magdou Plškovou (poslední v tomto
šk. roce).

SBÍRKA
KOJENECKÝCH LAHVÍ
Nadace sv. Františka z Assisi pořádá sbírku nových nebo použitých kojeneckých lahví, které pak poputují do
indické Kalkaty pro opuštěné děti.
Do této sbírky se přidávají kluby maminek nevyjímaje i náš fryštácký.
Nové či použité a vyčištěné kojenecké láhve můžete nosit v kompletním
stavu, tzn. láhev, šroubovací uzávěr,
silikonová savička, plastová krytka na
hrdlo lahve (tvar kolečka), klobouček,
do Klubu maminek Fryšták do konce
června 2012.
Lahve nápadně opotřebované, poničené teplem nebo více poškrábané se
do Indie neposílají. Děkujeme.

VÝMĚNA HRAČEK
INZERÁT
KM Fryšták hledá od nového školního roku zodpovědnou vedoucí.
Hlaste se prosím přímo v klubu
nebo na emailu: vlastovky@email.cz

Pozvánka na rodinný výlet
U přiležitosti týdne lesů 7.–13. května 2012 s mottem od Johna Ruskina „Kdo
nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka,“ pořádá KM Fryšták rodinný výlet
na hrad Lukov. Sraz je v úterý 8. května v 9.30 hod. na parkovišti pod hradem
u sochy sv. Jana. Kromě malebného prostředí Vám bude nabídnuta přednáška
paní Lenky Kaňovské o stromech, dostanete keltský stromový horoskop a děti,
budou-li mít štěstí, najdou i hradní poklad. Všichni jste srdečně zváni.

Dne 23. 3. 2012 proběhla v podvečerním čase v Klubu maminek Fryšták
akce zvaná Výměna hraček. Za přinesenou hračku, knížku či časopis jste si
mohli odnést jinou.
Akce vyvolala mnoho radostí, a to
především u dětí. Z nerozebraných věcí
mezi rodiči se mohou nyní radovat děti
v místní mateřské škole. Knihy a časopisy putovaly do Městské knihovny
Fryšták a zbylé knihy, které již v knihovně měli, si mohou přečíst školáčci ve
školní družině. Malá taška s věcmi, které nenašly uplatnění ve Fryštáku, putovala do charity.
Všem zúčastněným rodičům děkujeme.

VŠETULSKÁ HŮLKA
V sobotu 14. 4. 2012 se Fryštácké mažoretky poprvé
zúčastnily nepostupové mažoretkové soutěže s mezinárodní
účastí Všetulská hůlka, která se konala v Holešově na zámku.
Fryštácké mažoretky soutěžily ve dvou kategoriích – děti a junior. Úroveň soutěžících formací byla vysoká, neboť v našich
kategoriích jsme stály proti mistryním ČR a Evropy. Všechna
naše děvčata předvedla velmi dobré výkony a snahu, díky
tomu se nám podařilo dosáhnout krásného pátého místa.
Je nutno podotknout, že děvčata z Fryštáckých mažoretek
se mažoretkovému sportu věnují teprve druhým rokem a některá ze zúčastněných první rok. Také z tohoto důvodu jsem
přesvědčena, že všechna děvčata předvedla výborný výkon.
Proto bych je touto cestou chtěla pochválit za kvalitní reprezentaci města Fryštáku. Současně bych chtěla poděkovat
všem rodičům za spolupráci a podporu. Dorazínová Nikola
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IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

V těžkých situacích kleknout a modlit se. Kleknout a modlit se,
nic jiného nemůžeme dělat.
P. Ignác Stuchlý
Dne 17. srpna 1943 píši já, P. Oldřich Med, ředitel oratoře na odchodu.
Tyto paměti se mi dostaly do rukou před
pěti minutami, tedy ještě včas.
Na začátku školního roku byl ústav
přeplněn asi 160 lidmi. Byli zde chovanci, bohoslovci a ﬁlosofové. Oratoř si přesto zachovala hlavní místnost, ale bylo
ji třeba postavit na užší základnu. Byla
jen v neděli, a to celý den. Vše se točilo
kolem katechismu. Napřed byl ředitelem
P. Basovník, asistovali bohoslovci, hlavně p. Kudela, p. Šnajder, p. Šobáň – v té
době jsme se pokoušeli utvořit kroužek
katechistů, jeden pro mladší (já) a jeden
pro starší (P. Basovník), ale po třech nedělích úsilí jsme shledali, že velcí raději
přestali do oratoře chodit, mladší pak
byli tak nestálí, že jsme toho raději také
nechali, ani se nezačlo. Malých děcek
chodilo dosti, děvčata pak mívala katechismus v kapli pod vedením P. Stanislava Jurečky, katechety fryštáckých škol.
Když bohoslovci odešli do továren,
odešel i P. Basovník do Prahy, a jelikož
nebylo tvora bídnějšího pod sluncem,
nastoupil jsem na jeho místo. Asistence
se ujali páni ﬁlosofové Honka Jan, Přerovský Oldřich, Vítek František. Funkce
zastávali svědomitě. O něco později se
o oratoř velice zasloužil P. Bartušek Rudolf, jmenovitě o ministranty, jejichž počet vzrostl pod jeho pilnou rukou skoro
na 60. Druzí mu ovšem pomáhali
Jaká byla činnost:
1. Pravidelný katechismus umožnil
zdařilé katechismové závody. O jejich
průběhu informuje kronika domu.
2. Ministrantská soutěž, která skon-

Kronika oratoře (37.)
(školní rok 1942–43)
čila na konci školního roku. Rozdáno asi
40 odměn.
3. Jedno divadlo. Byla to operetka „Michal Magone“. Složil chovanec Ferda
Koudelka, poopravil a zhudebnil Oldřich
Přerovský, tu také trpělivě nacvičil.
4. Každou sobotu byla příprava na sv.
zpověď a sv. přijímání. Konali ji s hloučky
chlapců páni asistenti.
Oratoř skončila začátkem července,
ale o nedělích se pokračuje dosud. Průměrně 35 chlapců. Děvčata tyto prázdniny mají pohov.
Přeji našim potomkům mnoho zdaru. Bůh jim žehnej a nás všechny ve své
ochraně zachovej! Rada do budoucnosti:
ve Fryštáku zavádět oratoř každodenní.
Stačí sváteční, ale tu povznášet stále
víc a více. Katechismus ve škole a katechismus v oratoři musí být jedním jediným katechismem. To je základní kámen
oratoře. Pak přijdou družiny a katechisté, kteří se mohou scházet ve všední
den, ale bez rekreačních cílů.

