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Pozvánka
Fryštácká farnost zve všechny na
dramatizaci nazvanou Křížová cesta
v živých obrazech, která se uskuteční
v neděli 5. dubna od 15 hodin v kostele svatého Mikuláše.
Přijďte se velikonočně naladit už
na Květnou neděli.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 2/2009/V ze dne 18. února 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 17. 02. 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje Závěrečnou zprávu
hlavní inventarizační komise města
Fryštáku o provedení inventarizace
majetku, pohledávek a závazků města
Fryštáku ke dni 31. 12. 2008.
• ZMF v návaznosti na Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise města
Fryštáku o provedení inventarizace
majetku, pohledávek a závazků města
Fryštáku ke dni 31. 12. 2008 schvaluje likvidaci neupotřebitelného majetku
města Fryštáku vč. příspěvkových organizací města.
• ZMF schvaluje deﬁcitní – schodkový
rozpočet města Fryštáku s předpokládanými příjmy ve výši 49.026 tis. Kč
a předpokládanými výdaji ve výši 57.453
tis. Kč s rozpočtovým schodkem ve výši
8.427 tis. Kč (plus splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve
výši 526 tis. Kč).
• ZMF schvaluje krytí rozpočtového
schodku v celkové výši 8.427 tis. Kč
(plus splátka dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků ve výši 526 tis.
Kč) přebytkem hospodaření města
Fryštáku z minulých let (vedeném na
účtech MF ke dni 1. 1. 2009), prodejem
cenných papírů města (vedených u IKS
KB) a přijetím úvěrů.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
pro rok 2009 schvalovat rozpočtová
opatření do výše maximálního objemu
100.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu MF na rok 2009, aniž by se prováděným rozpočtovým opatřením změnil
celkový objem rozpočtovaných příjmů
a výdajů, tj. nezměnily se jím závazné
ukazatele rozpočtu MF na rok 2009.
• ZMF bere na vědomí přehled a připravenost jednotlivých investiční akcí
a záměrů města Fryštáku na rok 2009
a další období.
• ZMF schvaluje v r. 2009 realizaci těchto investičních akcí města Fryštáku:
- Rekonstrukce elektroinstalace Zdravotního střediska Fryšták
- Kanalizace na městském pozemku
u objektu č. p. 16, nám. Míru (vedle
kostela)
- Kanalizační vpusť nám. Míru
- Vodovodní přípojka k objektu sokolovny
- Dokončení komunikace na ul. Sychrov
- Oprava komunikace na ul. Formanská
- Zeď z gabionů podél vodoteče v lokalitě Lesní čtvrť
- Dokončení kanalizace Vítová
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- Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole Fryšták
- Výstavba inženýrských sítí v lokalitě
Pod Školkou na hranici pozemku p. č.
49/2 k. ú. i obec Fryšták
V případě dotace
- Vodovod Vítová
- Hasičská zbrojnice v maximálním objemu jako polyfunkční dům
• ZMF schvaluje jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo, uzavřené mezi
Městem Fryšták a společností IMOS
Slovácko, Tyršovo nám. 440, 686 01
Uherské Hradiště, zast. Ing. J. Poláchem, jednatelem společnosti, za účelem realizace polyfunkčního objektu
s hasičskou zbrojnicí, a to z důvodu, že
se objednateli nepodařilo zajistit ﬁnanční prostředky na spoluﬁnancování díla
ze státního rozpočtu, a pověřuje starostu podpisem odstoupení od smlouvy.
• ZMF jmenuje ke dni 19. 2. 2009 nové
členy Komise pro výběr a zpracování návrhů na obnovu památek Městské památkové zóny Města Fryšták, a to Ing.
Olgu Gajdošíkovou, referentku Odboru
kultury Magistrátu města Zlína (nástupkyně pí Beranové), a Mgr. Pavla Nášela,
vedoucího Městské knihovny Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem jmenování.
• ZMF souhlasí s pořízením zadání změny ÚP města Fryštáku, č. Vítová, na poz.
p. č. 241, 242 k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
ve smyslu převedení plochy vedené
jako sady a zahrada na plochu s obytnou zástavbou RD, a to s podmínkou
úhrady veškerých nákladů spojených s
pořízením změny žadatelem a ukládá
pořizovateli Ing. arch. Janu Kudělkovi
ve spolupráci s určeným zastupitelem
– místostarostou Radomírem Dupalem
zajistit zadání změny územního plánu
města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí záporné stanovisko pořizovatele a zpracovatele
územně plánovací dokumentace města
Fryštáku ve věci žádosti p. Z. Konečného, o změnu územního plánu města na
části pozemku p. č. 760/1 k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták.
• ZMF ukládá místostarostovi R. Dupalovi zahájit jednání s Ing. arch. Dujkou
o možnostech schválení změny územního plánu města Fryštáku v rámci lokality Kučovanická cesta.
• ZMF schvalujeprodej měst. poz. p. č.
191 – ostatní plocha, o výměře 175 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelce
pí J. Baldreichové, s podmínkou úhrady
znaleckého posudku a návrhu na vklad

kupní smlouvy do katastru nemovitostí
žadatelkou a schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi Městem Fryšták a pí Baldreichovou a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
Z 10/2008/V/14 ze dne 15. 10. 2009
ve věci prodeje měst. poz. p. č. 252/1
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
ost. plocha, o vým. 52 m², ukládá
pí G. Najmanové zajistit ke dni 18. 3.
2009 aktualizaci znaleckého posudku za účelem stanovení aktuální ceny
předmětného pozemku.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit návrh kupní smlouvy mezi městem
Fryšták a p. R. Bradávkou, Zlín, za účelem prodeje předmětného pozemku.
• ZMF bere na vědomí uzavření majetkoprávního vypořádání pozemku p. č.
583/5 k. ú. Lukoveček v rámci realizace akce Chodník Žabárna – II. etapa
bez připomínek.
• ZMF ukládá p. P. Ernestovi, předsedovi Osadního výboru Vítová, jednat
s majitelem pozemků sousedících s pozemky pí Cerhové ve věci možného odkupu části pozemku za účelem zřízení
přístupového koridoru k pozemkům pí
Cerhové.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodat měst. poz. p. č. 858/5 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým.
6.064 m², nejvyšší nabídce, a to s těmito podmínkami:
- identiﬁkační údaje zájemce (jméno,
příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, příp. adresa pro doručování, telefonní kontakt)
- nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší
než 1.000.- Kč/m²)
- způsob úhrady kupní ceny
- prohlášení o závazku zájemce uhradit
náklady spojené s převodem nemovitosti. Nabídku lze podat v neporušené
a řádně označené obálce „Výběrové řízení – pozemek p. č. 858/5 k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták“, na adresu
Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, v termínu do 31. 5. 2009 (rozhoduje razítko pošty).
Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodat měst. poz. p. č. 394 k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 3.293
m², nejvyšší nabídce, a to s těmito podmínkami:
- identiﬁkační údaje zájemce (jméno,
příjmení, datum narození, adresa trva-
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lého bydliště, příp. adresa pro doručování, telefonní kontakt)
- nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší
než 1.000.- Kč/m²)
- způsob úhrady kupní ceny
- prohlášení o závazku zájemce uhradit
náklady spojené s převodem nemovitosti.
Nabídku lze podat v neporušené
a řádně označené obálce „Výběrové
řízení – pozemek p. č. 394 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták“, na
adresu Město Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, v termínu do 31. 5.
2009 (rozhoduje razítko pošty). Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
• ZMF vydává ustanovení Opatření
obecné povahy č. 02/2009 - změna
č. 12 územního plánu sídelního útvaru
Fryšták, lokalita z12, obsahující změnu
plochy sady a zahrady na plochu s obytnou zástavbou RD (1 až 2 RD).
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi Měs-

tem Fryšták a fy Telefónica O2 Czech
Republic, a. s a to ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „M-0732-6127, Fryšták, nám. Míru, pol. dům,
ÚPS“, umístěné na části měst. poz. p.
č. 2/1 ostatní plocha, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene.
• ZMF deleguje na zasedání valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, nám Míru 47, 763 16
Fryšták, IČO 48529851, jako zástupce
města místostarostu města p. Radomíra Dupala.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Finančního výboru při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc., bez připomínek – viz
stanovisko k rozpočtu města Fryštáku
na rok 2009.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Kontrolního výboru při ZMF Ing. J. Dofka
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí žádosti ve věci
požadavku části majitelů pozemků v lo-

kalitě Pod Školkou o zařazení výstavby
inženýrských sítí do investic města na
rok 2009 – viz bod 4e) tohoto zápisu.
• ZMF bere na vědomí rezignaci pí Mgr.
M. Klapilové na výkon funkce člena
Školské rady při ZŠF za pedagogickou
veřejnost ke dni 1. 3. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí doplnění třetího
člena Školské rady při ZŠF za pedagogickou veřejnost, a to Mgr. Věru Řihákovou, učitelku 1. stupně, s platností
k 1. 3. 2009.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o setkání se seniory bez připomínek.
• ZMF schvaluje přemístění vitriny pro
umístění parte do parku dle návrhu Klubu seniorů.
• ZMF ukládá Mgr. P. Pagáčovi ve věci
možného převzetí a provozování dětského hřiště na pozemku p. č. 902/36 k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, ve vlastnictví
manželů Kořenkových, zajistit schůzku
s majiteli pozemku a projednat s odborníkem případné podmínky provozování
hřiště.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 5/2009/V ze dne 4. března 2009 (Výběr)
• RMF neschvaluje snížení ceny nájmu
za pronajatou část měst. poz. p. č. 883
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ﬁrmě Fe
MARKET – recycling, s. r. o., Ostrata.
• RMF neschvaluje snížení výměry pronajaté části měst. poz. p. č. 883 k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, na 14 m2 ﬁrmě
Fe MARKET – recycling, s. r. o.
• RMF schvaluje úhradu faktury za účelem pořízení nové sněhové frézy.
• RMF v schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč Českému
svazu včelařů, o. s. Okresní výbor Zlín,
zast. Mgr. Janou Hrabíkovou, jednatelkou OV ČSV Zlín, na organizaci V. Včelařské akademie, která se bude konat
ve dnech 4. 4. 2009 a 15. 4. 2009,
a to za účelem částečného krytí nákladů na pronájem sálu ZDVF.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Centru pro zdravotně postižené
ZK, Štefánikova 167, 760 30 Zlín, zast.
Bc. Tomášem Kramným, ved. CZP ZK
Zlín.
• RMF schvaluje uspořádání akce Lesní zkoušky malých plemen dne 19. 09.
2009 a Barvářské zkoušky malých plemen dne 20. 09. 2009
• RMF bere na vědomí nabídku společnosti Energie 3000, a. s., 682 01
Vyškov, týkající se možností výstavby
fotovoltaických elektráren, a nereﬂektuje na tuto nabídku.

