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Nech věci vykonané
za sebe mluviti
J. A. Komenský
Dne 9. dubna 2010 byla
yla
v Praze oceněna legenda fryšštácké základní školy pí Mgr.
r.
Sylva Knedlová vyznamenáním
m
I. stupně J. A. Komenského za
dlouholetou vynikající pedagogickou činnost (neuvěřitelných 57 let).
Jsme moc pyšní, že máme
takového činorodého člověka
ka právě
u nás ve Fryštáku.
Vážená paní učitelko, k poděkování
oděkování
a srdečnému přání se připojujíí zcela jistě i všichni Vaši dnešní a také
aké bývalí
žáci, které jste za těch neuvěřitelných
ěřitelných
57 let učila a vychovávala.
K přání se připojuje také pedagogický
dagogický
sbor a kolegové ze Zastupitelstva města
Fryštáku.

Dovoluji si přidat se s blahopřáním k ocenění naší
paní učitelky Mgr.
Sylvy Knedlové.
S radostí a s pocitem upřímného poděkování za používání správné češtiny za
40 let od ukončení ZŠ
vděčím především paní
učitelce Knedlové. Základy gramatiky
a její aplikace, které nám vštípila ve
svých hodinách českého jazyka, využívám neustále, a to především k radám
pro podstatně mladší kolegy...
Ing. Milena Šímová
Referát vědy a výzkumu,
FT, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POZVÁNKA
Vážení občané,
v letošním roce si připomínáme 65.
výročí konce 2. světové války
a osvobození naší vlasti.
Město Fryšták se k oslavám tohoto
výročí připojí v pátek 7. 5. 2010.
V rámci pietního aktu, který se
uskuteční od 16.00 hod. na náměstí Míru, také proběhne ukázka
osvobození města a jízda kolony
historických vozidel.
Součástí oslav bude také položení
věnců k pomníku padlých.
Srdečně zveme všechny občany
na tuto akci.
Mgr. Lubomír Doležel,
starosta města

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 3/2010/V ze dne 24. března 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 2/2010/V ze dne
17. 02. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápisy z jednání RMF č. R 3/2010/V ze dne 10. 03.
2010 a č. R 4/2010/V ze dne 15. 03.
2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů městu Fryštáku ke dni 23. 03. 2010 bez
připomínek.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
pro rok 2010 schvalovat rozpočtová
opatření do výše maximálního objemu
100.000,- Kč bez DPH v rámci schváleného rozpočtu Města Fryštáku na rok
2010, aniž by se prováděným rozpočtovým opatřením změnil celkový objem
rozpočtovaných příjmů a výdajů, tj. nezměnily se jím závazné ukazatele rozpočtu města Fryštáku na rok 2010.
• ZMF schvaluje RO č. 1/2010 ve výši
60 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Fryšták.
• ZMF bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření č. 90/2009/KŘ
Města Fryšták za rok 2009.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 03. 2010
zveřejnění návrhu Závěrečného účtu
města Fryštáku za rok 2009, a to
s výhradami uvedenými ve Zprávě o přezkoumání hospodaření č. 90/2009/KŘ
Města Fryšták za rok 2009.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 3. 2010
zveřejnění návrhu opatření potřebných
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písm. c) ve smyslu ust.
§ 10 odst. 3 písm. b) z. č. 420/2004 Sb.
• ZMF schvaluje statut trvalého Peněžního fondu města Fryštáku pro účely
uspokojování kulturních a sociálních
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potřeb zaměstnanců města Fryštáku
a pro další účely u dotčených osob, kterým se ruší statut schválený dne 06. 02.
2008 usnesením U Z 02/2008/V/4c).
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace
ve výši 100.000,- Kč zařízení Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Na Hrádku 100, 763 16
Fryšták, zast. Mgr. M.Pavlůskovou, ředitelkou, za účelem částečného krytí
nákladů spojených s opravou fasády
a schodiště tzv. Jadrníčkovy vily, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR a jenž je součást Městské
památkové zóny města Fryšták.
• ZMF v souladu s ustanovením § 60
zákona č. 137/2006 Sb. schválilo vyloučení z další účasti v řízení „Mateřská škola ve Fryštáku - Realizace úspor
energie“
Staprom CZ, spol. s.r.o., Jeseník
Uchazeč nedoložil dokument vydaný
třetí stranou (autorizovaná osoba, notiﬁkovaná osoba, akreditovaná laboratoř) – osvědčení, certiﬁkát, protokol
o počáteční zkoušce typu, příp. jednotlivé protokoly o zkouškách k doloženým
vzorkům tak, jak bylo požadováno zadavatelem v Zadávací dokumentaci, článek 22.
Dále uchazeče SMO, a.s., Otrokovice
Uchazeč nedoložil vzorky vybraných výrobků (kompletní spodní roh okna vč.
doplňkových proﬁlů a kompletní spodní
roh dveří vč. doplňkových proﬁlů) včetně
dokumentu vydaného třetí stranou (autorizovaná osoba, notiﬁkovaná osoba,
akreditovaná laboratoř) – osvědčení,
certiﬁkát, protokol o počáteční zkoušce
typu, příp. jednotlivé protokoly o zkouškách k doloženým vzorkům tak, jak bylo
požadováno zadavatelem v Zadávací
dokumentaci, článek 22.
Dále uchazeče SPEDIMEX MORAVIA,
spol. s r. o., Vsetín
Zadavatel požadoval k prokázání splnění profesních kvaliﬁkačních předpokladů doložení výpisu z Obchodního
rejstříku ne starší 90 dnů ke dni podání
nabídky v prosté kopii. Uchazeč doložil
výpis z OR ze dne 30. 10. 2009, tj. starší 90 dnů ke dni podání nabídky, a neprokázal tak profesní kvaliﬁkační předpoklady způsobem uvedeným ve výzvě
a zadávací dokumentaci.
Dále uchazeče ELSO system, spol.
s r. o., Fryšták
Zadavatel požadoval k doložení splnění
základních kvaliﬁkačních předpokladů
předložení čestného prohlášení dle §
53 odst. 1 písm. a)-j) zákona 137/2006

Sb. Uchazeč předložil čestné prohlášení o splnění základních kvaliﬁkačních
předpokladů dle § 53 odst. 1 pouze
v rozsahu písm. a)-i), nepředložil tak
čestné prohlášení v požadovaném, platném znění, čímž neprokázal splnění základních kvaliﬁkačních předpokladů.
Dále uchazeče Kord Jeseník spol. s.r.o.,
Jeseník
Uchazeč doložil dokument vydaný třetí
stranou (autorizovaná osoba, notiﬁkovaná osoba, akreditovaná laboratoř)
– osvědčení, certiﬁkát, protokol o počáteční zkoušce typu, příp. jednotlivé
protokoly o zkouškách k doloženým
vzorkům v prosté kopii, nikoliv v originále či úředně ověřené kopii, jak bylo
požadováno zadavatelem v Zadávací
dokumentaci, článek 22.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. schválilo nejvhodnější nabídku hodnocenou
dle základního hodnotícího kritéria –
ekonomické výhodnosti nabídky zadané dle Závazných pokynů pro žadatele
a příjemce podpory v OPŽP, ZMR 3. kategorie na veřejnou zakázku na stavební práce v „Mateřská škola ve Fryštáku
- Realizace úspor energie“ takto: Pořadí
č. 1 – Rapos, spol. s.r.o., Holešov, pořadí č. 2 – A.O.P., s.r.o. - Přerov.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták a fou RAPOS, spol. s r. o., Holešov, za účelem
realizace akce „Mateřská škola ve
Fryštáku – Realizace úspor energie“
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Fryšták, a fou E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice, ke
stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4508-277, Fryšták, Mexiko,
kab. Smyčka NN“, umístěné na městských poz. p. č. 378/2 a 383/30, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták a fou
E.ON Distribuce a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení
s názvem „SB-4507-510, Fryšták, Přehradní, Niko, příp. do 50 m“, umístěné
na měst. poz. p. č. 64, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
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břemenu mezi Městem Fryšták a fou
E.ON Distribuce, a. s., ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-45075384 Fryšták, nám. Míru, kab. NN, Polyfunkční“, umístěné na městském poz.
p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a
pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s., ke
stavbě energetického zařízení s názvem
„SB-4508 -664, Fryšták, Na Hrádku,
Ševčík, kab. NN“, umístěné na městském poz. p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, a uzavření příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 03. 2010
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Fryšták a
fou E.ON Distribuce, České Budějovice, na základě pověření ze dne 21. 07.
2009, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4509 -040, Fryšták,
Gajdošík, příp. do 50 m, umístěné na
městském poz. p. č. 433/1, k.ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, a uzavření příslušné
smlouvy.
• ZMF schvaluje zhotovení geometrického plánu na oddělení části měst.
pozemku p. č. 858/5, k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o výměře 750
m² (viz zákres ve snímku z pozemkové
mapy – varianta č. 1), následný prodej
této části žadateli L. Poľákovi, Holešov,
a to s podmínkou úhrady geometrického plánu, znaleckého posudku a návrhu
na vklad smlouvy do katastru nemovitostí žadatelem.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Fryšták a L. Poľákem,
Holešov, za účelem prodeje části měst.
pozemku p. č. 855/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 750
m² (viz zákres ve snímku z pozemkové
mapy – varianta č. 1- příloha č. 4 tohoto
zápisu), a to s podmínkou úhrady geometrického plánu, znaleckého posudku

a návrhu na vklad smlouvy do katastru
nemovitostí žadatelem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí dílčí informace
Ing. S. Velikovského, CSc., a R. Dupala
o možnostech účasti města v projektu
„Berndorf – Invest“ ve věci případné realizace záměru vybudování sportovně
rekreačního areálu s koupalištěm v lokalitě Horní Ves pod přehradou.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty ve věci nedodání bližších podkladů
ohledně možné realizace fotovoltaických elektráren na objektech města ze
strany investora.
• ZMF s odkazem na stanoviska pořizovatele ÚPD pro město Fryšták bere
na vědomí žádosti o změnu ÚP města
Fryšták v rámci přípravy zadání nového
ÚP města Fryšták pí J. Billové, Fryšták,
na poz. p. č. 445/29, k. ú. Vítová, ob.
Fryšták, pí J. Barboříkové, Fryšták, na
poz. p. č. 257, k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
Ing. J. Neuwirtha, na poz. p. č. 821/20,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a p. J. Doležala, Klečůvka, na poz. p. č. 778/7,
k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták.
• ZMF bere na vědomí materiály k návrhu Zadání nového územního plánu
města Fryštáku, zpracované Ing. arch.
J. Ludíkem, zpracovatelem ÚPN MF.
• ZMF bere na vědomí informace S.
Novotného – Kinského ve věci přípravy
sousoší vč. návrhu termínu dokončení.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000,- Kč mezi o. s. Dobrá nálada Vítová a Městem Fryšták za účelem krytí
částečných nákladů spojených s organizačním a materiálním zajištěním akcí
pro děti a mládež, pořádaných Osadním
výborem Vítová, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. č. 551, k.
ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, o výměře do
170 m², panu T. Pančochovi, Zlín, a to
z důvodu, že stávající situace a majetkoprávní vztahy neznemožňují žadate-