Školní rok 1943-44
Píši v poslední den pobytu v ústavě,
který byl sdělením ze dne 1. 9. 1943
zabrán úřady a byl vyklizen do 15. září.
Hoši odjížděli většinou v pondělí 13. 9.
V oratoři katechismus dosud nezahájen.
Na školách zatím působí spolubratři kněží Stanislav Jurečka a Rudolf Bartušek.
Oratoriáni se zúčastnili představení
na rozloučenou. Chovanci dávali „Pážata“ i „Oratoř na louce“. V úloze Dona Boska vystupoval Don Med, který v pondělí
nato odjížděl do Přibyslavi, kde jsme pro
naše aspiranty s pomocí Panny Marie
našli prázdninovou kolonii. Přesto, že byl
ústav zabrán, chceme pokračovat v katechismu, a to v kostele.
Zde kronika oratoře končí. Po válce
se už v psaní nepokračovalo. Proč, to
nevíme. Víme, že se kronika objevila
v roce 1996 v Praze Kobylisích a přinesl ji
pan Zdeněk Šumník. Z dalších vzácných
archiválií se objevila Pamětní kniha Salesiánského ústavu ve Fryštáku datovaná od školního roku 1935–36 a končící
1. března 1948. Z ní budeme od příštího
čísla FL psát na pokračování.

Co nového na DISu
Máme výtah!!! Je bezbariérový,
mluví na nás – člověk si připadá jako
v metru – není skoro slyšet, ale hlavně je. Tím se ukončila I. etapa stavebního povolení. Druhou část rozjedeme
po zaplacení dluhů a sehnání dalších
peněz. Bude to rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení naproti baru
a v horních patrech. Víme, že je nedostačující a nevyhovující.

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

1. 6. 2012
KOSTEL
SV. MIKULÁŠE
Dne 1. 6 . 2012 proběhne v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku Noc
kostelů.

Smyslem této akce je možnost nezávazného přiblížení a setkaní s křesťanstvím, prostor pro netradiční setkávání a rozjímání lidí, noci plné lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti
a hloubky. Noc kostelů je určena pro
nejširší veřejnost, kdy se kostely prezentují jako významná a nedílná součást společenského života všech obyvatel našeho regionu.
Na celý páteční večer je připraven
zajímavý kulturní program, pásmo hudby i mluveného slova, v němž vystoupí
fryštácká schola, žáci dramatického
oboru ZUŠ Morava, zahraje komorní
orchestr ZUŠ Morava, zazpívá dětský
sbor Josefa Surovíka a přijede i host ze
Slovenska. Dopolední doprovodný program s názvem Den kostelů – Tajemství chrámu je určen pro žáky 8. a 9.
třídy ZŠ ve Fryštáku. Budou si moci
s populárním výkladem prohlédnout jak
prostory našeho kostela, tak i Muzeum
Ignáce Stuchlého a prostory DISu.

HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM
17.55 • Hlas zvonů nad krajinou, – zvony kostela sv. Mikuláše se spojí
s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí Noc kostelů ve Fryštáku.
18.15–19.15 • Slavnostní mše svatá, – slavnostní bohoslužba „za město
Fryšták“.
19.30 • Andělé kolem nás – výstava kreseb a obrázků z prací dětí MŠ Fryšták,
žáků ZŠ Fryšták a klientů domova Hrádek ve Fryštáku. Výstava proběhne ve dnech
1. 6.–10. 6. 2012 v prostorách kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku. Práce budou
poté vystaveny od 11. 6. do 29. 6. 2012 v prostorách DISu ve Fryštáku.
19.45–20.15 • Pokoj lidem dobré vůle – společné vystoupení dětské scholy
při kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku a žáků dramatického oboru ZUŠ Morava
Zlín.
20.15–21,00 • Volná prohlídka kostela, kostelní věže s odb. výkladem.
21.00–21,30 • Kouzlo hudby – koncert Komorního smyčcového orchestru
ZUŠ Morava Zlín pod vedením Ladislava Doliny.
21.30–22.00 • Kouzlo zpěvu – vystoupení pěveckého souboru Josefa Surovíka ze Želechovic na Dřevnicí.
22.15–22.45 • Kniha milosrdenství – komponovaný pořad s náboženskými
texty a skladbami písničkáře Leonarda Cohena.
23.00–23.30 • Romantické troubení – vystoupení trubačů folklórního souboru Javor ze slovenské obce Luty pod Makytou v nočním kostele za osvětlení
svíček.
23.45–24.00 • Společná modlitba – závěrečné modlitba za město Fryšták
a poděkování za večer.

