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Zahájení školního roku 2008/09
v Základní škole ve Fryštáku.
V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ve
2. etáži probíhá v rámci projektu „Profese“ do 10. října 2008 výstava prací
žáků Základní školy ve Fryštáku. Jste
srdečně zváni!
žáci ZŠF
Vážení občané.
Zveme Vás srdečně na slavnostní akt
Otevření naučné stezky Fryšták, který
se koná v úterý dne 14. října 2008 na
náměstí ve Fryštáku (u lípy) od 16.00
hodin.
Mgr. L. Doležel

Týden knihoven
Pod názvem Knihovny – rodinné stříbro – vyhlašuje sekce veřejných knihoven SKIP od 6. do 12. října 2008 Týden
knihoven. Fryštácká městská knihovna
chystá vycházku pro ZŠ k 610. výročí
Vítové – v rámci naučné stezky, exkurze
dětí z mateřské školy. V tomto týdnu vyhlašuje knihovna také amnestii pro čtenáře, kteří mohou dlouho půjčené knihy
vrátit bez upomínacích poplatků. -AZ-

Město Fryšták realizuje v současné době, za ﬁnanční podpory Zlínského kraje,
tyto investiční akce:
• Vodovod ul. Dolnoveská a Korábová
• Vodovod ul. Holešovská
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 16/2008/V ze dne 27. srpna 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí stav pohledávek
města Fryštáku ke dni 26.srpna 2008
s tím, že ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit
stanovisko právníka k dalšímu postupu
ve věci neplatičů (prodej pohledávek, vystěhování nájemníků apod.).
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku občanskému sdružení Institut Krista Velekněze, Domov pro seniory Panny Marie Královny, a to z důvodu
poskytování adresné pomoci občanům
města.
• RMF neschvaluje uzavření Smlouvy
o partnerství mezi MF a Nadací partnerství, z důvodu zajištění projektu Naučná
stezka Fryšták, který je garantován certiﬁkovaným dodavatelem.
• RMF bere na vědomí Protokol Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové
3, 658 60 Brno, o výsledku kontroly
o dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu
technických zařízení se zvýšenou mírou
ohrožení života a zdraví bez připomínek.
• RMF v návaznosti na VŘ – zakázka
malého rozsahu (VŘ č. 2/2008/Kult.,
čl. 2) ruší svá usnesení U R 06/2008/
V/18a) a U R 06/2008/V/18b) ze dne
05. 03. 2008.
• RMF bere na vědomí nabídku občanského sdružení Život bez bariér v Nové
Pace a nereﬂektuje na tuto nabídku z
důvodu spolupráce s místními a regionálními organizacemi obdobného zaměření.
• RMF s odkazem na stanovisko Kulturní komise při radě města schvaluje
konání koncertu k poctě výročí 50 let od
úmrtí Bř. Bakaly a ukládá Liboru Miklovi,
předsedovi kulturní komise, zajistit návrh termínu konání koncertu (jeho program) v místním kostele sv. Mikuláše
včetně návrhu smluvní dokumentace.
• RMF bere na vědomí stanovisko - odvolání pí Renaty Cíchové (č. j. 1871/08
ze dne 19. 08. 2008) proti rozhodnutí
RMF usnesení č. R 15/2008/V/21 ze
dne 06. 08. 2008 ve věci zvýšení nájemní ceny u pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelovém zařízení na Vítové,
nereﬂektuje na toto odvolání a trvá na
svém usnesení č. R 15/2008/V/21 ze
dne 06. 08. 2008.
• RMF bere na vědomí žádost p. K.
Janušky, Fryšták, o zajištění bydlení,
a z důvodu nedořešení majetkoprávního
vypořádání RK R49 neschvaluje přidělení bytu (nové bodové ohodnocení proběhne po datu 30. 04. 2009), souhlasí
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se zařazením do seznamu uchazečů
o bydlení v městském bytě.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního sponzorského daru Občanskému
sdružení ONŽ Zlín za účelem řešení obtížných životních situací dívek, mládeže
a rodin, a to z důvodu poskytování adresné pomoci občanům města.
• RMF schvaluje bezplatný zábor veřejného prostranství – dvora městského
úřadu a výpůjčku kinosálu ve dnech 29.
a 30. srpna 2008 občanskému sdružení Z kola ven za účelem zajištění prostor
pro konání akce Múzický festival 2008.
• RMF schvaluje účast města v kampani „Minimalizace šikany“ a v projektu
„Školní rok bez šikany“ a ukládá vedení
školy prokazatelně nastavit opatření vedoucích k prevenci tohoto sociálně-patologického jevu.
• RMF bere na vědomí zprávu auditora
k posouzení způsobu a stavu vedení
účetnictví Společnosti singularistů velkousedlých za období let 2006 a 2007
a ukládá Ing. M. Jaškovi zpracovat návrh
stanoviska města této zprávy.
• RMF bere na vědomí žádost pí H. Naňákové, Starý Hrozenkov, o poskytnutí
startovacího bytu ve vlastnictví města
Fryštáku a z důvodu nedořešení majetkoprávního vypořádání RK R49 neschvaluje přidělení bytu, souhlasí se zařazením do seznamu uchazečů o bydlení
v městském bytě s tím, že o možnosti
přidělení bytu bude jednáno nejdříve po
30. 04. 2009.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zahájit
řízení o umístění dopravního značení
– značky „Pozor zvěř“ na silnici II/489
v úseku Vítová – Lukov a prověřit možnost vykácení nevhodně osazených
dřevin podél této komunikace v úseku
vítovecké vodoteče po křižovatku (výjezd
z Vítové na silnici II/489).
• RMF z důvodu odstranění havarijního
stavu na kanalizačním řadu na ul. Bř.
Bakaly schvaluje uzavření SOD mezi MF
a fou Skavo, spol. s r. o., Zlín-Kostelec,
za účelem realizace akce Rekonstrukce kanalizačního řadu na ul. Bř. Bakaly
Fryšták a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení nájemní smlouvy ze dne
16. 01. 2008, uzavřené mezi MF a ZDV
Fryšták na pronájem měst. pozemků pro
zemědělskou činnost, a to ke dni 30.
09. 2008, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-

