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Týden knihoven
v Městské knihovně
ve Fryštáku
ve dnech 1. 10 – 7. 10. 2007
• Pondûlí 1. 10.
Exkurze do MûK s besedou pro tﬁídy
M· (od 8. 30 hodin do 10.30 hodin)
• Úter˘ 2. 10.
Fry‰ták – Vítová v dávnovûku - vycházka sedm˘ch tﬁíd s kronikáﬁem mûsta
PhDr. â. Zapletalem - exkurze v poboãce MûK ve Vítové (od 11 hodin do
13 hodin)
• Stﬁeda 3. 10.
Exkurze s besedou a pﬁedãítáním pro
tﬁídy M· (od 8.30 hodin do 10.30 hodin)
• âtvrtek 4. 10.
Literární veãer z dûl ãesk˘ch básníkÛ ‰tafetov˘ pﬁednes a poslech hlasÛ
básníkÛ (od 18 hod. v knihovnû) Den
otevﬁen˘ch dveﬁí a moÏnost vrácení
knih bez upomínacích v˘loh.
V prÛbûhu T˘dne knihoven v˘stavka
a prodej regionální literatury a pohlednic v knihovnû.
az
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E.ON âeská republika, s.r.o. v souladu se zákonem ã. 458/2000 Sb.
§ 25 odst. (4) d) 6. Vám oznamuje, Ïe
z dÛvodu plánovan˘ch prací na zaﬁízení distribuãní soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací bude pﬁeru‰ena dodávka elektrické
energie: Dne 5. 10. 2007 od 07:30
hod. do 14:30 hod. Fry‰ták - ul. Hornoveská od ul. Potoky po HorÀanku
/vãetnû/.
Omlouváme se za problémy,které
jsou s touto akcí spojeny a dûkujeme
za pochopení. PouÏití vlastního náhradního zdroje je moÏné jen po pﬁedchozím projednání s E.ON âeská republika, a. s.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 9/2007/V ze dne 29. srpna 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 29. 8. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF k 29. 8. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO MF ã. 16/2007 aÏ
ã. 21/2007.
• ZMF v dané ekonomické a legislativní
situaci nesouhlasí s pﬁevzetím zﬁizovatelské funkce k Penzionu Fry‰ták –
Domova s chránûn˘m bydlením.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky na dodavatele IA
Chodník Fry‰ták - Îabárna I. etapa - bere na vûdomí v˘sledky V¤. ZMF vyhla‰uje vítûze V¤ na dodavatele IA Chodník
Fry‰ták - Îabárna I. etapa - a to firmu
SÚS Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001,
760 01 Zlín, IâO 26913453, zast. P.
Hranãíkem, jednatelem spoleãnosti,
a schvaluje poﬁadí na dal‰ích místech:
2. PSVS, a. s., závod 6 Morava, Skály
870, Tlumaãov, IâO 45273910, 3.
SMO, a. s., Zlínská 172, Otrokovice,
IâO 42339839, 4. ERGO VH, spol. s r.
o., Bﬁeznická 5461, Zlín, IâO 42340
454 , 5. CA-STAV spol. s r. o., Zále‰ná
IX/3034, Zlín, IâO25551094.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou SÚS Zlínska, s. r. o.,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IâO 269
13453, zast. Petrem Hranãíkem, jednatelem spoleãnosti, za úãelem realizace
IA Chodník Fry‰ták - Îabárna I. etapa
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí dotace mezi MF a Státním fondem dopravní infrastruktury âR, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IâO 708
56508, zast. Ing. Gustávem Slameãkou, MBA, ﬁeditelem, za úãelem pﬁijetí
dotace v celkové v˘‰i 1. 045. 000,- Kã
na zaji‰tûní financování IA Chodník
Fry‰ták – Îabárna I. etapa a povûﬁuje
starostu podpisem smlouvy.

• ZMF neschvaluje koupi objektu RD na
pozemku p. ã. 197 k. ú. Vítová, obec
Fry‰ták, z dÛvodu neadekvátní poﬁizovací ceny.
• ZMF ukládá místostarostovi pﬁipravit
do konce listopadu 2007 podklady
k moÏnosti umístûní bunûk sociálního
bydlení na vhodném pozemku mûsta
Fry‰ták vã. cenového vyhodnocení.
• ZMF neschvaluje v˘kup pozemku p. ã.
418/1 (PK 135/13) v k. ú. Vítová, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 1233 m2, od vlastníkÛ manÏelÛ Trnûn˘ch, p. M. Mezírky, pí
L. Neãekalové a Ing. R. Buchty.
• ZMF schvaluje dal‰í postup ve vûci realizace ZTV „Pod ·kolkou“.
• ZMF bere na vûdomí informaci OSMM
o provedeném ústním jednání se Ïadateli a upﬁesnûní poÏadované ãásti mûstského pozemku p. ã. 408/5 o v˘mûﬁe
do 200 m2 a ukládá OSMM jednat s Ïadateli o vyhotovení geometrického plánu na oddûlení odsouhlasené ãásti pozemku p. ã. 408/5 jako závazn˘ podklad pro dal‰í jednání ZMF (náklady spojené s poﬁízením GP v plné v˘‰i hradí Ïadatel).
• ZMF schvaluje ke dni 30. 8. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat mûst. poz. p.
ã. 621/1, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 120 m2, Ïadatelce pí Pospí‰ilíkové, Fry‰ták, za cenu ne niÏ‰í neÏ za
cenu 17.330,- Kã stanovenou znaleck˘m posudkem, s podmínkou úhrady
znaleckého posudku a návrhu na vklad
kupní smlouvy do KN Ïadatelkou, a uzavﬁít s ní pﬁíslu‰nou kupní smlouvu.
• ZMF bere na vûdomí pﬁedloÏenou
zprávu pﬁedsedy FV.
• ZMF bere na vûdomí pﬁedloÏenou
zprávu pﬁedsedy KV.
• ZMF bere na vûdomí stanovisko zpracovatele ÚPN MF k plánované zmûnû vyuÏití plochy na poz. p. ã. 394 k. ú. HV
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, na pozemek
urãen˘ k zástavbû RD.

• ZMF v souladu s ust. § 47 odst. 1
zák. ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu, v plat. znûní,
souhlasí s poﬁízením zadání zmûny ÚPN
MF na pozemku par. ã. 394 k. ú. Horní
Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, ve smyslu pﬁevodu pozemku do kat. plochy pro
obytnou v˘stavbu a ukládá poﬁizovateli
Ing. arch. J. Kudûlkovi ve spolupráci
s urãen˘m zastupitelem – místostar.
R. Dupalem zajistit zadání této zmûny.
• ZMF bere na vûdomí zprávu starosty
o vymezení koridoru RK R4902.
• ZMF schvaluje prodej motorové stﬁíkaãky PS 12 (stﬁíkací agregát), evidenãní ãíslo 3-6, poﬁizovací cena 28.970,Kã, za cenu znaleckého posudku, tj. za
cenu 9.300,- Kã, a to obci Lukoveãek,
schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi
MF a obcí Lukoveãek a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF ukládá OSMM provûﬁit moÏnost
prodeje autom. hasiãské cisternové
stﬁíkaãky ASC 25 RTHP, r. v. 1967, RZ
ZL 44-05, poﬁizovací cena 190.072,Kã, ev. ãíslo 4-6, v cenû ne niÏ‰í neÏ
25.000,- Kã.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí ND mezi MF a OS DH Fry‰tácká
Javoﬁina, IâO 68688181, Kotûrova
1675, 760 01 Zlín, zast. L. Miklem,
v celkové v˘‰i 100.000,- Kã na ãinnost
a vydání hudebního CD nosiãe a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí informace Ing.
M. Kasaly o DSP na IA Polyfunkãní dÛm
s hasiãskou zbrojnicí a ukládá OSMM
zajistit dal‰í podklady k této IA.
• ZMF ukládá Ing. Kasalovi provûﬁit
moÏnost podpory mûstem pﬁipravovan˘ch zámûrÛ v oblasti prevence kriminality a bezpeãnosti dopravy.
• ZMF souhlasí s vydáním informaãního tisku k jubileu P. I. Stuchlého jakoÏto
propagaãní tiskoviny MF, a to v rámci
provozních prostﬁedkÛ.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 13/2007/V ze dne 13. srpna 2007 (V˘bûr)
• RMF schvaluje konání závodÛ horsk˘ch kol dne 9. 9. 2007 v katastru obce Fry‰ták – Dolní Ves, parcela ã. 920
k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, a to za
podmínek stanoven˘ch vlastníkem pozemku a dal‰ích dotãen˘ch orgánÛ.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dohody
o spolupráci mezi MF a Zdravotní poji‰Èovnou MV âR, zast. ﬁeditelem poboãky
ZP MV âR v Olomouci Dr. Bc. Vladimí-
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rem Kurti‰em, MBA, Jeremenkova 42A,
772 11 Olomouc, a povûﬁuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF bere na vûdomí Stanovisko odboru dozoru a kontroly veﬁejné správy
MV âR ã. 31/2007 a ukládá pﬁedsedovi FV ve spolupráci s Ing. M. Ja‰kem zajistit stanovisko ve vûci zmûny koeficientu danû z nemovitostí vã. ekonom.
vyhodnocení do konce 31. 10. 2007.

• RMF bere na vûdomí stanovisko
správce SA pﬁi Z·F k nedodrÏování provozního ﬁádu pﬁi turnaji nohejbalu.
• RMF ukládá pﬁedsedovi kulturní komise pﬁi RMF L. Miklovi do 31. záﬁí 2007
ustanovit pﬁípravn˘ t˘m oslav v˘roãí písemné zmínky obce Vítová vã. návrhu
programu a následné Ïádosti o poskytnutí dotace z prostﬁedkÛ ZK a MK âR.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
FRY·TÁCKÉ LISTY 10/2007
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do 31. 12. 2007 majetkoprávní vypoﬁádání kapliãky na Vítové (pﬁevod stavby
do vlastnictví MF).
• RMF ukládá radnímu Mgr. P. Pagáãovi,
pﬁedsedovi Komise pro ‰kolství, mládeÏ
a tûlov˘chovu pﬁi RMF, projednat moÏnost vybudování nauãné stezky v okolí
MF vã. návazností na MLP s atributy zejména historick˘mi, zemûpisn˘mi, pﬁírodovûdn˘mi, a to v termínu do 30. 9.
2007.
• RMF bere na vûdomí závûry z místního ‰etﬁení ve vûci umístûní sloupÛ veﬁejného osvûtlení na ul. P. I. Stuchlého,
Fry‰ták, ze dne 6. 8. 2007 a ukládá
Ing. M. Kasalovi tyto závûry uplatnit jako stanovisko mûsta Fry‰táku v rámci
stavebního ﬁízení.
• RMF bere na vûdomí Rozhodnutí ã.
99, ã. j. KUZL 44543/2007, spis. zn.:
KUSP 44543/2007 ÎPZE – DZ, Zmûna
ochranného pásma vodárenské nádrÏe
Fry‰ták, ze dne 7. 8. 2007 s tím, Ïe nebude podávat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

• RMF v návaznosti na usnesení ã. R
12/2007/V/14 dne 25. 7. 2007
schvaluje v˘pÛjãku ãásti mûst. poz. p. ã.
22/1, o v˘mûﬁe 140 m2, k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, Ïadateli Ing. Mlãochovi,
Fry‰ták, za úãelem vybudování zámkové
dlaÏby, obrubníkÛ a pﬁedzahrádky pﬁed
domem ã. p. 9 v Dolní Vsi, schvaluje
uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce na dobu
neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje v˘pÛjãku ãásti mûst.
poz. p. ã. 255/1 a 256/1, oba v k. ú.
Vítová, obec Fry‰ták, o v˘m. do 85 m2,
Ïadateli manÏelÛm Uhroviãov˘m, Zlín za
úãelem provedení dvou pﬁíleÏitostn˘ch
parkovacích míst pro nû samotné i pro
ostatní obãany MF, a to z dÛvodu zaji‰tûní uÏívání pozemkÛ jakoÏto veﬁejného
prostranství bez jakéhokoliv omezení.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
do 29. 8. 2007 stanovisko vã. ekonomické nároãnosti k moÏnosti umístûní
obytn˘ch bunûk sociálního bydlení na
pozemcích mûsta.

• RMF v souladu s ust. § 685 – 720
zák. ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, v platném znûní, v souladu se zákonem ã. 107/2006 Sb. a v návaznosti na sdûlení MMR ã. 151/2007 Sb.
s platností od 1. 1. 2008 schvaluje cenu nájemného v mûstsk˘ch bytech takto: a) Byty v ãísle popisném 16 na ul. P.
I. Stuchlého, Fr y‰ták, ve v˘‰i 13,Kã/m2; b) Byty v ãísle popisném 44,
nám. Míru, Fry‰ták, ve v˘‰i 18,- Kã/m2;
c) Byty v ãísle popisném 386, ul.
Souhrady, Fry‰ták, ve v˘‰i 22,- Kã/m2.
• RMF bere na vûd. návrh na pﬁistoupení MF ke smlouvû obcí a mûst proti daÀové diskriminaci. RMF podporuje ve‰keré iniciativy vedoucí k zásadní zmûnû
zákona o rozpoãtovém urãení daní.
• RMF schvaluje zﬁízení oficiální úﬁední
desky (dostupné 24 hodin dennû)
v prÛchodu radnice s platností k 1. 1.
2008, souhlasí s odstranûním stávajících vitrin (i úﬁedních desek) na námûstí Míru a ukládá realizovat v rámci provozu OSMM.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 14/2007/V ze dne 17. záﬁí 2007 (V˘bûr)
• RMF schvaluje RO ã. 22/2007.
• RMF bere na vûdomí v˘roãní zprávu
Z· Fry‰ták za ‰kolní rok 2006/2007
a ukládá Mgr. P. Pagáãovi projednat tuto zprávu v K·MT vã. pﬁedloÏení stanoviska komise.
• RMF bere na vûdomí harmonogram
poﬁizování nového územního plánu mûsta Fry‰ták (vãetnû pﬁedpokládan˘ch nákladÛ) ve smyslu nového stavebního zákona (a související legislativy), navrÏen˘
MûÚ Fry‰ták, odborem v˘stavby, zastoupen˘m Ing. arch. J. Kudûlkou, a doporuãuje ZMF schválit tento postup.
• RMF bere na vûdomí v˘zvu iniciativy
„Ne Základnám“ ve smyslu petice za
úãelem vyhlá‰ení referenda o umístûní
základny Národního raketového systému obrany USA v âR.
• RMF ukládá pí Pl‰kové neprodlenû zajistit pro zájemce z ﬁad obãanÛ mûsta
Fry‰táku zveﬁejnûní textu petice za vyhlá‰ení celostátního referenda o umístûní základny Národního raketového
systému obrany Spojen˘ch státÛ americk˘ch v âR na obecní v˘vûsce, ve FL
vã. odkazu na webov˘ch stránkách mûsta s tím, Ïe jako místo moÏnosti podpisu petiãního archu rada urãuje kanceláﬁ
pí Pl‰kové - dveﬁe ãíslo 305.
• RMF schvaluje objednávku Ratingu
mûsta Fry‰táku za rok 2006 u spoleãnosti CCB – Czech Credit Bureau, a. s.,