Malý svět divadel 2012
Brána Malého světa divadel se pro
letošní rok uzavřela. Poslední březnový víkend se ve Fryštáku uskutečnil
osmý ročník festivalu Malý svět divadel, který letos opět navštívily různé
profesionální i amatérské soubory.
Úspěch zaznamenalo už první páteční
představení absolventů Akademie Tabor v Praze, která do Fryštáku přivezla
„klasickou“ Jiráskovu Lucernu.
Poprvé také mohli Fryštáčané
zažít, jak vypadá umění nazvané eurytmie. Nechyběla ani každoročně
úspěšná Improliga, zápas v divadelní
improvizaci, tentokrát týmu O.L.I.V.Y.
z Olomouce a brněnského Brdeje.
O velkou návštěvnost se postaral pražský soubor Cylindr v čele s Ivetou Duškovou, která představila dramatizaci
knihy Škola Malého stromu, kterou
v pátek navštívili také žáci ZŠ Fryšták.
Kino se tak rozeznělo příběhem prosté
indiánské moudrosti, která byla v době
kolonizace Ameriky osídlené indiány
potlačována za hranice svobody...
V příštím roce bychom rádi ve
Fryštáku přivítali Jaroslava Duška
a další zajímavé umělce. Necháme
se překvapit a snad budou okolnosti
příštího roku stejně příznivé kultuře ve
Fryštáku, jako letos.
Na závěr děkujeme všem, kteří
letos festival ﬁnančně podpořili –
jmenovitě především městu Fryšták,
Zlínskému kraji, ﬁrmě Barum Continental a občanskému sdružení Plán B.
V neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům, kteří se letos sešli v nebývale hojném počtu a pro které stojí
za to festival každý rok znovu připravit
a něčím novým přizdobit.
Miroslava Knedlová
o.s. Z kola ven

DOPROVODNÝ PROGRAM
10.00–12.00 • Den kostelů – Tajemství chrámu
– prohlídka prostor kostela sv. Mikuláše, Muzea Ignáce Stuchlého na faře
a prostor DISu, spojená se zábavnými hrami, soutěžemi a pohoštěním pro děti
základní školy ve Fryštáku (8. + 9. třídy), pod vedením P. Miroslava Dibelky, P.
Františka Bezděka a P. Maxe Dřímala.
18.00–21.00 • volná nebo komentovaná prohlídka pamětní síně Ignáce
Stuchlého.
NA VŠECHNY BODY PROGRAMU JE VSTUP ZDARMA.
Ing. F. Odstrčil
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HRÁDEK
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
koordinator@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Měsíc duben byl pro nás na Hrádku
ve znamení čekání na skutečné jaro.
Už jsme hrabali zahradu i okolí Hrádku,
aby u nás jaro mělo dostatek prostoru
k zabydlení se… Jako tradičně nám přispěchala pomoc z DISu, kdy každý, kdo
měl ruce, se chopil hrabí a za chvilku
bylo hotovo. Děkujeme tímto všem, co
se zúčastnili, nejen za odvedenou práci, ale také za to, že tato návštěva byla
pro nás milým zpestřením.
Dne 17. 4., těsně před Velikonocemi,
si naši uživatelé vyjeli, opět na pozvání
pana majitele, na zámek Nový Světlov,
tentokrát na koncert Anety Langerové.
Po úžasném koncertě poskytla Aneta
prostor našim klientům pro autogram
i focení. Tato mladá dáma je nejen výborná muzikantka a první, ale opravdu
skutečná Superstar. Je to především

skromná žena, jejíž tvorba oslovuje nejen mladé lidi, ale také širokou masu
napříč věkovým spektrem. Obecenstvo
vytvářelo příjemnou atmosféru a nechávalo se strhnout i ke zpěvu. I naši klienti byli zapálenými fanoušky, znali texty i
melodii. A taková fotka s Anetou měla
cenu zlata…

Předvelikonoční čas jsme strávili
asi nejvíc přípravou a barvením vajíček.
Měli jsme jich takový počet a takových
barev, že přecházel zrak.
A samotné pondělí, stejně jako ve
většině rodin, provázel zvuk švihajícího
tataru.
S. Š., Hrádek

JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ?
KAZUISTIKA:
Je pěkný jarní den, sluníčko svítí. Pan XY jede do práce.
Po pár ujetých kilometrech uvidí v dálce dopravní nehodu.
Pan XY se tedy zamyslí nad tím, co by asi měl udělat. A jak
byste se zachovali v této situaci Vy?
a) Okamžitě bych otočil auto a jel pryč!!
b) Zjistil bych, co se stalo a zavolal RZP (nebo IZS – integrovaný záchranný systém – 112).
c) Zjistil bych situaci, ale rozhodně bych nevolal RZP
(nebo IZS)
d) Poskytl bych první pomoc. Protože nejdůležitější je záchrana životů.
správné řešení: (b), (d)
SPRÁVNÝ POSTUP:
1. Nejdůležitější je záchrana života a zdraví účastníků nehody:
– vypněte chod motoru havarovaného vozidla, pokud je to
možné v dané situaci,
– opusťte havarované vozidlo, pokud je to možné pomozte ostatním ůčastníkům nehody,
– dbejte na vlastní bezpečnost a na to, aby nedošlo k rozšíření nebo snad další nehodě: použijte výstražné osvětlení
vozu, oblékněte si reﬂexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník (50 metrů od místa dopravní nehody na okraj vozovky,
na dálnici 100 m od místa nehody, v případě horizontů nebo
zatáčky; umisťujeme trojúhelník před horizont a zatáčku),
– pokud postižené osoby potřebují neodkladnou pomoc
(to je: masivní krvácení / zástava dechu), v tomto případě se
věnujeme takto postiženým osobám a až poté voláme RZP
(IZS).
2. Přivolání pomoci:
– můžete volat jakoukoli složku systému: policie – 158 ,
rychlá záchranná služba – 155, hasiči – 150 nebo integrova-
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ný záchranný systém (IZS) – 112
– 112 – IZS – tísňové volání – jeho prostřednictvím budou
zavolány všechny složky: hasiči, záchranná služba, policie;
– co říct operátorovi? Jméno, příjmení, číslo z kterého
voláte, kde se nacházíte a kde se stala nehoda, počet zraněných (druh zranění), popř. mrtvých.
3. Činnost na místě nehody do příjezdu záchranářů:
– rozdělte si činnosti které je potřeba udělat;
– zajistěte poučenou osobu, která zajistí odklon dopravy,
– v případě požáru nebo podezření na výbuch, či únik nebezpečných látek opusťte místo nehody společně se všemi
účastníky;
– ujistěte se, že jsou všichni opravdu v bezpečí;
– pokud vozidlo hoří, použijte hasicí přístroj;
– haste z bezpečné vzdálenosti a neodklápějte kapotu
vozu (nemá to smysl);
– pokud na místě nehody nehrozí žádné nebezpečí, začněte se věnovat dalším činnostem;
– zajistěte volnou cestu pro příjezd záchranářů.
4. Na co nezapomenout po příjezdu záchranářů:
– buďte k dispozici záchranářům, hlavně veliteli zásahu
(obvykle hasič);
– popište mu, co jste udělali a co se stalo;
– upozorněte na osoby, které jste nebyli schopni vyprostit
a nahlaste jejich počet a Vámi zjištěné informace;
– vždy se řiďte pokyny záchranářů, buďte jim nápomocni;
– až jako jeden z posledních úkonů zabezpečte své havarované vozidlo – kontaktujte pojišťovnu atd.
NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI JE KLASIFIKOVÁNO JAKO
TRESTNÝ ČIN!!!
Zdroj: www.ﬁrebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
Nikola Dorazínová
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KNÍŽKY ŽERU!
A přišla středa. První březnová.
Knihovna morseově pomrkávala do rytmu vesmíru svých svazků a v soutěsce
regálů se odněkud vynořil tajemný hrad.
Říká se, že se objevuje vzácně. Jen tehdy,
když se z dítěte rodí čtenář. Ta chvíle, zdá
se, nadešla. Zvenčí právě zaznívaly kroky
a hlasy dětí z 2. B a jejich paní učitelky
a já čekal, co se bude dít...
Cinkl zvonek nad dveřmi a děti zamířily k leknínům židliček. Od těch v popředí až ku hradu se rozprostřela širá vodní
plocha. Vyrojily se otázky. Nejhlasitěji vrnícími byly tyto: Jak se dostat přes vodu
a kdo na nás na konci čeká? Mohli jsme
totiž spatřit pána hradu trůnícího v průčelí prostřední hradní věže se strážemi
po stranách. A věřte, nebo ne, všichni
tři měli býčí hlavy! Také erbovní znamení
upomínalo na starobylý rod – černá býčí
hlava na červeném pozadí... Z knihovnina
vzrušeného šeptnutí jsem pochopil, že
jde o největšího čtenáře všech časů! To
je tedy velká čest, uvítat jej... Kývneme na
sebe. Zdá se, že se usmívá (a vydrží mu
to po celou dobu). Něco nás k hradu táhne. Takhle přijít k němu a otevřít vrata...
A co za nimi?
Ach ano, voda. Ještě že jsou tu ty
zvláštní dlaždice, po kterých lze přejít
suchou nohou. Jsou trojí. Jedny zcela
čisté, druhé a třetí s obrázky knihy. Na
nich z otevřených stránek vzlétají písmena a dlaždice poslední ukazují knihu obrácenou hřbetem nahoru s otazníkem.
Hmmm... Nějaká past? Nápověda knihovny zní: vyskládat z nich stezku a vydat se
po ní tváří v kování vrat. Děti se zjevně nebojí. Stanovují jedno po druhém, dlaždici
po dlaždici svůj osud. Vzápětí si připínají
brnění odvahy, vylaďují čtenářskou paměť
a hodlají vykročit.
Z kapsy vyndávám kostku. Ani nevím,
jak se tam dostala. No tohle...! Je označená jen jedničkami a dvojkami. Přesto jsme
Ti, knihovno, vděční za usnadnění cesty.

Čas vyrazit! Hází první odvážlivec.
A spolu s ostatními se dozvídá, že při jednotlivých krocích musí společně prokázat,
co v nich o něco více než jednoletá zkušenost s písmeny, slovy a větami zanechala. Jak to jen nazvat? Důkaz čtenářství!
Hraje se o hodně. Zvládnou to děti? Jsou
pro ně knížky natolik důležitou součástí
života? Vzlétávající písmena naznačují, že
přichází čas vyslechnout si ukázku... Jde
to ráz na ráz. A úsměv se rozšiřuje! Jednu
po druhé loupají jako skořápky ořechů papíráků. U Ferdy stačí nadpis kapitoly, Macha a Šebestovou odtajní věta s machrujícím nezdárníkem Horáčkem. Pouze Haló,
Jácíčku od neopakovatelné Daisy Mrázkové zůstává nepoznáno. Zapoví kvůli tomu
mladým literárním dobrodruhům a dobrodružkám hradupán cestu za tajemstvím?
Zjištění nás teprve čeká...
Ovšem výše uvedená úskalí nezůstávají osamocena. Symbol knihy ukazující
hřbetem k nebi vyzývá k výkonu, kterého
se znovu v takové podobě a konstelaci
nenadějete. Přednesu básně. Jedinečné
chvíle: Každý člen skupiny je připraven
bojovat za ostatní! A tak se verše střídají
jako východy slunce. Zaujetí dětí a radost