li, ale i ostatním sousedům realizovat
jejich záměry, přičemž je nutno řešit
případný prodej pozemku jako celek
v rámci celé lokality.
• ZMF v návaznosti na platnou trojstrannou dohodu o spolupráci při přípravě a
realizaci RK R49, uzavřenou mezi ŘSD
ČR, ZK a MF, schvaluje ke dni 25. 03.
2010 zveřejnění záměru směny části městského pozemku p. č. 209/15,
trvalý travní porost, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, o výměře do 1700 m², a to za
pozemek p. č. 932/42, zahrada, o výměře 1356 m², a pozemek p. č. 336,
zahrada, o výměře 22 m², k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták, dosud ve vlastnictví
paní Radky Langerové, Hornoveská 33,
763 16 Fryšták, a to z důvodu majetkoprávního vypořádání silnice R49 – vstřícný krok města v zájmu realizace stavby
ve veřejném zájmu – a zveřejňuje záměr
uzavření příslušné směnné smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Finančního výboru při ZMF ve věci stavu
účtů města, záměru realizace projektu
výstavby sportovně rekreačního areálu
s koupalištěm, statutu Peněžního fondu
města, navrženého rozpočtového opatření a návrhu závěrečného účtu města
za rok 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Kontrolního výboru při ZMF bez přip.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
deleguje na zasedání valné hromady
Společnosti singularistů velkousedlých
Fryšták, konané dne 9. 4. 2010, jako
zástupce města místostarostu města
Fryštáku R. Dupala, Fryšták, a pověřuje ho hlasovat pro zrušení společnosti
s likvidací, pro jmenování likvidátora
a pro založení nové společnosti jakožto
družstva.
• ZMF z důvodu nedostatku ﬁnančních
prostředků na zajištění realizace celé
akce neschvaluje realizaci projektu „Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve
Vítové“.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 5/2010/V ze dne 6. dubna 2010 (Výběr)
• RMF s odkazem na prokazatelné
několikeré projednání možností umístění přípojek jednotlivých nemovitostí
v rámci výstavby kanalizace na Vítové
se zástupci obyvatel této místní části
souhlasí s realizací 2. kanalizační odbočky pro rodinný dům čp. 11 ve Vítové,
a to na náklady žadatelů.
• RMF uděluje souhlas s konáním 5.
ročníku volejbalového turnaje v prostorách Sportovního areálu města Fryštáku při Základní škole ve Fryštáku, který

se uskuteční při příležitosti 65. výročí
osvobození města, a to v sobotu dne
08. 05. 2010.
• RMF uděluje souhlas se zřízením zázemí pro občerstvení účastníků a hostů
turnaje na travnaté ploše areálu (živý
trávník).
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru TJ Fryšták (sokolovna) za účelem
pořízení cen a dalších propagač. materiálů, které budou uděleny účastníkům
turnaje, a schvaluje uzavření smlouvy

o poskytnutí peněžitého daru na pořízení cen a dalších propagačních materiálů, které budou uděleny účastníkům
turnaje, a to mezi Městem Fryšták,
a Tělovýchovnou jednotou Fryšták (sokolovna), a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.
č. 394/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, o výměře do 800 m², p. R.
Šíblovi, Holešov, s podmínkou zřízení
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věcného břemene pro kanalizační sběrač a příjezd na spodní část pozemku
p. č. 394/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
a s podmínkou úhrady nákladů spojených se zhotovením GP, vyhotovením
znaleckého posudku a vkladem do KN.
• RMF doporučuje řediteli ZŠF pořídit
5 ks PC pro potřeby výuky počítačové
gramotnosti ve smyslu nabídky fy PK
Computer a ukládá R. Dupalovi a Ing.
S. Velikovskému, CSc., ve spolupráci
s Mgr. L. Sovadinou konkretizovat nabídku možného dovybavení počítačové
učebny (nákup 5 ks PC a 1 ks tiskárny)
s fou PK Computers.
• RMF doporučuje ZMF schválit OZV
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Fryštáku.
• RMF bere na vědomí sdělení JUDr.
P. Plašilové, advokátky, Brno, ve věci
soudního řízení o neplatnosti valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., ze dne 30. 04. 2004,
kde soud rozhodl ve prospěch žalovatele, tj. mimo jiné i města Fryštáku,
a uznal usnesení této valné hromady za
neplatná.
• RMF v rámci soudního řízení sp. zn.
9/50 Cm 53/2004 schvaluje podání
žádosti o zaplacení přiměřeného zadostiučinění, a to prostřednictvím JUDr. P.
Plašilové, Brno, a souhlasí s úhradou
soudního poplatku.
• RMF v návaznosti na usn. U R 3/
2010/V/26 ze dne 10. 03. 2010 schvaluje výpůjčku části měst. poz. p. č. 167
– ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, o vým. 30 m², k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták, žadateli J. Ševčíkovi,
Fryšták, za účelem zřízení vjezdu k rodinnému domu, a to na dobu neurčitou
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části měst. pozemku p. č. 167 –
ostatní plocha – sportoviště a rekreační
plocha, o vým. 30 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, mezi Městem Fryšták a J.
Ševčíkem, Fryšták, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost Mgr. M.
Ševelové, Fryšták, ředitelky Mateřské
školy Fryšták, p. o., o rozvázání pracovního poměru ke dni 31. 07. 2010
a schvaluje uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru ke dni 01. 08.
2010 a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF ukládá starostovi připravit podklady pro vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy
Fryšták, p. o., a to do 30. 4. 2010.
• RMF bere na vědomí nabídku na možnost zajištění alternativního způsobu
veřejné dopravy, a z důvodu dostatečné
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stávající kapacity dopravní obslužnosti
Zlínského kraje, zajišťované místními
a regionálními dopravci, nereﬂektuje na
tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí nabdku fy TESLA
HOLDING, a. s., ve věci možné výstavby
fotovoltaické elektrárny a nereﬂektuje
na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu č. 1/2010 ze dne 10. 03. 2010
bez připomínek.
• RMF v souladu s ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 9. okrsek,
okres Zlín, zast. D. Köglerem, a to za
účelem částečného krytí nákladů spojených s vyhotovením pamětní desky zakladatele tradice hasičské pouti na sv.
Hostýn p. Antonína Zaorala, která bude
připevněna na podstavci sochy sv. Floriána na poutním místě sv. Hostýn.
• RMF bere na vědomí informaci starosty o nedodání podkladů ze strany
OSMM ve věci realizace stavebních
úprav zpevnění krajnice místní komunikace na ulici Vítovská v předpokládané
délce 40 m, a to odvodnění komunikace - svedení vody do příkopu a úpravy
příkopu.
• RMF ukládá místostarostovi projednat žádost občanů ul. Štípská o opravu
části příjezdové vozovky v této ulici ve
stavební komisi.
• RMF bere na vědomí poděkování fy
AKTIV Opava, s. r. o., za udělení souhlasu k používání znaku města Fryštáku.
• RMF schvaluje objednávku 500 ks
buttonů se znakem města o průměru
25 mm v ceně 15,- Kč za kus bez DPH,
a to u fy AKTIV 95 Opava, a ukládá zajistit Ing. M. Jaškovi.
• RMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. Z 2/2010/V/4 ze dne 17. 2. 2010
a v souladu s usn. Z 3/2010/V/3b) ze
dne 24. 03. 2010 schvaluje RO MF č.
2/2010 ve výši 100.000,- Kč.
• RMF schvaluje ke dni 07. 04. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky části poz. p.
č. 38, k.ú. Fryšták, ob. Fryšták, ostatní
plocha, o vým. do 150 m², a část poz. p.
č. 45, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, ovocný
sad, o výměře do 50 m², a to občanskému sdružení Z kola ven, nám. Míru 386,
763 16 Fryšták, IČO 70841454, zast.
Mgr. J. Krčmou, a to na dobu neurčitou,
a doporučuje uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje ke dni 07. 04. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. 22/1, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, o výměře do 75 m², a to pro
zpevnění vjezdu k RD č. p. 2 a pro sa-

dové úpravy, vše zajištěno žadatelem p.
M. Šlechtou, Fryšták, a doporučuje uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu
o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí záměr T. Pančochy, Zlín, ve věci výstavby RD na pozemku p. č. 554/2, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, a to s tím, že město vydá stanovisko po předložení souhrnných podkladů k žádosti.
• RMF schvaluje realizaci protlaku vodovodního řadu na ulici Osvobození,
a to pod komunikací III/4891 k hranici
pozemku p. č. 645/2, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit.
• RMF neschvaluje zřízení 2 pracovních
míst v rámci veř. prospěšných prací.
• RMF bere na vědomí stav pohledávek města Fryštáku ke dni 31. 3. 2010
a ukládá Ing. M. Jaškovi ve spolupráci
s Ing. S. Velikovským, CSc., navrhnout
do 30. 04. 2010 další postup ve věci
vymáhání pohledávek města Fryštáku.

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

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat panu
JAŠKOVI, který pracuje jako školník
na ZŠ Fryšták, za pomoc při otevírání
vozidla, ve kterém zůstala uzamčená
moje 1,5letá dcera.
Velmi děkuji za ochotu a pomoc
Lucie Chludová
Hlasujte po internetu pro žáky
fryštácké ZŠ do 12. 5. 2010.

ZVOL SI SVÉHO DEMOSTHENA
na www.mladydemosthenes.cz
I. kategorie – Petr Blahuš
II. kategorie – Jan Kočenda
Děkujeme.
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SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané!
Nebýt oné příznačné a jedinečné jarní vůně probouzející se okolní přírody,
pomalu bychom - ve víru každodenních
starostí a pracovního úsilí - snad ani
nepostřehli, že společně vítáme patrně
ten nejpoetičtější měsíc v roce - kvetoucí máj. A to znamená, že se už i v těchto dnech můžeme ohlédnout za víc než
čtvrtletím našeho snažení na poli veřejného života. Dovolím si tedy k tomu,
co se od počátku roku událo, a co nás
v nejbližším období čeká, přidat malý
komentář ...
Po období rozpočtového provizoria
(jakýsi přechodný časový úsek, kdy zastupitelstvo záměrně, do doby deﬁnitivního uzavření ﬁnancování předchozího
roku, neschválí rozpočet, a na základě
pevně stanovených pravidel hospodaření výrazně omezí své výdaje, respektive
je redukuje na jen nezbytné provozní
náklady) má i naše město již plnohodnotný rozpočet.
Domnívám se, a to bych rád zdůraznil, že i v letošním roce, který je provázen doslova kletbou hospodářské krize,
respektive jejími negativními důsledky,
zastupitelstvo sestavilo – dle mého
soudu - střídmý ﬁnanční plán města
(k nahlédnutí jej mimo jiné naleznete
i na internetových stránkách města),
jenž nepředjímá jen investiční činnost,
nýbrž pamatuje i na „nehmotné“ aktivity, akcentuje tedy např. i podporu
místního školství (včetně uměleckého),
kultury, sportu, společensko-veřejné
osvěty, zájmové a spolkové tvorby, ale
zahrnuje i péči o sféru rozvíjení družebních vztahů či spolupráci se zdejšími neziskovými organizacemi (zařízení
Hrádek, zdejší farnost či Dům Ignáce
Stuchlého …), přičemž celkový objem
prostředků takto alokovaných dokázali
zastupitelé i v ekonomicky tíživé situaci
- ve srovnání s minulými lety – nesnižovat. Podotýkám tedy, že schválení takto
proporcionálního rozpočtu v době avizovaných nižších daňových příjmů města