• RMF bere na vědomí Protokol Krajské
hygienické stanice ZK o kontrolním zjištění ve Školní jídelně při ZŠF vč. Zprávy
o nápravě zjištěných závad ve Školní jídelně Fryšták ZŠ, zpracované dne 10.
02. 2009, a ukládá řediteli ZŠF zajistit
dodržování opatření vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků.
• RMF v návaznosti na protokol ze dne
26. 02. 2009, pořízený v rámci místního šetření na místě stavby, bere na vědomí zprávu místostarosty o výsledcích
místního šetření ve věci územního řízení
na stavbu Administrativně kompletační centrum a nesouhlasí se záměrem
stavby Administrativně kompletačního
centra fy Okenní systém Zlín, s. r. o.
• RMF neschvaluje umístění reklamy o
velikosti 5,70 x 2,40 m na objekt Zdravotního střediska ve Fryštáku nájemkyni pí L. Filákové.
• RMF nereﬂektuje na nabídku pronájmu nebytových prostor v objektu obchodu na Vítové č. p. 100 žadatele p.
Romana Kuchárika, Liptovský Peter.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
vypůjčky části měst. poz. p. č. 205/1
– ost. plocha, o výměře 1 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a část poz. p.
č. 89/1 – ost. plocha, o výměře 1 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli
Česká Pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,

IČO 47114983, zast. Ing. Liborem Králem, vedoucím odd. ASN JM, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
a uzavřít se žadatelem příslušnou
smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo za účelem zpracování realizační
projektové dokumentace na dodávku
a montáž městského kamerového dohlížecího systému mezi městem Fryšták
a fy TECHNICOM, s. r. o., Třebízského
212, 413 01 Roudnice n/L., IČO 491
01 358, DIČ CZ 491 01 358, zast. Mgr.
Jiřím Doušou, MBA, obchodním ředitelem a jednatelem společnosti, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o převodu licencí programového vybavení, kterým se rozšiřuje
programové vybavení Radnice VERA
o podsystém Banka a to mezi Městem
Fryšták a spol. VERA, spol. s. r. o., se
sídlem Praha 6 – Vokovice, a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o převodu licencí programového vybavení Radnice VERA, kterým
se rozšiřuje programové vybavení Banka, Platební karty a 4J s DVM verze Genero a to mezi Městem Fryšták a spol.
VERA, spol. s. r. o., se sídlem Praha 6 –
Vokovice a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
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• RMF schvaluje uzavření smlouvy č.
982606-0032/2009 o poskytnutí služeb hybridní pošty mezi Městem Fryšták
a Českou poštou, s. p., Praha 1 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
zpracování osobních údajů ke o poskytnutí služeb hybridní pošty mezi Městem
Fryšták a Českou poštou a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o splátkovém kalendáři mezi Městem
Fryšták a spol. Oděvy GEM, nám. Míru
383, 763 16 Fryšták, zast. pí M. Štěpánkovou, kterou se sjednává úhrada
dlužné částky v měsíčních splátkách
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
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– 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
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OZNÁMENÍ
č.j. SM 06/2009
Město FRYŠTÁK
Oznamuje v souladu s §39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, svůj záměr prodeje městského pozemku p.č. 858/5 k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, trvalý travní porost o výměře 6.064 m², nejvyšší
nabídce, a to s těmito podmínkami:
- identiﬁkační údaje zájemce (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, a příp. i adresa pro doručování, telefonní kontakt)
- nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší než 1.000.- Kč/m²)
- způsob úhrady kupní ceny
- prohlášení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s převodem nemovitosti
Nabídku lze podat v neporušené a řádně označené obálce „Výběrové řízení
– pozemek p. č. 858/5 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták na adresu Město
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, v termínu do 31. 05. 2009 (rozhoduje
razítko pošty).
Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
Mgr. Lubomír Doležel v.r., starosta města Fryštáku

OZNÁMENÍ
č.j. SM 07/2009
Město FRYŠTÁK
Oznamuje v souladu s §39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, svůj záměr prodeje městského pozemku p.č. 394 k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, trvalý travní porost o výměře 3.293 m²,
nejvyšší nabídce, a to s těmito podmínkami:
-identiﬁkační údaje zájemce (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, a příp. i adresa pro doručování, telefonní kontakt)
-nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší než 1.000.- Kč/m²)
-způsob úhrady kupní ceny
-prohlášení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s převodem nemovitosti
Nabídku lze podat v neporušené a řádně označené obálce „Výběrové řízení
– pozemek p. č. 394 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták na adresu Město
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, v termínu do 31. 05. 2009 (rozhoduje
razítko pošty).
Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
Mgr. Lubomír Doležel v.r., starosta města Fryštáku

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Fryšták
děkuje všem sponzorům, příznivcům
a návštěvníkům tradičního plesu za
jejich přízeň a pomoc při přípravě, ﬁ nancování a organizaci této akce.
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Rozpočet města Fryštáku na rok 2009
Druhové členění příjmů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy (příjmy zejména z pronájmů apod.)
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet (tis. Kč)
29,746
2,604
0
16,676
49,026

Odvětvové členění výdajů
Rozpočet (tis. Kč)
Deratizace
50
Lesní hospodářství (všeob. výdaje - těžba, prořezávky atd.)
54
Lesní hospodářství - správcovství
25
Vnitřní obchod - pořádání slavností, jarmarků apod.
40
Cestovní ruch - družební spolupráce s partnerskými obcemi
45
Silnice - opravy, rekonstrukce
965
Chodníky - údržba, opravy
165
Provoz veř. silniční dopravy - příspěvky autodopravcům
204
Ostatní záležitosti poz. komunikací - operace s dopravním značením
50
Vodovody - výstavba a údržba
362
Kanalizace - výstavba a údržba
24,525
Úpravy drobných vodních toků - rekultivace a úpravy koryt toků
400
Mateřská škola Fryšták - příspěvek na provoz
787
ZŠ Fryšták - příspěvek na provoz + výdaje do rekonstrukce budov
3,470
Hudební činnost - organizace např. Valašského setkání
130
Kino - nezbytné výdaje spojené s údržbou kina v provozu
56
Městská knihovna Fryšták
971
Kronika města
75
Zachování kultur. památek - kříž u kostela
20
Obnova kultur. hodnot - příspěvek hrad Lukov a zařízení „Hrádek“
110
Rozhlas - výdaje s pojené s provozem veřejného rozhlasu
84
Fryštacké listy
245
Zájmová činnost v kultuře - podpora místních kulturních spolků a sdružení40
Komise pro občanské záležitosti, mikulášské trhy, vítání občánků apod. 473
Sportovní areál u ZŠ
356
Využití volného času mládeže - granty a podpora DIS
400
Ostatní speciální zdrav. péče - příspěvky zdrav. nadacím a sdružením 20
Bytové hospodářství
113
Nebytové hospodářství
1,090
Veřejné osvětlení
1,180
Pohřebnictví - zabezpečení provozu hřbitova
139
Výstavba a údržba inženýrských sítí
1,500
Územní plánování - změna územního plánu
100
Územní rozvoj - příspěvek na digitální mapu
22
Technické služby Fryšták
4,066
Sběr a svoz komunálního odpadu
3,140
Útulky pro opuštěná zvířata
15
Údržba vzhledu města a veřejné zeleně
815
Bezpečnost
83
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Fryšták
247
Ost. činnosti v integr. záchr. systému
30
Zastupitelstvo města Fryštáku
1,610
Činnost místní správy
9,031
Výdaje z ﬁnančních operací - úroky, vedení účtu
100
Ost. neinvestiční transfery - příspěvky do sdružení
50
VÝDAJE CELKEM
57,453
Financování
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (deﬁcit)

8,427
-8,427

Splátka půjček a návratné ﬁnanční výpomoci
Deﬁcit (schodek) včetně splátek
Financování deﬁcitu :
- přijetí investičního úvěru na výstavbu kanalizace Vítová
- snížení stavu ﬁnančních prostředků na vlastních účtech

-526
-8953
4573
4380

zpracoval ing. Michal Jašek

Učitelé s velkým „U“
Skončil březen – měsíc, ve kterém
si vždy připomínáme tradici oslavy Dne
učitelů. Na tomto místě bych chtěla vyzvednout tři jména svých učitelů, se kterými mám právě spojena svá školní léta
a své dětství a kteří, jako mnoho dalších,
ve mně vyvolávají dojem, že mě nejvíce
„formovali“ a ovlivnili. Nemohu však zde
nevzpomenou další pedagogy, kteří na
mě působili při mém vzdělávání ve škole
ve Fryštáku – těm však patří dnešní nepísemná vzpomínka.
Jako první jméno, které bych zde
chtěla uvést, je paní Filipina Urbanová:
V sobotu 14. 2 .2009 jsem v denním
tisku přečetla krátkou zprávu o dožitých
stých narozeninách paní učitelky Filipíny
Urbanové. Jak bylo ve zprávě zdůrazněno, tato paní učitelka učila přes 30 let
na základní škole ve Fryštáku, tzn. učila několik generací z jedné rodiny. Což
mohu dokladovat i tím, že jako čtyři sourozenci jsme postupně „procházeli“ první
třídou – pod vedení této paní UČITELKY
a k tomu nám vždy naše maminka vyprávěla o výuce této paní učitelky také v jejich dívčích třídách. Záměrně jsem napsala velkými písmeny „paní učitelky“, neboť
paní učitelka Urbanová dala prvňáčkům
základ k jejich poznání a přispěla k odstranění jejich negramotnosti. I přes svou
přísnost byla paní učitelka milá, skromná
a velmi pracovitá. Asi před 20 lety ve Zlíně jsem paní Urbanovou potkala a tato
paní učitelka byla pořád stejná…. usměvavá a při mém pozdravu mě překvapila
vzpomínkou, kam mě má „zařadit“. Prostě je to paní učitelka, na kterou se nezapomíná! Děkuji za sebe i své sourozence
za vše, co nám paní učitelka Urbanová
vštípila jako prvňáčkům a přeji ji zdraví,
dobrou mysl a poklidný pobyt v příjemném prostředí.
Sylva Knedlová, druhé jméno, které
bych zde zmínila:
Blahopřání k „polokulatému“ výročí
mě přimělo k zavzpomínání na hodiny
českého jazyka pod vedením paní učitelky Sylvy Knedlové. Tyto hodiny byly vždy
naplněny aktivitou, která vedla k procvičování, zapamatování a především k zaﬁxování gramatiky – prostě k používání
správné češtiny. Řadu let využívám znalostí, které mi předala tato pedagožka.
Připojuji se k zástupu všech lednových jubilantů s přáním pevného zdraví,
mnoho vitalismu a optimismu, životní pohody a mnoho žáků, kteří při správném
s-z, či příčestí minulém zavzpomínají na
tuto paní učitelku.
Třetím jménem pedagoga, kterého
bych zde ráda vzpomněla, by měl být
Karel Košárek:
Smutná, i když velmi sugestivní zpráva o úmrtí pana učitele Karla Košárka,
zasáhla minulé léto mnoho Fryštačanů.
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Především to byli ti, kteří měli tu čest,
že pan učitel Karel Košárek byl jejich přímým pedagogem. Tento pedagog naplno
stejným dílem byl excelentní nejen jako
pedagog v hudební výchově ale současně také v matematice. (Záměrně zde na
prvním místě uvádím hudební výchovu,
neboť ta asi „vyhrála“ na jeho pomyslných vahách a zájmu, protože se jí věnoval po delší aktivní působení). Ale já
bych zde však chtěla vyzvednout především matematiku – typickou náplň hodin
pana učitele Košárka, který svým individuálním přístupem k žákům ve formě rozdělení třídy do skupin, počítání zpaměti
či krátké desetiminutovky, hodnocením
„malými známkami“ (a za 3 malé to byla
jedna „velká“) a především zvláštními
cvičeními předčil svou dobu a všechny legislativní dokumenty teprve až nyní upravující formální učební osnovy. Pan učitel
Karel Košárek po mnoho let věnoval své
úsilí, aby se matematika stala oblíbeným
(nebo alespoň oblíbenějším) předmětem
mnoha žáků nebo alespoň aby plně využili znalosti matematiky v běžném životě.
Jsem přesvědčena, že je mnoho žáků,
kteří měli to štěstí, že jim pan učitel
Karel Košárek předal dobré základy, na
kterých „stavěli“ při dalším vzdělávání
na středních a vysokých školách. I když,
bohužel, tato charismativní osobnost již
není mezi námi. Vzpomenu a musím poděkovat za vše, co mi tento pan učitel
vštípil a co mě naučil.
Dík za mé vědomosti však patří všem
učitelům, kteří působili a doposud působí ve škole ve Fryštáku, bohužel, je zde
nemohu všechny vyjmenovat
Milena Šímová