Na Pﬁíkopû 21, 117 19 Praha 1, zast.
Ing. Pavlem Fingerem, MBA a ukládá neprodlenû zajistit Ing. M. Ja‰kovi.
• RMF bere na vûdomí zprávu starosty
o závûru usnesení mikroregionu Lukovské podhradí, kter˘m se mikroregion vyslovil pro podporu zavádûní systému
decentralizovaného ãi‰tûní odp. vod.
• RMF bere na vûdomí informace místostarosty o podmínkách poﬁízení objektÛ sociálního bydlení.
• RMF bere na vûdomí nabídku na moÏnost zapojení mûsta do projektu obce
a mûsta na DVD a ukládá L. Miklovi tuto nabídku projednat v kulturní komisi
vã. pﬁedloÏení stanoviska radû.
• RMF schvaluje ke dni 20. 9. 2007
zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit ãást mûst.
pozemku p. ã. 2/1, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 12 m2, Ïadatelce pí
R. Pospí‰ilíkové, Fr y‰ták, ke zﬁízení
sjezdu z pozemku p. ã. 621/1 na ul.
Jiráskova a uzavﬁít s ní pﬁíslu‰nou
smlouvu o v˘pÛjãce.
• RMF schvaluje pronájem nebytov˘ch
prostor ve SdruÏeném objektu ã. p.
386, a to místnost ã. 1.11 o v˘mûﬁe
11,66 m2 a spoleãn˘ch prostor – 1/16
chodby ã. 1.12.1 o v˘mûﬁe 1,12 m2 za
cenu 720,- Kã/m2/rok a místnosti ã.
1.11 Ïadateli fû Trvalé stavby, s. r. o.
Fry‰ták, se sídlem nám. Míru 386, 763
16 Fry‰ták, IâO 26928621, zastoupe-

nou p. Petrem Hala‰tou, jednatelem firmy, na dobu neurãitou od 1. 10. 2007,
schvaluje uzavﬁení smlouvy o pronájmu
nebytov˘ch prostor a povûﬁuje starostu
podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje zakoupení 60 ks stolních kalendáﬁÛ Cimbálové muziky 2008
k reklamním úãelÛm v celkové cenû
3.213,- Kã a ukládá Ing. M. Ja‰kovi neprodlenû zajistit.
• RMF bere na vûdomí závûry K·MT
a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit PD na
ﬁe‰ení vestibulu v objektu M· Fry‰ták.
• RMF bere na vûdomí informace
o moÏnosti vyuÏití kompostování v rámci systému likvidace SKO (viz platná legislativa v návaznosti na poÏadavky EU)
a ukládá místostarostovi zajistit dal‰í
informace k tomuto systému a projednat moÏnosti kompostování v dal‰ích
orgánech mûsta.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
PD za úãelem rekonstrukce objektu kapliãky na Vítové vãetnû moÏn˘ch terénních úprav okolí.
• RMF souhlasí s realizací trojstranného kulturního projektu – vánoãní koncert a m‰e za spolupráce SDOM, Fry‰tácké Javoﬁiny a sboru Chorus Carolinus v období Vánoc roku 2008.
• RMF bere na vûdomí zprávu starosty
o prÛbûhu druÏebních dnÛ v obci MuráÀ
bez pﬁipomínek.
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SEZNAM ZKRATEK
ESO
– ekonomicko-správní odbor
FL
– Fry‰tácké listy
IA
– investiãní akce
JSDH MF – Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Fry‰táku
KÚZK
– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje
MF
– Mûsto Fry‰ták
MûÚF
– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták
MK
– místní komunikace
NNO
– nestátní nezisková organizace
OS
– obãanské sdruÏení
OSA
– Ochrann˘ svaz autorsk˘
OSMM – odbor správy majetku mûsta
OVÎP
– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí
OZV
– obecnû závazná vyhlá‰ka
PD
– projektová dokumentace
PDSP
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
RMF
– Rada mûsta Fry‰táku
RO
– rozpoãtové opatﬁení
¤SZK
– ¤editelství silnic Zlínského kraje
ZMF
– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku

CENÍK INZERCE
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Kalendář
FRYŠTÁK 2008
Oznamujeme obãanÛm, Ïe Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku opût pﬁipravuje
na pﬁí‰tí rok vydání oblíbeného stolního
kalendáﬁe Fr y‰ták 2008 (tentokrát
s názvem Listujeme kronikami) s termíny svozu odpadu, ‰kolních prázdnin
i hlavních církevních svátkÛ.
Kalendáﬁ bude distribuován v mûsíci
listopadu, o jeho vydání budeme obãany vãas informovat.

Upozornění
Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku nabízí
obãanÛm sluÏbu Zasílání informací
z hlá‰ení mûstského rozhlasu a aktuálních zpráv z radnice prostﬁednictvím mailové po‰ty. SluÏba je zdarma, objednávky je moÏno zasílat mailem na adresu:
kultura@frystak.cz.
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Výpisy Czech Point
téÏ na pracovi‰ti ovûﬁování podpisÛ a listin ve Zlínû
Ovûﬁen˘ v˘pis z katastru nemovitostí nebo z veﬁejn˘ch ãástí obchodního ãi Ïivnostenského rejstﬁíku v rámci projektu Czech Point budou moci ve Zlínû Ïadatelé
získat také na pracovi‰ti ovûﬁování podpisÛ a listin Odboru obãansko-správního
Magistrátu mûsta Zlína. Na pﬁepáÏkách, kde se nyní ovûﬁují podpisy a listiny, budou
vydávat téÏ i v˘pisy prostﬁednictvím Czech Pointu od ﬁíjna leto‰ního roku.
V souãasné dobû Zlínská radnice poskytuje ovûﬁené v˘pisy z Czech Pointu na
tﬁech místech: v Mûstském informaãním a turistickému stﬁedisku na radnici,
v Odboru Ïivnostenském na Tﬁídû Tomá‰e Bati 3792 a v Odboru obãansko-správním na L. Váchy 602 (pracovi‰tû evidence obyvatel).
Od dubna, kdy Zlínská radnice zaãala tyto v˘pisy poskytovat, vydala 84 v˘pisÛ.
Z toho 32 z katastru nemovitostí a 52 z veﬁejn˘ch ãástí obchodního rejstﬁíku.
O ovûﬁen˘ v˘pis z veﬁejn˘ch ãástí Ïivnostenského rejstﬁíku na zlínském magistrátu
zatím nikdo tímto zpÛsobem nepoÏádal.
Poplatek za vydávání ovûﬁen˘ch v˘pisÛ ãiní padesát korun za kaÏdou, i zapoãatou stránku.
Pramen: www.mestozlin.cz
placená inzerce

Zajímavosti o vodě z vodovodu
Tvrdost vody
Obecnû se tvrdostí vody rozumí mnoÏství pﬁímûsí, hlavnû vápníku a hoﬁãíku ve
vodû. V jednotliv˘ch geografick˘ch oblastech se tvrdost vody ãasto li‰í. Voda pocházející z kﬁídovité oblasti je tvrd‰í neÏ ta z oblasti Ïulové. Mûkká pitná voda je
hlavnû v oblastech, kde se pitná voda upravuje z povrchové vody. Optimální tvrdost
je 2 -3,5 mml/l. Vápník, kter˘ tvoﬁí hlavní sloÏku tvrdosti, nemá v Ïádném pﬁípadû
negativní vliv na na‰e zdraví. Voda z vodovodu je tedy nejjednodu‰‰ím kaÏdodenním
zdrojem vápníku pro ná‰ organizmus, díky niÏ‰ímu obsahu minerálních látek ménû
zatûÏuje ledviny. Ze zdravotního hlediska dáváme pﬁednost spí‰e vodû tvrd‰í.
NeÏádoucím projevÛm tvrdé vody napﬁ. tvorba povlaku na hladinû kávy nebo ãaje, prodlouÏení doby vaﬁení nebo ztráta aromatick˘ch látek z jídel a nápojÛ pﬁedejdete pﬁidáním nûkolika kapek citrónové ‰Èávy nebo kyselinou askorbovou (1‰petka
na 1 litr vody), která je bûÏnû dostupná v lékárnách.
Jak rozeznáte tvrdou vodu od mûkké?
Tvrdá voda: m˘dlo ménû pûní a snadno se oplachuje, zanechává bûlavé stopy
v hrncích na nádobí a na sanitárním vybavení. ZpÛsobuje tvorbu vodního kamene
v teplovodních trubkách, ohﬁívaãích vody a dal‰ích spotﬁebiãích. V pﬁípadû tvrdé vody se doporuãuje pouÏívat zmûkãovaãe vody napﬁ. pﬁi praní prádla nebo do Ïehliãky, ale vÏdy dle doporuãení v˘robce.
Pokud voda nemá v˘‰e zmínûné úãinky, jedná se o vodu mûkkou.
Zdraví a krása
Mûkká voda je v porovnání s vodou tvrdou naopak lep‰í pro pleÈ, ale také se
v ní napﬁíklad lépe pere prádlo. Spotﬁebu m˘dla a ostatních hygienick˘ch prostﬁedkÛ není dobré pﬁehánût a vÏdy je nutné je z pleti dobﬁe spláchnout, nejlépe pomocí ãisté vody. Doba koupele by nemûla b˘t pﬁíli‰ dlouhá. Pﬁi del‰í koupeli pﬁidejte do
vody zjemÀující olejové pﬁísady prosti vysu‰ování pleti, i pﬁíli‰ teplá voda má na pleÈ
vysu‰ující úãinek. Dlouhé sprchování nebo koupání v horké vodû mÛÏe b˘t, stejnû
jako pouÏívání nûkter˘ch pﬁípravkÛ, pﬁíãinou vzniku alergií, které omylem pﬁiãítáme
chlorované vodû. Pﬁi práci s mycími prostﬁedky pouÏívejte gumové rukavice, po
skonãení práce si ruce opláchnûte studenou vodou.
A praktická informace na závûr
V pﬁípadû poruchy na pﬁívodu pitné vody nebo havárii na kanalizaci volejte 24
hodin dennû bezplatnou linku 800 100 063 spoleãnosti Zlínská vodárenská, a.s. –
Va‰eho dodavatele vodárensk˘ch sluÏeb. Spoleãnost, která je ãlenem skupiny
Veolia Voda, zásobuje pitnou vodou 155 tisíc obyvatel a podnikatelsk˘ch subjektÛ
na území zlínského okresu. Spravuje 1040 km vodovodní sítû a 561 km kanalizaãní stok.
Helena Koutná, Zlínská vodárenská, a.s.
FRY·TÁCKÉ LISTY 10/2007
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POKYNY PŘED ZAHÁJENÍM TOPNÉ SEZÓNY
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Zlínského kraje vyjíÏdûl v minulém roce k celé ﬁadû poÏárÛ zpÛsoben˘ch nedbalostí lidí, kteﬁí podcenili nebezpeãí pﬁi topení. Série tragick˘ch úmrtí nás
nutí neustále veﬁejnost varovat a upozorÀovat na základní
chyby pﬁi uskladÀování paliv, spalování v jejich spotﬁebiãích
a na chyby v prÛbûhu samotného topení.
Hasiãi by rádi veﬁejnosti pﬁipomenuli, Ïe instalovat a uÏívat lze pouze schválené typy spotﬁebiãÛ paliv, urãen˘ch k vytápûní objektÛ a je nutné se ﬁídit pﬁedpisy a návody v˘robce
pro jejich instalaci, umístûní, uÏívání, obsluhu a údrÏbu.
Zákon o poÏární ochranû kaÏdému ukládá povinnost dodrÏovat podmínky nebo návody, vztahující se k poÏární bezpeãnosti v˘robkÛ nebo ãinností, a poãínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku poÏáru, zejména pﬁi pouÏívání tepeln˘ch,
elektrick˘ch, plynov˘ch a jin˘ch spotﬁebiãÛ a komínÛ, pﬁi skladování a pouÏívání hoﬁlav˘ch nebo poÏárnû nebezpeãn˘ch látek, manipulaci s nimi nebo s otevﬁen˘m ohnûm ãi jin˘m
zdrojem zapálení. Podrobnosti o tûchto povinnostech upravuje vyhlá‰ka ã.246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
NA CO SI DÁT POZOR, NEÎ ZAâNETE TOPIT
KaÏd˘ by mûl pﬁedev‰ím vûdût, v jak˘ch lhÛtách je povinen zajistit provedení pravideln˘ch revizí plynov˘ch a elektrick˘ch spotﬁebiãÛ nebo ãi‰tûní a kontrol komínÛ pro jednotlivé typy tepeln˘ch spotﬁebiãÛ. Mûl by si zkontrolovat, zda je
ﬁádnû upevnûn˘ kouﬁovod, zda není nûkde spotﬁebiã nebo
kouﬁovod propálen˘. Opatrnosti je tﬁeba dbát zvlá‰tû pﬁi vysypávání Ïhavého popela - popel ukládat do nehoﬁlav˘ch nádob, které jsou neporu‰ené, uzavíratelné a umístûné v bezpeãné vzdálenosti od hoﬁlav˘ch látek a stavebních konstrukcí z hoﬁlav˘ch hmot. KaÏdoroãnû se stává ‰patné ukládání
popela pﬁíãinou poÏárÛ nejen popelnic a kontejnerÛ, ale
i obytn˘ch a hospodáﬁsk˘ch budov.
Je dÛleÏité kontrolovat skladování paliva, a to hlavnû uhlí
i zbytkÛ dﬁevní hmoty napﬁ. pilin a kÛry. Zde hrozí uÏ v tuto
dobu nebezpeãí samovznícení. K tomu jsou náchylné pﬁedev‰ím hor‰í druhy uhlí. Proces samovznícení uhlí podporuje
skladování ve vût‰ích hromadách (u uhelen rodinn˘ch domkÛ je kritická hranice 1,5m v˘‰ky), dále vlhkost, nestejnomûrná zrnitost a pﬁítomnost zbytkÛ dﬁeva a pilin. Skladovací
plocha musí b˘t pﬁed naskladnûním ﬁádnû vyãi‰tûna a nenavlhlá. Stûny uhelny ﬁádnû omítnuté, protoÏe napﬁ. cihlová drÈ
prokazatelnû urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte
oddûlenû od ostatních paliv a vÏdy zvlá‰È novou naváÏku od
staré. V jeho blízkosti zamezte umístûní zdrojÛ tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladnûného paliva. Pﬁi naskladnûní novû dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárÛstu teploty. Kontroly by mûly probíhat u novû dovezeného paliva kaÏd˘ den, pozdûji v t˘denních intervalech. Samovznícení se
projeví vytváﬁením vodní páry, d˘mu nebo zv˘‰ením teploty.
Pﬁi prvním zpozorování zvy‰ující se teploty proveìte ochlazení uhlí pﬁeházením nebo pﬁenesením na volné místo, kde se
rozestﬁe do vrstvy vysoké 0,25 – 0,5 m a nechá vychladnout.
P¤ÍPRAVA TOPIDEL
Máte pﬁed zimou vyãi‰tûná kamna a seﬁízen˘ kotel topení? Topná sezóna se uÏ zanedlouho rozebûhne, poãasí je‰tû
dovoluje napravit zanedbané! Splnûny by mûly b˘t zejména