osobně velmi oceňuji, neboť, jak dokládají některé zkušenosti z jiných měst (a
to i větších, než jsme my), se mnohde
uplatňují necitlivé škrty v rozpočtu, a to
mnohdy bohužel v těch kapitolách, kde
se to jeví nanejvýš nevhodné. Dodávám
ještě, že v současné době nejsou ještě
deﬁnitivně určeny investice k realizaci
v tomto roce, neboť o jejich zařazení budou orgány města jednat v návaznosti
na výsledky probíhajících dotačních řízení (např. oprava chodníku podél silnice
II/490 na ul. Holešovská, zejména úsek
od ul. Kvapilovy po ul. Tovární – SFDI,
výstavba polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí – ROP SM či rekontrukce
nám. Míru – taktéž ROP SM), přičemž
rád konstatuji, že v prvním dotačním
řízení jsme již uspěli – během letních
prázdnin budeme realizovat energeticky
úsporná opatření na objektu mateřské
školy (výměna oken a zateplení obvodového pláště), kde budeme čerpat evropské prostředky z Operačního programu
Životní prostředí (celkové náklady do
cca 4 mil korun). Bohužel jsme, vzhledem k posunutí (totiž oddálení) termínů
ukončení jednotlivých grantových řízení
až ke konci tohoto pololetí, nuceni přesunout realizaci následně schválených
investic až do období pozdního léta či
spíše do téměř podzimní části roku.
S jednotlivými ivestičními projekty letošního roku budete - z výše uvedených důvodů - seznámeni až někdy
v době dovolených.
Jak jste, vážení spoluobčané, již
jistě zaregistrovali, zahájili jsme letošní rok díky skvělé práci některých našich spoluobyvatel, zejména pedagogů,
velmi úspěšně – např. pí Mgr. Miluše
Šafářová se svou třídou v celostátním
ﬁnále soutěže Zlatý Amos v Praze předvedla, jak konstruktivně může vypadat
souhra učitele a jeho třídy: výkon byl
tak famózní, že fryštacký kolektiv vybojoval cenu dětské poroty, tedy ocenění
Dětský Zlatý Amos. O nic menší radost

nám pak jistě přineslo i ocenění pí Mgr.
Sylvy Knedlové, které byla z rukou čelních představitelů ministerstva školství
předána plaketa J. A. Komenského jako
poděkování za přínosnou celoživotní výchovnou a pedagogickou činnost. Jde
o další (a ne jediný) neklamný důkaz
toho, že tradice opravdu fortelné kantořiny a kvalitního fryštáckého školství
vůbec pokračuje i dnes. Jsem přesvědčen, že si všichni uvědomujeme význam těchto počinů a že se připojujeme
k dlouhé řadě gratulantů. A i já využívám této příležitosti a upřímně vyslovuji
oběma jmenovaným velké poděkování
za jejich práci nejen pro školu, děti, ale
také pro naše město, děkuji jim za vzornou reprezentaci Fryštáku.
Ale také poněkud z jiného soudku…
Jak jsme při pohledu do kalendáře zjistili, letošní květen je ve znamení nejen
„lásky času“, jak praví klasik, ale i bohatého společenského dění. Vždyť již
v pátek dne 7. května si společně připomeneme 65. výročí osvobození naší
vlasti (a našeho města), a to na slavnostním shromáždění, které se uskuteční na náměstí Míru od 16.00 hodin.
Jsem přesvědčen, že si mnozí určitě
najdete volnou chvíli a přijmete naše
pozvání k účasti na slavnostním aktu,
kdy si mimo jiné připomeneme, že ne
všechny „vymoženosti“ soudobého mírového světa jsou samozřejmostí a že
leccos (nejen materiální oběti, ale i morální hodnoty těch, kteří pro mír přinesli
oběti nejvyšší) je zapotřebí si neustále
připomínat ...! Další významný májový
den v kalendáři pak představuje vždy
druhá neděle v měsíci - tedy Den matek. S potěšením zaznamenávám, že
se k připomenutí tohoto svátku našich
maminek nevrací jen některé spolky
a složky veřejného života, ale že úděl
matek stále více doceňujeme právě
doma, v kruhu rodiny, kde - s květinou
v ruce - děkujeme maminkám za jejich
každodenní péči nejen o děti, ale o teplo rodinného krbu vůbec. Dovolte mi
tedy, vážené maminky fryštacké, abych
Vám i já, jménem vedení města, ale
i jménem svým, poděkoval za práci pro
rodinu a popřál Vám k Vašemu svátku
do dalších dnů a měsíců hodně zdraví,
pohody i štěstí! Ať nás Vaše nezdolná
síla a úsměvy provázejí všedními dny
i nadále! A neposlední významný milník,
hlavně politického života, pak představují volby do Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že i v nelehké a pro mnohé
z nás třeba i někdy značně nepřehledné
situaci přece jen překonáme splín politického znechucení a společně využijeme svého práva podílet se na řízení
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tohoto státu prostřednictvím hlasování,
tedy prostřednictvím volby našich zástupců. Přeji Vám tedy, abyste ve dnech
28. a 29. května našli cestu k volebním urnám a dobře si vybrali své reprezentanty, kteří se zodpovědně (jak nás
o tom alespoň stále přesvědčují) budou
o prosperitu našeho státu starat (snad)
po dobu následujích čtyř let.
A ještě jedna, možná trochu netradiční, pozvánka: všechny zájemce o lidovou hudbu, tanec a regionální tradice
vůbec si dovoluji pozvat na natáčení
České televize – studia Brno, která si
naše město a jeho kapelu Fryštáckou
Javořinu vybralo jako partnera pro natočení pořadu o zvycích v této lokalitě
– bude se v rámci pořadu o tomto souboru zpracovávat i téma stavění máje
těchto končinách. Nebojte se a přijďte
si připomenout, jak to také ve Fryštáku a na osadách dříve bývalo, jakými
tradicemi naši (i nedávní) předkové žili.
Můžete se tak stát živými aktéry televizního natáčení, nositeli zvyků – např.
jako zpěváci, tanečníci či třeba jen návštěvníci pravé lidové veselice...
Vážení spoluobčané!
Jak vyplývá z výše uvedeného, lze
říci, že ve Fryštáku se stále něco děje,
prostě to tu žije.
Přeji Vám tedy do nadcházejících
květnových dnů nejen slunečný 1. máj,
příjemné rodinné zastavení při příležitosti Svátku matek, či šťastnou ruku
při výběru správného hlasovacího lístku
ale také spoustu hezkých zážitků!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

ZPRÁVY

Z

RADNICE

Informace o realizaci investičních akcí
„Kanalizace Vítová“ a„Vodovod Vítová“
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že byly ukončeny práce na realizaci investičních
akcí „Kanalizace Vítová“ a „Vodovod Vítová“.
Kanalizace Vítová byla realizována za ﬁnanční podpory Ministerstva zemědělství
ČR, které poskytlo dotaci ve výši 11.528,- tis. Kč a rovněž díky dotaci Zlínského
kraje, který přislíbil dotaci 1.980,- tis. Kč.
Investiční akce byla připravena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a přispěje ke zlepšení životního prostředí na Vítové.
Realizace „Kanalizačního sběrače B“ délky 1.778 m byla započata stavební ﬁrmou VW Wachal, a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, v říjnu 2008, v dubnu 2009
byl sběrač B doveden až pod Vítovou. Vzhledem k náročným hydrogeologickým podmínkám bylo nutno v některých úsecích měnit skladby podkladních i ochranných
vrstev kanalizace, doplňovat drenážní systém, zpevňovat potrubí obetonováním
a v nejvíce podmáčeném více než 200 m úseku byla výkopová technologie nahrazena protlakem. S velkými problémy, a to hlavně díky velkému přítoku spodní vody,
se stavební ﬁrma potýkala i při realizaci čerpací šachty u přečerpací stanice pod
Lešnou.
Stavební práce na „Stoce A“ byly zahájeny na jaře 2009 úsekem podél Vítoveckého potoka a postupně přešly do zastavěného prostoru podél místní komunikace,
v mnoha místech i do tělesa komunikace.
V zastavěné části obce se stavbaři potýkali nejen s tvrdšími hydrogeologickými podmínkami, ale mnohde i s poněkud jiným průběhem podzemních sítí, hlavně
zatrubněných částí potoka a přípojek dešťové kanalizace. Velmi si ceníme přístupu
Vás všech, kteří chápete přínos nově budované kanalizace. Poděkování si zaslouží
hlavně vlastníci pozemků, přes které je kanalizace vedena, protože bez jejich souhlasu a trpělivosti by nebylo možno tuto potřebnou infrastrukturu vybudovat.
OSMM

UPOZORNĚNÍ
Od konce loňského roku (16. 12. 2009) má město Fryšták v útulku pro zvířata
v nouzi ve Zlíně na Vršavě umístěného psa.
Jedná se o většího německého ovčáka – černého s pálením, asi rok starého,
slyšícího na jméno Ben.
Žádáme majitele, aby si svého psa v útulku vyzvedl – případně vyzýváme, pokud
by měl kdokoliv o tohoto psa zájem, ať kontaktuje psí útulek ve Zlíně na Vršavě.
Dále upozorňujeme, že všichni majitelé psů jsou za ně (podle zákona) odpovědni. Stále více se množí případy, kdy se pes – dokonce bez identiﬁkační známky
– volně pohybuje po městě.
Nejenže volný pohyb může ohrozit dopravu, ale hrozí např. i pokousání malých
dětí, příp. občanů.
Žádáme proto, aby si všichni majitelé důkladně zabezpečili své psy a upozorňujeme, že nedodržování vyhlášky může být trestáno pokutou.

Žádáme všechny občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za svoz komunálního
odpadu a také poplatek za psa na rok 2010, aby tak neprodleně učinili.
Děkujeme za spolupráci. MěÚF
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Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

OZNÁMENÍ
Starosta města Fryštáku stanovuje na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb.,
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb.,
zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb. a zákona č. 480/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dobu a místa
konání voleb v obci Fryšták pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dne 28. května 2010 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 29. května 2010 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
MÍSTA KONÁNÍ VOLEB - SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE FRYŠTÁKU PRO VOLIČE PODLE MÍSTA TRVALÉHO POBYTU:
1/ Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí, č. dv. 209
Místní část Fryšták – všechna č.p. na ulicích 6. května,
B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova,
Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární,
Zlínská, ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80,
177, 178, 179, 183, 184, 190, 192, 206, 208, 209, 225,
231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344, 364, 365, 366,
381, 391, ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95,
96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367,
431, ulice Potoky celá, mimo č.p. 4 místní část Dolní Ves,
ulice Přehradní - místní část Fryšták ,č.p. 245, 246, 247, 248,
249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388, 393, 411
,412, 414, 432, 433.

ulice Komenského - místní část Horní Ves č.p. 38, 47, 103,
117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181,
182, 183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216,
219, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236,
240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267, 271, 272,
274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297,
298, 299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352,
390, 396, 408, ulice Osvobození - místní část Horní Ves
č.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97, 99, 122, 124,
129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217,
221, 222, 223, 224, 282, 315, 316, 376, 416, 416, 417,
ulice Ke Skalce - místní část Horní Ves ,všechna č.p., mimo
č.p. ulice Ke Skalce místní část Vítová 105,106,
ulice J. Kvapila - místní část Horní Ves č.p. 395.

2/ Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 přízemí, č. dv. 210
Ulice Potoky - místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní
- místní část Dolní Ves č.p. 26, 28, 36, 37, 38, 65, 88, 98,
112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193, 194, 195, 196,
199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233,
238, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská, Příčná, Stolařská,
Strž, Vylanta.

4/ Vítová - Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce - místní
část Vítová č.p. 105, 106, ulice Vítovská - místní část Horní
Ves
č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243, 273, 276, 279, 283,
296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420.