Výběrové šetření příjmů a životních podmínek
domácností – SILC 2009
Český statistický úřad organizuje v době od 21. února do 10. května 2009
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České
republice. Jedná se o národní modul celoevropského šetření EU-SILC (European
Union - Statistics on Income and Living Conditions), které se koná na celoevropské
úrovni, na základě nařízení Evropské rady a Parlamentu Evropské unie a je závazné
pro všechny členské země.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 12 000 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.
Ve Zlínském kraji je do tohoto šetření zahrnuto 714 domácností v 52 obcích.
Šetření provádí odborně vyškolení pracovníci ČSÚ - tazatelé, kteří jsou vybaveni pověřením k výkonu funkce tazatele a průkazem tazatele, jenž je platný jen
ve spojení s občanským průkazem.
Při šetření jsou zjišťovány tyto charakteristiky:
· údaje o domácnosti a osobách v ní žijících;
· bydlení (velikost a vybavení bytu a domácnosti, náklady na bydlení, ﬁnanční
situace);
· osoby (pracovní aktivita, zaměstnání, vedlejší činnost, příjmy, sociální dávky,
zdraví, vzdělání, pracovní historie);
· MODUL 2009 je zaměřen na materiální a sociální vyloučení.
V České republice je hlavním cílem získat údaje, které jsou potřebné k hodnocení současné ekonomické situace českých domácností a jejího vývoje. Výsledky šetření budou sloužit jako podklad pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách
poskytování sociálních dávek, tvorby aktivní politiky zaměstnanosti, nastavení daňového systému a také pro hodnocení dopadu přijatých opatření na životní úroveň.
Do zpracování nevstupují žádné informace, které by identiﬁkovaly respondenta,
ochrana individuálních dat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické
službě přísně dodržována. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu
§ 17 uvedeného zákona.
Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci pověření organizací EU-SILC v kraji:
Krajský gestor EU-SILC (výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností).
Alice Smutná, tel.: 585 731 507, e-mail: alice.smutna@czso.cz

Zajímavosti z evidence obyvatel města Fryštáku – jména
/stav ke dni 17. 02. 2009/
Nejfrekventovanější jména
Mužská
1. Jiří
2. Petr,Peter
3. Pavel
4. Jan, Ján
5. Martin
6. Jaroslav
7. Zdeněk,Zdenek
8. Tomáš,Tommy
9. Josef,Jozef
10. Miroslav
11. František
12. Vladimír
13. Michal
14. Jakub
15. David
16. Radek,Radko
17. Antonín
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Ženská
112x
98 x
82 x
73 x
73 x
71 x
62 x
61 x
57 x
49 x
45 x
43 x
41 x
36 x
35 x
33 x
32 x

Marie, Maria, Mária
Jana, Janka
Eva
Hana
Anna
Lenka
Ludmila, Ľudmila
Kateřina, Katarína
Petra, Petrana
Zdeňka, Zdenka
Lucie, Lucia
Věra, Viera
Zuzana
Jitka
Helena
Dagmar, Dáša
Božena

132x
85 x
56 x
55 x
53 x
50 x
49 x
48 x
42 x
41 x
36 x
35 x
34 x
33 x
30 x
29 x
28 x

18. Stanislav
19. Roman
20. Ladislav
21. Václav
22. Lukáš
23. Lubomír
24. Ondřej
25. Milan,Milán
26. Oldřich

32 x
30 x
28 x
28 x
26 x
25 x
25 x
23 x
22 x

Kristýna, Kristina
Marcela
Veronika
Martina
Libuše
Markéta, Margita
Vlasta
Michaela
Tereza, Terezie

28 x
28 x
28 x
27 x
26 x
25 x
25 x
23 x
22 x

Ve Fryštáku jsou hlášeny také osoby – státní občané České republiky s neobvyklými jmény – např. Annelore, Attila, Bibiána, Cebrail, Česlav, Fabián, Deniel, Dennis, Gerda, Kornélia, Lamya, Lamis, Nnaemeka, Nnamdi, Radwan, Rio, Vnislav,
Willibald.
Jsou zde také občané, kteří si zvolili užívat dvě jména
např. Daniel Sebastian, Dagmar Ella, Filip František, Izuchukwu Ambrose, Jana Marie, Jaroslav Jan, Karolína Klára, Klára
Kamila, Lenka Aneta, Nikola Daniela, Omar Alex, Petra Soﬁe,
Rudolf Patrick…
Dana Konečná, evidence obyvatel MěÚ Fryšták
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ROZHOVOR
Poslední březnový den zavítal do
fryštáckého DISu na besedu bývalý velvyslanec České republiky v Rakousku,
Maroku a ve Vatikánu ing. Pavel Jajtner
(KDU-ČSL).
Přivezl sebou také svoji knihu nazvanou Zajisté, Excelence a Fryštáčané tak
měli možnost poslechnout si zajímavé
povídání člověka, který zastupoval naši
zemi mj. i u Svatého stolce ve Vatikánu.
Milý host poskytl rozhovor také redakci
Fryštáckých listů.
Představte se prosím v krátkosti
čtenářům Fryštáckých listů.
Pocházím z Českomoravské vrchoviny, z katolické rodiny. Totalitní režim
mně nedovolil studovat. Vyučil jsem se
elektrikářem, později, po roce 1962,
když se perzekuce poněkud zmírnila, se
mi podařilo absolvovat gymnázium ve
Žďáru nad Sázavou a nakonec i elektrotechnickou fakultu v Brně. Byla to tvrdá
škola. Život na román, který zde, kvůli
místu a času vyprávět nemohu a nebudu. Použiji proto zaklínadla dneška:
více na www.jajtner.cz. Nejdéle jsem ve
svém oboru pracoval ve strojírenském
závodě ve Žďáru nad Sázavou. V roce
1989 jsem se za KDU-ČSL stal prvním
svobodně zvoleným starostou města
Přibyslavi. V dalších letech jsem působil v politice a v roce 1992 jsem se nakrátko, do zániku Československa, stal
místopředsedou Federálního shromáždění ČSFR. Jsem 37 let šťastně ženatý, s Ludmilou máme čtyři dospělé děti
a zatím čtyři vnoučata. Kromě hudby,
kterou mám rád tak, že jsem dodnes
aktivní hudební amatér, mám rád i literaturu a přírodu.
Jak jste se dostal k diplomatické
službě?
Se vznikem České republiky se tvořila nová česká diplomacie s novými lidmi, i když, bohužel, dodnes tam přežilo
i nemálo těch starých. Díky znalosti několika jazyků, kterým jsem se za totality
učil jen pro radost, bez reálné možnosti
je v praxi využít, si mě na doporučení
několika kolegů poslanců povšiml tehdejší první český ministr zahraničí Josef
Zielieniec a navrhl mi, abych se stal prvním českým velvyslancem v Rakousku.
Je těžké povědět to stručně, ale mnohé
o tom se lze dočíst v mých vzpomínkách
na ona léta, kdy jsme věřili, že pravda
a láska může zvítězit nad lží a nenávistí.
Ta knížka vyšla v roce mých šedesátých
narozenin roku 2007 pod názvem „Zajisté, Excelence!“
Ve kterých zemích jste Českou republiku zastupoval a jak vůbec probíhá
takový výběr diplomata?

pro Fryštácké listy (březen 2009)

Při výběru diplomata se přihlíží k
jeho jazykovému vybavení, k celkovému
formátu jeho osobnosti, tedy ke kvalitám profesionálním i lidským, k případné znalosti reálií přijímající země. Těch
okolností je mnoho. Pokud jde o velvyslance, uplatňují se i politické vlivy,
protože ho navrhuje vláda a schvaluje
prezident republiky.
Mou první zemí bylo Rakousko, snad
proto, že němčina je mi skoro stejně
blízká jako čeština. Vzpomínám na těch
pět let (1993 - 1998) velmi rád, protože
rozměry a útulnost této naší sousední
země i mentalita jejích obyvatel jsou
nám velmi blízké.
Další zemí bylo africké Maroko,
země nesmírně zajímavá a u nás málo
známá. V té době, psal se rok 1999,
byl ministrem zahraničí nechvalně známý Jan Kavan a mé vyslání do Maroka
mělo být pro mě určitou formou trestu
za mou politickou a transcendentální
orientaci. Ale jak už to bývá, nic není
náhoda a čtyři roky strávené v této islámské zemi mě lidsky velmi obohatily.
Maročtí chudí nám totiž v mnohém mohou být příkladem.
Třetím působištěm byl Svatý stolec.
Tato mise byla vyvrcholením mého diplomatického působení. Škoda jen, že
si tak málo politiků v naší zemi uvědomuje prostou pravdu: co je dobré pro
věřící, je dobré pro stát a mnozí vůbec
nechápou, proč je diplomatické zastoupení u hlavy katolické církve potřebné
a důležité. A zase je to tak prosté: dobré
vztahy se Svatým stolcem jsou klíčem
k dobrým vztahům s ostatními zeměmi.
Vždyť katolíků je po celém světě více
než miliarda, jejich vliv na chod mnohých států je evidentní a jen málokde si
jich lidé váží tak málo, jako u nás.