z toho, že vědí, a ze znějících slov. Báseň
jako otrava? Kdepak!
Čisté dlaždice si prostě plují a výzvu
v sobě neschraňují...
U hradu: Vydechujeme zhluboka. Nerozpoznání Jácíčka je naštěstí možno
vyžehlit vzpomenutou a vyřčenou básní.
Nemohlo to být lepší.
Jakoby šumění korun všech stromů,
co jich kdy svět nesl, slavnostně vítá tento okamžik. Před námi stojí patnáct právě
zrozených čtenářů. Jednoznačně prokázali, že jimi jsou. Hrad proto bez okolků
vydává svá tajemství. Všichni si vysluhují průkaz, na němž jsou čtenářská příslušnost a zaujetí pro knihy napovězeny
drobnou graﬁkou a slovy „Knížky žeru!“
Otázka, co to znamená, je okamžitě zodpovězena. Je vidět, že průkazy přicházejí
do správných rukou a jejich životů... Dvě
bankovky jedlého papíru pro každého jsou
tou pravou odměnou knihožroutům. Dva
listy už přece tvoří knihu...
Děti se pak dozvídají, že pořídí-li si libovolným způsobem do průkazek záznamy
o deseti přečtených knihách (nebráníme
se obrázkům ani slovům;-) a předloží nám
je k nahlédnutí, bude jejich úsilí završeno
získáním odznáčků čtenářů. Těšíme se!
Mimochodem, tím nejlepším způsobem, jak jsme mohli dát najevo radost
z tak úžasného vnoření mezi stránky, byla
zasloužená roční čtenářská registrace pro
naše hrdiny zdarma. Máme tu čest ohlásit
Vám, že se Vaše řady, návštěvníků knihovny, rozrůstají. Radost na naší straně.
Obdobně se vedlo i den poté čtrnácti
dětem ze 2. A. I ony prokázaly výjimečný
přehled a vydatné zásoby rozličných veršů. Také pro ně se hradní vrata právem
otevřela.
Co se dělo pak? Dlaždice i hrad odpluly někam, kde je čekala nová čtenářská
miminka, a knihovna se rozzářila sluncem. To víte, jaro je jaro.
Neohrožení literární dobrodruhové
a dobrodružky (našeúcta!):
Johana Branná, Lucie Filáková, Michaela Fryšová, Helena Hvozdenská,
Eliška Chudárková, Michaela Jašková,
Omar Jeremjan, Petr Juráň, David Kapusta, Jiří Karásek, Štěpán Košut, Vendula
Koutná, Filip Krčma, Tomáš Macík, Adéla
Málková, Václav Matúšů, Nikola Daniela
Mišurcová, Jiří Nutil, Monika Remešová,
Kateřina Skaličková, Michal Sklenařík,
Jakub Slaměna, Jan Slovák, Natalie Stremenová, Hana Škarpová, Radoslav Šťastný, Matěj Švajda, Matěj Vaškovič, Nikola
Zatloukalová.
Děkuji za spolupráci Markétce Dlouhé,
autorce těch pravých graﬁk, paní učitelce
Marii Horákové, dámě plna nápadů, která
navíc připravila mnohé nedílné součásti
celého knížkožerného světa, a Zdendovi Světlíkovi, jehož fantazií byl obdařen
a rukou ztvárněn tajuplný hrad pána čtenářstva.
Jan Krčma
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15. březen: Den Čtyřlístku
Den Čtyřlístku není legrace. Je míněn vážně, i když s úsměvem. Jak jsme
k němu dospěli? Snadno. Máme čtenářku, jakou nemá nikdo jiný. Markétku
Lundovou. Díky ní se takový den narodil. Tato slečna navštěvující fryštáckou
základní školu byla časopisem, který
máme rádi, natolik pohlcena, že za necelý rok zvládla přečíst všechna čísla,
která máme v knihovně k dispozici.
O všem, co k tomu patří, se dočtete
o pouhý řádek (a řádky následující)
níže. Nuže, v pamětním čtyřlistu, který
Markétce právem náleží, stojí:

P. S. Protože se k Markétce o několik dní později přidala i Emička Červenková,
založili jsme Čtyřlístkovou louku, imaginární prostor, kde se mohou scházet ti, kdo
zvládli náramný kousek – přečetli všechny Čtyřlístky, které naše knihovna nabízí.
Čtyřlístek je natolik vzácný vícelístek, že jeho nález vnímáme jako šťastný. Je to
šťastná loučka. A těšíme se, že na ní míra štěstí pro nálezce poroste (jinými slovy,
že takových nálezů bude moci být stále více :–)
Více si o Čtyřlístkové louce i jejím osazenstvu můžete přečíst na našich stránkách (frystak.knihovna.cz).

O. s. Věneček při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na celodenní rodinnou akci

VI. PUTOVÁNÍ
POHÁDKOU,
které se uskuteční
v sobotu 2. 6. 2012 od 10 hod.
v Horní Vsi
v parku u myslivecké chaty.
Kouzelná brána pohádek bude otevřena
mezi 10–13 hod., od 13 h bude u chaty
probíhat bohatý kulturní program.
Připravujeme pro Vás:
skákací hrad, malování na obličej, jízdy
na koních, jízdy na čtyřkolce, přijedou
hasiči se svým vozem a zažijete spoustu další zábavy a soutěží.