3/ Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 přízemí, č. dv. 220
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská,
Humna I, Humna II, Humna III, Hutky, Korábová,
Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz,

5/ Žabárna - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 přízemí, č. dv. 225
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché, místní část Fryšták,
ulice Žabárna č.p. 214, 371.
Ve Fryštáku 12. 5. 2010

Mgr. Lubomír DOLEŽEL
starosta města Fryštáku

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 28. a 29. května 2010
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou
volební komisi nebo zvláštní okrskovou
volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky 7) platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo

cestovním průkazem 7a) (dále jen „cestovní pas“), nebo platným občanským
průkazem. 7b) Po záznamu ve výpisu
ze stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu obdrží od okrskové volební
komise nebo zvláštní okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise
nebo zvláštní okrsková volební komise
dodá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, 7)

nebude mu hlasování umožněno.
(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování. Volič, který se
dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi
nebo zvláštní okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.
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(6) V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise nebo zvláštní
okrskové volební komise. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise nebo zvláštní
okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky.
(7) Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby

byla zachována tajnost hlasování. Mimo
území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí nebo zvláštní okrskovou volební
komisí do volební schránky. Za voliče,
který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise
nebo zvláštní okrskové volební komise.
(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise nebo
zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

ZÁKL A D N Í

Š KO L A

(4) Volič, který nebydlí na území České republiky, při volbách po příchodu do
volební místnosti odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz. Okrsková
volební komise voličský průkaz přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu.
HLASOVÁNÍ
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič do úřední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední
obálky, může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Podrobné informace naleznete ve
svých poštovních schránkách spolu
s doručenými hlasovacími lístky nebo
na www.mvcr.cz
I. Plšková

F RYŠTÁK

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

Chci vám víc než poděkovat / Miluše Šafářová
V životě jsou okamžiky, které se nikdy nevrátí, bývají radostné i smutné,
očekávané i nenadálé. A mně zrovna
nedávno překvapila událost velmi příjemná, která zůstane v mých vzpomínkách na celý život – anketa Zlatý Ámos.
Radost, kterou teď prožívám, není
z mého úspěchu, ale z toho, že žije kolem mě tolik upřímných a laskavých lidí,
kteří dokážou povzbudit, podpořit, projevit slova uznání a díků.
Anketa o nejoblíbenějšího učitele
Zlatý Ámos je zvláštní tím, že učitele nominují samotní žáci, a s návrhem musí
souhlasit nejméně dalších sto osob,
které to stvrzují svým podpisem. Už to,
že mě děti přihlásily, je projevem vzájemného dobrého vztahu žáků k učiteli,
a to je hlavní odměna učitelského povolání.
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Praha poprvé
Je časně ráno 3. března, venku úplná tma a já se pokouším usnout v přeplněném kupé. Nejde to! Pořád se mi
v hlavě opakují slova zrýmovaného profesního životopisu. Přestože to nechci,
myšlenka na semiﬁnále Zlatého Ámose
v Praze vládne nad vším. Tentokrát se
jedu obhajovat sama. Kromě vtipně, zajímavě, netradičně a poutavě předvedeného životopisu (tak to bylo stanoveno
v propozicích) odpovídám na nekonečné
množství otázek dvanáctičlenné poroty.
„Jaké akce pořádáte pro děti? Co nejčastěji řešíte za problémy jako výchovný poradce? Kolik času věnujete dětem
mimo pracovní dobu? Je pravda, že jste
tvůrce nového vyučovacího předmětu?
...“ Ani nevím, kolik těch otázek bylo

a jak jsem na ně odpovídala. Dobře si
pamatuji větu předsedy poroty, psychiatra a spisovatele Jana Cimického: „Čas
vypršel, děkujeme za odpovědi.“ Všech
čtrnáct semiﬁnalistů sedělo u velkého
stolu v zrcadlovém sále ministerstva
školství a vždy čekalo, s jakou náladou
přijde jeho kolega z protějšího sálu, kde
seděla porota. Obhajoba nebyla veřejná, takže nikdo nic o nikom nevěděl.
V 15.00 hod. nastala chvíle nejočekávanější. Paní ministryně školství Miroslava Kopicová předala pozvánku sedmi
učitelkám na ﬁnále 17. ročníku ankety
Zlatý Ámos. „Hurá, pojedeme se třídou
do Prahy!“ Po předání organizačních pokynů se moje hurá změnilo na přemýšlení, kde na to seženu peníze, protože
MŠMT školám nic nehradí. „Jste přece
schopné učitelky, poraďte si!“

FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2010

PRAHA PODRUHÉ
Tentokrát nejedu na Ámose, a taky
nejsem sama. Doprovází mě má kolegyně Mgr. Jana Kalandrová. Obě máme
společný cíl – účast na konferenci Inovace ve výuce pořádané pod záštitou
MŠMT ve dnech 16.–17. března. Musím se přiznat, první pozvání jsem odmítla, protože já, obyčejná učitelka ze
ZŠ, přece nemohu mít svůj workshop
na konferenci, kde přednáší renomovaní odborníci v oblasti pedagogických,
psychologických a sociologických věd
jako např. F. Koukolík (primář Thomayerovy fakultní nemocnice), M. Hejný
(profesor na katedře matematiky UK),
V. Klaus ml. (ředitel gym. Nový PORG)
aj. Nakonec pozvání přijímám, na workshopu představuji dvoudenní projekt
„Jdeme na trh“, který znamená výuku
z praxe do teorie, propojení několika vzdělávacích oblastí – informatiky,
ekonomiky, písemné a elektronické
komunikace, českého jazyka, výtvarné výchovy. Projekt nestačí jen vymyslet, musí být především realizovatelný.
A právě díky Janě Kalandrové, bylo vše
v praxi vyzkoušeno. Velké poděkování
patří Tomáši Černému, majiteli ﬁrmy
Simcar, s.r.o., a ﬁrmě SOLAR-TECHIK,
s.r.o., kteří byli ochotni s naší školou
spolupracovat, předem se seznámili
s projektem a pak žákům odpovídali na
otázky z pracovních listů, např. vstupní
a výstupní kapitál ﬁrmy, jaká je nabídka
a poptávka, historie ﬁrmy... Po exkurzi
žáci intenzivně pracovali na počítačích,
nahlédli do obchodního rejstříku, podle
šablony vytvořili obchodní dopis s nabídkou výrobků navštívených ﬁrem, nakreslili reklamní plakát, vytvořili prezentaci v PowerPointu a nakonec vše každá
tříčlenná skupina před publikem žáků
a vyučujících verbálně, s použitím vizuálních systémů, odprezentovala.
Mám radost, že o projekt byl zájem
a je publikován jako učební materiál pro
základní a střední školy. Za úspěch vděčím vám všem, kteří jste při organizaci
spolupracovali, a vám, žákům 8. B, kteří jste překvapili svou tvořivostí, týmovou spoluprácí a schopností propojit poznatky z různých vyučovacích předmětů
s reálným životem.
PRAHA POTŘETÍ
25. března 2010. „Jedeme na ﬁnále
Zlatého Ámose!“
Děkuji MZ Fryšták za úhradu nákladů spojených s reprezentací školy
a města. Do Prahy jela celá moje třída
8. B. Pedagogický doprovod zajišťovali
nejen vyučující, ale i někteří rodiče – vy-

jadřuji vám velkou vděčnost, protože my
ﬁnalistky jsme klidně spaly v Olšance,
a vy jste vykonávali noční službu u dětí
místo mě. Děkuji vedení města, které
tak fandilo, že všech mých šest kolegyň ﬁnalistek se šlo podívat ze zákulisí
na našeho nadšeného pana starostu
s praporem, kloboukem a valaškou.
V Praze už neznělo Fryšták u Zlína, ale
město Fryšták. Vy všichni Fryštačané
jste v Praze vytvořili ﬁnálové odpoledne, na které se nezapomíná, a Praha
nezapomene na vás.
A podle čeho porota rozhodovala? Její předseda Jan Cimický řekl, že
měla porota letos velmi těžkou úlohu,
nic nebylo dopředu jasné, sedm ﬁnalistek bylo tentokrát vzácně vyrovnaných.
A tak rozhodla volná disciplína, kdy během pěti minut učitelky spolu se svými
žáky předvedly předem nacvičené vystoupení.
Nepřivezli jsme Zlatého Ámose, ale
zato velmi vzácného Dětského Ámose.
Jak řekl zakladatel ankety a ředitel Slávek Hrzal, hodnocení žáků není nijak
nahodilé, laciné či povrchní. Děti jsou
velmi přísnou porotou, nedají se ničím
koupit.

Vyhlášením vítězek nic nekončilo.
Pro ﬁnalistky byl připraven bohatý doprovodný program, v němž nechybělo přijetí na Hradě u první dámy Livie
Klausové, projížďka parníkem po Vltavě
a vrcholem se stal Kantorský bál se
slavnostní korunovací. Jen díky vám,
všem, kteří jste se podíleli na přípravě
a organizaci, mám skvělé celoživotní zážitky a vy všichni účastníci je snad sdílíte se mnou. Děkuji paní Mgr. Marcele
Klapilové, která mi nakreslila doprovodné obrázky k životopisu, panu řediteli
Liboru Sovadinovi, který vše ve škole
zorganizoval, panu Mgr. Leopoldu Varušovi, který zajistil dvoudenní výlet v Praze, děkuji všem kolegům, kteří mě podporovali, drželi mi palce a díky kterým
pracuji v tak báječném kolektivu. Velmi
si vážím práce paní Sylvy Knedlové, která učí mé žáky 8. B a kromě předávání
znalostí z českého jazyka je pro děti
vzorem spravedlnosti a nestrannosti,
vytváří prostředí důvěry a spolupráce,
vede je k uznávání těch nejdůležitějších
životních hodnot, jako je láska a porozumění k druhým, uznání práce druhých.
A to nejdůležitější poděkování nakonec. Jste to vy, moji žáci 8. B. Všichni jste se společně podíleli na našem
úspěchu. Společně jste vystupovali,
složili nádherná slova k písním (o mně),
nahráli nahrávku s vaší kapelou, nakreslili a vyrobili transparenty, fandili
a bubnovali tak, až byla v bubnu díra,
vymysleli letáky a roznášeli je po Fryštáku, aby mi lidé zasílali SMS do Ámose
Sympaťáka... bez vás by nebyl Ámos,
bez vzájemného respektu by nebyly
dobré vztahy, moc si všeho vážím.
„Lidé zapomenou, co jste řekli, co
jste udělali, ale nezapomenou, jak se
s vámi cítili.“
J. Jonáš
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

oční
PředvelikonOVÁ
AL

A jak to dopadlo? Hodnocení je velice subjektivní věc a masky byly tak
krásné a zajímavé, že nešlo vybrat pouze tři nejlepší. První cenu proto získaly všechny děti, které byly obdarovány
balíčky se sladkostmi. Celé odpoledne
uteklo velmi rychle. Pro rodiče bylo připravené večerní hudební pokračování.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a podpořili svou dobrou náladou
a soutěžením tuto akci. Velké poděkování patří také za drobné dárky a příspěvky do tomboly. Myslím, že nejen
pořádajícím, ale všem byly odměnou
rozzářené dětské oči.
J. Kojecká

KARNEVAL
PÁRTY
V sobotu 27. března uspořádali
hasiči z Lukovečka „Předvelikonoční
karnevalovou párty“ nejen pro děti, ale
i jejich rodiče.
V Obecním domě na příchozí čekaly velikonočně vyzdobené sály, malé
občerstvení pro všechny v podobě velikonočních perníčků, bufet, bohatá
tombola. Celým odpolednem a večerem
nás provázely dětské a diskotékové písničky. Zasoutěžit si mohli všichni malí
a občas i ti velcí. Zlatým hřebem bylo
losování tomboly a nástup všech masek ke karnevalovému reji, kde porota
vybírala ty nejhezčí převleky.