Které zajímavé osobnosti jste během své diplomatické služby potkal
a kterého setkání si vážíte nejvíc?
Skvělých lidí bylo mnoho a jsem
vděčný za každé setkání, které mě vnitřně oslovilo. O těch nezapomenutelných
píši ve své zmiňované knížce. Snad nejživější a nejsilnější dojem ve mně zanechal nynější Svatý otec Benedikt XVI.
Tento plachý, drobný, laskavý, pozorný
a neobyčejně inteligentní člověk, který
už po boku Jana Pavla II. byl po celých
osmnáct let mozkem katolické církve, je
velký teolog a ﬁlosof. Zná naši zemi a
ví, jaké stopy zde zanechala komunistická epocha. Jeho víra je dialog s rozumovým poznáním a tím je mně a jistě
i všem, kdo hledají Boha, velmi blízký.
Trávil jsem v jeho společnosti dlouhé
hodiny. Nikoli fyzicky, ale jako čtenář
jeho skvělých knih. Osobní setkání, kterých bylo několik a počítala se spíše na
minuty, mně jen harmonicky doplnila
obraz tohoto muže, který na svých bedrech nese tíhu současného nemocného
světa.
Měl jste možnost navštívit i jiné
státy než jen ty, ve kterých jste „úřadoval“?
Snad každý, kdo lepší polovinu svého života prožil – bohužel - v zadrátované záhumence, jak jsem totalitnímu
Československu říkával, doháněl dluh
v cestování a poznávání jiných zemí. Do
doby, než se pro mě cestování stalo povinností, jsem cestoval rád a navštívených zemí nebylo málo. Nebyl jsem ve
Spojených státech, kam jsem v době
trvání vízové povinnosti jet odmítal.
Žádný turistický pobyt však nemůže
nahradit poznání a zkušenost, které se
tvoří léty života a každodenními kontakty
dokončení na straně 8
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Soutěžíme, soutěžíš, soutěžíme…

dokončení ze strany 7

s nejrůznějšími lidmi a událostmi v určité zemi.
Prozraďte čtenářům Fryštáckých
listů nějakou zajímavou historku –
nebo zážitek...
Lidskou stránku diplomacie jsem se
snažil z mého pohledu zachytit právě
ve své knížce a tímto případné zájemce k její četbě zvu, aniž bych je nutil si
ji koupit. Snad se dostala alespoň do
některých knihoven. Jsou tam příběhy
rozmarné i vážné, tak, jak je může přinést jen život sám.
Snad bude zajímavější povědět
něco, co ještě napsáno nebylo a mohu
jen litovat, že musím být stručný a vyprávění na tři stránky musím shrnout do
tří vět: Darem k 80. narozeninám Svatého otce, který sám je dobrý pianista,
byl v dubnu 2007 slavnostní koncert.
Program byl sestaven na papežovo přání. Jaká byla má radost a hrdost, jaký
byl obdiv kolegyň a kolegů, z nichž mnozí slyšeli líbezné Largo poprvé v životě
a tiskli mi ruku, jako bych byl Toníček
sám, když se vedle Mozartova houslového koncertu hrála překrásná a nesmrtelná Novosvětská symfonie našeho Antonína Dvořáka.
O co spokojeněji by se nám žilo
v této českomoravské dolině, kdybychom se dozvídali více podobných dobrých zpráv místo zpráv o neštěstích, požárech, atentátech, vraždách, loupežích
a pochodech extremistů!
Co děláte v současné době?
Protože jsem přesvědčen, že je třeba trvale pracovat na obnově křesťanských tradic a ctností v našem těžce
zkoušeném národě, svobodně jsem
odmítl další působení v politice i ve
státní správě a věnuji své síly, znalosti
a zkušenosti Moravskoslezské křesťanské akademii. Chceme-li přežít globální ohrožení všeho druhu, potřebujeme
dospělého, svobodného, svéprávného
a zralého občana a voliče. K tomu bych
chtěl ve svém novém poslání přispět.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Pavel Nášel
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Už jsme se pochlubili, že jsme soutěživá třída. Letos v lednu jsme vyhráli celostátní literární soutěž Třetí věk (do FL jsme poslali některé zdařilé básně). Pak jste
jistě četli i hezkou slohovou práci Nikoly Válkové na téma Zima, slohový útvar líčení,
s kterou vyhrála ve Zlínském deníku.
Ale my soutěžíme i v poznávání míst v České republice. Jak? Dostaneme za domácí úkol v českém jazyce indicie, dle kterých musíme vyhledat třeba na internetu
– kde to je, co je to?
Příklad – kde stojí Arma Christi – Kohoutí kříž nebo které město je dějištěm
románů a povídek Karla Klostermanna apod.
Odpovědi posíláme do Učitelských novin, odkud jsme se dověděli, že za 22 odpověďí jsme byli v kategorii A celostátně vylosováni. Máme z toho velikou radost.
Držte nám palce, ať je 7. B ZŠ Fryšták vylosována i po skončení celé soutěže.
SK a kolektiv 7.B

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN
Ve čtvrtek 19. března 2009 se naše škola zúčastnila mezinárodní matematické
soutěže KLOKAN. Do soutěže se zapojili všichni žáci druhých až devátých tříd ve 4
kategoriích.
V nejmladší kategorie CVRČEK soutěžili žáci 2. a 3. tříd. Třídy 4.a 5. se zařadily
do kategorie KLOKÁNEK. Žáci druhého stupně 6. a 7. třídy kategorie BENJAMÍN
a 8. a 9. třídy 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.-2. místo
3.-4. místo

Kategorie KLOKÁNEK

Kategorie BENJAMÍN

Kategorie KADET

1. místo
2. „
3. „
1. místo
2. „
3. „
1. místo
2. „
3. „

Zuzana Vidlářová 2.A
55 bodů
Jakub Diežka 3.A 55 „
Alžběta Hrnčiříková 3.A 54 bodů
Eliška Hřebačková 3.A
54 bodů
Jaromír Zavřel 5.A
109 bodů
Vít Horáček 5.B
88 bodů
Eliška Halaštová 5.B
82 bodů
Filip Vacula 7.B
73 bodů
Dominik Červenka 7.B
69 bodů
Daniel Vlach 7.B
65 bodů
Michaela Brázdilová 9.B 80 bodů
Radka Bezděková 9.A
75 bodů
Markéta Výmolová 9.A
74 bodů

Všem vítězům blahopřeji. Mgr. Jana Hájková

Výtvarná soutěž na téma Cirkus
proběhla na 1. stupni ZŠ
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Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma.

Poděkování

Recyklace odpadu je obrovským problémem lidstva. Je to takový celoživotní
stereotyp. Koupí se, spotřebuje se a vyhodí se. Ale co je s odpadem potom dál?
Kde se ukládá? Který se recykluje a který putuje na skládky? Co například taková
krabička od mléka? Tu recyklovat neumíme. Má totiž tři různé vrstvy, a tak putuje
z našich popelnic na skládky. Ale jak dlouho budeme moci vyhazovat, nemůže se
naše planeta někdy přeplnit?
Naše rodina tento problém nebere na lehkou váhu. Snažíme se třídit odpad, jak
nejvíc to jde. A zbytečně nevyhazovat to, co je ještě použitelné. Máme doma zvláštní
koš na plasty, papír, hliník, železo a sklo. A taky na zbytky chlebů a rohlíků, které
dáváme slepicím. Přestali jsme kupovat plastové lahve, protože jsme měli dva plné
pytle plastů dvakrát do měsíce. Teď kupujeme lahve skleněné, které se dají vrátit.
Taky kupujeme místo galvanických článků akumulátory, které se dají nabíjet a jsou
na rozdíl od galvanických článků na více než jedno použití. Pořizujeme ekologické
prací prášky, čistící prostředky na nádobí, na podlahu, ekologické šampony a spoustu dalších věcí, které neškodí přírodě a hlavně obaly od nich se dají recyklovat. Ale
k čemu tohle všechno je, když to dělá jen velmi málo lidí z celého světa a to naší
Zemi moc nepomůže. Žádného člověka k tomu nelze přinutit, ale možná kdyby se
lidé alespoň trochu zamysleli nad tím, co neustálým produkováním odpadu působí,
třeba by trošku změnili názor a začali se chovat jinak. Jen v České republice se za
rok vyhodí 2 600 000 tun odpadu, tak kolik se potom musí za rok vyprodukovat na
celém světě?? Je to neskutečně mnoho a mělo by se to co nejdříve začít řešit .
V jiných zemích, jako je třeba Německo, se odpad třídí více než v České republice. Když jsme tam byli na kolech na dovolené, lidé zde měli možnost vracet
plastové lahve, dokonce umí zlikvidovat i ty třívrstvé krabice od mléka. V České
republice se už snad také začínají lidé o nějaké lepší recyklování snažit, ale zatím
to nemá takový efekt jako ve vyspělejších zemích, ale doufám, že se to časem bude
zlepšovat. My jsme například chtěli vyhazovat fritovací hrnec a roztřídili jsme různé
materiály do pěti tašek, a když to moje maminka nesla na sběrný dvůr, tak jí řekli,
ať je všechny hodí do jednoho kontejneru. Tak k čemu to potom je? A to je jen jeden
z mnoha případů.
Ale máme i lepší zkušenosti. Například jako dobrovolní hasiči sbíráme v naší
obci železo. Vždy jezdíme po Lukovečku, a kdo se chce zbavit starého železa, připraví ho jednoduše před dům a my mu ho odvezeme. Nebo máme u Obecního úřadu
Lukoveček kontejner na plasty, sklo a galvanické články. Také v naší škole se třídí
odpad. V přízemí je umístěn kontejner na papír, galvanické články, elektrospotřebiče anebo na vršky od plastových lahví. Takže recyklace u nás ve škole funguje
opravdu dobře.
Je sice pravda, že spousta lidí netřídí odpad a vyhazuje vše jen do jedné popelnice, ale někteří zavezou odpad do lesa, a to je ještě horší. Nebo lidé nevidí
nikde poblíž odpadkový koš a například
obal od brambůrek hodí na zem. Jako
kdyby ho nemohli chvíli nést a vyhodit
ho až na nějaký koš narazí. Je to jen
v lenosti lidí a jejich sklonu starat se
jen sami o sebe a na nic jiného nebrat
ohled. Nejsem proti tomu, aby si člověk
užíval života, ale musí to dělat trochu
s rozumem.
To, co jsem napsala, jsou jen základní věci, ono je toho ve skutečnosti ještě mnohem více. Nicméně by si všichni
měli uvědomit, že vyhazování odpadu
je velkým problémem světa. Ale zato
není jediný. Další problémy jsou třeba
chudoba a hlad lidí v zaostalých státech
světa, týrání zvířat a dětí, nedostačující
podmínky pro chovná zvířata, globální
oteplování … , ale to už jsou zase jiná
témata …
Irena Jurčíková IX.A

Vedení ZŠ ve Fryštáku a Sdružení rodičů a přátel školy děkuje všem,
kteří se podíleli na organizaci letošního školního plesu.
Bez jejich nezištné pomoci by nebylo možné tuto akci uskutečnit.
Děkujeme také žákům, kteří vystoupili v kulturním programu. V neposlední řadě patří velký dík také všem
sponzorům a těm, kteří přispěli svými
dary do tradičně bohaté tomboly.
Vážení rodiče,
Základní škola Fryšták si Vás dovoluje pozvat na přednášky zaměřené
na šikanu a drogovou problematiku
u dětí. Přednášky pořádá škola v rámci projektu „Školní rok bez šikany“,
podporovaného městem Fryšták. Dvě
přednášky jsou zaměřeny na problematiku sociálně-patologických jevů, které
ohrožují zdraví a zdravý vývoj našich
dětí. S těmito problémy se setkáváme
i u těch nejmenších. Na přednáškách
se dozvíte jak rozpoznat, že se něco
s vaším dítětem děje, jak se zachovat,
jak postupovat a na koho se obrátit
o pomoc.
Přednášky se konají ve školní jídelně, vždy v 16.00 hodin. Přednášky jsou
zajištěny odbornými pracovníky občanského sdružení MADIO (www.madio.cz)
7. duben 2009 Beseda „Šik-šik-ŠIKANA“, beseda zaměřená na šikanu,
5. květen 2009 Beseda „Paní loutek“, beseda zaměřená na drogovou
problematiku.