ní zřízení), v platném znění, schvaluje
ke dni 28. 08. 2008 zveřejnění záměru
pronájmu městských pozemků :
k. ú. Vítová, obec Fryšták, LV č. 10001
pozemky p. č. - 411/14, 423/30,
443/27, 443/28, 443/29, 443/32,
443/33, 443/35, 445/4, 451/2,
468/1, 468/18, 414/1, 443/2,
443/20, 443/17, 443/22, 443/23,
435/8, 423/21, 428/5, 428/13,
428/12, 428/20, 428/4, 435/7,
435/4, 423/8, 428/30, 443/25,
443/26, 443/30, 443/31, 443/21
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
LV č. 10001
pozemky p. č. - 316/1, 854/86,
854/141, 902/93, 902/94, 922/3,
933/52, 933/54, 933/79, 933/81,
933/82, 933/83, 933/147, 933/148,
934/31, 934/32, 939/31, 939/32,
282/4, 288/1, 933/72, 854/87
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, LV č.
10001
pozemky p. č. - 275, 300/15, 614/136,
618/130, 764/12, 771/8, 772/3,
773/5, 774/4, 774/5, 774/6, 774/11,
779/11, 781/3, 785/1, 791/6,
791/17, 791/35, 818/48, 818/50,
821/45, 821/46, 821/47,
829/10, 821/97, 827/11, 496/1,
792/3, 778/2, 764/16, 782, 783/1,
281/1, 774/3, 785/2, 818/49,
818/51
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, LV č. 10001
pozemky p. č. - 209/15, 275/20,
323/80, 1003/21, 1015/1, 1015/11,
1019/1, 1019/61, 992/7, 992/10,
992/9, 996/23, 674/2, 672/2,
209/17, 209/16, 1019/60, 357/1,
1019/39
k. ú. Lukoveček, obec Fryšták, LV č. 1
pozemky ve zjednodušené evidenci p. č.
- PK 702/17, PK 713/2, PK 729/1, PK
729/3, PK 953/1, PK 953/2, PK 1092,
PK 1094, PK 1095, PK 1193, PK 1336,
PK 1337, PK 1338/1, PK 1338/2, PK
1340/1, PK 1340/2, PK 1341, PK
1342/2, PK 1342/5, PK 1379/2
pro zemědělskou činnost žadateli Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták od
01. 10. 2008 na dobu neurčitou s 10ti
letou výpovědní lhůtou, s valorizací ročního nájemného dle oﬁciálně státem vyhlášené míry inﬂace a uzavření příslušné nájemní smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení č. R
08/2008/V/14 ze dne 07. 04. 2008
schvaluje pronájem zemědělsky obhospodařovaných pozemků p. č. 1023/14,
1019/7 a 1023/8 v k. ú. Fryšták,
ob. Fryšták, a p. č. 497/7 k. ú. Dolní
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Ves, obec Fryšták a schvaluje uzavření
smlouvy mezi MF a p. L. Pospíšilem,
Fryšták, na pronájem městských zemědělsky obhospodařovaných pozemků
p. č. 1023/14, 1019/7 a 1023/8, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, a poz. p. č.
497/7, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na
dobu určitou pěti let s platností od 01.
09. 2008 a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na IA MF „Rekonstrukce
silnice II/490 – Průtah Fryštákem“ na
území města Fryšták mezi MF a dotčenými občany a institucemi, a to z důvodu
zajištění vydání příslušného územního
a stavebního povolení na stavbu, souhlas se vstupem a vjezdem stavebníka,
popř. jím pověřených třetích osob na
předmětné pozemky v souvislosti s realizací stavby a pověřuje starostu podpi-