Na chleba a nebo na rohlík?
V sobotu 13. 3. uspořádala místní skupina ČČK předváděčku – něco z domácí
kuchyně, tentokrát na téma pomazánky.
Letos proběhl již třetí ročník. První byl zaměřený na sladké pečení, druhý na
slané pečení a letos jsme namazali něco na chleba a rohlíky.
Přišlo 24 účastníků a sešlo se 27 vzorků. Dokonce letos se přišel prezentovat
i tatínek se svým synem, kteří doma vytvořili společnými silami ukázku, se kterou
se přišli prezentovat.
Každý donesl nějakou tu svou pomazánku, kterou pak představil a dal všem
ochutnat. A věřte, že bylo co. Čočka, sušené rajčata, boby. Ani by člověk nevěřil,
z čeho všeho se dá pomazánka udělat. Různé druhy sýrů, máslo, vajíčka, rybičky,
šunka...
Každý kousek byl opravdu potěšením. Při kávě a čaji se toto odpoledne neslo
v takovém rodinném duchu. Na konec jsme si vyměnili recepty a já už vím, co namažu zítra na chleba.
A příští rok? Co vy na to – uděláme třeba saláty?
Popelářová Hana
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Canisterapie na Hrádku
Canisterapie je název (pojmenování vzniklo v ČR) pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím
speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Canis = latinsky pes. Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Kontakt se
psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí
nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v v domovech důchodců nebo
v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se
musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.
V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace,
protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.
Tolik odborná encyklopedie. My jsme
na Hrádku začali v srpnu 2008, kdy nám
tuto terapii nabídnul p. Vladimír Došek
z občanského sdružení „Podané ruce“.
Dohodli jsme se, že by canisterapie určitě přispěla k obohacení našeho programu, a tak jsme pana Doška pozvali.
Přijel na Hrádek se dvěma německými
ovčáky – Cirou a Zitou – a okamžitě si
naše klienty získal. A to jednak svým
vstřícným, laskavým a odborným přístupem a potom perfektně vycvičenými
psy. Od září 2008 začal dojíždět vždy
dvakrát měsíčně na Hrádek. Canisterapie je vždy naplněna pohodou a klienti
se vždy ptají, kdy „ přijedou psíci…“.
V ty čtvrtky, kdy se terapie koná,
už často netrpělivě postávají u brány.
Mezitím je připraveno místo, židličky
k sezení, žíněnka na polohování. A tak
se přibližně po čtvrt hodině vystřídá
až osm klientů. Canisterapie je vždy
zaměřena buď na řešení aktuálních
zdravotních problémů – bolest zad, krční páteře, končetin nebo na problémy
přetrvávající… K tomu hraje relaxační
hudba. Pro velký zájem musí být předem stanoveno pořadí, na koho nevyšlo, půjde příště. Je potěšující vidět, jak

canisterapie působí pozitivně na klienty
– dochází k celkovému zklidnění, uvolnění, k těsnému kontaktu mezi člověkem a psem. Pan Došek už za tu dobu,
co na Hrádek jezdí, už přesně ví, co
který klient potřebuje. Tím vším dochází
k naplnění všeho, co jsme si na začátku
od canisterapie slibovali. Nesmíme ale
zapomenout – toto všechno by nebylo
možné bez ﬁnančních darů od štědrých sponzorů. Moc proto děkujeme
všem občanům Fryštáku, kteří přispěli
na fašank v sobotu 13. února částkou
10.694 korun a hlavně organizátorům

p. Mgr. Sylvě Knedlové, Kamilu Gyuricskovi a Aloisi Langerovi, kteří tuto částku předali na Hrádek. Díky této částce
může canisterapie na Hrádku úspěšně
pokračovat.
Víme, že v dnešní době se peníze
tam, kde to „nenese“, těžko dávají. Proto ještě jednou moc děkujeme všem s
otevřeným srdcem – bez Vás by to nešlo. A prosíme o zachování Vaší přízně
do budoucna – ty spokojené tváře a
úsměvy našich klientů při canisterapii
za to určitě stojí.
Libor Hanák, koordinátor péče
P.S. O dění na Hrádku se můžete
dozvědět i z našich webových stránek –
www.hradek-frystak.cz

POZVÁNKA
Občanské sdružení Věneček
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na celodenní rodinnou akci

IV. putování
pohádkou,
které se uskuteční v sobotu
5. 6. 2010 od 10 hod
v Horní Vsi
v parku u Myslivecké chaty
Připravujeme pro Vás:
Ukázku latinských tanců, kouzelníka,
divadelní pohádku, skákací hrad,
malování na obličej, jízdy na koních,
jízdy na čtyřkolce, přijedou hasiči se
svým vozem a spousta další zábavy.
Vstupné
DĚTI 20 Kč / DOSPĚLÍ 40 Kč
Bohaté občerstvení všeho druhu
bude zajištěno.
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Vám poděkování a lásku vám...
(Před 65 léty skončila 2. světová válka, 6. května bylo osvobozeno i Fryštácko)
Již po šedesáté páté si na prahu jarního mámení připomínáme okamžiky,
kdy i do Fryštácké brázdy za burácení
děl, kulometů, samopalů, techniky i tisíců zaprášených, vyčerpaných vojáků
l. čs. armádního sboru v SSSR a Rudé
armády vstoupila svoboda. Naši občané je vítali s květinami, ale hlavně vodou, potravinami, posledními doušky
trnkovice a s velkými nadějemi.
Tak i v Lukově, ve Fryštáku, Lukovečku, ve Vítové a dalších obcích skončila
okupace i apokalypsa druhého globálního konﬂiktu. Díky odboji na frontách
i v zázemí skončilo toto drama dřív, než
mohl agresor nasadit mnohem nebezpečnější zbraně hromadného ničení
a vymazat z povrchu planety část populace, zbytek zotročit a zničit po tisíciletí
vytvářené hodnoty duchovní i materiální. Právem každoročně při této příležitosti pokládáme na místa odpočinku
těch, kdo měli své rodiny, své milé
a předčasně opustili tento svět, abychom my ostatní mohli užívat v důstojnějších podmínkách darů Stvoření.
S láskou a upřímným díkem si připomínáme ty spoluobčany, kteří zahynuli na
frontách, v koncentračních táborech,
mučírnách gestapa, na popravištích
nebo podle svých sil a možností přispěli k ukončení pekla na zemi či poskytli
úkryt pronásledovaným.
Nikdy nezapomeneme na Josefa
Krestu, Josefa Šimíka, Ladislava Košuta, Josefa Konečného, Jaroslava
Odstrčila, Miroslava Šlechtu, Vladimíra
Čapáka, Michaela Holze, Františka Šimíka, Margitu Bělákovou, Karla Huňu,
Antonína Páleníčka, Rudolfa Jasenského, Irenu Veselkovou, Jaroslava Žůrka,
Bohumíra Brázdu, Miroslava Doležala,
Vladimíra Plška, Františka Rašku, Štefana Závadu, Vladislava Sršně, Ilko
Toudka, Jana Kastreňaka, radistky Ninu
a Naďu i letce Bedřicha Blumenthala,
který se ve Fryštáku narodil a odpočívá
na hřbitově v Anglii. Nezapomínáme ani
na bývalé příslušníky 311. peruti RAF
ve Velké Británii - plukovníky in memoriam Oldřicha Doležala a Vojtěcha Bubílka z Vítové (čestní občané města).
Vzpomínáme i na ty, kdo za cenu velkého rizika a možné ztráty života odboji
nezištně pomáhali (např. v rámci Tajné
vojenské a civilní organizace při štábu
1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky
nebo různých ilegálních organizací):
na dodnes žijícího pamětníka Miroslava Ticháčka, dále Bohumíra Škamralu,
Karla Svačinu, Jaroslava Caise, Hynka
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VITOVŠTÍ PARTYZÁNI
1. (?), 2. Emil Zbořil, 3. Jan Fuksa čp. 11, 4. Karel Batík čp. 54, 5. Alois Zbořil, 6.
Ladislav Horák „Másník“?, 7. (?), 8. (?), 9. (?), 10. (?), 11. (?), 12. (?), 13. Vladislav
? Skřivánek (Kostelec) nebo ruský voják, 14. Jan Zbořil, 15. Ladislav Fuksa čp. 12,
16. Ruský voják, 17. Adolf Svinka
Pagáče, Bohumila Jadrníčka, Vladimíra Rupu, Rudolfa Ševčíka, Ferdinanda
a Milana Machačkovy, Františka Matulu,
Jana Kršáka, Josefa Škrábala, Rudolfa
Jadrníčka, Eduarda a Josefa Pekárkovy,
Aloise Šmída, Vlastimila Velikovského,
Josefa Mlčáka, Oldřicha Vaňharu, Vojtěcha Vlka, MVDr. Václava Hájka, Karla
Batíka, rodinu Slováčkovu, Jurčíkovu,
Papežíkovu, Silovu, Ševečkovu, Zbořilovu, Vilmu Mlčákovou, Františku Šmídovou, Oldřicha Šnábla, Rudolfa Dlabaju,
Martina Pospíšila, Josefa Lamoše, Marii Čapákovou, Kazimíru Zapletalovou,
Karla Kutru a řadu dalších rodin a obyvatel Fryštácka, kteří přispěli k pádu
„protentokrátu“ a zkrácení doby bezpráví, strachu a bolesti.
Mezi čestnými občany města Fryštáku je i několik bývalých sovětských partyzánů, kteří pomáhali našemu odboji.
Jsou to Petr Fjodorovič Buďko, Troﬁm
Filipovič Bašmanov, Gennadij Grigorjevič Grečin, Alexandr Grigorjevič Griněvskij, Soﬁe Konstantinovna Kolevatová
(Tamara), doc. dr. Jurij Vladimirovič Kulikov, Petr Vasiljevič Moskalenko, dr. Dajan Bajanovič Murzin (velitel brigády J.
Ž.), Vasilij Petrovič Nastěnko, Nina Jakovlevna Potapenko (Kozko), Fedor Vasiljevič Zimin. Našli tu v časech utrpení svůj
druhý domov a dobré přátele. Mnozí si
po návratu domů ještě zkusili své... Žije
jich už pár. Pokud vůbec... Kdysi jsme je

ve Fryštáku vítali, ale „jaksi“ jsme zapomněli. Snad to napravíme.
S odstupem doby bychom neměli zapomenout ani na německé či maďarské
chlapce, které vyhnali v rámci zločinné
mašinerie z domovů, aby zbytečně zahynuli i v naší brázdě (jejich jména či
místo uložení ostatků ani neznáme, kdo
něco víte, díky za sdělení). Válka – toto
legalizované a nebezpečnými šílenci na
svobodě organizované globální násilí –
je v praxi hrozné svinstvo (promiňte mi
ten výraz) – je Kainovým znamením celých lidských dějin. A dodnes nad námi
visí jako Damoklův meč! Proto by měli
všichni rozumní státníci světa, dobře situovaní kapitáni ekonomických gigantů,
strůjci všech technických vymožeností
a také umělci, učitelé spolu se všemi
lidmi dobré vůle spojit své síly a bránit
stůj co stůj základní právo – p r á v o
lidí (i přírody) n a ž i v o t !
Kéž by svět konečně pookřál! A lidé,
podobně jako jarní příroda, otevřeli svou
náruč dokořán!
(P.s. Za jakékoliv další informace, upřesnění či foto z oněch dob budeme povděčni. Předejte je, prosím,
do knihovny. Děkujeme za pochopení
a pomoc)
Mnoho přízně a májové nálady přeje
SLÁVEK ZAPLETAL
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Žebříčkový turnaj