Regionální kolo
soutěže
Mladý Demosthenes
Vítězové školního kola celostátní
soutěže Mladý Demosthenes se úspěšně zapojili i do regionálního kola, které
se uskutečnilo 24. 2. 2009 na 16. ZŠ
ve Zlíně.
Nemocného Matěje Lauterkrance
úspěšně zastoupil v II. kategorii Honza
Kočenda a „vymluvil“ v regionálním kole
2. místo a Tomáš Vaněk v 1. kategorii
získal místo třetí. Oběma chlapcům děkujeme za příkladnou reprezentaci Základní školy ve Fryštáku a přejeme další
úspěchy v jejich školní práci například
při hledání poutavých námětů a tvorbě
školního časopisu ŠKOLNÍ PECKA nebo
při recitační soutěži a olympiádě z českého jazyka.
Učitelé českého jazyka ZŠ Fryšták
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Slané pečení
V sobotu 14. 3. uspořádala místní skupina ČČK předváděčku pečení.
Tentokrát ve slaném duchu.
Každý příchozí přinesl vzorek svého
pečiva a recept na jeho přípravu.
Sešlo se celkem 18 hospodyněk.
Na začátku každá představila svůj výrobek a řekla nějakou dobrou radu na
jeho přípravu. Věřte, že bylo na co se
dívat a každá už netrpělivě čekala, až
se začne ochutnávat. Po prezentaci výtvorů jsme si uvařily kafíčko nebo čaj.
A začalo se koštovat. Preclíky, záviny
různých druhů jako masový, špenátový,
zelový, zeleninový, věnečky plněné nivovým krémem, škvarkové placičky..., no
na všechno si ani nejde vzpomenout,
ale na co určitě nikdo nezapomene, je

velký chlebový dort ve tvaru medvěda,
kterého stvořila patnáctiletá dívenka.
A věřím tomu, že zkušenému pekaři by
takový medvídek dal zabrat.
Nakonec jsme si všichni vyměnili recepty, ať už se na Velikonoce můžeme
pochlubit s něčím, co se u nás ještě
nepeklo.
Posedělo se, povyprávělo, no prostě
ukázka pečení se nesla v duchu sousedského posezení. Taky jsme se domluvili, že na podzim můžeme takovéto
posezení zase zopakovat a udělat předváděčku třeba salátů.
Tak dobrou chuť a na podzim u salátů!
Popelářová Hana
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KONČINY
Letos se nám opět podařilo ulovit v hlubokých lesích medvěda a tak jsme vám
ho v sobotu 21. 2. chodili ukázat.
Medvídka huňáče doprovázel důstojný průvod více než dvaceti maškar s pány
muzikanty.
A věřte, že se bylo na co dívat a taky poslouchat. Muzikanti hráli a medvěd
tancoval. Hodně našich sousedů si s námi i zazpívalo.
Každý, kdo nás čekal (a nebylo jich málo), už měl pro nás připravenou nějakou tu laskominu na jídlo, pití i zahřátí. Slané, sladké, mastné, smažené, uzené,
pečené…… Kolikrát nám bylo i líto, že jsme takové dobrůtky museli už i s díkem
odmítat. Velká škoda je, že nešel vzít aspoň jeden náhradní žaludek do kapsy
s sebou.
Počasí nám vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Celou cestu nás doprovázelo sluníčko.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2009

Děkujeme všem lidem, kteří nám otevřeli nejen svoje domy, ale i srdíčka a vítali nás.
A víte, co? Pojďte příští rok s námi do průvodu. Užijete si hromadu legrace. Tak kdo povede příští rok medvěda na řetězu?
Doufám, že právě vy!
Popelářová Hana

VODĚNÍ MEDVĚDA NA VÍTOVÉ
Dne 28. února 2009 proběhla na Vítové velkolepá událost. Pár skvělých lidiček
se sešlo a postarali se o snad nezapomenutelnou akci. V různobarevných, trefných
kostýmech, s kočárkem pro občerstvení a samozřejmě s medvědem jsme vyšli na
dědinu. Do tance nám hrála Vítovecká 1 a nechyběl ani slogan „FAŠANKY, FAŠANKY
VELIKONOC BUDE, PŘEDÁME KOŽŮŠKY, TEPLO NÁM BUDE.“ Nikdo z nás nečekal,
že naši Vítovjané k nám budou tak vstřícní. S úsměvem nás vítali, tančili s medvědem a bohatě nás hostili a obdarovávali. Na řezníkovu šavli napichovali uzené
a my k to mu „ POD ŠABLE, POD ŠABLE AJ POD OBUŠKY, VŠECKO MY BEREME,
AJ PLANÉ HRUŠKY.“ No můžu Vám říct, že tolik lidí jsem pohromadě u nás snad
ještě neviděla. Někteří se k nám i přidali. ŠLY PANENKY SILNICÍ, JÁ JSEM MALÝ
MYSLIVEČEK, HÁJKU HÁJEČKU….. to je jen málo z repertoáru našich muzikantů.
Medvěd zastavoval auta a my na to „ TUTO NÁM NEDALI, TUTO NÁM DAJŮ, KOMÁRA ZABILI, SLANINY MAJŮ.“ Jen pár chalup zůstalo zavřených a my jsme se
protancovali až k lesu a tam jsme ukončili dlouhou cestu „VODĚNÍ MEDVĚDA“. Fašank na Vítové tím nekončil, následoval krátký odpočinek a znovu na sál, kde od
19:30 hrála Vítovecká 1 a začala tak končinová zábava. Pozor, náš medvěd na
sále vytáčel všechny Vítovjanky. Sál jsme stylově vyzdobili, na stolech byly koblihy
a také smuteční oznámení o tom, že nám zemřela „VÍTOVECKÁ BASENKA.“ Všichni
se dobře bavili a lidí přibývalo. To, že kapele onemocněl zpěvák bylo sice smutné, ale všichni zpívali tak, že ho zastoupili. Ve 23:00 začalo pochovávání basy.
Muzika zahrála smuteční pochod a na sál vstoupili ministranti, farář, za nimi už
se nesla naše basenka, krásná, bílá, protože zemřela mladá (ve věku 1. roku).
Za basou šel průvod plaček a na konci nechyběl medvěd se svým „vodičem – hasičem.“ A tak, jak se na každý pohřeb sluší, důstojně jsme se s naši basenkou
loučili. Farář četl litanie, plačky zpívaly žalmy a plakaly, nesmíme zapomenout na
to, že medvěd plakal nejvíc. Když jsme basenku odprosili a farář učinil poslední Sbohem a spi sladce, znovu zazněla smuteční píseň a naši besenku vítoveckou jsme doprovodili na její poslední cestě tak, že jsme ji odnesli a postavili do
rohu! A proto, že i po pohřbu následuje smuteční hostina, u nás se jedlo, pilo
a tančilo do pozdních hodin. Tuto akci, která na Vítové byla asi po čtyřiceti letech
a musím dodat, že od okolních obcí ještě o týden později, bych chtěla zhodnotit velmi kladně. Také nemůžu
zapomenout a chci tímto poděkovat všem spoluobčanům za jejich vstřícnost, omluvit se těm, ke kterým
jsme se nedostali.
Dík patří i muzikantům, kteří to s námi vydrželi
a hráli od rána do rána. Potom chci poděkovat sponzorům: L. Miklovi, osadnímu výboru Vítová a také panu
starostovi Doleželovi. No a nakonec jsem si nechala
všechny kluky a holky, kteří se nebáli a nestyděli převléct se do kostýmů a svou přítomností nás podpořili
v této akci. Tak ještě jednou děkuji a za rok na FAŠANKU na shledanou.
Alena Sanitrníková
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ZPRÁVY Z FRYŠTÁCKÉ KOPANÉ
Již brzy se hráči i příznivci kopané
dočkají. Zahájení jarních odvetných
bojů sezóny 2008/2009 je za dveřmi.
Před zahájením připomínáme některé
akce konané u nás ve Fryštáku i výsledky našich mužstev v přípravě.
ZIMNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
– 4. ROČNÍK
Úroveň tohoto turnaje i účast hráčů
regionálních soutěží je každým rokem
stále větší. Tento ročník byl hodně dramatický. O postupujících do play off se
rozhodovalo až v posledním utkání základní části. Turnaj byl také hojně navštěvován fanoušky, žádný hráč nebyl
zraněn a bylo možné vidět několik vynikajících utkání. Vítězem zimní ligy ve
Fryštáku se stalo domácí mužstvo Benﬁky, které ve ﬁnálovém souboji porazilo
tým Recalu.
Finále: Benﬁka – Recal 3:3 (2:1) na
pok. kopy 2:0. Za mrazivého počasí
před 100 diváky měla lepší úvod Benﬁka. Po střelách Slaměny a Hrdličky
vedla již 2:0. Pak ovšem hosté vyrovnali
a v 56 min. šli dokonce do vedení. Hrdinou utkání se stal brankář Benﬁky Martin Mikel. V samotném závěru vyrovnal
a následně zlikvidoval dva pokut. kopy
hostů. Domácí tým Benﬁky tedy zkompletoval sbírku a konečně se dočkal vítězství v turnaji.
Další pořadí: 3. Argentina, 4. Poskládaní, 5. Lázeňská, 6. Mikel, 7. Galaktikos, 8. Kangaroos. Nejlepší střelec:
T. Křenek 26 branek (Háčko), Nejlepší
brankář: Mikel Martin (Benﬁka).
FRYŠTÁK VYHRÁL ZIMNÍ TURNAJ
„AUTOLINE CUP“
Naše první mužstvo zahájilo přípravu již v prosinci. Většina hráčů se zůčastnila zimní ligy ve Fryštáku a dvakrát
týdně nabírala kondici při tréninkových
dávkách. V kádru nedošlo k zásadním
změnám. Odešel Martin Zelík a na hostování z Hvozdné přišel Luděk Lošták.
Od začátku února hrálo mužstvo na turnaji Autoline Cup v Otrokovicích, který
vyhrálo.
Výsledky turnaje: Fryšták – J. Otrokovice 5:0, SK Vizovice 3:1, Kněžpole
4:2 , V. Otrokovice“B“ 2:3, V. Otrokovice U19 4:2 ,Lůžkovice 2:0,Příluky 3:1
Střelci v přípravě: Lošták 5, Křenek.
Jo 5, Křenek T. 3 , Petráš, Adamík, Dvořák, Rozum, Křenek, P. Bednařík,Doležel, Rudolf, Málek po 1.
ÚSPĚCHY NAŠICH NEJMENŠÍCH
Zajímavou bilancí se může pochlubit mužstvo přípravky. Účast na dvou
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Mužstvo fotbalové přípravky
turnajích, dvě prvenství. Naši nejmenší
hráči vyhráli halový turnaj v Hoštálkové i
domácí zimní turnaj na umělé trávě.
Výsledky v Hoštálkové: Fryšták –
Val. Příkazy 1:0, Kateřince 2:0, Hoštálková 1:0.
Výsledky turnaje ve Fryštáku:
Ten byl poznamenán odřeknutím
účástí několika mužstev, těsně před
zahájením turnaje. Fryšták“A“ – Fryštá-

k“B“ 5:1, Holešov 6:5, Lůžkovice 1:2
Fryšták „B“ – Holešov 1:6, Lůžkovice 1:1.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen: Víťa Staněk (Fryšták“A“)
Také ostatní naše mužstva (B, C,
žáci) se pilně připravují a těší se na přízeň fanoušků.
jh