Vstupné: děti 20 Kč/dospělí 40 Kč
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

placená inzerce

***
Městská knihovna Fryšták s úžasem uděluje slečně Markétě LUNDOVÉ
pamětní čtyřlist, který dává vědět všem, že mezi 28. 3. 2011 až 15. 3. 2012
jako první přečetla všechny v knihovně dostupné Čtyřlístky z let 1996 až 2012.
Dámy a pánové, je to rekord! A proto bez rozpaků ustanovujeme 15. březen
Dnem Čtyřlístku. Ze všech tří hrdel blahopřejeme! My z knihovny
***
Kudy se Markétčiny čtenářské cesty dále vydají, to je krásné tajemství. Den
Čtyřlístku máme a už teď se těšíme, čím vším jej v příštích letech naplníme, abychom si udělali radost. Jisté je, že nebudeme muset nápady tahat jako z přehluboké
studny, koneckonců u Fiﬁ, Bobíka, Myšpulína a Pindi nudu abys pohledal!
Vaši knihovníci

Svátek matek
Pravidelně vždy druhou neděli v květnu si připomínáme (v naší novodobé historii od roku 1990) Svátek matek. Téma matky je živé také v literatuře – ať už se
jedná o českou či světovou klasiku (Karel Čapek, Maxim Gorkij atd.). Napsána byla
i spousta odborných publikací. Jak vidí mateřství spisovatelka Anna Melchiorová,
si můžete přečít v následující krátké ukázce z její knihy Mateřství.
Je to povolání, které vzbuzuje strach. Začíná devíti měsíci tělesného nepohodlí, po němž následuje bolest, která je tak nesnesitelná, že si to lze jen stěží
představit. Pak přicházejí po nějakých dvacet let vyčerpávající úkoly a nesčetná
rozhodnutí, která mění život a představují zásadní životní náplň. Je bezpochyby
obávané, náročné, ale přináší také naplnění.
Mateřství je zaměstnání, které obsahuje obrovské možnosti, pokud jde o prožívání spokojenosti. Mnohým ženám, které jsou matkami, působí velkou radost
různé pohledy na činnost, kterou dělají. A jsou na to hrdé. A mnohé jsou nemálo překvapené tím, co všechno jim toto „povolání“ dává. Vždyť se zabýváme
činnostmi, které nejsou obecně považovány za aktivity přinášející potěšení nebo
navozující pocit hrdosti. Neprodlužujeme si mládí mladickou bezstarostností ani
se nezabýváme samy sebou. Nedostáváme diplomy, ocenění ani ohodnocení,
nedosahujeme rekordů a nepřispíváme k posouvání hranic lidských znalostí.
Nevytváříme umělecká, literární ani hudební díla a necestujeme po světě. Nejsme živitelkami rodiny a nevypadáme nijak skvěle. A přesto tu je vtíravé uspokojení, skrytá radost z toho, co děláme, ono obecným představám se vzpírající hluboké vědomí, že všechno, co matky dělají, každičké jejich gesto, přispívá
k dobrému.
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MO KDU-ČSL FRYŠTÁK
Vás srdečně zve na

oslavu

SVÁTKU MATEK.
Beseda u cimbálu
s pěknými lidovými písničkami
se uskuteční
v úterý 15. května 2012 od 17 hodin
v jídelně Základní školy ve Fryštáku.
***
V programu se představí cimbálová
muzika Paléska se svými sólisty.
Těšíme se, že přijdete společně s námi
oslavit svátek všech maminek.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2012

TRŽNÍ ŘÁD
Přespolní nám závidí náměstí,
i když není zrekonstruované. Proč?
Zlín hledá způsoby oživení náměstí
Míru. Ale ani v jiných městech v okolí
o víkendu nenajdete na náměstích ani
živáčka. Sem tam se pod cigaretovým
kouřem choulí partička rebelujících teenagerů nebo uslyšíte cinkání lahví, to
když skupinka lidí bez domova přešlapující v podestýlce z vajglů dopije dalšího „lahváče“. To by ale nemusel být
případ Fryštáku. Je jedno, zda postáváte na zvlněných kočičích hlavách nebo
na mramorové desce, důležité je, s kým
tam jste a jestli si máte co říct.
Snad nepropásneme šanci stát
se prvním městem v regionu po roce
1989 s obnovenými pravidelnými trhy
Musíme uznat, že z dlouhodobého
hlediska jsme rádi, že se trhy rodí bez
protekce, pomalu a nesnadno. Do nakupování domácích potravin západního
střihu prostě musíme dospět a nebude
to otázka měsíců, ale možná další generace.
I had a dream…
Naše představa o farmářských trzích se opírá o několik detailů, které
bychom vám rádi vysvětlili. Chceme-li
trhy dlouhodobě a pravidelně, je potřeba, abychom se v jejich průběhu dobře
cítili. Představujeme si kupovat v příjemném prostředí, rychle a pohodlně.
Tohle nám věrně plní prostor ve výklencích v chodníku pod parkem hned nad
hlavním parkovištěm. Je zde i přístup
k elektřině, takže příjemný celodenní
hudební podkres je nasnadě. Pro ty,
kteří projíždí autem, je k dispozici dostupné parkoviště. Jednoduše rychlý
nákup u pěti stánků, to vše pohodlně
a bez stresu.
Zastavili jsme se na zastaralém tržním řádu
K organizaci pravidelných trhů však
potřebujeme aktualizovat tržní řád města Fryštáku. V roce 2007, kdy vznikl, se
ještě žádné farmářské trhy nekonaly, a
proto pojem farmářský trh nezná. Omezuje konání trhů každoročně jen od dubna do října. S pochopením usuzujeme
z dnešního stavu tržiště, že tyto regule
spíše sloužily k vykázání nepohodlných
prodejců všeho možného do méně frekventovaných prostorů před kotelnu.
Jak taková změna může proběhnout?
Abychom mohli realizovat naši představu, je zapotřebí přepracovat současný tržní řád tak, aby se stal souborem
pravidel jak pro občasné prodejce před
kotelnou, tak pro chod farmářského
trhu na náměstí. Takový řád musí poté
schválit rada města. Ani pětičlenná rada