Barunčin pohádkový maraton
V pondělí 29. března 2010 proběhla v Městské knihovně ve Fryštáku akce nazvaná Barunčin pohádkový maraton. Hlavním tématem bylo čtení knih u příležitosti
letošního 190. výročí narození nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové.
Maratón zahájil už v 7.30 vedoucí knihovny Mgr. Pavel Nášel vyprávěním pro
děti z l. A.
Zúčastnilo se jej celkem 258 posluchačů + 10 čtenářů (děti z 5.A a 5.B, Mgr.
Sylva Knedlová, pí uč. Marie Horáková a knihovnice Anna Zapletalová) 15 učitelek: (l. až 5. třída. a ze 7. třídy) a také 8 dospělých posluchačů z řad čtenářů Měk
Fryšták.
Přečetli jsme celkem 30 pohádek, jejichž názvy jsou napsány na záložkách uložených v košíku ve výloze knihovny.
Pro 7. třídu pak vyprávěl kronikář města PhDr. Česlav Zapletal o spisovatelce
Boženě Němcové a její slavné knize Babička (z této knihy jsme přečetli i ukázky).
Upříležitosti návštěvy Fryštáku a ZŠ přišla do knihovny i paní senátorka PaedDr.
Alena Gajdůšková.
Pohádkový maraton byl ukončen v 17. 30 hod. čtením pro nejmenší posluchačku
Ivanku Odstrčilovou (2, 5 roku).
Příští rok při podobné akci v Měsíci čtenářů bychom chtěli zasadit strom v prostoru před ZŠ – který bychom pojmenovali – Fryštácký pohádkovník.
-PN-

Drazí adoptivní rodiče!
Přeji Vám šťastné a radostné Velikonoce. Kéž radost, pokoj
a všechno požehnání vzkříšeného Pána, které dával svým apoštolům, naplní Vás a Vaše životy.
U nás probíhá posvátná postní doba. V pátek se účastním
křížových cest, zvlášť obětovaných za pomoc v utrpení, spasení
a zejména za zbožné a aktivní prožití liturgie Svatého týdne.
Děkuji za Vaše dary a za Vaši pomoc pří mém studiu. Slibuji
Vám, že budu dobře studovat a abyste měli radost z podpory mého studia. Kéž
Bůh odplatí Vaši ochotu a štědrost.
U nás je nyní léto a tento rok je nesnesitelně horký. Náš stát je postižen strašným nedostatkem vody a tak zásobování vodou je velmi složité.
Naší rodině, mým rodičům, staršímu bratru a mě se daří dobře. Rodiče těžce
pracují, aby nás podpořili, a já jsem šťastný, že Vám mohu říct, že mně Bůh dal
dobré rodiče.
Jak se vám daří? Vzpomínám na Vás každý den a modlím se za Vás. Prosím,
také se za mě modlete. Prosím, pošlete mi fotograﬁi Vaší rodiny, abych Vás mohl
vidět. Děkuji Vám.
S mnoha srdečnými pozdravy, Váš milující syn
Kishor Sancthis

ALENA HOŽDOROVÁ zvítězila v 1.
ročníku Jarního žebříčkového turnaje
mládeže ve stolním tenise.
Reprezentantka fryštáckého Hrádku v podniku, který zaštiťoval Městský
úřad ve Fryštáku, ve všech zápasech
vynikala velkým sebevědomím a také
razantním herním pojetím. Druhý v pořadí Václav Kučera potvrdil turnajové
žebříčkové postavení. Kučera ve většině zápasů své soupeře předčil jistotou
ve výměnách. Na bronzové pozici skončilo velké překvapení v turnaji Dominik
Němec, který si třetí příčku zasloužil
především za bojovnost.
Přehled výsledků Jarního žebříčkového turnaje – březen 2010:
Zápasy ve skupinách:
Skupina A: Kučera – Sklenář 2:0
(4,4), Lhotský – Baška 0:2 (-10,-8), Baška – Kučera 0:2 (-1,-3), Sklenář – Lhotský 2:1 (9,-8,9), Kučera – Lhotský 2:0
(8,3), Baška – Sklenář 0:2 (-8,-9).
Pořadí: 1. Kučera, 2. Sklenář, 3.
Baška, 4. Lhotský.
Skupina B: Hoždorová – Zelinka 2:0
(1,4), Hunák – Zelinka 1:2 (-8,6,-4), Hoždorová – Hunák 2:0 (6,4).
Pořadí: 1. Hoždorová, 2. Zelinka, 3.
Hunák.
Skupina C: Václav Košák – Vojtěch
Košák 2:0 (5,6), Karásek – Vojtěch Košák 2:0 (9,10), Václav Košák – Karásek
2:1 (10,-9,9).
Pořadí: 1. Václav Košák, 2. Karásek,
3. Vojtěch Košák.
Skupina D: Hotař – Kamas 2:0 (3,4),
Šabršula – Němec 0:2 (-7,-8), Němec –
Hotař 2:1 (9,-9,7), Kamas – Šabršula
0:2 (-7,-10), Hotař – Šabršula 2:0 (7,7),
Němec – Kamas 2:0 (6,1).
Pořadí: 1. Němec, 2. Hotař, 3. Šabršula, 4. Kamas.
Konečné pořadí v Jarním žebříčkovém turnaji 2010:
1. Alena Hoždorová, 2. Václav Kučera, 3. Dominik Němec, 4. Jan Karásek,
5. Václav Košák, 6. Petr Hotař, 7. Ondřej Zelinka, 8. Jakub Sklenář, 9. Vojtěch
Košák, 10. Vojtěch Hunák, 11. Jan Šabršula, 12. Vlastimil Lhotský, 13. Patrik
Kamas, 14. Robert Baška.
Další plánované akce kroužku mládeže stolního tenisu TJ Fryšták:
• 28. 4. 2010: dovednostní soutěže
• 5/ 2010: soutěž dvoučlenných družstev
• 6/ 2010: hlavní turnaj ve dvouhře pro
sezonu 2009/2010 o pohár místostarosty Městského úřadu Fryšták Radomíra Dupala.
• 12/ 2010: Vánoční turnaj ve dvouhře
Lubomír Hotař

13

D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Modlete se za své blízké, aby jim Pán Bůh dal dosti síly a vytrvalosti, aby mohli
konat dobro a též aby mohli, co se týče hmotného majetku, dobře prosperovati.
P. Ignác Stuchlý

Projekt Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace
žáků pro udržitelný rozvoj
Operační program:
Realizátor:
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Předpokládaná doba

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dům Ignáce Stuchlého SKM
1. 11. 2009
31. 7. 2012
trvání projektu v měsících: 33,0

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních
programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.
Speciﬁcké cíle projektu:
1. Vytvořit metodiky pro realizaci
vzdělávacích Orientačních dnů pro žáky
zapojených 12 ZŠ a SŠ.
2. Modiﬁkovat pro české podmínky know-how používané pro realizaci
obdobných programů pro školy v Aktionzcentrum Benediktbeuern (SRN)
a předat toto know-how pedagogickým
pracovníkům.
3. Realizovat pro žáky zapojených
škol 36 pilotních kurzů Orientačních
dnů.
4. Vytvořit nové metodické prvky zaměřené na tematiku udržitelného rozvoje a začlenit je do výuky ve školách. Během realizace projektu bude podpořeno
720 žáků základních a středních škol
a 20 pedagogických pracovníků.
Vzniknou 2 tištěné metodické publikace a 30 metodických prvků v elektro-

nické podobě se zaměřením na rozvoj
hodnotové orientace žáků.

Mons. Augustin Štancl píše Václavu Vrtaníkovi
Píšu všem a děkuji panu Vrtaníkovi, že si na mne vzpomněl. Přičiním se Vám
vymoci nějaký časopis, ale odměňte se jim potom nějakým dopisem a překladem
z italštiny.
Toho roku pilně využijte, abyste se dobře naučili česky správně psáti a čísti.
Potom čtěte pilně česky, latinsky a italsky. Jen číst a zase číst! Ale s rozumem.
Potom nezapomínejte na dějepis. To jsou zbraně přirozené. Dobře se jich naučte
používat.Čím věrnějšími budete, tím více vnuknete do ducha Dona Boska, toho
apoštola lásky, práce a zbožnosti.
Učte se od Slováků, kteří jsou zbožnější než my. Měli jste velké vyznamenání,
že mezi vás zavítal kardinál Cagliero, žák Dona Boska, velký misionář, hudebníka
především velmi zbožný! Jeho slova si dobře pamatujte. Na něm se můžete učit,
že kněz a teprve salesián je jen a jen pro práci, nikdy pro odpočinek a pohodlí.
Na odpočinek bude dost času až v v hrobě.
V neděli jsem na Ostravsku. Lidé si tam sami přejí, aby se založilo sdružení
salesiánských pomocníků. Z Ostravska se tedy lavina salesiánská pohne. Divné!
Bez vůle Boží by tomu tak nebylo.
Práci ruční se nevyhýbejte. Máte-li příležitost, naučte se nějakému řemeslu.
Čím více umíte, tím lépe! Pěstujte všecko. Máte-li čas i ruštinu. Slovanstvo má
vykonat velký úkol, celý východ a jih Evropy povznésti. Tedy do práce!!!
Budu vám shánět knihy a dojdou k vám tak na nový rok, anebo po něm. Rozdal jsem spousty knih, ale tehdy jsem ještě nevěděl, že by salesiáni mohli k nám
a že já mám první na ně ukázati širší veřejnosti.
Vše nejlepší na Pánu Bohu všem přeje
Váš Dr. Augustin Štancl
V Hranicích na Moravě 16. listopadu 1923
Poznámka: Na konci listu je poznámka z pera Trochty: První list z vlasti plný
porozumění a rad otcovských. Zasluhuje si, aby byl chován jako památka počátků
našich.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Kronika oratoře (13)
(školní rok 1930–31)
Po delším vysvětlení nastal soudní
výslech: „Tak kdo z vás chodí do oratoře?“ A tu mnozí, zvláště prý Škrabal,
věděli je vyjmenovati skoro za sebou,
jak jsou napsáni na tabulce oratoře.
Tu pan starosta přísným hlasem se
táže a měří si při tom každého svým
ostrým pohledem od hlavy až po paty.
„A kdo tam ještě půjde?“ Nastal ruch.
Tu vystoupí zmíněný Doležal a dí rozhodně: „Já!“ a hned podává důkaz
svého vzbouření. „Chodím již do oratoře hodně dlouho, ale posud jsem neviděl a neslyšel nic, co by mohlo býti
přímo proti Sokolu, chodím tam rád,
a proto tam mohu choditi a budu choditi i nadále, a při tom mohu býti Sokolem.“ Toho se pan starosta nenadál, neboť doufal, že všichni zmlknou
a ustoupí před výhružkou vyloučení,
ale poznamenává opět Doležal: „Ať
nás vyloučí, co chodíme do oratoře,
pak bude Sokol prázdný.“
Tedy odhodlanost a statečnost
neschází v našich hoších, jiní otevřeně mluví o vystoupení jako Kučera,
Sovadín a jiní prohlašují, že nikdy tam
nebyli a nepůjdou jako Petřík, ač Odznak nosí na kabátě a Poledňák. Tedy
porážku mají zase jenom oni. Mnozí
sice přestali chodit, ale to bude jen
na čas, neboť neschází nám podobné
zkušenosti.
V neděli 17. května měli opět
svátek matek všichni školáci, ovšem
v sokolovně, fryštácké svatyni, jak se
vyslovila jedna učitelka. Všichni školáci museli jíti slavnostně průvodem do
sokolovny, kdež pak měšťanky měly
veřejné vystoupení, pak každé dítě podalo své matce kytku květů. Zábavy
se protáhly až do páté hodiny a tu kdo
si zaplatil dvě koruny předem, dostal
svačinu. Oratoř byla skoro prázdná, jelikož učitelé nakázali všem se dostaviti. Ale jakmile skončila cvičení, oratoř
se začala plnit. Jeden po druhém ze
Sokola utíkal. Nelíbilo se jim tak, jak
říkali.
Na neděli se připravuje svátek
Panny Marie Pomocné. Půjdou zase
ministrovat oratoriáni, ale tentokrát
to již budou členové družiny Legio angelica, která byla ve čtvrtek na svátek
Nanebevstoupení Páně zde založena.
Má zapsaných asi dvacet členů. Mají
to býti apoštolové dobra mezi svými
druhy. A mnozí již začali apoštolát
docela vážně, zvláště v kostele. Kéž
Bůh požehná těmto našim společným
snahám a zachrání tak mládež před
zkázou hned v jejich útlém věku.