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámil s hospodařením oddílu kopané. Určitě víte, že
stávající výbor oddílu začínal svou činnost v červených číslech. Během několika let
se ﬁnanční situace oddílu stabilizovala a dnes můžeme říci, že je oddíl ﬁnančně soběstačný, a to díky podpoře města Fryšták v čele se starostou panem Lubomírem
Doleželem a mnoha drobnými i většími sponzory.
Dovolte, abych Vám uvedl některá z čísel, která jsou nutná pro roční provoz
oddílu:
Úprava hřiště (sečení, navážení písku, provzdušnění hnojivo
Energie (voda, elektřina, topení)
Rozhodčí
Tréninkové pomůcky, světelná tabule
Dresy, kopačky
Opravy elektro,výměna ohřívačů teplé vody
Žluté karty

81 384,83 445,25 371,33 537,23 769,51 677,1 200,-

Celkem je nutno na roční provoz oddílu nutno zajistit okolo 370 000,- Kč.
Je to suma dost vysoká a určitě si dovedete představit, že není úplně lehké ji
zajistit. Proto bychom rádi uvítali i v době, kdy stále slyšíme slovo ﬁnanční krize, jakoukoli podporu oddílu. Proto mi ještě jednou dovolte poděkovat všem sponzorům,
městu Fryšták za ﬁnanční podporu a také fanouškům oddílu za sportovní přízeň.
Nové složení výboru oddílu kopané zvoleno 56,3 % členů oddílu přítomných na
valné hromadě dne 15. 3 . 2009.
Rudolf Vratislav - předseda oddílu, Hrbáček Jaroslav - místopředseda oddílu
Gálík Pavel - místopředseda oddílu, pokladník, Šobáň Miroslav - sekretář oddílu, vedoucí „A“mužstva, Mgr. Pagáč Petr - člen výboru, Ing. Mlčoch Radoslav – člen
výboru.
jh
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Meatﬂy Suzuki Bike Víkend Lípa 2009
(WBC - Bikerally // Dirt Jam // 4X)
…závod ve sjezdu horských kol, jednotlivců i čtveřic, akrobatických skoků a tance na kole…
Datum: 5–7.6. 2009 • Místo: Lípa u Zlína
Bike víkend Lípa 2009: je po dětském ﬁlmovém festivalu (červen) největší akce určená pro mládež ve Zlínském kraji. Jedná se o svátek všech
přívrženců hned několika bikerských
disciplín na jednom místě.
• Pátek
Příjezd závodníků, jejich ubytování
ve stanovém městečku a trénink v Dirtu a Bikerally bude probíhat již během
pátečního odpoledne.
• Sobota
Jako předkrm poslouží v sobotu soutěž ve stále oblíbenějším Dirtu. Na nově upravených skocích se budou očekávat solidní výkony borců na malých BMX i na MTB kolech. Finálové
jízdy vyvrcholí kolem 18 hodin. Účast v porotě nepřislíbil nikdo
menší než sám Pavel Caha.
Se svým uměním se pochválí taky představitelé Flatlandu.
To jsou kluci provádějící taneční akrobacii na speciálně uzpůsobených kolech.
Souběžně s Dirtem poběží v těsné blízkosti našlápnutý
kulturní program. Kromě probíhajícího dětského dne a vystoupení hudebních kapel se můžeme těšit například na workshopy grafﬁti. Den ukončíme taneční zábavou.
• Neděle
Neděle se ponese ve jménu Bikerally. V rámci WBC se pojede druhý ročník sjezdu horských kol a to ve dvou variantách.
Progresivní přístup organizátorů nenechává ani letos Bikeovou komunitu v klidu. Nejdříve to byl legendární Down-town
ve Zlíně, vloni kandidátský podnik Bikerally v kombinaci s 4X
a letos očekávejte další boření hranic. Od 9:30 změří své síly
nadšenci v Bikerally (cca 200 závodníků).
Talent Rider:
Pro letošní sezónu se organizátoři rozhodli na každém ze
sedmi závodů WBC jednorázově podpořit jedno talentovaného jezdce špičkovým sjezdovým kolem a servisním zázemím,
které poskytne hlavní partner WBC.
Vybraný jezdec bude mít kolo k dispozici již den předem
při shakedownu, kdy proběhne optimalizační test včetně nastavení kola dle požadavku závodníka. V samotném závodě
jezdec oblékne speciální dres tohoto projektu. Organizátoři
mu uhradí startovné a připraví naprosto profesionální zázemí,
tak aby se vybraný „talent rider“ mohl soustředit jen na svůj
výkon. V den závodu pak proběhne i speciální promo tohoto
projektu.
Komu je projekt určen:
Hledáme jezdce nejlépe do 23 let, kteří mají talent, poctivě trénují a kterým by výše popsané podmínky pomohly k lepšímu výsledku při závodě. Přednost budou mít jezdci z lokality
daného závodu nebo jezdci, kterým se v dané lokalitě daří.

Tento projekt se uskuteční v následujících lokalitách a termínech:
Round 1 Otrokovice 26.4. (Ne)
Round 2 Podkopná Lhota 16.5. (So)
Round 3 Lípa 7.6. (Ne)
Round 4 Fryšták 25.7. (So)
Round 5 Zlín 6.9. (Ne)
Round 6 Podhradí u Luhačovic 10.10. (So)
Round 7 Žlutava 25.10. (Ne)
Po 16 hodině se dostaneme k diváckému vrcholu: ve 4X
jich uvidíte hned 4 závodníky najednou na jedné trati.
Předpoklad účasti této adrenalinové akce střízlivě odhadujeme podle předchozích zkušeností na 270 závodníků a 2
000 tisíce diváků. Vzhledem k ojedinělosti celého projektu si
jsme vědomi enormního zájmu médií. Očekáváme akreditace
většiny regionálních tiskovin.
Výchovného rázu a precizní organizace této akce si všimly
i místní státní instituce, které bikery začaly brát vážně a pravidelně je podporují. Je to i díky tomu, že se na organizaci z velké části nezištně podílí sami nezletilí účastníci. Do projektu
jsou zapojeny regionální základní a střední školy, spolupráce
probíhá i s Universitou Tomáše Baťi.
STRUČNÁ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH BIKE DISCIPLÍN
Dirt – je technicky náročná disciplína, při které se účastníci musí kvaliﬁkovat do semiﬁnálových a ﬁnálových jízd. Závodník se snaží zaujmout porotu svým průjezdem přes skoky
a jiné atraktivní prvky.
Bikerally - je unikátní v tom, že se nezávodí jen na jedné
trati, jak je tomu u klasického sjezdu, ale na více měřených
úsecích, takže závodníci aktivně stráví více času na členitějších a rozmanitějších tratích. Časy z jednotlivých úseků, které
měří 500-1000 metrů a vedou lesem či po louce, se ve ﬁnále
sčítají.
4X – se jede na srovnatelných tratích jako WBC, ne po
jednom, ale hned po čtyřech závodnicích najednou. Pavoukovým systémem se vítězové z jednotlivých rozjížděk setkají ve
ﬁnálové jízdě.

Máte 2 hodiny denně čas? Příležitost na PC.
www.pracezdomu.com

placená inzerce
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Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem
Pro křesťany jsou Velikonoce především spojovány se vzkříšením Ježíše Krista.
Po nich nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků „Seslání Ducha
svatého“, kdy se připomíná další událost.
Velikonoční beránek - Symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské
tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V hebrejské
tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“, i židovský Bůh je
označován za pastýře, který bere své ovce do náručí. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství.
Spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se
beránek zabíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví.
Kristus je nazýván Beránkem Božím na znamení čistoty, nevinnosti a poslušnosti. Je velikonočním Beránkem nového Izraele, jehož krev zachránila pokřtěné
od hříchu a smrti.
Symbol kříže - Symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali
ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách
i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno)
a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti. Dnes je kříž
nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke
smrti ukřižováním. Kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí
označovaný jako latinský.
Velikonoční oheň - Tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí
po dlouhém studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích. Oheň
se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci
(ze soboty na neděli). Od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se
potom ve slavnostním průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu „Světlo Kristovo“
vnese do temného kostela.
Velikonoční svíce - Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo
je chápáno jako znamení života. Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého
Krista, který zvítězil nad smrtí. Tento význam je ještě podtržen tím , že se zapálená svíce ponořuje do vody, která se posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od
ní také křestní svíce. Svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na kterém jsou
voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno
řecké abecedy - alfa a omega - značící, že Ježíš je začátek i konec; dále se užívá
motivu stromu, beránka, slunečních paprsků nebo vody. Bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život.

Co bylo
Proběhly 3 postní duchovní obnovy
– za DIS, za Centrum pro rodinu a salesiánské spolupracovníky. Jsme rádi, že
náš dům v době postní je takto využíván

a naplněn. Přijeli k nám na prodloužený víkend zaměstnanci Salesiánského
střediska mládeže v Českých Budějovicích.Téma: komunikace a spolupráce
v týmu. Pomalu se začínají zúročovat

naše několikaleté zkušenosti v oblasti kurzů nejen pro třídní kolektivy, ale
i pro zaměstnanecké týmy. Navštívili
nás Mladé mamky s dětmi na výtvarném víkendu – vůbec první akce tohoto
druhu. Mladé mamky přijedou i v dubnu
na své tradiční setkání s otcem Karlem
Herbstem. Poslední víkend v měsíci
jsme završili předávání zkušeností našim mladým asistentům a asistentkám.
Probírala se morálka, dramaturgie her
a jejich realizace, zdravověda a podstata animace.