sem příslušných smluv o umístění a provedení stavby na dotčených pozemcích.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke SOD na zajištění JVVS MF, uzavřené
dne 29. 04. 2008 mezi MF a společností SATTURN Holešov, s. r. o., za účelem
instalace modernizovaného modulu hromadného rozesílání SMS zpráv a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
č. 1.
• RMF schvaluje podání objednávky materiálu a prací za účelem zajištění napojení JVVS MF na KOPIS HZS ZK (JSVV
ČR) a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit prostřednictvím fy SATTURN
Holešov, s. r. o.
• RMF ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., předložit návrh rady města na
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor TJ Fryšták (sokolovna) vč. kalkulace
příspěvku na částečnou úhradu nákla-

dů na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu č. 14/2008 – Oprava
havarijního stavu elektroinstalace části
Zdravotního střediska Fryšták- ordinace
zubní, dětský lékař, kosmetika, schaluje
vítěze zakázky, který podal nejvýhodnější nabídku, ﬁrmu PETAS Petřík, s. r. o.,
Zlín a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
za účelem realizace Opravy havarijního
stavu elektroinstalace části Zdravotního
střediska ve Fryštáku, v celkové a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu kontejneru mezi MF a fou PEGAS
CONTAINER, s. r. o., a pověřuje starostu
podpisem smluvní dokumentace.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 9/2008/V ze dne 17. září 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 16. 09. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 16. 09. 2008 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 10/2008 Krytí nákladů na rekonstrukci kanalizačního řadu na ulici Břetislava Bakaly ve
výši 188.000,- Kč.
• ZMF schvaluje RO MF č. 11/2008
– Přijetí prostředků z prodeje cenných
papírů vedených u fondů HSBC ve výši
1.386.443,65 Kč.
• ZMF bere na vědomí informace místostarosty o jednáních ve věci změny vyhlášky MK ČR č. 250/1995 Sb.
a ukládá místostarostovi zajistit další
podklady pro rozhodnutí ZMF ve věci
možné změny rozsahu MPZ.
• ZMF bere na vědomí sdělení starosty
o poskytnutí dotace ve výši 4.280.000,Kč z prostředků Ministerstva zemědělství ČR s tím, že ze strany dárce není
požadováno uzavření smlouvy, neboť
podmínky poskytnutí dotace jsou dány
dokladem „Rozhodnutí o přidělení dotace“.
• ZMF schvaluje RO MF č. 12/2008
– Přijetí dotace z Mze ČR ve výši
4.280.000,- Kč.
• ZMF bere na vědomí zprávu auditora k
posouzení způsobu a stavu vedení účetnictví Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., za období let
2006 a 2007 vč. stanoviska ekonoma k
této zprávě a deleguje za město Fryšták
svého zástupce p. R. Dupala, místosta-