pﬁedepsané povinné revize a kontroly. Zvlá‰tû dÛleÏité je to
u uÏivatelÛ plynového kotle, u nichÏ je stanovena povinnost
jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu,
ãistotou hoﬁákÛ poãínaje a funkcí pojistkového ventilu ãi termostatu konãe.
Topí-li se pevn˘mi palivy, zanesen˘ komín pﬁiná‰í nejen
‰patné hoﬁení, ale i nebezpeãí vznícení sazí. Zvlá‰tní nároky
jsou opût poÏadovány u plynov˘ch kotlÛ. U nich je nutná jak
ãistota komínov˘ch prÛduchÛ tak pﬁedepsaného tahu komína. A pozor! Odpovûdnost za stav komínu (jako souãást domu) nemá kominík, ale majitel objektu.
NùKTERÉ ZÁSADY BEZPEâNÉHO PROVOZU TOPIDEL
• Kolem kaÏdého topidla, podle druhu, je nutné dodrÏovat bezpeãné vzdálenosti od hoﬁlav˘ch stavebních konstrukcí, zaﬁizovacích pﬁedmûtÛ umístûn˘ch v okolí topidla z hoﬁlav˘ch hmot. RovnûÏ jsou stanoveny podmínky pﬁi instalaci topidla na podlahové krytiny (PVC, plovoucí podlahy apod.).
• Na povrch topidla neodkládat hoﬁlavé materiály a pﬁedmûty.
• KaÏd˘ spotﬁebiã pevn˘ch paliv instalovan˘ na podlaze
z hoﬁlav˘ch hmot musí b˘t opatﬁen ochrannou nehoﬁlavou
podloÏkou poÏadovan˘ch rozmûrÛ, která pﬁesahuje jeho pÛdorys.
• KaÏd˘ je povinen udrÏovat komíny a kouﬁovody v ﬁádném technickém stavu, zabezpeãovat jejich pravidelné kontroly a nepouÏívat komíny, u nichÏ byly zji‰tûny závady.
Podmínky jsou uvedeny v âSN EN 1443.
• KaÏd˘ je povinen zaji‰Èovat pravidelné ãi‰tûní a kontrolu komínÛ a kouﬁovodÛ spotﬁebiãÛ paliv.
LhÛty ãi‰tûní komínÛ dle vyhlá‰ky ã. 111/1981 Sb.
1) Komíny se spotﬁebiãi na tuhá a kapalná paliva do v˘konu 50 kW ‰estkrát za rok a s v˘konem nad 50 kW ãtyﬁikrát
za rok.
2) Komíny se spotﬁebiãi na plynná paliva do 50 kW, pokud jsou opatﬁeny komínovou vloÏku dvakrát za rok, do v˘konu 50 kW pokud nejsou opatﬁeny komínovou vloÏkou ‰estkrát za rok.
3) Komíny se spotﬁebiãi na plynná paliva s v˘konem nad
50 kW ãtyﬁikrát za rok.
4) Jsou–li do komínÛ zapojeny spotﬁebiãe paliv do v˘konu
50 kW v rekreaãních domcích a chatách, pokud nejsou uÏívány celoroãnû, nejménû jednou za rok.
D¤EVO – TRADIâNÍ PALIVO
Polenové dﬁevo je tradiãním palivem. Jeho v˘hodou je lep‰í dostupnost (i cenová) neÏ u ostatních paliv. Na rozdíl od
ostatních dodavatelsk˘ch paliv je v‰ak potﬁeba provést mnohé úpravy, neÏ je moÏné získat tepelnou energii. Ostatní paliva jsou ze strany dodavatele pﬁipravena ke spalování (uhlí,
oleje, zemní a zkapalnûn˘ plyn, elektrická energie).
Pokud ov‰em mÛÏeme vûnovat, spí‰e místo penûz, ãas
na pﬁípravu topiva, je pro nás polenové dﬁevo finanãnû nejpﬁijatelnûj‰í. Pﬁi jeho zpracování a spalování je v‰ak nutno
pﬁihlíÏet k mnoha zdánlivû nesouvisejícím faktorÛm.
Biomasou naz˘váme hlavnû dﬁevní odpad a nové produkty (piliny, hobliny, peletky, brikety, sláma, ‰tûpka, kÛra).
Jejich efektivní spalování vyÏaduje moderní technologie,
mnoho z tûchto paliv má vysokou vlhkost, jiná jako tﬁeba pi-
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liny nebo sláma díky své vlastnosti
spékat se, vyÏadují odli‰n˘ proces
spalování. ZáleÏí hlavnû na zápalné
teplotû paliva a pﬁísunu vzduchu. Je
samozﬁejmé, Ïe pokud pﬁiloÏíme do
klasick˘ch kamínek balík slámy, teplo
je spotﬁebováno k uvolnûní vlhkosti,
dochází k ochlazování kamen a pouze
k uhelnatûní povrchov˘ch vrstev balíku. Klasická kamna neumí úãinnû vyuÏít vznikajícího dﬁevoplynu. Moderní
technologie pﬁi‰ly s dvoukomorov˘m
spalováním dﬁeva, jehoÏ v˘sledkem je
vy‰‰í úãinnost spalování (tedy niÏ‰í
spotﬁeba paliva) a hlavnû vysok˘ stupeÀ regulovatelnosti v˘konu pﬁi zachování jmenovité úãinnosti.

Víte, že ...

Pﬁi spalování vlhkého dﬁeva dochází:

16. ﬁíjen

- k velkému uvolÀování par, které
ochlazují kotlové tûleso a tím zhor‰ují podmínky pro spalování,
- zkondenzovaná pára reaguje
s uhlíkat˘mi sloÏkami a dehtuje,
- váÏe se na saze odlétající komínem a zamoﬁuje okolí,
- sniÏování tepelného v˘konu, mÛÏe
ochladit kotlové tûleso natolik, Ïe kotel vyhasne.

17. ﬁíjen
24. ﬁíjen

Zásadnû se doporuãuje topit dﬁevem s obsahem vody niÏ‰ím neÏ 30
%, optimálnû niÏ‰í neÏ 20 %. âerstvû
poraÏené a naﬁezané dﬁevo obsahuje
podle druhu, polohy a stáﬁí stromu
i více vlhkosti (více neÏ 50 % vlhkosti, proto je nutno dÛslednû rozli‰ovat
obsah vody v dﬁevinû a vlhkost dﬁeva). U listnat˘ch dﬁevin je toto procento obecnû vût‰í neÏ u jehliãnanÛ.
I uvnitﬁ kmene nalezneme rozdíly. Jarní dﬁevo, bûl a vr‰kové dﬁevo obsahují více vody neÏ letní dﬁevo, jádrové
dﬁevo a kulatina od paﬁezu. Abychom
si mohli uÏít tepla, snaÏíme se vlhkost sníÏit na pﬁijatelnou hranici.
Velmi dÛleÏitou vlastností palivového dﬁeva je vlhkost, která zásadnû
ovlivÀuje tepelné vlastnosti, v˘hﬁevnost dﬁeva rapidnû klesá se stoupající vlhkostí dﬁeva. Se stoupajícím objemem vody v dﬁevní hmotû klesá její
v˘hﬁevnost, protoÏe stoupá mnoÏství
tepla potﬁebné k odpaﬁení obsaÏené
vody. Odpaﬁená voda navíc neblaze
pÛsobí na tepelnou techniku a proces spalování.
Va‰e pﬁípadné dotazy mÛÏete smûﬁovat na odbory prevence pﬁíslu‰n˘ch
hasiãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ. Na‰i
odborníci Vám rádi poradí.
kpt. Bc. Ivo Mitáãek
tiskov˘ mluvãí HZS Zlínského kraje
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1. ﬁíjen

4. ﬁíjen
5. ﬁíjen
9. ﬁíjen
10. ﬁíjen
15. ﬁíjen

28. ﬁíjen
31. ﬁíjen

Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady
z roku 1974
Mezinárodní den seniorÛ, slaví se od roku 1991 z rozhodnutí Valného
shromáÏdûní OSN
Svûtov˘ den vegetariánství, vyhlá‰en Severoamerickou vegetariánskou
spoleãností, slaví se od roku 1977
Svûtov˘ den lidsk˘ch sídel (1. pondûlí v ﬁíjnu), slaví se od roku 1985
Mezinárodní den ochrany zvíﬁat, v˘roãí narození sv. Franti‰ka z Assisi v roce 1182
Svûtov˘ den uãitelÛ, vyhlá‰en roku 1994
Svûtov˘ den po‰ty - v˘roãí zaloÏení Svûtové po‰tovní unie v roce 1874,
vyhlá‰en roku 1969
Svûtov˘ den du‰evního zdraví
Mezinárodní den za omezení pﬁírodních katastrof (2. stﬁeda v ﬁíjnu)
Mezinárodní den bílé hole, svátek zrakovû postiÏen˘ch lidí, slaví se od roku 1964
Svûtov˘ den v˘Ïivy - v˘roãí zaloÏení Organizace pro v˘Ïivu
a zemûdûlství v roce 1945, slaví se od roku 1981
Mezinárodní den za odstranûní chudoby, slaví se od r. 1972
Den Spojen˘ch národÛ - v˘roãí platnosti Charty OSN v roce 1945, slaví
se od roku 1947
Svûtov˘ den informací o rozvoji, slaví se z rozhodnutí Valného shromáÏdûní OSN z roku 1972 (OSN)
Den vzniku samostatného âeskoslovenského státu (státní svátek âR)
Svûtov˘ den spoﬁení
Den Dûtského fondu OSN UNICEF

VáÏení obãané,
Mûstsk˘ úﬁad ve Fr y‰táku poﬁádá
v sobotu dne 15. prosince 2007 Vánoãní
trhy na námûstí ve Fry‰táku. Zde mÛÏete
nav‰tívit stánky s perníãky, cukrovinkami,
s ochutnávkou a prodejem domácího medu, s v˘robky ze vãelího vosku a propolisu, vala‰sk˘mi frgály, domácí uzeninou,
svíãkami, knihami, hrníãky, adventními
vûnci, jmelím, dﬁevûn˘mi i ply‰ov˘mi hraãkami, odûvy, ‰álami, ãepicemi a jin˘m
zboÏím. Vyz˘váme i fry‰tácké obãany, aby
pﬁedvedli svÛj um a dovednosti a nabídli
zde své v˘robky (vlastní prodejní pult ãi
stolek nutn˘). V kulturním programu na
námûstí uvidíte folklórní soubory a dechovou hudbu Fry‰tácká Javoﬁina a loutkové koãovné divadlo. Nav‰tíví nás tradiãnû i Mikulá‰ se svou druÏinou a nadílkou pro nejmen‰í.
• Upozornûní pro prodejce
Objednávky prodejního místa je nutno od 1. listopadu t.r. telefonicky objednat
na tel. ãísle 577 911 051.
UpﬁednostÀujeme sortiment tradiãního vánoãního zboÏí, zejména ﬁemeslné
a rukodûlné v˘robky typické pro Vala‰sko, dále obãerstvení, peãivo, perníky, cukrovinky, vãelaﬁské produkty, v˘robce hraãek a dekoraãních pﬁedmûtÛ, knih a jiného dárkového zboÏí.
Zdroje informací k ãlánku na str. 7:
• P. Matûjka, Miroslav, OFM Cap.: Ne meãem a mû‰cem, ale bezbranností lásky.
Refugium Velehrad-¤ím, 1999, s. 45, 56/57, 68
• Pﬁívara, Milan: Z dûjin farnosti Lukov – Velíková. OÚ Lukov 2003, s. 106/107
• vzpomínky - poznámky kronikáﬁe MF dr. â. Zapletala
• vzpomínky P. Pavla Uhﬁíka, OFM Cap.
• foto – pan Jan DoleÏal, b˘val˘ kostelník u sv. Mikulá‰e ve Fry‰táku
Podûkování paní A. Zapletalové, mûstská knihovna, a ing. Janu Görigovi – za poskytnutí podkladÛ)
FRY·TÁCKÉ LISTY 10/2007