Co bude
3. dubna proběhne v našem sále
charitativní akce na podporu malé Anetky.
Od 8. dubna prožijeme společné Velikonoce s mladými a začnou ve větším
množství přijíždět školy. Těšíme se na
jaro, abychom mohli začít s konečnými
úpravami venkovních prostorů. Musíme
se ještě vyrovnat se zimou, která natropila na naší střeše nemalé škody. Už je
stará 106 let a je to znát. Máte v paměti, že nedávno se opravovala věžička
a od té doby každý rok dáváme kousek
nové střechy. Na celkovou opravu nemáme dostatek ﬁnančních prostředků
Salza, jedna z nejkrásnějších řek
Evropy. My si tenhle vodácký ráj, uprostřed vápencových soutěsek, vychutnáme z nafukovacích lodí.
V ceně je vodácké vybavení, doprava, ubytovaní v kempu (ve vlastních stanech) a pojištění.
Datum: 7. - 10. 5. 2009
Počet účastníků: 17
Věk účastníků: od 18 let
Místo konání: Rakousko
Vede: David

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 91 1 065 • email: disfr ystak@disfr ystak.cz • w w w.disfr ystak.cz
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Paměti oratoře
Podařilo se nám získat Paměti
oratoře 1931 – 1943. Budeme Vás
postupně seznamovat s tímto dílem,
které začalo hned po příchodu salesiánů do Fryštáku.
Přeběhneme jen krátce první léta
salesiánské oratoře ve Fryštáku, totiž
od r. 1927 až po rok 1931, letopočet,
který můžeme přijati jako rok, v němž
se zřídila pravá oratoř ve smyslu
a v duchu blahoslaveného Jana Boska.
Dříve snad nebylo ani možná pomýšleti opravdově na pravidelnou
oratoř, jelikož dům byl v počátcích
a tedy v mnoha existenčních obtížích,
k tomu přidejme nedostatek sob, které by se cele věnovaly oratoři, jak dílo
by toto vyžadovalo pro svůj zdárný
výsledek. Později, místo aby oratoř
měla vzkvétati, musel přijíti úpadek,
je-li vůbec možno mluviti o úpadku,
poněvadž don Trochta, zaneprázdněn
jinými věcmi, nemohl se věnovati oratoři a tak zůstal pro všechno to množství mládeže jak mužské tak ženské,
jak později uvidíme, spolubratr pan
Hlaváč František, který samozřejmě
nemohl na to stačiti.
Nuž slyšme z úst pana Hlaváče,
co vypravuje o těchto prvních třech
letech oratoře:
„Oratoř začala hned první den našeho příjezdu do Fryštáku, totiž 28.
září 1927. Odpoledne přišli před dveře staré budovy čtyři hoši, mezi nimiž
byl i Kučera Karel a zvědavě okukovali, co se děje uvnitř nového. Tak jsem
je zastihl a dal se s nimi do hovoru
a pozval je, aby přicházeli častěji. Přicházeli opravdu v množství stále větším a s nimi i děvčata (školačky), které vypudilo z dvorku teprve rozhodné
slovo, že pro ně oratoř není.“
Myslím, že nebude na závadu, vložím-li zde historku, kterou jsem slyšel
vypravovati. Docházela tedy, jak vykládá pan Hlaváč, děvčata spolu s hochy. Pan Hlaváč hrál si a zaměstnával
se pouze s hochy a děvčata viděla se
opuštěna, což těžce nesla. Jednoho
dne, kdy pan Hlaváč stál chvíli trochu
osamocen, dodala si odvahy a všechna společně jej obklopila, žebroníce,
aby si s nimi také hrál a tolik se jich
nebál. Marná byla slova, že pro ně
oratoř není, že musí počkati, až dorostou české salesiánky, které by se
pak s nimi bavily. Bylo třeba obezřetné diplomacie, aby ubohý pan Hlaváč
byl vysvobozen z tohoto zajetí.

Ať žije karneval!
Poslední únorovou sobotu proběhl
v sále ZDV Fryšták velký DĚTSKÝ KARNEVAL, který připravilo O. S. Věneček
při MŠ Fryšták. Sešlo se na 140 dětí
v nejrůznějších pestrobarevných maskách. K vidění zde byly různé princezny
a víly, černokněžníci, kovbojové, ježibaby, šašci, vodníci a mnoho dalších. Pro
děti bylo připraveno několik soutěží,
her a také odměn a v neposlední řadě

spousta muziky a tancování. Celý rej
masek bedlivě sledovala milá porota,
která v závěru karnevalu vybrala 10 nejhezčích masek. Pro vítěze byla připravena pěkná odměna a pro odvážné také
jízda v novém policejním voze. Ostatní
děti dostaly balíček plný sladkostí, jako
cenu útěchy. A co by to byl za karneval
bez tomboly. Zde bylo díky sponzorům
připraveno přes 450 cen.
Karneval byl obohacen o vystoupení tanečního páru Tomáš Vořechovský
a Lucie Pacolová z taneční školy Fortuna. Karneval zahájili krásnými ukázkami
standardních tanců a ve 2. vstupu vládly tance latinsko-americké.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli celou akci uspořádat a zajistit tak
skvělý průběh, porotě, za její nelehký
úkol ve výběru masek a všem kteří si
přišli s námi zadovádět. Největší dík patří všem sponzorům, kteří podpořili naši
akci pro děti. Věřím, že Vám s námi bylo
dobře, a že za rok se opět sejdeme
v tak hojném počtu jako letos.
Za O. S. Věneček Zdeňka Vidlařová

OTEVŘENÍ TENISOVÝCH KURTŮ VE FRYŠTÁKU
Dva nové tenisové kurty v areálu fotbalového oddílu Tj Fryšták
jsou Vám od 1. 4. 2009 k dispozici vždy od 8.00 - 20.00 hod.
Cena 100,- Kč/hod (bez šaten) a 150,- Kč (se šatnou a sprchou).
Rezervaci si můžete zajistit na tel. 723 980 405 nebo tel. 606 723 427
Sport Bar na hřišti ve Fryštáku – Zimní zahrada
nabízí všem rodinné oslavy – volejte 602 716 945.
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Klub maminek

PROGRAM
na duben 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:
• 7. 4. Cvičení a říkánky s Danuškou
• 14. 4. Problematika kojení a laktačního období, beseda s Veronikou Nedbalovou
• 21. 4. Laminování – výroba prostírání
ze zatavených folií.
• 28. 4. Zařazení emocí do pentagramu, přednáška o homeopatii s Danielou Haničincovou.
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
OS Diakonie Broumov s MÚ ve Fryštáku
PŘIPRAVUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
15. 5. 2009 ve Sběrném dvoře TS Fryšták

Více se dočtete v příštím čísle.

Beseda o biopotravinách, ekologickém zemědělství
a celkové kvalitě potravin
V Klubu maminek Fryšták proběhla beseda s paní Pavlou Davidovou. Paní Pavla
nám hned na začátku rozdala testy, kde jsme si mohly zjistit úroveň našich vědomostí o biopotravinách a ekologickém hospodaření.
Řekly jsme si co jsou to biopotraviny a jak je poznáme, kde je lze na Zlínsku
koupit. Dozvěděly jsme se, že do systému ekologického hospodaření ve Zlínském
kraji je zařazeno přibližně 100 ekofarem. Většinu těchto ploch tvoří travnaté porosty, např. jakými jsou chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Beskydy. Ekologické
farmy se zejména zaměřují na chov skotu a ovcí. Několik zemědělců pěstuje a zpracovává ovoce, zeleninu a byliny.
Nepatrně jsme nahlédly do tohoto podnikání, které vyžaduje spoustu fyzické práce, vztah k přírodě a v neposlední řadě znalost zásad ekologického zemědělství.
Většímu rozšíření zpracovatelských kapacit brání přísné hygienické a veterinární
předpisy, ﬁnanční možnosti zemědělců a zpracovatelů.
Také jsme si řekly o celkové kvalitě potravin a jejího významu na naše zdraví
i na stav naší planety.
Rozhodně má smysl žít
ekologicky (aspoň podle svých
možností) a zařadit biopotraviny do jídelníčku nejen doma
ale i ve veřejných stravovacích
zařízení.
Další informace o ekologickém zemědělství, kontakty na
ekofarmy, zpracovatele a prodejny z celé ČR můžete najít
na adresách: www.pro-bio.cz,
www.mze.cz, www.biospotrebitel.cz, www.vhpress.cz
LP

Pozvánky...
ZUŠ Morava připravila v úterý 7. dubna pro všechny žáky a jejich rodiče
JARNÍ KONCERT.
Začátek je v 16.00 hodin v kinosále.
Přijďte si poslechnout výkony mladých
fryštáckých muzikantských nadějí.
Srdečně zvou učitelé a žáci ZUŠ.

Klub fryštáckých důchodců pořádá
v pondělí 20. dubna 2009 od 17 hodin
v jídelně Penzionu
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.
Zveme všechny (i případné další zájemce o členství v našem klubu).
Za výbor zve František Záloha

Zveme všechny děti i jejich rodiče
v neděli 26. dubna do fryštáckého kinosálu. Žáci ZUŠ Hulín a ochotnické divadlo Kabaret Vám předvedou dramatizaci známé pohádky MRAZÍK.
Začátek je naplánován na 15. hodin.
Těšíme se na Vás
placená inzerce

Poděkování
Tak nám letos zima nadělila na pár
dní pořádnou sněhovou nadílku.
Děti sáňkovaly na každém kopečku,
stavěly sněhuláky. A my dospělí jsme
řešili, zda nejdříve odhrnout chodník či
odkrýt z pod sněhové čepice čtyřkolé
miláčky.
Ráno bylo slyšet ze všech stran rachot lopat, jak zápasí se sněhem.
Chtěla bych poděkovat týmu pracovníků technických služeb, kteří velkou měrou pomohli tomu, že jsme se
dostali mezi hromadami sněhu do města, prohrnovali nám nepřetržitě silnice
i chodníky. Vždy se mi ulevilo, když projeli
s radlicí a zpřístupnili cestu pro vozidla,
která klouzala kolem našeho domu.
Ještě jednou velký dík za jejich pilnou práci.
J. Kozojedová
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VINNÝ SKLEP NA HORNÍM LAPAČI
N A B Í Z Í:

Jakostní vína od 40 Kč
firemní akce, rodinné oslavy až pro 70 osob,
ochutnávky vín, rozvoz a lahvování vín,
zabudování výčepních zařízení, dárková balení vín.
Zabýváme se výrobou vín bez chemických přísad.
Naše vína zrají v dubových a akátových sudech.
Máme vysazené 2,5 ha vinohradu.
JSME UZNÁNI JAKO NEJSEVERNĚJŠÍ VINAŘSKÁ OBEC NA MORAVĚ!

Mobil: 604 614 783 • www.vinnysklepuzlina.cz
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2009

placená inzerce

ZLÍNJUST s.r.o.
úklidová firma nabízí:
Pravidelné úklidové práce:
stálý úklid kanceláří, administrativních
a správních budov, domovů pro seniory,
kulturních zařízení, výrobních hal
a dalších objektů.
Jednorázové úklidové práce:
mytí oken a skleněných ploch,
čištění koberců a sedacích souprav,
strojní mytí podlah.
•••
Veškeré ostatní úklidové práce
v dohodnutých lhůtách za smluvní ceny.

Váš kvalitní partner
ve světě čistoty.
tel.: 577 432 643
mobil: 607 227 677
e-mail: zlinjust@centrum.cz
NV Dolnorakouská pojišťovna
Pojištění vozidel
– povinné ručení 2009
Objem motoru / Základní sazba 50/50 mil.
/ Převedení max. bonusu

Do 1000 cm3
1001 – 1350 cm3
1351 - 1850 cm3
1851 – 2500 cm3
Nad 2500 cm3

2.300,2.860,4.200,7.100,10.500,-

1.265,1.573,2.310,3.905,5.755,-

Rádi Vám s pojištěním pomůžeme!
Tel.: 776 191 209

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
•••

MONTÁŽ OKEN VELUX
Cenový návrh ZDARMA

Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135

Award Consult
- účetní a daňová kancelář
nabízí:

vedení účetnictví, mzdy, DPH,
ostatní daně, daňovou evidenci pro
malé a střední firmy
a fyzické osoby.