„Rozvíjej se, poupátko...“
(Ozvěny milých setkání v knihovně v prvním čtvrtletí Roku Boženy Němcové)
Doktor František Pavlíček by zářil
radostí. Slavný dramatik, ﬁlmový scénárista, bývalý ředitel Divadla na Královských Vinohradech, později disident
a chartista, rodák z Lukova, někdejší
žák fryštácké měšťanky byl totiž velkým
ctitelem nejslavnější české vlastenky
a spisovatelky Boženy Němcové. (Jen na
okraj připomínám scénář k Moskalykovu
dvoudílnému ﬁlmu Babička, k pohádce
Tři oříšky pro Popelku i televizních obrazů křížové cesty Boženy Němcové v podání herečky Vlasty Chramostové.
Kdyby Mistra Pavlíčka nezaskočila
smrt, určitě by neodolal a dojat spočinul
by mezi fryštáckými dětmi v den „Barunčina pohádkového maratonu“ ve fryštácké knihovně. Ale trochu popořádku.
Těch krásných setkání v knihovně byla
na prahu jubilejního roku celá řada. Vedle besed pro děti mateřské a základní
školy potěšil nejvíce zejména autorský
večer severomoravské spisovatelky Lilky
Prossové, pocházející z Valašska, spojený s ukázkami její nové knihy Nehlaď duši
kamenem. Autorské čtení doprovázel
oblíbenými písněmi zpěvák a kytarista
Pavel Novák s kamarádem Ladislavem
Musialem (bonga).
Na závěr autogramiády nás autorka
obdarovala kamínky pro štěstí. Báječná
atmosféra.
Ve středu 27. března uctili památku
Boženy Němcové na závěr svého jedná-

ní fryštáčtí zastupitelé: přečetli ukázky
z nejvzácnější české knihy Babička...(ani
slzy dojetí nechyběly). Kdyby to věděly
sdělovací prostředky určitě by si smlsly!
Byli jsme jediní v ČR (možná), kdo aspoň
touto formou vzdal hold jedinečné ženě
a spisovatelce, bojovnici za emancipaci
žen a laskavějších mezilidských vztahů.
V závěru března přišel Den „D“: v pondělí 29. 3. praskala knihovna ve švech.
Probíhal tu „Barunčin pohádkový mara-

ton“. V průběhu dopoledne se v knihovně vystřídalo 258 dětí z l. až 5.tříd, které
jejich starší spolužáci obdarovali četbou
30 pohádek z nepřeberné literární klenotnice Boženy Němcové. Děti ze ZŠ
(5.tř.) si připravily řadu poutačů a pomůcek, jimiž byla knihovna vyzdobena. Velkou zásluhu na organizaci této náročné
akce měly zejména paní učitelka Marie
Horáková ze školní družiny a knihovnice
Anna Zapletalová.
Maraton odstartoval vedoucí městské knihovny pan Mgr. Pavel Nášel verši Františka Halase „Byla krásná, až to
k víře není...“. Následovaly pohádky
v podání žáků 5. tříd, k nimž se přidaly i přítomné učitelky. V závěru přišli
i sedmáci s paní učitelkou Mgr. Lenkou
Truhlářovou, s nimiž se kronikář města
podělil o zajímavosti ze života slavné autorky i hodnotami „bible českého národa“ - knihy Babička. O krásném vztahu
k přírodě vypověděla i ukázka přednesená paní knihovnicí.
V odpoledních hodinách přicházeli čtenáři Měk, děti ze školní družiny i rodiče
s dětmi: pohádky jim vypravovali paní
učitelka Mgr. Sylva Knedlová, pan ing.
František Odstrčil a jedna z přítomných
žákyní základní školy. Svůj nesporný
herecký talent při interpretaci pohádek
prokázala paní učitelka Mgr. Sylva Knedlová. Z dětských čtenářů byla jako nejlepší oceněna Zuzanka Hanačíková.
Velké poděkování za obětavou přípravu celodenního srdečného setkání fryštáckých dětí a učitelek zaslouží paní učitelka Marie Horáková a paní knihovnice
Anna Zapletalová.
František Pavlíček v Boženě Němcové
viděl symbol dobra i povahy našeho národa. Když jsem v průběhu dne pozoroval šťastné děti se zářícíma očkama, fotografoval tu milou atmosféru, jako bych
zahlédl mezi přítomnými i dojatého Františka Pavlíčka, jehož úpravy pohádek tak
rádi posloucháme z rádia v neděli po
obědě. Jak rád by si s námi zazpíval písničku krále Miroslava (coby zahradníka)
z oblíbeného ﬁlmu Pyšná princezna (podle pohádky Boženy Němcové). Díky!
-ČZ-
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Vážení občané a přátelé dechové
hudby a dobré vesnické zábavy
Je to již osm let, kdy mne jako uměleckého vedoucího Fryštácké Javořiny
oslovila kolegyně Lucie Brázdová, dirigující tehdy Dechovku mladých ve Zlíně.
Jako začínající mladá redaktorka Českého rozhlasu Olomouc chtěla uspořádat
přehlídku malých dechových orchestrů.
Lucie tehdy potřebovala natočit živou
atmosféru v rámci vystoupení dechových hudeb do svých pořadů. Dal jsem
tomu tenkrát název „Valašské setkání“. Šlo opravdu o setkávání muzikantů
a milovníků dobré dechové hudby.
Smyslem celého pořadu bylo, aby se
na půdě Fryštácké brázdy setkávali hudebníci nejen z Moravy a Čech, ale také
ze Slovenska, a tím bylo možno ukázat
celé spektrum barev tohoto žánru. Od
roku 2002 také pravidelně moderují pořad dvě osobnosti dechové hudby, Ivanka Slabáková a Karel Hegner.
Celou akci vždy pořádá Fryštácká Javořina, ovšem s významnou a důležitou
podporou Města Fryštáku a také Zemědělského družstava vlastníků (ZDV)
Fryšták.
Proč ale píši tento článek?
Je to z toho důvodu, že dnes „setkání“ přesahuje svým významem a také
návštěvností tento region a získalo věhlas a prestiž mezi festivaly u nás i v zahraničí. Dokonce v posledních třech letech v rámci „Valašského setkání“ jsou
předávány diplomy a uznání hudebním
osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj vesnické kultury. Chci
totiž – a musím poděkovat lidem a organizacím, které se zasloužily o existenci
a umělecký i společenský růst celého
pořadu.
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Začnu městem Fryštákem a jeho dvěma starosty panem Richardem Orsavou
a současným Lubomírem Doleželem.
Svým osobním přičiněním se významně
zasloužili o pokračování a věhlas celého festivalu.

Zpracovávání plakátů a osvěty již tradičně zajišťují manželé Romanovi z Lukova. Tisk plakátu nezištně podporuje
ﬁrma Z – Studio zastoupená Ing. Radko
Severinem.
Sál kulturního domu za velmi přijatelnou cenu poskytuje ZDV Fryšták,
zastoupené panem Adolfem Drábkem
a předsedou Ing. Zavrtálkem. Pochopitelně všechny akce zajišťovali sponzoři
ﬁrem regionu, kterých byla za ta léta
celá řada.
Již tradičně podporuje tuto akci pražská nadace Olympia. Děkujeme!
Na podzim loňského roku Fryštácká
Javořina oslavila velkým koncertem své
dvacetileté trvání . Za tuto dobu natočila
2x MC a 4x CD, vesměs skladeb autorů
zlínského regionu. I zde jsou lidé, kteří
se významně podíleli svým dílem při organizování jednotlivých ročníků. Byli to
kapelníci Pavel Novák, Jindřich Ponížil
a Martin Šidlík, ovšem dobrým duchem
je stále osobnost Fryštácké Javořiny
zpěvačka Milena Černá a její rodina.
Ke svým dvacetinám dostala kapela
od svých přátel a města Fryštáku dva
velmi významné dary:
Jak jste si zajisté všimli, Fryštácká Javořina hrála premiérově na posledním
„setkání“ v nových krojích. Zde sehrálo
významnou roli město a sponzoři, ale
také jeden člověk, který letos na Valašském setkání nebyl.
Je to Ing. Jiří Holík, místostarosta
obce Lukova, historik, etnograf, který
se významně zasloužil o oživení lukovského kroje. V úzké spolupráci s tímto
pánem může dnes Fryštácká Javořina
vystupovat a šířit věhlas tohoto kroje.
Jiří, děkujeme.
Druhý významný dar pro Fryštáckou
Javořinu je v plné režii pana starosty
Mgr. Lubomíra Doležela: Po nelehkém
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2010

jednání bude ČT Brno ve středu 12.
května 2010 celý den ve Fryštáku natáčet pořad z cyklu „Ta naše kapela“.
Bude se natáčet při příležitosti „Kácení
máje“ ve třech lokalitách - náměstí Míru,
hostinec U Žáků, lokalita nad Skalkou.

Celá akce je veřejně přístupná. Všechny
Fryštačany a přespolní srdečně zveme
na natáčení. Vše bude včas inzerováno
na letácích, plakátech a v městském
rozhlase. Luboši, děkujeme.

A v neposlední řadě musím a chci poděkovat vám všem, kteří nám fandíte a
kteří na naše pořady rádi chodíte a přinášíte si z nich domů dobrou náladu.
Zdraví
Libor Mikl

„Vítovecká šipka“

Výlet za „humna“.

V sobotu 20. března 2010 se ve VÚB Vítová konal 3. turnaj „Vítovecká šipka“.
Na tuto akci se dostavilo 20 závodníků, samozřejmě i vítězové minulých turnajů,
a také 8 dětí hrálo o dětský pohár. Nálada byla dobrá a atmosféra pomalu houstla,
když se šlo do ﬁnále. Všichni fandili svým favoritům, vždyť se také závodilo o pěkné
ceny.
V dětské kategorii na 1. místě skončil Daneček Mlčoch, na 2.místě Lubošek
Chládek,třetí místo si vyházel Jirka Sanitrník a 4.cenu si odnesla Lucka Slavíková.
V kategorii dospělých si 4. cenu vypil Pavel Januška, na 3. místě byl Luba Chládek,
2. místo obsadil Kamil Mlčoch a vítězem, už podruhé, se stal náš „BOHUŠ“ – Petr
Kolajík.
Vítězové si za úžasného potlesku odnesli své ceny a večer pokračoval – šipky
se hrály až do půlnoci.
Doufám, že se všem líbilo, a tímto ještě jednou děkuji za uskutečnění této akce
– členům občanského sdružení „Dobrá nálada Vítová“, a kdo z Vás, milý čtenáři, rád
hraje šipky, přijďte příště mezi nás.