FL10/2007 25.9.2007 10:24 Stránka 7

Jak světlo o křišťál má duše o Tvou zazvoní...
Vzpomínka na knûze, uãence a muãedníka P. Fidéla Hoﬁína
Jsou lidé, kteﬁí se v na‰em vûdomí
zdánlivû mihnou, a pﬁece jejich cesty
spl˘vají s osudem národa. S Otcem
ThDr. Fidélem Hoﬁínem, jenÏ po roce
1955 léta pob˘val v „azylu“ fry‰táckém
- v nenápadném domku mezi ‰kolou,
sokolovnou, b˘val˘m DoleÏalov˘m
a Ticháãkov˘m, jsem se náhodou (byÈ
na náhody pﬁíli‰ nevûﬁím) setkal v obchÛdku u paní Vlasty Miku‰kové na námûstí: P. Hoﬁín, kapucín, si tu kupoval
kníÏku „·est legend hledá autora“.
ProtoÏe tuto zajímavou sondu do rodokmenu ãeské mytologie napsal mÛj tehdej‰í idol a uãitel univ. prof. PhDr.
Oldﬁich Králík, DrSc., hluboce vûﬁící ãlovûk, kter˘ v literárních semináﬁích dokázal zdravû rozbouﬁit mladá zvídavá
srdce (a svût m˘tÛ a legend mi uãaroval jiÏ v dûtství víc neÏ unylé pozemské
provizorium), zapﬁedli jsme s Otcem
Hoﬁínem debatu a obãas v ní pokraãovali.
Upﬁímnû jsem mu coby studentík závidûl jeho obdivuhodné znalosti, precizní jazykové vybavení i radostné duchovní zanícení (a proã si nepﬁiznat – i ten
ﬁádov˘ odûv, v nûmÏ se úãastnil obﬁadÛ
ãi v˘znamn˘ch církevních událostí...).
PonûvadÏ léta bûÏí a mnozí z tûch, jeÏ
nosím stále v srdci, ode‰li a odcházejí,
rád bych aspoÀ touto formou Otce F.
Hoﬁína, na‰eho b˘valého spoluobãana
a farníka pﬁipomnûl a podûkoval za
v‰echno dobré a krásné, co v nás zanechal. Kdo byl tento laskav˘ ãlovûk
a knûz, násilím vyrvan˘ z domova kapucínského, pﬁipomínající mi ãímsi nesmírnû podmaniv˘m P. Ignáce Stuchlého, zakladatele ãeského díla salesiánského?
Pocházel z rodiny lukovského zedníka
Franti‰ka Hoﬁína a jeho choti Franti‰ky,
rozené Holíkové z obce Velíková. Na
svût pﬁi‰el 18. bﬁezna 1904 v domu ã.
p. 94 a pokﬁtûn byl ve farním kostele
sv. Josefa následujícího dne Otcem Ignácem Pouãem. V Lukovû také nav‰tûvoval obecnou ‰kolu (1910 – 1915).
Tatínek zahynul záhy po pádu ze stﬁechy pﬁi opravû lukovského kostela a na
rodinu dolehly veliké starosti. Pﬁesto
maminka, pﬁíbuzní i pﬁátelé udûlali v‰e
pro to, aby nadan˘ chlapec vystudoval
olomoucké gymnázium. JiÏ tehdy budil
obdiv jazykov˘mi pﬁednostmi, seãtelostí i vûrností evangeliu.
Na univerzitách v Holandsku a v ¤ímû
(kde absolvoval fakulty filozofickou a teologickou) prokázal jedineãné kvality
duchovní i vûdecké, stal se uznávan˘m

polyglótem (znalcem ﬁady svûtov˘ch jazykÛ), promoval jako doktor teologie
(ThDr.) a 10. ﬁíjna 1926 sloÏil slavné
sliby v klá‰teﬁe OFM Capucinorum
v Praze na Hradãanech. Pﬁijal ﬁeholní
jméno Fidél. Na knûze byl vysvûcen
v ¤ímû v roce 1926. V letech 1932 –
1935 se podílel na vytváﬁení âeskomoravské a âeskoslovenské provincie
Ordo fratrum minorum Capucinorum,
po pádu protektorátu plnil v osvobozené vlasti misijní úkoly (napﬁ. na sklonku
roku 1948 ve Starém Jiãínû, kde i za
mrazivého poãasí pﬁijalo pﬁes 2 tisíce
obyvatel ze ‰irokého okolí svátost pokání a pﬁes 3 tisíce osob svátost oltáﬁní). V ãas nesvobody po roce 1950 proÏil 8 mûsícÛ ve vy‰etﬁovací vazbû a po
internaci byl pﬁeveden do civilní sféry
jako dûlník.
P. ThDr. Fidél Hoﬁín se obyãejné manuální práce nikdy ne‰títil. VáÏil si prost˘ch lidí, víra byla mu zá‰titou i ve chvílích uráÏek ãi tûÏk˘ch Ïivotních zkou‰ek. Tak ho znali i fry‰táãtí farníci po roce 1955, kdy tu bydlel a pracoval ve
Zlínû jako skladník a ve v˘robním druÏstvu Vala‰sk˘ dﬁevoprÛmysl Fry‰ták jako topiã, pﬁechodnû pÛsobil i jako zamûstnanec pohﬁební sluÏby. V kostele
sv. Mikulá‰e ve Fry‰táku slouÏíval m‰e
u boãního oltáﬁe, poslední léta svého
Ïivota pÛsobil jako duchovní v sociálních ústavech ve Fry‰táku a v Lukovû.
Vypomáhal duchovním správcÛm
v okolních farnostech. Svého ãasu uvaÏoval Otec F. Hoﬁín spolu s P. ·uránkem
o zaloÏení klá‰tera v Blatnici pod sv.
Antoníãkem.

âeslav ZAPLETAL
P. ThDr. Fidél Hoﬁín... MuÏ men‰í postavy, s typickou bílou bradkou, v prostém obãanském obleku ãi kapucínském ﬁádovém odûvu... Skromn˘, tich˘
ﬁeholník, obûtav˘ knûz, snad trochu
i básník, moudr˘ ãlovûk. Na sklonku
pozemské pouti oslepl – to je pro ctitele knih velmi nepﬁíjemné. Ale jeho pamûÈ, bohatá pﬁedstavivost a víra byly
mu jistotou, s níÏ 27. záﬁí 1977 – pﬁesnû pﬁed 40 léty - zesnul v Pánu v Domovû knûÏí v Moravci.
„BÛh je láska“ (Jan 4,8)“Pojìte milovat lásku. Láska není milovaná!“ (Sv.
Franti‰ek), ãteme na jeho smuteãním
oznámení. Z Moravce byl Otec Hoﬁín
pﬁevezen do rodného Lukova, kde se 3.
ﬁíjna konala v kostele eucharistická
obûÈ za zesnulého. Koncelebrovanou
m‰i svatou a obﬁady (dle knihy M. Pﬁívary o farnosti lukovské) vykonal sám
provinciál ﬁádu kapucínÛ, básník P. Jiﬁí
Jan Vícha. Otec ThDr. F. J. Hoﬁín odpoãívá v rodinném hrobû na lukovském
hﬁbitovû. Poslední rozlouãení s oblíben˘m ﬁeholním knûzem, vûdcem a dobr ˘m ãlovûkem probûhlo za veliké
úãasti duchovních, ﬁeholních bratﬁí
i sester, farníkÛ i spoluobãanÛ z celého
regionu a milované vlasti.

„... jak světlo o křišťál
má duše o Tvou zazvoní
a věčnost Tvá
nad věčnost mou
se nakloní.“
(Jiří Vícha, Verše psané pro mlčení. 1997, s. 93)

P. ThDr. Fidél Hoﬁín (vlevo) a P. Alois Piják na svatbû manÏelÛ Jana a Marie
DoleÏalov˘ch (1975)
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Delegace Fryštačanů v Muráni
Dostali jsme pozvání z druÏební obce MuráÀ (SR), abychom pﬁijeli na slavnost,
kterou zastupitelé Muránû poﬁádali na poãest nedoÏit˘ch st˘ch narozenin a vzpomínku na 35 let od úmrtí Antona Macáka. Delegace z Fry‰táku byla pûtiãlenná.
Páni starosta, místostarosta, radní a dvû zastupitelky.
Úãastnili jsme se vzpomínkov˘ch akcí,
koncertÛ v sále, na hﬁbitovû, v kostele
spolu s obãany Muránû a jin˘mi vzácn˘mi hosty.
Dovolte v‰ak nûkolik slov k osobû P.
Antona Macáka. Narodil se 25. ﬁíjna ve
Vi‰tuku, okres Pezinok. V osmnácti
vstoupil do Salesiánského ústavu v ·a‰tínû. Pak pﬁe‰el k nám, do Fry‰táku. Od
r. 1935 byl jako pedagogick˘ asistent
v salesiánsk˘ch ústavech ve Svätom
BeÀadiky a v Bratislavû. Do r. 1938 studoval teologii na PapeÏské univerzitû
v ¤ímû, kde byl 18. prosince 1938 vysvûcen.
PÛsobil v salesiánsk˘ch ústavech
v Trnavû, v Galantû, v ·a‰tínû a jinde.
Stal se redaktorem ãasopisu Salesiánské zvesti. V dobû likvidací muÏsk˘ch ﬁeholí ( r. 1950) byl pﬁedstaven˘m klá‰tera a ﬁeditelem salesiánského ústavu
v Hodoch u Galanty. Intervenován byl
v Pezinku, v Báãi, Podolníci, Malackách.
Od r. 1952 pÛsobil jako administrátor
farnosti v Muráni. Vûnoval se církevnímu
zpûvu a hudbû. Zpracoval Chrámov˘
zpûvník a slovenskou pohﬁební liturgii.
Zajímal se o regionální historii. Studoval
archivní prameny k dûjinám hradu i obce
MuráÀ. PouÏíval pseudonym Bystrík Muránsk˘. Sbíral lidové povûsti, poﬁekadla,
pﬁísloví. Vûnoval se i psaním vlastní poezie. Do tisku pﬁipravil knihy - ÎmeÀ po-

vestí spod MuráÀa, Kytku piesní spod
MuráÀa, sbírku Paberky. Psal zajímavé
pﬁíspûvky do Kroniky obce MuráÀ.
Zajímal se (po vûdecké stránce) o rozmnoÏování jedineãné muráÀské rostliny
- L˘kovca kriãkovitého - muránského.
Pln˘ch 20 let, co pob˘val v Muráni a byl
zde pastoraãním knûzem, rád poslouchal lidi, jejich vyprávûní, jejich Ïivotní
starosti, setkával se s formany, rolníky,
jedl s nimi chléb a pﬁipíjel si s nimi na
zdraví.
Profesor Macák cel˘ svÛj Ïivot, svÛj talent, své vzdûlání dal naplno sluÏbû církvi, salesiánÛm a v‰em obãanÛm Muránû. Srostl s jimi, stal se jejich souãástí.
Zemﬁel 31. srpna 1972 v Revúci a je pochován na hﬁbitovû v Muráni.

Krásn˘ kraj muránsk˘

(úryvek)

Muránská planina, Ïriedla, hory, lesy,
Krásami vravia mi- nechoì inde kdesi?
Kto sa raz napije z tej muranskej vody,
Nechce ísÈ z MuráÀa, pre MuráÀ sa zrodí.
Z MuráÀa nepojdem, to je moja voºa,
bo horám muránsk˘m srdce neodolá.
Keby som isÈ musel, já sa zasa vrátím,
iba ak Ïivot svoj v inom kraji stratím...
Z knihy Kytka piesní spod MuráÀa

V jedné osobû to byl knûz, básník, obdivovatel a ctitel pﬁírody. âlovûk s pevn˘mi morálními zásadami. âlovûk váÏen˘ a radující se ze v‰ech v‰edních vûcí
(z vína, z pﬁátelství, z hudby, z poezie).
S jeho jménem je spojen i jeho Ïák
Jan âambal, jehoÏ 50ãlenn˘ pûveck˘
sbor Schola cantorum sanctae Cecilie
(Cecilky z Kladna) zpívá písnû A. Macáka
zhudebnûné J. âambalem. Na koncertû
v Muráni v‰ak zpívalo 26 zpûvákÛ
Chotus Carolinus pod taktovkou Karla
Procházky. První koncert byl v pátek,
druh˘ v nedûli pﬁi m‰i a po m‰i klasick˘
repertoár. U hrobu P. Macáka pﬁi kladení vûnce dal‰í.
Program, kter˘ Murán‰tí pﬁipravili, byl
opravdu bohat˘. Dûti z M·, ze Z· zpívaly, recitovaly jeho básnû a písnû. Zdramatizovaly jeho povûst o Fabovej holi.
Zpívali murán‰tí muÏi, skupina muráÀsk˘ch Ïen Levenda (lidovû, odbornû - l˘kovec kriãkovit˘). Sly‰eli jsme macákovy
písnû latinské i italské, které zpíval pûveck˘ sbor z kostela sv. Juraje. Byli jsme
nad‰eni taneãním a pûveck˘m vystoupením folklorního souboru. Vûﬁte, nevûﬁte, zpívali a posléze i tanãili diváci, zpûváci i my, Fry‰taãané. Kdo chtûl, pokraãoval ve zpûvu pﬁi kytaﬁe u ohnû na zahradû. Témûﬁ celou noc se nesly písnû
slovenské i ãeské, lidové i umûlé, klidnou spící Murání. V‰ichni zpívali od srdce! V sále i v pﬁírodû!
Celá MuráÀ Ïila v pátek, sobotu, nedûli zpûvem, písnûmi, recitacemi nádhern˘ch ver‰Û A. Macáka.

I nám se tûÏko odjíÏdûlo z tohoto kouzelného kraje, kde obyvatelé vám dávají
srdce na dlani, kde pﬁátelství není fale‰né, strojené, kde máte pocit, Ïe jste mezi
sv˘mi.
Díky za siln˘ citov˘ záÏitek, na‰i milí Muránãané
SK.
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Nabídka zájmových kroužků
ve ‰kolním roce 2007 – 2008
Název krouÏku

vedoucí

den

ãas

Atletika 1. – 5. tﬁ.
Kopaná
Sportovní hry 4. – 5. tﬁ.
Pohybové hry 1. – 3. tﬁ.
Pramének – soubor
Pûveck˘ krouÏek od 1. tﬁíd
Matematick˘ pro 3. tﬁ.
Florbal 6. – 9. tﬁídy
Volejbal dívky
Volejbal mix
Horolezeck˘
Nûmãina
Pﬁírodopisn˘
Kluci v akci
Klub svûtobûÏníkÛ
Dramaticko-taneãní
Francouz‰tina

Mgr. L. Vavru‰a
p. J. Hrbáãek
Mgr. S. Knedlová
Mgr. S. Knedlová
p. V. Kunstová
p. V. Kunstová
Mgr. H. KoÏdoÀová
M. KocháÀová
Mgr. M. ·afáﬁová
Mgr. L.. Sovadina
p. R. Knedla
Mgr. D. Vojtû‰ková
M. Knedlová
Mgr. L. Vavru‰a
Mgr. E. Maru‰áková
M. KocháÀová
Bc. M. Langrová Bc. P. Zlámalová
p. H. Lupaãová
Mgr. B. ·ounová
p. A. Langer

pondûlí
stﬁeda a pátek
pondûlí
ãtvrtek
stﬁeda
ãtvrtek
dle dohody
ãtvrtek
pondûlí
pátek
ãtvrtek /v DISu/
stﬁeda
stﬁeda
pondûlí
dle akcí
úter˘
úter˘

12.30
16.00
13.00
11.20
14.00
11.20

h
h
h
h
h
h

13.30
13.30
16.00
14.30
16.00
14.00

h
h
h
h
h
h

stﬁeda
pondûlí
úter˘

15.00 h

Házená
DDD /dovednosti dívek/
Logické hry

REGION ZLÍNSKO
dobrovoln˘ svazek obcí
nám. Míru 12, Zlín 760 01,
telefon: 577 630 363
e-mail: info@regionzlinsko.cz
Zamûﬁení svazku
Pﬁedmûtem ãinnosti svazku obcí je
vzájemná koordinace aktivit, tvorba doporuãení a námûtÛ pro hospodáﬁsk˘,
sociální a kulturní rozvoj regionu ve
vztahu k cestovnímu ruchu. Zakladatelé byli k zaloÏení svazku vedeni vnímáním regionu Zlínsko jako specifické historické a kulturní oblasti s charakteristick˘mi pﬁírodními i sociálními podmínkami a tradicemi.
âinnost Regionu Zlínsko by mûla
vést k prosazování názorÛ a zájmÛ obcí
v regionu, které odpovídají nov˘m v˘vojov˘m trendÛm a pﬁispívat ke snaze
o zachování jeho tradic. Cílem je podpora trvalé prosperity regionu jako celku skrze citliv˘ rozvoj cestovního ruchu.
Filozofie turistického Regionu Zlínsko je
zaloÏena na principu spolupráce, nekonkurování si a spoleãné prezentaci
a propagaci daného území.