Tel: 606 909 092
Kvalita a spolehlivost
za rozumnou cenu.
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Ohlédnutí za Valašským setkáním 2009
Několika fotograﬁemi se ještě vracíme k letošnímu 7. ročníku Valašského
setkání.
Vyprodaný sál ZDV ve Fryšáku a spokojení diváci jsou tou nejlepší vizitkou
podařené akce.
Tradičně vynikající průvodci večerem
- moderátoři Českého rozhlasu Brno
Ivana Slabáková a Karel Hegner hýřili
vtipem a dobrou náladou.
Bavili se i oﬁciální hosté – hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák, poslanci Parlamentu ČR Michaela Šojdrová a Josef Smýkal, naši přátelé
z družební obce Kanianka (Jožka Baláš
a spol.) a také starostové okolních obcí
Mikroregionu Lukovské Podhradí.
V neposlední řadě byli nadmíru spokojeni (a věřím, že možná i maličko dojati) také ocenění – Jiřina Baldreichová
a Rudolf Svačina.

Sluší se poděkovat také organizátorům – Fryštácké Javořině a hlavně
Mileně Černé a jejímu týmu za profesionálně odvedenou práci v průběhu
této náročné akce. Věřím, že její slova
o tom, že příští ročník už nebude, byla
jen vtípkem…protože z reakcí mnoha diváků jsem pochopil, že už teď se těší na
další ročník Valašského setkání.
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Také věřím, že se můžeme těšit na
podzimní oslavy 20. narozenin Fryštácké Javořiny a slibuji, že u toho nebudeme chybět...
Za Město Fryšták Mgr. Pavel Nášel

Těsně před uzávěrkou FL nám přišel
ještě tento milý dopis:

Vážení přátelé folklóru, dechovky
zvláště,

Byl jsem velmi překvapen pozváním,
kterého se mi od vás dostalo k účasti
na „Valašském setkání dechových hudeb“.
Bylo to od vás milé gesto, které mě
velmi potěšilo. Připomnělo mi, že i já
jsem před 20-ti lety přispěl svou troškou k oživení kulturního života v našem
městě.
Děkuji všem pořadatelům a také panu
Radku Dupalovi za organizaci tohoto setkání, které bylo na vysoké úrovni.
Přání dalších úspěchů ve vaší zodpovědné práci
přeje
Rudolf Svačina
Lukoveček

chtěla bych Vám všem poděkovat za
hojnou účast na Valašském setkání, za
skvělou atmosféru a krásný večer.
Naše poděkování patří i Městu Fryšták
v čele se starostou Mgr. Lubomírem Doleželem a manželům Janě a Viktorovi
Mechlovým za ﬁnanční podporu a organizační pomoc.
Věřím, že na dalším ročníku již osmém, který bude 9. dubna 2010 se ve
zdraví všichni opět setkáme.
Za Fryštáckou Javořinu
s muzikantskou úctou
Milena Černá

Lukoveček 17. 3. 2009
Vážený pane starosto,
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Canticum Camerale opět zazpívá ve Fryštáku
Komorní pěvecký sbor Canticum Camerale uvede po Velikonocích barokní
nešpory italského skladatele Pirra Albergatiho. Koncert proběhne ve čtvrtek 23. dubna v 18 hodin v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku. Sbor založil
v roce 1982 dirigent Roman Válek, pod
jehož vedením sbor pracoval do roku
1990. Od počátku zaměřil repertoár
na hudbu období „ Ars nova“ renesance a baroka. V roce 1990 se uměleckým vedoucím a dirigentem sboru stal
Jaroslav Kyzlink. V letech 1997-2004
pracoval jako hlavní sbormistr Tomáš
Ibrmajer dále pak na přechodnou dobu
Dan Kalousek a Petr Švehlík. Vánoční projekty v letech 2003 a 2004 se
sborem provedl dirigent a současně
zakladatel sboru Roman Válek. Nyní se
sbor vede uznávaný odborník na barokní hudbu pan Eduard Tomaštík, který
s ním nastudoval vánoční program
v roce 2006 (vánoční mše „Již slunce
z hvězdy vyšlo“ od A. V. Michny z Otradovic) a v roce 2007 mši francouzského
skladatele Sébastiena de Brossarda:
„Missa quinti toni“ a dalších skladatelů.
V poslední době sbor interpretuje
hudební díla, která jsou v naší republice ještě nezazněla. Jedná se většinou
o skladby z období raného baroka jako
například novodobou premiéru Nešpor
ke vzkříšení páně římského rodáka
G. F. Sancese v rámci Velikonočního
festivalu duchovní hudby. Od června
2004 sbor Canticum Camerale spolupracuje také s Městským divadlem Zlín.
Členové sboru účinkovali v úspěšném
zlínském zpracování muzikálu Šumař na
střeše a v hudebním melodramu Smrt
Hippodamie.
Eduard Tomaštík
Více k programu koncertu i o historii
sboru naleznete níže.
SLOVO K PROGRAMU KONCERTU
Itálie a italská kultura se v průběhu
16. století stala postupně fenoménem,
který udával vkus na dlouhou dobu
dopředu ve většině tehdejší Evropy.
Obzvláště silně se tento jev projevoval
v oblasti hudby. Množství hudebníků,
kteří z Itálie v jednotlivých stoletích vzešli, je snad nekonečný. Není proto divu,
že ne všem se podařilo ve své době
prosadit a že je stále více těch jmen,
s nimiž se dnešní publikum ještě vůbec
nesetkalo. K nim patří i Corelliho přítel
a žák Pirro Albergati ( 1663 – 1735 ).
Narodil se v Bologni a tomuto městu zůstal věrný celý život. Jako potomek
vysoce postaveného šlechtického rodu

zastával vážené státní funkce a ve
svém rodném městě proslul také jako
velký mecenáš hudby. Nejenže Albergatiho palác se stával dějištěm významných hudebně- dramatických produkcí,
ale díky jeho ﬁnanční podpoře spatřilo
světlo světa mnoho hudebních sbírek
dnes známějších kolegů jako Bononcini, Jacchini, Corelli, Perti a další. Sám
je autorem patnácti vydaných sbírek.
Přestože nejvíce Albergatiho tisků obsahuje hudbu instrumentální, za nejhodnotnější jsou považovány kompozice sakrální, zvláště pak sbírka z roku
1687 nazvaná Messa e Salmi, z níž je
sestaven náš program.
Nešpory, jako večerní modlitby, plnily společně s obřadem mešním největší
část katolické liturgie v předešlých stoletích. Mariánské nešpory byly díky různým mariánských svátkům provozovány
několikrát v církevním roce. Sestávaly
z předzpěvu ( Deus in adiutorium meum
), 5 žalmů a Magniﬁcat, to vše bylo prokládáno příslušnými chorálními antifonami. Albergatiho nešpory, které v naší
zemi zazní poprvé, jsou zhudebněny
velkolepým stylem, zahrnujícím množství skladatelských technik, oblíbených
v Bologni koncem 17. století.
V některých oblastech katolické Evropy se vytvořil zvyk uzavírat mariánský
nešporní cyklus loretánskou litanií se
svou antifonou Sub tuum praesidium.
Pro tento účel jsme zvolili litanii italského houslového virtuóza Antonia Berthaliho (1605-1669) . Tato skladba se
dochovala v opisu P. J. Vejvanovského
v kroměřížském zámeckém hudebním
archivu. Přestože Berthali patřil generačně do starší italské školy než Albergati, jeho dvojsborová Litanie je ukázkou mistrovsky zvládnutého zhudebnění
a svým monumentálním pojetím tvoří
ideální tečku našeho koncertu.

EDUARD TOMAŠTÍK po absolvování bratislavské konzervatoře (hra
na cimbál), vystudoval na Janáčkově
akademii múzických umění obor dirigování sboru pod vedením doc. Josefa Pančíka a dirigování orchestru
u prof. Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. V centru jeho zájmu stojí hudba
duchovní, zvláště pak hudba česká
ve vztahu s okolními zeměmi. V roce
1998 založil komorní soubor staré
hudby Societas Incognitorum, jehož
je dodnes uměleckým vedoucím.
PROGRAM:
1. P. Albergatti:
Domine ad adiuvandum me
2. Dum esset rex
3. Dixit dominus
4. Laeva eius
5. Laudate pueri
6. Nigra sum sed formosa
7. Laetatus sum
8. Iam hiemes
9. Nisi dominus
10. Spectosa facta es
11. Beatam me dicent
12. Magniﬁcat
13. A. Bertali: Litanie B.V.M.
14. G. F. Sanches:
Sub tuum presidium
Soprán: Kateřina Šujanová
Alt: Daniela Tomaštíková-Čermáková
Tenor: Ondřej Múčka
Bas: Martin Šujan
Barokní housle: Jan Hádek, Lukáš Mik
Barokní viola: Michal Dušek
Barokní violoncello: Ondřej Michal
Violon: František Dvořák
Varhanní pozitiv: Marek Čermák
Canticum Camerale Zlín
Dirigent: Eduard Tomaštík
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NAŠE MYSLIVECKÉ PAMÁTKY
Pomník svatého Huberta a pamětní kámen Fryšták
(o. Zlín, ZLK).
Dřevěný pomník s obrazem svatého Huberta malíře
p. Zbranka z Vítové, krytý jednoduchou stříškou, postavili myslivci MS Ondřejovsko Fryšták v roce 2008. Asi 30
metrů od pomníku byla na velký kámen umístěna pamětní mramorová deska s nápisem Lesu zvěř, zvěři les, MS
Ondřejovsko 2008. K lokalitě lze dojít po modré turistické
značce severně z náměstí ve Fryštáku směr Ondřejovsko
(asi 6 km). Na rozcestí se zelenou značkou pokračujeme
dále po zelené, po asfaltové cestě, východně asi 0,5 km
až uvidíme u cesty pamětní kámen, pomníček a v lese
chatu Hubertku. Lze též jít z Fryštáku po neznačené lesní
cestě severně z místní části přímo severně do kopce do
lesa.
-red.placená inzerce

6. 4. 2009 od 16 hodin
v MC Srdíčko v Holešově
Srdečně Vás zveme na setkání, které
není jen pro znakující rodiče a děti, ale
i pro ty, kteří se teprve pro znakování rozhodují a chtějí se informovat.
Přijďte s námi strávit příjemnou hodinku či dvě, možná to bude poprvé, kdy
Vaše dítě „řekne“ co si přeje, nebo co
se mu líbí.
Znaková řeč pro slyšící batolata je
snadný a přirozený způsob jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím než
je schopné mluvit. Znakující miminka tak
získávájí jedinečnou možnost se podělit
o svůj svět se svými nejbližšími a rodiče
si užívají větší pohody, která zavládne,
když se dozvědí co jejich ratolest chce
bez slziček a nářku.
Program Baby Signs® je světově nejrozšířenější metoda znakové řeci pro batolata vyvinuta předními odborníky v oboru
Dr. Lindou Acredolovou a Dr. Susan Goodwynovou a založena na jejich dlouholetém vědeckém výzkumu.
Vstupné se na Hernu Baby Signs neplatí, pouze Mateřské centrum vybírá
30 Kč za vstup do prostoru MC.
Těším se na setkání s Vámi
a Vašimi dětmi,
Vaše instruktorka programu Baby Signs®
Mgr. Michaela Sovadinová,
michaela-babysigns@seznam.cz,
telefon: 723 335 263
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