Co doma, když pořád prší? Jede se
na výlet! A tak ve středu 14. 4. uvítal
buchlovický zámek plný autobus seniorů z Fryštáku.
O co nevlídněji bylo venku, o to přívětivěji působil interiér zámku, kde navíc byla výstava hraček a panenek převážně z 19. století. A Buchlov? Že je to
jeden z nejzachovalejších hradů u nás?
Určitě je i nejzajímavější.
Dalším dobrým cílem byl oběd v lázních Leopoldov-Smraďavce. Kouzelné
prostředí těchto lázní nemohlo ovlivnit
ani „uplakané počasí.“ Prohlídka s průvodcem nám otevřela nové cesty poznání tohoto památného místa.
Přesvědčili jsme se, že se nemusí
jezdit daleko, vždyť je u nás tolik kouzelných míst – a některá za „humny“.
Za OS Klubu důchodců
Anna Bačůvková
ZUŠ Morava pořádá

ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
žáků hudebního oboru
spojený s výstavou absolventských prací
žáků výtvarného oboru
v úterý 4. května 2010 od 17 hodin
v kinosále města Fryštáku
Srdečně zveme rodiče a přátele!
Vstupné dobrovolné.
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POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na

SETKÁNÍ STAROSTY S RODIČI KE DNI RODINY
které se uskuteční v pondělí 17. května 2010 od 16.30 hodin ve školní jídelně
Program

Jaromír Buchta
Stanislav Doležal
František Domanský
Jarmila Friedsamová
Anna Hnilová
Květoslava Horáková
Milan Kamenář
Emil Kolář
Ludmila Kutrová
Filomena Lysáková
Jiří Macík
Bohuslava Manďáková
Zdeněk Mikl
Libuše Miklová
Oldřich Ondráš
Stanislav Ondrášek
Marie Pavlíková
Jaroslav Plšek
Jindřiška Staňková
Božena Ševečková
Radomír Šíma
Ludmila Švajdová
Drahomíra Večerková
KVĚTEN 2010

POZVÁNKA
Česká televize Brno bude ve středu
12. května 2010 po celý den natáčet
ve Fryštáku pořad z cyklu „Ta naše kapela“ – s Fryštáckou Javořinou a s podtitulem „Kácení máje“.
Pracovníci televize se budou pohybovat na třech místech – na náměstí Míru,
v hostinci U Žáků a na louce v lokalitě
nad Skalkou.
Celá akce bude přístupná široké veřejnosti, a proto zveme všechny Fryštačany na toto natáčení.
Informace o konkrétních časech zveřejníme v hlášení městského rozhlasu.

Klub maminek
P R O G R A M na květen 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

4. 5. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou
11. 5. Malování barvami (Windows color) – slupovací obrázky na sklo
18. 5. Beseda se speciální pedagožkou a psycholožkou Mgr. Zdeňkou Polínkovou
na téma „děti a vztékání“ a téma předškoláci
25. 5. Návštěva místní knihovny – ! POZOR – STŘEDA !
Změna programu vyhrazena – bude včas upřesněna
V případě zájmu čtvrtky od 16-18 hodin: Herna – volné hraní dětí

Výboj života
Dnes je sluneční bílé světlo bílé jako mléko.
Předměty se v něm smějí mladým štěstím.
Haluze se postupně obsypávají květy.
Vzpínají se ke slunci jako dětské ruce
dychtící po životě.
Jak by chtěly uchopit a mazlit se s ním.
Včely omámené záplavou světla
se tísní na skle.
Chvílemi poletují, chvílemi sedají na stěny.

Hrají při tom jako malé varhany,
jejichž klávesy někdo rozezvučel.
V tom tichu snad i ústa vypovídají poslušnost,
protože slovo by asi něco rozbilo,
porušilo nějaký zákon
a ticho by se zvedlo a uletělo.
Stromy pod sebou stelou stíny.
Všechno se hýbá výbojem odvážného života,
který nezná překážek.
SK

placená inzerce

V měsíci květnu 2010 oslaví kulaté
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

1. Zdravice starosty rodičům
2. Informace o dosavadních výsledcích uskutečňování programu podpory rodin
„Obec pozorná k rodině“ ve Fryštáku
3. Informace o záměrech programu podpory rodin ve Fryštáku do budoucna
4. Diskuze k problémům života rodin v obci

HLEDÁME BRIGÁDNICI,
nejlépe maturantku,

NA PRODEJ JAHOD
ve Fryštáku na měsíc červen.

Info: 777 558 814
18
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Kontrolujete kvalitu vody ve studni pravidelně?
V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na
chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Mít vlastní studnu je výhoda:
voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li
o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí
a zdravotního rizika.
Co vědět o studni, než se z ní napiji?
1. Poloha – samotná poloha studny je důležitá, blízkost žumpy, septiku, hnojiště, silážních jam nebo odpadu uloženého v bezprostředním okolí neskýtá důvěru ve kvalitu vody.
2. Technická údržba – zpevněné okolí studny (1-2 m), vodotěsnost krytu
a technické zařízení pro odběr vody by se mělo kontrolovat alespoň 4x ročně.
Samozřejmostí je pak ochrana studny před vniknutím živočichů a v případě šachtových studní jejich vyčerpání a mechanické vyčištění od sedimentů a nárostů.
3. Jak zjistím, že je voda ve studni pitná – pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané
vyhláškou. Jinak chutná a na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat
nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění. I chemické složení vody, kterou
pijeme, je nutné znát. Provozovatel veřejných vodovodů pravidelnými kontrolami
dbá na dodržování přísných limitů a péče o kvalitu vody jej zaměstnává 24 hodin
denně.
4. Kde lze nechat provést rozbor vody – akreditovaná laboratoř společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je tím nejvhodnějším partnerem pro Vás. Zde
Vám budou poskytnuty základní informace na Vaše dotazy a nabídnuta pomoc
s řešením kvality vody. Protokoly o kvalitě vody ve studni by měly být uloženy co
nejdéle k vysledování možných změn v kvalitě vody a v čase.
5. Co je třeba k odběru vzorku vody – pokud je studna ošetřena dle výše
uvedených informací, je třeba kontaktovat akreditovanou laboratoř, která rozbory
pitných vod provádí. Zde se domluvíte, kdy si můžete vyzvednout připravené lahve (sterilní vzorkovnice), do kterých provedete odběr vody z Vaší studny. Dozvíte
se jak správně odběr uskutečnit a kdy je možné vzorky donést.
6. Pro zjištění kvality vody ve Vašem zdroji je doporučeno sledovat minimálně
tyto ukazatele (orientační rozbor):
- mikrobiologické ukazatele,
- dusičnany,
- dusitany,
- amonné ionty,
- chemická spotřeba kyslíku manganistanem,
- tvrdost.
7. Rozsah rozboru pro kolaudaci nebo zjištění kvality vody z neznámého, případně dlouhodobě nepoužívaného zdroje odpovídá krácenému rozboru podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kontakty
na Akreditované laboratoře společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.:
- laboratoř Zlín, areál ÚV Klečůvka, tel: 577 901 654
- laboratore@smv.cz
Ceny rozborů
- 4 mikrobiologické ukazatele přibližně do 550,- Kč,
- orientační ukazatele přibližně do 1000,- Kč (zjištění pitnosti vody ve studni),
- krácený rozbor pro studny přibližně do 1 700,- Kč (potvrzení pitnosti vody
ve studni dle zákonných norem pro pitnou vodu, např. ke kolaudačnímu rozhodnutí).
Ceny dalších dílčích ukazatelů Vám budou sděleny pracovnicí laboratoře. Uvedené ceny jsou orientační. Aktuální nabídky poskytovaných služeb a ceník prací je
k dispozici na každém pracovišti Akreditovaných laboratoří MOVO, aktualizuje se
vždy na začátku kalendářního roku. Další informace naleznete na internetových
stránkách naší společnosti: www.smv.cz/rozbory-vody.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • tel.: 800 100 063 • www.smv.cz

UŽ MÁTE SVOU
KARTU POMOCI?
Na veletrhu For Family 2010 nás
zaujal projekt nadačního fondu Firm4y – Senior „Karta pomoci“, který
byl oceněn odbornou porotou Grand
Prix z více než 700 vystavovatelů
z celé České republiky.
Zeptali jsme se předsedkyně
správní rady nadačního fondu paní
Jílkové, co je Karta pomoci, pro koho
je určená a komu pomáhá?
„Karta pomoci působí ve dvou
zásadních rovinách. Tou první je, že
výtěžek podporuje důstojné stáří seniorů a také postupně chceme vrátit
do všech malých obcí v naší republice pojízdné prodejny.
Druhá zásadní rovina Karty pomoci je ochrana života každého z nás.
V případě nehody, úrazu nebo kolapsu, kdy rozhodují vteřiny, může zasahující lékař, hasič či policista ihned
prostřednictvím Karty pomoci zjistit
důležité informace, které hrají rozhodující roli při záchraně pacienta. Jako
například alergie, léky, diagnózu, ale
i kontakt na blízkou osobu, které
mohou oznámit pacientovu nehodu.
U starších lidí, kteří si mnohdy nepamatují, jaké léky berou, je to pro lékaře vítaná pomoc i v případě běžné
hospitalizace. Kartička je určena pro
každého od 15 let, každý, kdo má počítač, si ji může pořídit sám ze svého
domova, ti ostatní mohou požádat
o její vystavení svého praktického lékaře.
Příjemným bonusem je využívání
slev při nákupech zboží, zájezdů, ubytování a nebo služba lékař na telefonu, na kterého se může držitel kartičky obrátit s jakýmkoliv problémem
během celého dne.“
Můžete nám říct, kolik Karta pomoci stojí a na jak dlouhou dobu je
vystavena?
„Zřízení Karty pomoci stojí 290
Kč na dobu tří let, je to částka, která
v přepočtu na měsíc dělá 8 Kč. Díky
poskytovaným slevám se vám tato
suma vrátí několikanásobně zpět.
Pokud si budeme chtít kartičku
pořídit, případně zjistit bližší informace, kam se můžeme obrátit?
Bližší informace si můžete přečíst na www.nf-senior.cz, veškeré
dotazy pak rádi zodpovíme mailem
i telefonicky.
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KDU – ČSL FRYŠTÁK
Vás zve na

OSLAVU
SVÁTKU MATEK
Setkání s maminkami
(ale i babičkami)
se uskuteční v sále DISU
v pondělí 10. května od 17 hodin.
V programu vystoupí
sólisté Slezského divadla Opava
s představením
„KVĚTY PANÍ OPERETY“
Popřát maminkám přijde
kromě starosty
Mgr. Lubomíra Doležela
i poslankyně
Ing. Michaela Šojdrová
a další milí hosté.
Těšíme se
na setkání s Vámi!

Přijďte s námi oslavit svátek maminek!
PŘÍRODNÍ
ŠVÉDSKÁ
KOSMETIKA

N E Z ÁV I S LÁ KO S M E T I C KÁ P O R A D KY N Ě

nabízí

možnost objednávky výrobků
se slevou 25–30 %
•
registrace nových poradců
•
nejnovější katalogy
•
možnost vyzkoušení výrobků
•
poradenství

Kancelář: Kvítková 4703, Zlín • Adresa: Hutky 164, Fryšták
tel.: 608 629 182 • e-mail: jurcikovaeva@seznam.cz
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