13.00 h

15.00 h

Informace z regionu
Akce v regionu
12. 10. Lampiónová prohlídka ZOO Le‰ná
14. 10. Slovácké hody s právem Spytihnûv
26. 10. Lampiónov˘ prÛvod Trnava
27. 10. Silov˘ trojboj finále ãesko-slovenské ligy druÏstev Ka‰ava
28. 10. ·evcovská pouÈ (Obuvnické muzeum Zlín)

Obce ze Zlínska a ČD budou lákat turisty
Mûsta a obce sdruÏené v Regionu
Zlínsko se snaÏí pﬁilákat turisty prostﬁednictvím Ïeleznice. Spoleãnû s âesk˘mi drahami (âD) vydalo sdruÏení obcí
propagaãní materiál obsahující seznam
památek a dal‰ích turistick˘ch cílÛ v regionu spolu s moÏnostmi, jak se k nim
dostat co nejblíÏe vlakem. NovináﬁÛm
to dnes sdûlil pﬁedseda Regionu Zlínsko Ondﬁej Kapusta.
Materiály jsou jiÏ k dispozici ve vlacích a na Ïelezniãních stanicích ve
Zlínském kraji a roze‰leme je i do okolních regionÛ, tedy do Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje,"/ ﬁekl novináﬁÛm Ludvík
Urban z Generálního ﬁeditelství âD.
Podle nûho jde o první rozsáhlej‰í spolupráci na podpoﬁe cestovního ruchu
mezi obcemi ve Zlínském kraji a âD.

Nejvíce prostoru dostala v materiálu
traÈ z Otrokovic pﬁes Zlín do Vizovic, podél které leÏí velká ãást mûst a obcí celého Regionu Zlínsko. Kromû toho lze
pﬁi cestû za památkami a dal‰ími turistick˘mi cíli na Zlínsku vyuÏít také Ïelezniãních tras ze Starého Mûsta do Luhaãovic ãi ãást koridoru mezi Otrokovicemi a obcí Spytihnûv.
SdruÏení Region Zlínsko vzniklo na
zaãátku roku 2005, jeho hlavním cílem
je podpora rozvoje cestovního ruchu.
Svazek nyní tvoﬁí mûsta Zlín, Vizovice,
Luhaãovice a Fry‰ták a obce Lípa,
Spytihnûv, Lukov, Zádveﬁice, DrÏková,
Trnava, Ka‰ava, Vlãková, Lukoveãek
a Bﬁeznice. Region tak turistÛm nabízí
napﬁíklad funkcionalistickou architekturu, lázeÀství ãi plavby po BaÈovû kanálu.
9
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SOS – poradna pro spotﬁebitele
Kontakty:
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvãí
pickova@spotrebitele.info, T.: 604 956 114

SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ âeské republiky (SOS), zaloÏené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové obãanské sdruÏení hájící zájmy spotﬁebitelÛ. Provozuje svá Spotﬁebitelská informaãní centra ve dvanácti krajích âR, informaãní spotﬁebitelsk˘ portál www.spotrebitele.info, vydává ti‰tûn˘ ãasopis ·tít spotﬁebitele a realizuje ﬁadu dal‰ích aktivit, zamûﬁen˘ch na zlep‰ení postavení spotﬁebitelÛ. Je ãlenem evropské spotﬁebitelské organizace BEUC i celosvûtové Consumers
International. Od roku 2003 je signatáﬁem Etického kodexu obãansk˘ch spotﬁebitelsk˘ch organizací; rejstﬁík signatáﬁÛ je pﬁístupn˘ na adrese kodex.spotrebitele.info.

Září – bylo měsícem biopotravin

Obtěžuje vás reklama?

Tisková zpráva ze dne 11. záﬁí 2007
Mûsíc záﬁí vyhlásilo ministerstvo zemûdûlství
mûsícem
biopotravin.
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ (SOS) upozorÀuje, Ïe ne v‰echny v˘robky, které
se na trhu objevují s oznaãením bio,
jsou skuteãn˘mi biopotravinami. Mnohé z nich pouÏívají tuto ochrannou
známku neoprávnûnû. SOS podalo podnût dozorov˘m orgánÛm na nûkolik v˘robcÛ, kteﬁí se zmínûného jednání dopou‰tûjí.
Ochranná známka BIO garantuje, Ïe
potraviny pocházejí z kontrolovaného
systému ekologického zemûdûlství
a byly osvûdãeny oprávnûn˘m certifikaãním orgánem. BIO potraviny musí
splÀovat v‰echny náleÏitosti a poÏadavky naﬁízení Rady EU 2092/1991 a zákona 242/2000 Sb., o ekologickém zemûdûlství. Chystané naﬁízení ES 834/
2007 o ekologické produkci a oznaãování ekologick˘ch produktÛ nabude
úãinnosti 1. 1. 2009. DodrÏování tûchto pravidel na v‰ech úrovních od zemûdûlské v˘roby, pﬁes zpracování aÏ po
koneãn˘ prodej spotﬁebiteli podléhá
pﬁísné kontrole ministerstva zemûdûlství.
„Na trhu se v‰ak i pﬁesto objevují potraviny a jiné produkty, které se takto
oznaãují neoprávnûnû,“ ﬁíká Jana Kaãerovská z právního oddûlení SOS.
SdruÏení jiÏ podalo podnût na zahájení
správního ﬁízení proti v˘robcÛm potravinov˘ch doplÀkÛ Bio koenzym Q 10 (v˘robce: Bio Commerce), BioDrain (v˘robce New Nordic Pharmabrands Ltd), BiooBran (v˘robce: Daiwa Pharmaceutical
Co., Ltd), Biopron (v˘robce: Valusun
a.s.), Bio Sprinuliny (v˘robce: Health
Links, s.r.o.), BioXtra (v˘robce: Biox healthcare s.a.) a Biofemin (NP Pharma
Sp.z.o.o.). V˘robci Bio koenzymu Q 10
jiÏ byla dozorov˘m orgánem uloÏena ve
správním ﬁízení pokuta. V souãasné dobû probíhá ve vûci ﬁízení u rozkladové
komise ministra zemûdûlství.
Neoprávnûn˘m uÏíváním ochranné
známky dochází k poru‰ování v˘‰e zmínûn˘ch pﬁedpisÛ o ekologickém zemûdûlství, naﬁízení 178/2002, kter˘m se
stanoví obecné zásady a poÏadavky potravinového práva, zákona 441/2003
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o ochrann˘ch známkách a zákona 634/
1992 o ochranû spotﬁebitele. Zákon
o ochranû spotﬁebitele v § 8 stanoví, Ïe
nikdo nesmí klamat spotﬁebitele, zejména uvádût nepravdivé, nedoloÏené,
neúplné, nepﬁesné, nejasné údaje
o skuteãn˘ch vlastnostech v˘robkÛ. Dle
§ 18a téhoÏ zákona pak nikdo nesmí
neoprávnûnû uÏívat ekoznaãku. Podnikatelsk˘m subjektÛm hrozí za spáchan˘ delikt pokuta ve v˘‰i aÏ 1 mil. Kã.
„Pokud spotﬁebitel hodlá zakoupit
skuteãnou biopotravinu, musí pﬁi jejím
v˘bûru pozornû hledat grafick˘ znak
BIO s nápisem produkt ekologické zemûdûlství a s ãíslem kontrolní organizace CZ-KEZ. JestliÏe nakupuje nebalené zboÏí (peãivo, ovoce atd.), musí prodávající bio pÛvod doloÏit platn˘m
osvûdãením,“ dodává Jana Kaãerovská.
Osvûdãení je podnikateli udûlováno
vÏdy jen na 12 mûsícÛ. I v prÛbûhu této lhÛty podnikatele certifikaãní orgán
kontroluje.
Najde-li spotﬁebitel produkt, kter˘ se
oznaãuje jako ekologick˘, ãistû pﬁírodní
ãi bio a nebude mít na obalu certifikaãní znaãku a kód, mÛÏe se obrátit na
SOS, které tento podnût pﬁedá pﬁíslu‰n˘m orgánÛm.

Hromada reklamních letákÛ pravidelnû plnící Va‰e po‰tovní schránky. Máte
obavy odjet na del‰í dobu mimo bydli‰tû právû proto, Ïe se vá‰ byt vinou pﬁetékající schránky stane snadn˘m terãem zlodûjÛ?
Nechcete-li b˘t uÏ dále obtûÏováni
vhazováním reklamních letákÛ do po‰tovní schránky? Staãí, abyste jejich
vhazování jasn˘m a viditeln˘m zpÛsobem odmítli. Oznaãte svoji schránku viditelnû nálepkou NEVHAZUJTE REKLAMU! zdarma distribuovanou SdruÏením
obrany spotﬁebitelÛ âR. Nálepka je
k dostání na v‰ech poradensk˘ch místech SOS, po‰tách a také na MûÚ ve
Fry‰táku.
Co dûlat pokud reklamní agentury nebo jejich spolupracovníci nerespektují
vá‰ nesouhlas s vhazováním reklamy
do po‰tovní schránky?
ObraÈte se na místnû pﬁíslu‰n˘ krajsk˘ Ïivnostensk˘ úﬁad se stíÏností.
NevyÏádanou reklamu, pokud spotﬁebitele obtûÏuje nebo pokud vede k jeho
v˘dajÛm, zakazuje § 2 zákona ã. 40/
1995 Sb., o regulaci reklamy.

Rekordy poradenství SOS spotřebitelům
přes internet a telefon
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ zaznamenalo v uplynul˘ch dnech v poradenské ãinnosti dva rekordy – za uplynul˘
mûsíc zodpovûdûli poradci na 1100
dotazÛ v internetové poradnû na
www.spotrebitele.info a v pondûlí 10.
záﬁí se dovolalo na poradenskou linku
100 spotﬁebitelÛ. SOS provozuje poradenskou linku SOS 900 08 08 08
(8 Kã/min) od léta 2002 a internetovou
poradnu od roku 2003. Rady po internetu ãi v osobních poradnách poskytuje SOS zdarma.
Poradenská ãinnost patﬁí k pilíﬁÛm
aktivit SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ âR.
SOS provozuje 17 osobních poraden po
celé republice, od léta 2002 funguje
poradenská linka SOS po telefonu 900

Tisková zpráva ze dne 12. záﬁí 2007
08 08 08 (tarif 8 Kã za minutu) a s rozvojem internetu roste zájem i o internetové poradenství.
„Jeho v˘razn˘ rÛst jsme zaznamenali
v uplynulé roce, kdyÏ na‰i poradci zvládli odpovûdût po internetu 8 000 dotazÛ, z celkového poãtu více neÏ 34 000
otázek spotﬁebitelÛ, se kter˘mi se na
nás obrátili,“ zdÛrazÀuje Ivana Picková,
mluvãí SOS. „NárÛst zájmu spotﬁebitelÛ o poradenství vÛbec roste, uÏ nyní se
ukazuje, Ïe ve srovnání s uplynul˘m rokem, kdy jsme zaznamenali nárÛst o více neÏ 100 procent, v leto‰ním roce
ãíslo opût vzroste,“ bilancuje ãísla za
osm mûsícÛ leto‰ního roku Picková.
Velk˘ zájem mají spotﬁebitelé o poradenskou linku SOS po telefonu. „ByÈ je
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Stará lípa v Lukovečku
Uprostřed vesnice stará lípa stojí,
vzpomínky na mládí se v hlavě mé rojí.
A kaplička, ta patří, lípo, také k tobě,
já dodnes miluji vás stále obě.
Ještě když děckem malým jsem byla,
kol vás obou jsem bosá běhávala
a děti z celé vesnice se scházívaly,
za balonem či puckou jsme se honívali.
A když časy nám dětství vzaly,
pod tebou, lípo, jsme rádi sedávali.
Tvé listí šumělo
a svět se nám krásný zdál,
my zestárli a život běžel dál.
I ty, lípo, vrásčitý kmen máš,
ale ty žiješ a ještě moc času máš.
Ty ještě naše potomky těšit bude
a v historii naší nikdy nezahyneš.

dokonãení ze str. 10
to jediná zpoplatnûná forma poradenství, lidé vyuÏívají její operativnosti,
kdyÏ zavolají pﬁímo z obchodu nebo nûjaké provozovny a zji‰Èují, zda tvrzení
prodávajícího jsou v souladu se zákonem nebo se ptají na svá práva v dané
situaci,“ vysvûtluje v˘hody linky tisková
mluvãí SOS a dodává: „Poradci si naopak pochvalují, Ïe i díky dílãímu zpoplatnûní spotﬁebitelé mluví k vûci a bûÏná rada trvá pﬁibliÏnû 3,5 minuty.“
Na placené lince SOS, která je v provozu s poradcem kaÏd˘ pracovní den od
8 do 17 hodin a v automatickém reÏimu mimo tyto hodiny, zodpovûdûli v loÀském roce poradci více neÏ 13 tisíc dotazÛ spotﬁebitelÛ a dá se pﬁedpokládat,
Ïe toto ãíslo bude v leto‰ním roce opût
pﬁekroãené. Z celkové ãástky hovorného získává SOS men‰í ãást, která bo-

huÏel ani nepokr˘vá celkové náklady na
provoz poradny. Ta je tak moÏná zejména díky podpoﬁe od Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR.
Na webov˘ch stránkách www.spotrebitele.info najdou lidé nejen Poradnu,
ale mají moÏnost získat informace o firmû, s níÏ napﬁíklad chtûjí uzavﬁít smlouvu o provedení práce, cestovní kanceláﬁi, s níÏ chtûjí jet na zájezd, nebo
o obchodníkovi, u kterého chtûjí nakupovat atd. To v‰e najdou v databázi
spotﬁebitelsk˘ch zku‰eností. Bez zadání vlastního dotazu se mohou spotﬁebitelé také podívat, jaké otázky jsou nejãastûj‰í a moÏná, Ïe uÏ tady najdou odpovûì na svÛj dotaz a nemusí ãekat 10
dní na odpovûì z poradny.
Server obsahuje ﬁadu dal‰ích informací, vãetnû moÏnosti získat v˘hodn˘
ãlensk˘ balíãek.