však v názoru na probíhající čtvrtletní
farmářské trhy dosud nebyla jednotná.
Žádost o pronájem náměstí pro jejich
konání prošla jen díky třem hlasům.
Jak můžete pomoci?
Ceníme si vaší podpory ve formě
hojné účasti na všech uskutečněných
trzích, avšak chcete-li opravdu přispět
k udržení jejich dobré úrovně, přimluvte
se. Každý mail, který radní dostanou,
se počítá.
Myslíme si, že malý, pravidelný farmářský trh by mohl pomoci naučit lidi
nakupovat potraviny i jiné zboží zase
ve Fryštáku. Proﬁtovat by na tom mohli
i provozovatelé dalších obchůdků v centru města. I když tuto myšlenku zatím
nepojali za vlastní, věříme, že se tak
brzy stane.
Soukromý business, nebo věc veřejná?
Další překážkou, kromě zastaralého
tržního řádu, kterou jsme si my organizátoři způsobili sami, je úhel pohledu,
kterým se Fryštačané na farmářské
trhy dívají. Bohužel se nám nepodařilo
vyvolat v občanech pocit, že trhy jsou
především jejich a nikoliv soukromým
podnikatelským záměrem partičky lidí.
Naivně jsme se domnívali, že když se
na organizaci podílí téměř všechny aktivní neziskové organizace bezplatně
pouze za zbylý proviant od farmářů, vezme si trhy město za „své“. Přesto, že
dělají dobré jméno právě jemu.
Pokud to pomůže, rádi zasvětíme do
know-how farmářských trhů další příznivce adrenalinu nebo rovnou předáme
organizaci městu samotnému. Blíží se
totiž letní Fair Play a s ním pro nás spojené další časově náročné aktivity.
tč

FRYŠTÁCKÉ TRHY
Obnovení tradice fryštáckých trhů
(ať
mikulášských-vánočních
nebo
čtvrtletních farmářských) má v našich
končinách své historické opodstatnění. Spočívá v samém původním názvu někdejšího ekonomického zázemí
královského hradu Lukova – Freistadt
– svobodné tržiště, navazujícího na
prastaré osady v povodí potoka, pojmenovaného později podle Januškova
mlýna Januštice. Proto bylo také středověké městečko nadáno řadou privilegií, tudíž i právem tržním a mýtním.
Že tu prosperovala cechovní výroba
a fryštáčtí měšťané byli na hospodářské a společenské postavení patřičně
hrdí, dokazují nejen archivní prameny,
tradice, zvyky i osobitý kroj.
V podpoře podnikatelské činnosti
a první vlny kulturního povznesení obcí
na svém panství se projevili především
páni Nekešové z Landeku a na Lukově
(např. Jan Nekeš roku 1550 získal u císaře pro Fryšták právo pořádat ročně
tři trhy, později bylo patentem císaře
Františka II. z 27. září 1794 deﬁnitivně potvrzeno pořádání čtyř trhů. Trhy
byly pro obyvatelstvo kraje i vzdálených
míst významnou hospodářskou i společenskou událostí. Setkávali se tu lidé
a příbuzní z Moravy, Horních i Dolních
Uher, Slezska i zemí rakouských, domácí (zejména formani s bednářskými
a tkalcovskými produkty) naopak vyjížděli na trhy zemí okolních. Navazovaly
se tu cenné kontakty ekonomické a šířily informace o hospodářském, politickém i kulturním dění v Evropě.
Již v neděli týden před jarmarkem,
když věřící vycházeli po hrubé mši
z kostela, byla před ratúz (radnici)
slavnostně vynesena soška Andrýska
a pan vrchní z Lukova jí dal do ruky
prapor (tvrdívalo se také, že „šablu“),
a tím byl „frajunk“ zahájen. Ve čtyřech
domech na rynku a přilehlých ulicích
se pod „víchem“ (červeně opentleným
slaměným věncem) čepovalo víno. Dováželo se zejména z Přítluk, obce pod
Pálavou.
Jako věční „ogařiska a děvuchy“
si pamatujeme, jak jsme v 50. letech
minulého století „asistovali“ při stavbě
stánků na náměstí a těšili se, že nám
pan Chalupa z obchodu na Domanském
za to na jarmaku dá „kúsek“ tureckého
medu. „Dál“, ale napřed jsme museli
vytáhnout z kapsy aspoň jednu „kačku“
(korunu). Občasné jarmaky tehdy pořádalo spotřební družstvo Jednota. Novodobé trhy – mikulášské – byly obnoveny
po převratu roku 1989 díky vedoucímu
kulturního odboru města panu učiteli Rudolfu Knedlovi a několika dalším
nadšencům. Současné farmářské trhy
tyto možnosti ještě rozšiřují.
Čz
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korupce ve sportu“, přesvědčili jsme dva
zasvěcené hosty se zajímavou kvaliﬁkací.
Široká veřejnost se tak bude moci osobně zeptat ve čtvrtek 7. 6. od 19 hodin
v prostoru bývalé kotelny člena organizace Transparency International pana
Radima Bureše, který se dlouhodobě
korupcí ve sportu zabývá. Účast potvrdila také Květoslava Pecková, bývalá
československá reprezentantka v běhu
na lyžích a členka Výkonného výboru
Českého olympijského výboru, pracující
ve vedení Klubu fair play, jenž převzal
nad naší akci záštitu.