Já vracím se zpátky o mnoho let,
nemohu ani domyslet jaký zázrak
se s tebou stal.
Kdo tvé semínko malé do půdy dal,
o tebe s láskou pečoval
než jsi povyrostl,
snad tě i do půdy u kapličky vsadil,
ten už tady není, zůstal v zapomnění.
Já s láskou hladím tvůj kmen vrásčitý,
kde jistě je i kousek života mého ukrytý.
A ty kapličko májová
stále stejná zůstáváš,
mě jistě dobře znáš, vzpomínáš?
I zvon tvůj jsem často rozezněla,
na májové jsem k tobě chodívala.
To všechno vzal dlouhý čas,
jen vzpomínka milá zůstává v nás.
Pozn.
Tato báseň byla složena jako vzpomínka paní
Jarmily Humpolíčkové, rozené Barboříkové, rodačky z Lukovečku, ve svých 86 letech.
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Malý pohled do historie včelařství
J. A. Komensk˘:
„Z vãelaﬁství nauãil jsem se pﬁírodu více znáti a více milovati, neÏ z mnoha knih uãen˘ch...“
Vãelaﬁství není jen uspokojování zálib jednotlivcÛ, ale vÏdy
mûlo a dosud i má nesmírn˘ v˘znam pro celou spoleãnost. V
minulosti byla jeho prvoﬁadá dÛleÏitost v produkci medu, neboÈ ten byl jedin˘m sladidlem. Med dále slouÏil k v˘robû medoviny, velmi oblíbenému alkoholickému nápoji a rovnûÏ nacházel znaãné uplatnûní v tehdej‰ím lékaﬁství. Vãelího vosku,
se hojnû pouÏívalo zejména pﬁi svícení. Z tûchto dÛvodÛ vãelaﬁství bylo tedy v˘nosnou ãinností. V souãasnosti jsou tyto
produkce jiÏ druhoﬁadé, a to za opylovací funkcí vãel, ponûvadÏ vãely v této své schopnosti jsou v pﬁírodû nezastupitelné.
Mnoho obãanÛ a hlavnû pûstitelÛ ovocn˘ch stromÛ má na jaﬁe pﬁi kvûtu ovocn˘ch stromÛ radost, kdyÏ vidí a sly‰í vãelky na
kvûtech.
Nejstar‰ím dokladem o práci ãlovûka se vãelami je pravûká skalní kresba v Pavouãí jeskyni v Bicorp u Valencie ve ·panûlsku. Malba stará témûﬁ 15 tisíc let zachycuje dvû postavy
pﬁi vybírání medu z vãelstev pﬁeb˘vajících v lesích v dutinách
ztrouchnivûl˘ch stromÛ. Pozdûji si ãlovûk "pﬁenesl" strom blíÏe k obydlí – nejdﬁíve uﬁezané, duté ‰palky osazené vãelami,
pozdûji zaãal pro vãelstva vydlabávat dutiny zámûrnû do dopraven˘ch lesních kmenÛ. Nejstar‰í zmínku o chovu vãel v takov˘ch úlech (tzv. kláty) na na‰em území lze nalézt v Priskovû
zprávû z 5. stol. po Kristu. Lesní vãelaﬁení neboli brtnictví pﬁevaÏovalo aÏ do 16. století.
Ve stﬁedovûku byli vãelaﬁi ve velké váÏnosti. Jejich cechy a
spoleãenství se datují jiÏ od doby Karla Velikého. Mohli nosit
zbraÀ, mûli zvlá‰tní práva a vlastní, tzv. vãelaﬁsk˘ soud. Vãelaﬁi
stále ãastûji stûhovali vãelstva do blízkosti vãelaﬁova obydlí,
takÏe péãe o nû byla jednodu‰‰í. Pro med nebylo nutno lézt na
strom. Vãelaﬁ vyrábûl typické kláty v mnoha variantách. V˘roba
úlÛ ze slámy, rákosu, palachu nebo proutí znamenala pro vãelaﬁe podstatné zjednodu‰ení technologického procesu; uplést
v zimû pár ko‰Û bylo podstatnû jednodu‰‰í neÏ vydlabávat
kmeny stromÛ. A tak vznikaly ko‰e, naz˘vané ko‰nice, nejrÛznûj‰ích tvarÛ - zvoncovité, ‰piãaté a slamûné válce. Ko‰nice
dnes slouÏí jako ozdoba, i kdyÏ pro vãelaﬁení jsou stále pouÏitelné.
Pozdûj‰í ﬁemesln˘ um je znám ze zachoval˘ch úlÛ, které byly ãasto bohatû zdobeny. Nejstar‰í úl zachovan˘ v âesk˘ch zemích je z roku 1673. Bûhem 16. stol. do‰lo k relativnímu poklesu chovu vãel, pravdûpodobnû v souvislosti s rozvojem jin˘ch zemûdûlsk˘ch oborÛ, ale i ‰íﬁením vaﬁení piva, které bylo oproti medovinû levnûj‰í. Pﬁesto vãelaﬁení nezaniká a postupnû vznikají i vãelaﬁská seskupení, která sdruÏují zájmy vãelaﬁÛ. V na‰ich zemích mûl pro vãelaﬁství zásadní v˘znam památn˘ "Vãelaﬁsk˘ patent" císaﬁovny Marie Terezie, vydan˘ v roce 1775, kter˘ mûl platnost pro Dolní Rakousy a Moravu.
Patent sice mûl blahodárn˘ vliv na rozvoj vãelaﬁství, ale pﬁesto
nedokázal zabezpeãit potﬁebné mnoÏství vãelích produktÛ.
Snad i proto rakouská vláda v roce 1854 vybídla vesnické kantory a knûze, aby se ujali upadajícího vãelaﬁství a zajistili tak
jeho dal‰í rozvoj v Ïádoucí míﬁe. Zásluhy vesnick˘ch uãitelÛ a

faráﬁÛ o rozvoj pokrokového vãelaﬁení u nás jsou obrovské.
Napﬁíklad v zahradách Augustiniánského klá‰tera v Brnû nechal vybudovat vãelín a o chov vãel se zajímal objevitel základÛ moderní genetiky J. G. Mendel. Odrazem zv˘‰eného zájmu
o vãelaﬁství je i odborná literatura napﬁ. nûmecky psan˘ spis
Podstatná uãení a zpráva o chování vãel od Antonína Jan‰i nebo spis hostivaﬁského faráﬁe J. A. Jani‰e z roku 1790 Nová
vãelní kniha. Jani‰ byl nad‰en˘m propagátorem rozbûrn˘ch úlÛ
skládajících se z rÛzného poãtu stejn˘ch truhlíkÛ dle síly vãelstva, sestaven˘ch jako stojany nebo i leÏany. Do kaÏdého truhlíku stojanu vkládal vyjímateln˘ dﬁevûn˘ kﬁíÏ, na kter˘ vãely upevÀovaly celou stavbu v truhlíku, coÏ bylo velkou v˘hodou pﬁi
odebírání medu.
První vãelaﬁsk˘ spolek v âechách byl zaloÏen v roce 1852
pod názvem Spolek pro zvelební vãelaﬁství v âechách. Tento
spolek byl veden jen nûmecky. Teprve v roce 1864 vznikl první vãelaﬁsk˘ ãesk˘ spolek v Chrudimi a v následujících letech
ﬁada dal‰ích spolkÛ (podle statistiky z roku 1880 jich bylo 28).
V roce 1865 v Brnû se uskuteãnil sjezd rakousk˘ch a nûmeck˘ch vãelaﬁÛ. Zde Hruschka pﬁedvedl svÛj medomet zkonstruovan˘ na principu získávání medu odstﬁedivou silou. Velmi
cenn˘m pﬁínosem byl i vynález mezistûn Janem Mehringem v
padesát˘ch letech 19. století. Dal‰ím v˘znamn˘m poãinem bylo vydávání vãelaﬁského ãasopisu a to od roku 1867 s názvem
Vãela brnûnská, pozdûji pﬁejmenovan˘ na Vãelu moravskou.
Vycházel ve dvou verzích, v ãeském a nûmeckém jazyce a
dlouhou dobu byl nejvyhledávanûj‰ím a nejoblíbenûj‰ím vãelaﬁsk˘m ãasopisem ve stﬁední Evropû. V roce 1872 v âechách
a v roce 1898 na Moravû byly zﬁízeny zemské ústﬁední vãelaﬁské spolky. Na zaãátku 20. století vzniká místní spolek vãelaﬁÛ ve Fry‰táku.
O tom ale aÏ pﬁí‰tû.
Mgr. Jana Hrabíková, jednatel ZO âSV Fry‰ták

Občanské sdružení Klub důchodců Fryšták zve všechny členy i ostatní zájemce na

BESEDU O AUSTRÁLII,
která se koná v pondělí 22. 10. 2007 v 17.00 hodin v jídelně Penzionu ve Fryštáku.
Na hojnou účast se těší organizátoři.
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placená inzerce

Pozor na zahraniční med!

w w w. p e n z i o n - p a n o r a m a t a . c z

Je med, kter˘ si kupujeme v obchodech kvalitní?
Pﬁi rozsáhlé Akci Med zji‰Èovala Státní veterinární správa âeské republiky kvalitu zahraniãního medu na ãeském trhu. U ãeského medu - na rozdíl od nûkter˘ch
medÛ dovozov˘ch - nebyly shledány Ïádné závady. Závadn˘ byl ale slovensk˘ Med
kvetov˘ lesní v 500gramovém balení od v˘robce Slovbees. Pracovníci SVS u nûj
zjistili nevyhovující v˘sledky na chemické vy‰etﬁení a na neãistoty. Med uÏ byl staÏen z prodeje a byla udûlena pokuta. Kontrolní akce byly soustﬁedûny na místa
urãení, kam se dováÏí med, registrované obchody a na kontroly v provozovnách,
kde se zpracovává med.
Také se sledoval medu na trÏi‰tích a domácí prodej medu ze dvora. Doposud
byly shledány problémy u nûkter˘ch medÛ dovezen˘ch ze Slovenska, Polska
a ·panûlska. KvÛli reziduím sulfonamidÛ byla naﬁízena likvidace v‰ech ‰arÏí medu ze Slovenska. ·lo o med kvûtov˘ a lesní. Do Polska byla vrácena celá zásilka kvûtového a lesního medu kvÛli nepovolenému obsahu dextrinÛ a reziduí sulfonamidÛ. ·lo o pÛlkilogramová balení lesního medu a pÛlkilogramová balení
kvûtového medu. Dále pak byla pozastavena zásilka 74 sudÛ medu ze ·panûlska kvÛli zji‰tûnému obsahu nepovoleného tylosinu. Veterináﬁi jiÏ letos nepustili
do republiky nebezpeãn˘ med z Kuby. Obsahoval zárodky moru vãelího plodu.
Akce Med probíhala v âeské republice od zaãátku mûsíce srpna a byla vyhodnocena do konce mûsíce záﬁí.

J E S E N Í K Y

Rozvoj učňovských oborů v kraji
V souvislosti s neustálou dynamikou v˘voje na trhu práce se postupnû mûní také postavení a prestiÏ jednotliv˘ch profesí a odborností. V souãasné dobû nastal
ve Zlínském kraji aÏ varující nezájem ÏákÛ o obory ukonãené v˘uãním listem v oblasti strojírenství, jako jsou zámeãník, strojní mechanik, nástrojaﬁ, klempíﬁ, obrábûã kovÛ. Ze stavebních ﬁemesel potom u mlad˘ch lidí v˘raznû chybí chuÈ studovat obory jako je zedník, tesaﬁ, instalatér, podlaháﬁ nebo klempíﬁ pro stavební
v˘robu.
Zlínsk˘ kraj si dobﬁe uvûdomuje, Ïe
není moÏné riskovat zánik tûchto specializací, a proto propracoval systém motivaãních nástrojÛ, které by mûly vzbudit
ãi alespoÀ posílit zájem potenciálních
absolventÛ.Vzhledem ke kritickému nedostatku zájemcÛ o v˘‰e uvedené obory se Zlínsk˘ kraj rozhodl motivovat
z devát˘ch roãníkÛ vycházející Ïáky stipendijním programem "Podpora ﬁemesel v odborném ‰kolství". Nápad vyplácet tento motivaãní pﬁíplatek se zrodil
právû ve Zlínském kraji, kter˘ je ostatnû
vÛbec prvním regionem v âeské republice, kde se motivaãní pﬁíplatek vyplácí.
Forma stipendií jako motivace
Podle tohoto projektu, kter ˘ byl
schválen Radou Zlínského kraje, má
kaÏd˘ uãeÀ ve v˘‰e uvedeném oboru od
1. 9. 2007 poãínaje prvním roãníkem
nárok na mûsíãní finanãní odmûnu ve
v˘‰i 300 Kã. Pokud úspû‰nû postoupí
do druhého roãníkum, bude dostávat
mûsíãnû 400 Kã, ve tﬁetím roãníku pak
500 Kã. Pokud bude tento jedinec studovat s vyznamenáním, obdrÏí v jednotliv˘ch roãnících finanãní prémii ve v˘‰i

1 500 Kã v prvním roãníku, 2 500 Kã ve
druhém a 5 000 Kã ve tﬁetím roãníku.
Pro vyplacení pﬁíslu‰né ãástky v jednotliv˘ch mûsících staãí splnit jednoduchou
podmínku: nemít neomluvenou absenci.
Za tﬁi roky studia tak mÛÏe Ïák v uveden˘ch oborech získat ãástku 12 000 Kã,
pﬁi studiu s vyznamenáním se suma vy‰plhá na nezanedbateln˘ch 21 000 Kã.
Volba povolání je klíãem k úspûchu
Rodiãe i Ïák prostû musí mít dostatek
informací o tom, co jejich dítû v konkrétní firmû po ukonãení vzdûlání ãeká.
Tedy jaké je vlastnû prostﬁedí, ve kterém pracuje, jaké jsou ve firmû moÏnosti dal‰ího kariérního postupu, v˘‰ka
mzdy apod.
V leto‰ním roce bude Zlínsk˘ kraj
opût ve spolupráci s firmou SCIO testovat na podzim Ïáky devát˘ch tﬁíd. Tyto
testy jsou urãeny pﬁedev‰ím dûtem a jejich rodiãÛm pro lep‰í orientaci pﬁi v˘bûru vhodného studijního oboru. Pﬁedstavitelé kraje si zaãínají uvûdomovat, Ïe
jednou z nejpodstatnûj‰ích vûcí, které
se v‰ak musí zmûnit, je pﬁístup celé
spoleãnosti ke kvalifikované manuální

práci, která by rozhodnû nemûla stát
na okraji zájmu.
Poptávka po specializacích se vyvíjí
Momentálnû se zaãíná prosazovat
snaha omezit dosavadní roztﬁí‰tûnost
a atomizaci oborÛ vzdûlání, která pﬁíli‰
neumoÏÀuje perspektivní uplatnûní absolventÛ na trhu práce, ale mnohdy nezohledÀuje ani poÏadavky zamûstnavatelÛ pﬁi obmûnách v˘robních programÛ.
Proto napﬁíklad v oblasti strojírenství
budou sjednoceny profese brusiã, frézaﬁ, soustruÏník, vrtaﬁ, operátor NC
strojÛ tak, Ïe vznikne profese obrábûã
kovÛ; podobnû profese strojírensk˘
technik sdruÏí 11 dosavadních profesí.
A struktura vyuãovan˘ch oborÛ vzdûlání
se pochopitelnû bude postupnû pﬁizpÛsobovat tomuto v˘voji.
Spí‰e neÏ k obávanému zániku ãi
útlumu v˘uky v nûkter˘ch oborech vzdûlání bude tedy docházet k jejich restrukturalizaci pﬁesuny mezi rÛzn˘mi
úrovnûmi vzdûlávání, pﬁípadnû mezi
‰kolami v rámci Zlínského kraje, a to
v souvislosti s reakcí na pﬁedpokládané
potﬁeby trhu práce. Otázka "perspektivnosti oborÛ" se stává velmi relativní i z
jin˘ch dÛvodÛ. Asi jen málokdo z nás by
si je‰tû pﬁed nûkolika málo lety dovedl
pﬁedstavit, jak pﬁevratn˘ rozvoj nastane
v oblasti komunikace prostﬁednictvím
mobilních telefonÛ. Dnes toto odvûtví
jen v âR zamûstnává desetitisíce lidí.
zdroj: www.kr-zlinsky.cz
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Svatý František – ani léto, ani kožíšek

Co bylo

Co s volným časem dětí ve Fryštáku?

Celé záﬁí je ve znamení kurzÛ. Letos
bylo 10 tﬁídenních a 2 velké adaptaãní,
jeden pro VO· Caritas z Olomouce a
druh˘ tradiãní pro Teologickou fakultu
Jihoãeské univerzity. Na kurzy jel kaÏd˘,
kdo mûl ruce a nohy. Tentokrát ke kurzÛm pﬁibylo i chystání oslav. Loni jsme
si pﬁipomnûli 10 let od vzniku DISu a
dnes to bylo 80 let od pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku. Podrobnou reportáÏ pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle.
Rádi upozorÀujeme, Ïe v Karmelitánském nakladatelství vy‰la druhá kniha
Karla Herbsta. Tato je s názvem V BoÏí
blízkosti: „V‰ichni Ïijeme v BoÏí blízkosti. Rozdíl je, Ïe to nûkteﬁí berou na vûdomí a reagují, jiní se tím neobtûÏují zdrÏovat.“

Tímto, snad krátk˘m ãlánkem, bych vás ráda upozornila na existenci DISklubu.
Jedná se o nízkoprahové zaﬁízení pro dûti a mládeÏ, které je urãeno v‰em mlad˘m
z Fry‰táku a jeho okolí, kteﬁí tráví volná odpoledne sami doma, nudou nebo jin˘m
„otravn˘m“ zpÛsobem. Vstup do DISklubu je „voln˘“, není podmínûn Ïádn˘m poplatkem, slibem vûrnosti, pravidelnou docházkou… V Ïádném pﬁípadû si neklademe náboÏenské, politické ani názorové podmínky. DISklub je urãen v‰em dûtem od
8 do 18 let bez rozdílu.
Nízkoprahové zaﬁízení je souãástí sluÏeb poskytovan˘ch Domem Ignáce
Stuchlého a úspû‰nû funguje jiÏ nûkolik let.
A co vám, respektive va‰im dûtem, DISklub nabízí?
Pomoc s:
• domácími úkoly
• pﬁi ﬁe‰ení osobních problémÛ (s
kamarády, rodinou, ‰kolou,…)
• realizací nápadÛ a projektÛ jakéhokoli druhu…
K dispozici jsou:
• kuleãník
• kalão (stolní fotbal)
• venkovní hﬁi‰tû (na fotbal, volejbal, tenis, vybíjenou…)
• stolní tenis
• klubovna
• horolezecká stûna (po domluvû)
• pracovník (ãi pracovníci), kteﬁí jsou
stále k dispozici
Co je moÏné:
(podle zájmu mohou vzniknout nejrÛznûj‰í aktivity napﬁ.:
• v˘lety

• lyÏaﬁsk˘ kurz
• vodáck˘ kurz
• otevﬁené krouÏky (divadlo, v˘razov˘ tanec, v˘tvarka, alternativní
hudba, noviny/ãasopis…)
• promítání filmÛ (jeden páteãní veãer v mûsíci)
• diskuze na téma
• ãajovna v klubovnû
• velké i malé hry, bojovky, karneval, lampiónov˘ prÛvod…
Herna a bar jsou k dispozici cel˘
den, ostatní prostory jsou pﬁístupné
v dobû pﬁítomnosti vedoucího DISklubu,
a to v:
pondûlí – ãtvrtek 13 h – 19 h
pátek
13 h – 22 h
Pro doplnûní pﬁiná‰íme nûkolik fotografií z akcí.
Miroslava Knedlová
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UpozorÀujeme obãany na moÏnost zájezdové autobusové dopravy na divadelní pﬁedstavení
Mûstského divadla ve Zlínû, a to ve ãtvrtek (skupina ã. 3) a novû i v pátek (skupina ã. 7). Autobusy
na pﬁedstavení odjíÏdí vÏdy v 18.10 hodin ze zastávky na námûstí Míru ve Fry‰táku, pﬁíjezd zpût
tamtéÏ. Dopravné se platí vÏdy aÏ pﬁi nástupu do
autobusu ﬁidiãi, cena dle dopravce cca 40,- Kã.
PﬁedplatitelÛm je zasílán zdarma program divadla do jejich
po‰tovní schránky, informace o jednotliv˘ch pﬁedstaveních

14

a odjezdech autobusÛ jsou oznamována místním
rozhlasem ãi mailovou po‰tou (moÏno bezplatnû
objednat u p. Pl‰kové). Nezúãastní-li se pﬁedplatitel pﬁedstavení, je moÏno pﬁedem toto nahlásit
v pokladnû divadla a bude mu po dohodû nabídnut jin˘ vhodn˘ termín.
Zakoupení pﬁedplatenek pro pﬁípadné nové zájemce zaji‰Èuje a informace podá p. Ivana
Pl‰ková na MûÚ ve Fry‰táku, tel. 577 911 051, e-mail: kultura@frystak.cz.
ip
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Tomáš Dlabaja 6. na mistrovství světa!
·est˘m místem ve sprintu se Tomá‰ Dlabaja postaral
o nejlep‰í ãesk˘ v˘sledek na mistrovství svûta v orientaãním bûhu v Kyjevû na Ukrajinû. Od medaile ho v závûreãné
disciplínû ‰ampionátu dûlilo necel˘ch sedm sekund.
Mistrovství svûta se úãastnilo 40 zemí, z kaÏdé z nich se
mohlo postavit na start maximálnû ‰est závodníkÛ, ale ne
v‰echny zemû toho vyuÏily. Napﬁíklad âeská republika vyslala
do boje jen pûtici muÏÛ a Ïen. Celkovû se MS zúãastnilo 183
muÏÛ a 130 Ïen. K favoritÛm tradiãnû patﬁí skandinávské zemû a v posledních letech také ·v˘carsko a Francie. Nejvíce
medailí letos získalo Finsko. âeská republika bohuÏel Ïádnou, ale nejblíÏe k ní byl fry‰táck˘ mladík Tomá‰ Dlabaja. Po
vydaﬁen˘ch kvalifikaãních závodech ho zaãaly trápit Ïaludeãní
potíÏe, zpÛsobené pravdûpodobnû místní stravou a panujícími vedry. Závod na dlouhé trati se bûÏel dokonce pﬁi teplotû
39°C! Tady se také oãekával nejvût‰í útok na medaili z ãeské
strany. Ale jak Dlabaja tak i loni bronzová Dana BroÏková
z Jiãína byli nemocí hodnû oslabeni a oba skonãili v závûru
druhé desítky daleko od sv˘ch moÏností. Posledním závodem
mistrovství byl sprint. CoÏ je krátky závod ve mûstû ãi parku
na 15 minut. Tentokrát se bûÏelo v Kyjevské botanické zahradû. Z ãeské v˘pravy se s tímto fyzicky i mapovû nároãn˘m
závodem vypoﬁádal dobﬁe jen ná‰ Tomá‰ Dlabaja. A to takov˘m stylem, Ïe dokonce útoãil na medaili. Nakonec skonãil
tûsnû ‰est˘. A tak za úãasti mnoha ãesk˘ch fanou‰kÛ a ‰tábu âeské televize vystoupil na “velkou bednu“ pﬁi vyhlá‰ení
nejlep‰ích ‰esti závodníkÛ, kde si mohl slavnostnû vychutnat
nejlep‰í umístûní kariery.
Pﬁí‰tí rok se koná MS v âeské republice a závod ve sprintu se pobûÏí v centru Olomouce. âeská televize ho bude vysílat v pﬁímém pﬁenosu. Domácí ‰ampionát je velkou motivací pro v‰echny na‰e závodníky a tak se snad znovu doãkáme
i nûjaké medaile.
PouÏité zdroje: Mladá fronta a ãasopis Orientaãní bûh

Děkuji městu Fryšták za podporu v přípravě na
letošní mistrovství světa.
Váš Tomáš Dlabaja

Horská kola

Tomáš Musil skončil druhý na Ride Cupu
Biker Tomá‰ Musil obsadil druhé
místo ve slovenském seriálu Ride Cup.
Fry‰táck˘ reprezentant ve sjezdu na
horsk˘ch kolech mûl pﬁed závûreãn˘m
závodem v Podkornicích ‰anci i na celkové prvenství, nakonec se v‰ak musel
sklonit pﬁed umûním brnûnského Petra
Tlusto‰e.
Ride Cup kopíruje závody Slovenského poháru. Jezdí se na stejn˘ch tratích a také startovní listina obsahuje aÏ
na v˘jimky totoÏná jména. Poãet podnikÛ je v‰ak men‰í, proto se Musil v leto‰ní sezonû soustﬁedil pﬁedev‰ím na
tento seriál. Po vítûzství v Polomce
a ãtvrtém místû v Donovalech mohl reálnû uvaÏovat o triumfu i v celkovém
poﬁadí. Staãilo dojet na jedné z medailov˘ch pozic v Podkornicích. To se v‰ak
nepodaﬁilo. Díky pádu ve druhém kole
obsadil Musil aÏ osmou pﬁíãku. Druhé
místo absolutnû je také velice pûkn˘ v˘sledek. O tom, Ïe v Podkornicích své
taÏení do úspû‰ného konce pravdûpo-

dobnû nedotáhne, svûdãilo uÏ první kolo, ve kterém obsadil ‰estou pozici.
„TraÈ jsem nemûl pﬁíli‰ najetou a na
ostatní jsem hodnû ztrácel. Na prvního
Poláka Gagata dokonce 15 vteﬁin,“ ﬁekl
Musil.

Ve zbytku sezony uÏ se zúãastní
pouze posledních dvou závodÛ Mezinárodního mistrovství âR v bikerally, které
sám pomáhá organizovat a kde mu po
pûti kolech patﬁí pátá pﬁíãka.
Pramen: T˘deník Zlínska
ilustraãní foto
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placená inzerce

Nezapomeňte na výměnu OP
Îádost o vydání nového obãanského prÛkazu musí obãané, kter˘ch se t˘ká tﬁetí etapa v˘mûny, podat nejpozdûji do 30. listopadu 2007. Ve Zlínû sídlí pﬁíslu‰né
pracovi‰tû v Pr‰tném, L.Váchy 602. Mohou tak uãinit kaÏd˘ pracovní den. V pondûlí a stﬁedu od 8.00 do 17.00 hodin, v úter˘, ãtvrtek a pátek potom od 8.00 do
14.00 hodin. Îádost mohou podat také na kterémkoliv matriãním úﬁadu po území
celé republiky.
Na úﬁad je nutno pﬁinést stávající obãansk˘ prÛkaz a 1 fotografii, která zachycuje souãasnou podobu Ïadatele. V pondûlí a stﬁedu si mohou obãané poﬁídit fotografie pﬁímo na pracovi‰ti na L. Váchy, protoÏe zde v úﬁední dny zaji‰Èuje tuto sluÏbu firma. Hotov˘ obãansk˘ prÛkaz si musí obãané vyzvednout osobnû. Vyzvednutí
dokladu druhou osobou není moÏné ani na základû pﬁedloÏení plné moci. Pokud obãané neprovedou zákonem stanovenou v˘mûnu svého obãanského prÛkazu, mÛÏe
jim b˘t uloÏena pokuta v pﬁestupkovém ﬁízení.

Ve Zlínském kraji vzrostl počet obyvatel

Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku oznamuje
obãanÛm, Ïe jsou v prodeji nové pohlednice mûsta. Pohledy mÛÏete zakoupit v Mûst. knihovnû ve Fry‰táku
(i na pob. Vítová), ãi pﬁímo na radnici
ve Fry‰táku. Prodejní cena je 5,- Kã.
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Ve Zlínském kraji Ïilo na konci ãervna leto‰ního roku 590.066 obyvatel. Za prvních ‰est mûsícÛ roku se tak jejich poãet obyvatel zv˘‰il o 227. ZpÛsobeno je to
hlavnû lidmi, kteﬁí se do kraje pﬁistûhovali, statistici ale zaznamenali rovnûÏ vût‰í
poãet narozen˘ch neÏ zemﬁel˘ch. Vypl˘vá to z informací zlínské poboãky âeského
statistického úﬁadu. V celé zemi se poãet lidí zv˘‰il na 10,325.941.
Do Zlínského kraje se od ledna do ãervna pﬁistûhovalo 1940 lidí, vystûhoval˘ch
pak bylo 1724. Rozdíl tak ãiní 216 obyvatel. Nejvíce lidí, celkem 182, pﬁibylo v dÛsledku migrace v okresu Uherské Hradi‰tû.
PﬁírÛstek stûhováním zaznamenali statistici i v okresu KromûﬁíÏ. Naopak na
Vsetínsku a Zlínsku nastal mírn˘ pokles. V první polovinû roku se v celém kraji narodilo 2947 dûtí, poãet lidí, kteﬁí zemﬁeli, ãinil 2936.
Ve Zlínském kraji pﬁitom poãet obyvatel v posledních letech klesal. V roce 2002
se jejich poãet sníÏil o 930, v následujícím roce o 1264 a v roce 2004 o 1160
osob. Pﬁedloni se pak jejich poãet sníÏil o 564. Na konci loÀského roku Ïilo ve
Zlínském kraji celkem 589.839 lidí, coÏ pﬁedstavovalo meziroãní pokles o 303
obyvatel.
Zdroj: âesk˘ statistick˘ úﬁad