FAIR PLAY 2012
Červnový festival dětských folklórních souborů při farmářských trzích
Letní trhy v neděli 3. 6. přinesou
opět něco výjimečného. O kulturní
program se postará deset dětských
tanečních souborů se členy ve věku 4
až 15 let. Slavnostní zahajovací průvod
proběhne v 9 hodin. Od 11. hodiny zahraje cimbálová muzika Kašava. Občer-

stvení zaměříme na pokrmy z jahod. Jak
známo, v sobotu naši předci pracovali
a teprve v neděli rozjímali v kostele,
nakupovali na trzích a odpočívali. Jsme
zvědaví, jak přijmou Fryštačané tuto
změnu a přijdou v neděli.
Co jsme si pro vás připravili tentokrát?
Abychom konečně dostáli našemu
podtitulu „Radostí z pohybu pro snížení

Po předkrmu pro dospělé hlavní
chod pro mládež
To, na co se nejvíce těšíme, je
druhý ročník sportovně-kulturní akce
Fair Play, která se letos přesouvá do
prostoru Šenku (tzv. Žaby či Skalky)
již na celý víkend 16.–17. června. Lákavé prostředí v blízkostí vodní nádrže
a lesa nabízí pestrou paletu sportovních aktivit i kulturního vyžití. Rádi bychom zde přichystali samostatná pódia
pro živou hudbu i tanečníky, lanovku
přes vodu, závod v orientačním běhu,
U-rampu, stanové městečko a spoustu
dalších překvapení. Nemusíte se o své
potomky strachovat, alkohol ani drogy
se zde prodávat nebudou.
tč & js

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■
■
■

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

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

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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OS Život dětem
tímto srdečně a s úctou děkuje
žákům a žákyním i učitelům
Základní školy, nám. Míru 7, Fryšták,

V měsíci KVĚTNU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

za účast při veřejné sbírce
v r. 2011/12 a ﬁnanční částku
2 165 Kč získanou prodejem předmětů s logem o.s. Život dětem.
Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem, a to
především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků,
chodítek, polohovacích zařízení, dále na
nákup řečových procesorů, obvazového
materiálu, speciální výživy apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.

POZVÁNKA
Klub důchodců Fryšták zve všechny na členskou schůzi spojenou
s oslavou Svátku matek, která se
uskuteční ve čtvrtek 10. května od
17 hodin v jídelně Penzionu ve Fryštáku. V kulturní části programu vystoupí Cimbálová muzika Prameny.

POZVÁNKA
TJ FRYŠTÁK, oddíl volejbalu,
Vás srdečně zve na
7. ročník

TURNAJE
OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
o pohár
starosty města Fryštáku.
Koná se v sobotu
5. května 2012 od 9 hodin
ve Fryštáku u sokolovny
na hřištích sportovního areálu.
Prezence mezi 8–8.30 hodin,
losování v 8.45 hodin.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA

SERVIS
MOBILNÍCH TELEFONŮ
•
•
•
•
•
•

Servis všech značek
Prodej náhradních dílů
Cenově dostupné opravy MT
Profesionální konzultace
Špičkové vybavení servisu
Nově opravy tabletů
Samsung a Apple

Mobil: +420 603 233 411
Web:
www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz

včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
Autovrakoviště Třebětice

Milada Bačůvková
Antonín Bilík
Antonín Buchta
Ladislav Dolanský
Jaroslava Doleželová
Vlastislav Filák
Josef Halenčák
Ivánka Havlíková
Vladimír Chudárek
Karel Jadrníček
Ludvík Januška
Libuše Jurčíková
Pavel Juruška
Filomena Lysáková
Jindřiška Metelová
Zdenka Mlčáková
Marie Papežíková
Antonín Pavelka
Stanislava Vajďáková
Anna Zytková

Blahopřejeme!
Chcete si pochutnat jen na tom
nejlepším pečivu? Rádi mlsáte?
Chcete opravdu jíst zdravě? A co víc?
Přejete si příjemně strávit chvilku
volného času u dobré kávy či čaje
v útulném prostředí?
Pak neváhejte a zavítejte
do „staronové“

PEKÁRNY FRYŠTÁK
(vedle radnice),
která Vám nabízí obohacený sortiment
pekařských výrobků od prověřených
dodavatelů jako
Pekárna CONSI VSETÍN, Pekárna
JAVOR VLČNOV, Pekárna TŘEBĚTICE.
Přijďte se přesvědčit o kvalitě pečiva
slaného i sladkého či jiných lahůdek.
***
Na Vaši návštěvu se těší
Jana Pospíšilová!

placená inzerce
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AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

FORETOVÁ Ivana

NOVĚ OTEVŘENO
PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ

Jirásková 85, Fryšták • mob. 608 104 042

• PEDIKÚRA – přístrojová pedikúra
– gelová modeláž nehtů
– masáž nohou, reflexní masáž

• MANIKÚRA
– ošetření přírodních nehtů
– P-Shine

• GELOVÁ MODELÁŽ NEHTŮ
• MASÁŽE – relaxační
– sportovní
– aromatická
– reflexní masáž nohou

VACUPRESS

– podtlaková baňková masáž
– zábal /doplněk vacupress/

Jirásková 85, Fryšták
Provozovna-Hvozdná 168, sokolovna
Provozní doba - dle objednávek
Dle domluvy,
možnost pedikúry, manikúry, masáží u Vás doma.

Přijďte nás navštívit a ochutnat!
DENNĚ ČERSTVÝ SORTIMENT:
- rohlíky, pletýnky, dalamánky
- bandůry (naše specialita)
- chléb a chlebové placky
- bagety i celozrnné, volně i plněné
- veky i celozrnné
- zdravá výživa (bohatý výběr celozrnných výrobků)
- domácí koláče (tvarohové, makové, ořechové, jablečné i ovocné)
- koblihy, smaženky a bavoráky
- frgály
- vánočky i mazance
- svatební koláčky (tvarohové, makové i ořechové)
- cukrářské výrobky (bohatý výběr zákusků a rolád)
- lahůdky (chlebíčky, plněné bagety)
- doplňkové pečivo (pivní tyčinky, sladové pečivo, strouhanka)
- těsta (listové, perníkové, linecké, více druhů - na obj.)
- svatební koláčky i zákusky jednorázově i na objednávku
NAJDETE NÁS
naproti prodejny květin na ul. 6. května 28, Fryšták

od pondělí do pátku 5 – 17 hod.
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