FRY·TÁCKÉ LISTY 10/2007

FL10/2007 25.9.2007 10:24 Stránka 17

Rada mûsta Fry‰táku schválila na svém zasedání dne 17. záﬁí 2007 zveﬁejnûní textu petice za vyhlá‰ení celostátního referenda o umístûní základny Národního raketového systému obrany Spojen˘ch státÛ americk˘ch v âR s tím, Ïe jako místo moÏnosti podpisu petiãního archu urãila kanceláﬁ p. Ivany Pl‰kové na radnici ve Fry‰táku, dveﬁe ã. 305. Petici je moÏno podepsat
v úﬁední dny - tedy pondûlí a stﬁedu od 7.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny kdykoliv po pﬁedchozí
telefonické domluvû.
ip
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Přírodní živel se opět ozval...
Dûkuji touto cestou jak zamûstnancÛm mûsta, tak i dobrovoln˘m hasiãÛm za operativní zásahy pﬁi ﬁe‰ení lokální záplavy a opatﬁení souvisejících s II. stupnûm povodÀové aktivity.
Souãasnû dûkuji obãanÛm za jejich vstﬁícnost pﬁi ﬁe‰ení
nouzové situace.
Mgr. L. DoleÏel, starosta
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VELKÉ KINO ZLÍN - ŘÍJEN
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Zaãátky pﬁedstavení dennû v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Pondûlí 1. ﬁíjna v 10 hodin
FKS
BESTIÁ¤
âR-2006-113 minut-Bioscop-(15)
Romantická komedie podle bestselleru
Barbory Nesvadbové - v hl. rolích Danica
Jurãová, Karel Roden, Marek Va‰ut, Miroslav Etzler
ReÏie: Irena Pavlásková
vstupné 25 Kã
Pondûlí 1. ﬁíjna v 17 a v 19,30 hodin
KINO NEHRAJE
Agentura Gong z Olomouce poﬁádá
KONCERT MARIE ROTTROVÉ
zaãátek v 19 hodin
Úter˘ 2. a stﬁeda 3. ﬁíjna v 17 a v 19,30 h
GYMPL
âR-2007-105 minut-premiéra-Falcon-(0)
Komedie o studentech, uãitelích, rodiãích
a graffiti… Hrají T. Vorel ml., J. Mádl, E. Holubová, M. ·teindler, J. Schmitzer, T. Matonoha, Z. BydÏovská a dal‰í
ReÏie: Tomá‰ Vorel
vstupné 85 Kã
âtvrtek 4. ﬁíjna v 17 a v 19,30 h
ART
ZTRACENÁ DOVOLENÁ
âR-2006-85 minut-premiéra-AâFK-(0)
âesk˘ cestovatel objevil ve ·védsku kufr, v
nûmÏ byly pouze negativy. Z tûch vzniklo 756
fotografií neznám˘ch turistÛ z Asie. Filmov˘
‰táb zaãal pátrat po tûchto lidech…
ReÏie: Lucie Králová
vstupné 60 Kã
Pá5. – st 10. ﬁíjna v 17 a v 19,30 h
HVùZDN¯ PRACH
V. Británie-2007-127 minut-ãesk˘ dabingpremiéra-Bontonfilm-(12)
Pﬁíbûh, kter˘ stvoﬁila sama Fantazie…
V hlavních rolích Charlie Cox, Claire Danes,
Michelle Pfeiffer, Robert De Niro
ReÏie: Matthew Vaughn
vstupné 85 Kã
âtvrtek 11. ﬁíjna v 17 a v 19,30 h
ART
CARMEN
·panûlsko-1983-102 min.-tit.-AâFK-(12)
Love story, která vznikne mezi protagonisty
pﬁi zkou‰kách na baletní pﬁedstavení…
V hlavních rolích Ant. Gades a Laura del Sol
ReÏie: Carlos Saura
vstupné 60 Kã
Pátek 12. – stﬁeda 17. ﬁíjna v 17 hodin
BOÎSK¯ EVAN
USA-2007-96 min.-tit.-prem.- Bontonfilm-(0)
Poznejte nového Vyvoleného. A jeho blízké...
ReÏie: Tom Shadyac
vstupné 80 Kã
Pátek 12. – stﬁeda 17. ﬁíjna v 19,30 hodin
MEDVÍDEK
âR-2007-98 minut-Falcon-(12)
Jan Hﬁebejk a Petr Jarchovsk˘ tentokrát vyprávûjí o sv˘ch vrstevnících a o rozpadech je-

jich pﬁátelství a manÏelství... V hlavních rolích AÀa Geislerová, Roman Luknár, Jiﬁí
Macháãek, TáÀa Vilhelmová,
ReÏie: Jan Hﬁebejk
vstupné 80 Kã
Stﬁeda 17. ﬁíjna ve 14 hodin
FKS
100% KUBA
Tentokrát se s cestovateli Martinem Dufkem
a VráÈou Kratochvílem z Pelhﬁimova podíváme na Kubu. Poﬁad si dal za cíl ukázat krásy i negativa této velmi kontroverznû vedené
ostrovní zemû.
Doba trvání poﬁadu je 75 minut: 350 diapozitivÛ z celé oblasti, ãtyﬁi video vstupy z rÛzn˘ch oblastí Ïivota na Kubû, audio nahrávky
zvukÛ pﬁírody, kubánské ‰panûl‰tiny a místní lidové i populární hudby.
vstupné 25 Kã
âtvrtek 18. ﬁíjna v 17 a v 19,30 h
ART
INTERVIEW
USA-2007-83 min.-tit.-prem.-CinemArt-(12)
V‰echno, co ﬁeknete, mÛÏe b˘t a bude pouÏito proti vám…
ReÏie: Steve Buscemi
vstupné 70 Kã

Pátek 26. – nedûle 28. ﬁíjna v 17 h
+ pondûlí 29. – stﬁeda 31. ﬁíjna v 19,30 h
RUSH HOUR 3 - TENTOKRÁTE V PA¤ÍÎI
USA-2007-91 minut-titulky-prem. -WB-(12)
KﬁiÏovatka smrti 3 – Jackie Chan a Chris
Tucker se v zavr‰ení akãnû komediální série
stﬁetávají s ãínskou mafií...
ReÏie: Brett Ratner
vstupné 75 Kã
Pátek 26. – nedûle 28. ﬁíjna v 19,30 hodin
+ pondûlí 29. - stﬁeda 31. ﬁíjna v 17 hodin
KO¤ENÍ ÎIVOTA
USA-2007-104 minut-tit.-premiéra-WB-(12)
Recept na ‰tûstí v Ïádné kuchaﬁce nenajdete… V hlavních rolích Catherine Zeta-Jones
a Aaron Eckhart
ReÏie: Scott Hicks
vstupné 75 Kã

V SOBOTU V 15 HODIN
HRAJEME PRO DùTI
6.
13.
20.
27.

10.
10.
10.
10.

–
–
–
–

O ZLATÉ MY·CE – 68 minut
A ZASE TA ÎOFKA – 61 minut
KRTEK A OSLAVA – 61 minut
âTY¤LÍSTEK – 62 minut

Pátek 19. a sobota 20. ﬁíjna v 17 a v 19,30
hodin + nedûle 21. – stﬁeda 24. ﬁíjna v
19,30 hodin (mimo úter˘ 23. 10.)
KRÁLOVSTVÍ
USA-’07-109 min.tit.-prem.-Bontonfilm-(12)
Jak zastavíte nepﬁítele, kter˘ se nebojí zemﬁít? V hlavních rolích Jamie Foxx, Jennifer
Garner, Jason Bateman
ReÏie: Peter Berg
vstupné 80 Kã
Nedûle 21. - stﬁeda 24. ﬁíjna v 17 hodin
(mimo úter˘ 23. 10.)
HAIRSPRAY
USA-2007-117 min.-tit.-prem.-WarnerB.-(12)
Mûla pár kilo navíc a jedinou vá‰eÀ – tanec.
V˘stﬁední satira na populární lokální televizní show a její protagonisty vznikla podle filmu Johna Waterse a muzikálu Marka O’Donnella. V hlavních rolích Nikki Blonsky, John
Travolta a Michelle Pfeiffer
ReÏie: Adam Shankman
vstupné 75 Kã
Úter˘ 23. ﬁíjna
KINO NEHRAJE
Agentura ZbyÀka Îídka z Opavy poﬁádá
KONCERT EVY A VA·KA
zaãátek v 19 hodin
âtvrtek 25. ﬁíjna v 17 a v 19,30 h
ART
KONEC
Maìarsko-2007-105 min.-tit.-prem.-AâFK-(0)
Bláznivá road movie o starém manÏelském
páru Emilovi a Hédi. Jednoho dne se Emil
rozhodne vyloupit po‰tu a tím zaãíná jeho
netradiãní cesta svûtem zloãinu….
ReÏie: Gábor Rohonyi
vstupné 60 Kã

¤ímskokatolická farnost ·típa za
podpory z Kulturního fondu mûsta
Zlína Vás srdeãnû zve na 3. koncert
z cyklu „Kouzlo varhan“. Poutní
chrám Narozenní Panny Marie ve ·típû, nedûle 14. ﬁíjna 2007, 17:30 hod.
Na varhany hraje Petr Rajnoha Na programu jsou skladby dûl: J. S. Bacha,
Roberta Schumanna, Josefa Kliãky nebo Bohuslava MartinÛ.
Po koncertû je moÏnost prohlídky
kÛru a varhan.
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JUBILANTI

Ludmila Jarcovjáková
Antonín Láník
Irena BaãÛvková
Mgr. Bohumír Urbánek
Anna BaãÛvková
Marta Dlouhá
Jaroslav Odstrãil
Milada Brázdová
Vlasta ·ebíková

75
65
75
60
60
65
60
85
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let

NAROZENÍ
Hana a Eli‰ka Ondrá‰ovy
Johanka Krãmová
Nela Janãíková

ÚMRTÍ
Ladislav Grulich ve vûku 75 let
Marie Görigová ve vûku 85 let
Marie Pﬁíhodová ve vûku 85 let
Ing. Stanislav ·tûtkáﬁ ve vûku 54 let
Franti‰ek Janu‰ka ve vûku 58 let

Hlídání dûtí o letních prázdninách
Zaãaly prázdniny a já stejnû jako ostatní pracující maminky, které nemají babiãky v dÛchodovém vûku, jsme zaãaly ﬁe‰it otázku, kam s dûtmi. ·kolka byla 5 t˘dnÛ
zavﬁená, pﬁímûstské tábory jsou aÏ ve Zlínû a nechat doma dûti samotné jsme si
netroufaly. Byly jsme velmi rády, Ïe si na‰ich starostí v‰imla paní Markéta Poláková
a zaãala jednat. Domluvila místnosti na faﬁe, které poskytl do bezplatného pronájmu pan faráﬁ Mirek Dibelka, a jelikoÏ ty byly zubem ãasu mírnû ohlodané, pan
Zdenûk Orsava se ujal prací zednick˘ch, elektriku poopravil pan Jiﬁí Kocourek a pan
Antonín Láník pûknû vymaloval. Markéta Poláková zajistila i sponzory, a tak firma
Obal print poskytla dûtem papíry na malování, firma I.D.C. Praha a.s. darovala 2
krabice oplatkÛ a pan Tomá‰ Orsava udûlal dûtem krásné dﬁevûné hraãky. S maminkami jsme se dohodly, Ïe bychom byly rády za hlídání alespoÀ 14 dní v srpnu.
A tak od 6. srpna nám dûti hlídala ãerstvá uãitelka mateﬁinky sleãna Magda
Svûtlíková. KdyÏ si potﬁebovala oddychnout, své role se zhostil pan faráﬁ Mirek
Dibelka (kter˘ se chtû – nechtû stal pﬁeborníkem ve hﬁe âern˘ Petr), Markéta
Poláková, nebo Jana Jasenská. Dûti si tûch 14 dní náramnû uÏily. Chodily na v˘lety, koupat se, vyrábûly masky indiánÛ nebo si vyhrály na farní zahradû, kde mûly pískovi‰tû, skluzavku i mal˘ bazének. Na obûdy chodily do DISu, kde jim velmi chutnalo. Chtûla bych za sebe i za ostatní maminky opravdu podûkovat tûmto skvûl˘m
lidem, kteﬁí zdarma obûtovali svÛj voln˘ ãas a energii a pﬁipravili 12 dûtem krásn˘ch
14 dní. Chtûla bych podotknout, Ïe právû tak si pﬁedstavujeme podporu rodiny.
Nechceme rÛzné v˘hody, potﬁebujeme jen trochu pomoci, abychom mohly skloubit
péãi o rodinu se sv˘m zamûstnáním. A hﬁeje nás u srdce, Ïe jsme u nás ve Fry‰táku
na‰ly tolik ochotn˘ch lidí. Proto je‰tû jednou: Díky vám v‰em!
Martina Hvozdenská
placená inzerce

Stromy ãi keﬁe nesmí bránit el. vedení
Na základû § 25 odst. 4h) zákona ã.
458/2000 Sb., poÏádala firma E.ON âR vlastníky ãi uÏivatele nemovitostí o odstranûní ãi
okle‰tûní stromoví a jin˘ch porostÛ ohroÏujících bezpeãn˘ a spolehliv˘ provoz elektrického distribuãního zaﬁízení. U vedení nízkého
napûtí (400/230 V) je pﬁedepsaná nejmen‰í
vzdálenost porostu od vedení 1 m.
U vedení vysokého napûtí (22 kV) je pﬁedepsaná nejmen‰í vzdálenost porostu od vedení 2 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7 m
kolmo od svislé roviny krajního vodiãe na
obû strany a kde je dovoleno pûstovat porosty pouze do v˘‰e 3 m.
U vedení velmi vysokého napûtí (110 kV)
je pﬁedepsaná nejmen‰í vzdálenost porostu
od vedení 3 m a dále je nutno respektovat
ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny krajního
vodiãe na obû strany a kde je dovoleno pûstovat porosty pouze do v˘‰e 3 m.
V lesních prÛsecích jsou vlastníci ãi uÏivatelé dotãen˘ch nemovitostí povinni umoÏnit E.ON âR udrÏování volného pruhu pozemkÛ o ‰íﬁce 4 m po jedné stranû základÛ
podpûrn˘ch bodÛ nadzemního vedení.
Práce, pﬁi kter˘ch by mohla b˘t ohroÏena
bezpeãnost osob, technick˘ stav vedení nebo
jeho provoz, mÛÏe b˘t provádûna pouze se
souhlasem E.ON âR a za dozoru osoby jí
ustanovené.
Odstranûní ãi okle‰tûní dﬁevin by mûlo
b˘t dokonãeno v termínu do 15. 11. 2007.

Soukromé kamenictví
TOMÁ· HAUER
Loukov 16, Bystﬁice p. Host˘nem

pí Nováková
776 723 837
Fry‰ták

nabízí
zhotovení, brou‰ení
a renovaci pomníkÛ,
sekání a zlacení písma.

Tel.: 606 134 129
NABÍZÍME

PRONÁJEM BYTU
Hledáme
schopného ãlovûka
pro vedení kanceláﬁe
ve Fry‰táku a ve Zlínû
***
Osobní kontakt nutn˘
domluvit na tel.: 608 853 147

ve Fry‰táku na námûstí
4+1 + terasa, 3. patro
po celk.rekonstrukci.
Info na tel.:

577 911 355
od 7.00 do 15.00 hod.
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