rostu města, na setkání společnosti za
účelem informace ohledně zprávy auditora.
• ZMF ukládá pověřenému zástupci
města R. Dupalovi předat novému vedení Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, doporučení (stanovisko)
města podat – za účelem prověření, zda
nedošlo k porušení zákona - podnět orgánům činným v trestním řízení.
ZMF v návaznosti na usnesení č. Z
8/2008/V/18 ze dne 13. 08. 2008
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
k novému kabelovému vedení NN pod
názvem „SB-4505-105 Fryšták, Ke Skalce, příp. 50 m, Janošek“, uloženému na
pozemku p. č. 600/1, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, mezi MF a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje RO č. 13/2008 - snížení dotace o 50.000,- Kč.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
387/2008 o poskytnutí ﬁnančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR mezi MF
a Státním fondem dopravní infrastruktury ČR, Praha v celkové výši 772.000,- Kč
na akci „Chodník Fryšták – Žabárna – II.
etapa – ISPROFOND 5727510032 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje z důvodu dočasného
nedostatku ﬁnančních prostředků (nutnost doﬁnancovat státem podporované
akce) odložení realizace stavby hasičské zbrojnice a ukládá místostarostovi

znovu projednat variantní řešení pořízení hasičské zbrojnice (cenově přístupnější).
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje jedné ideální třetiny pozemku p.
č. 162/1, k. ú.
Vítová, ob. Fryšták, o celkové výměře
2281 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták.
• ZMF ukládá místostarostovi ve spolupráci s odborem správy majetku města seznámit pí L. Švajdovou, Fryšták,
s cenami stanovenými znaleckým posudkem a projednat s ní možnost odkupu dvou třetin u všech tří pozemků za
cenu administrativní.
• ZMF bere na vědomí návrh GP č. 318079/2008 ze dne 12. 09. 2008 (ověřeno č. 155/2008) ve věci návrhu směny pozemků (popř. částí) p. č. 479/2,
479/3, 477/9, vše k. ú. Vítová, obec
Fryšták, ve vlastnictví SSVF a pozemku
p. č. 477/6 - b) k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
ve vlastnictví města Fryštáku a ukládá
Ing. M. Kasalovi zpřesnění jednotlivých
výměr.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru prodeje části měst. pozemku p. č. 383/1 o vým. 5,5 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, manž.
Běťákovým, Zlín, za cenu ne nižší, než
je cena znaleckého posudku, a uzavřít
s nimi kupní smlouvu.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje části měst. poz. p. č. 785/1
o výměře do 3500 m2, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli manželům Šťast-
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ným, Fryšták, za účelem zřízení zahrady
k nově plánované výstavbě RD na pozemku p. č. 785/4, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za nabídnutou cenu 180,- Kč/
m².
• ZMF v návaznosti na připravovaný záměr prodeje městského pozemku p. č.
394, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu ne nižší než je cena
stanovená znaleckým posudkem, ukládá
pí G. Najmanové připravit návrh zadání
(stanovení podmínek) výběrového řízení
na prodej pozemku za účelem nejvyšší
nabídnuté ceny.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF bez připomínek.
• ZMF ukládá Ing. J. Košákovi projednat
ve stavební komisi požadavky neziskového sektoru a starosty na nové nebytové
prostory za účelem návrhu optimalizace
úprav starých městských objektů, popř.
výstavby nových.
• ZMF bere na vědomí zprávu Ing. S. Velikovského, předsedy Finančního výboru
při ZMF, o jednání se zástupci TJ Fryšták
(sokolovna) ve věci žádosti o změnu
nájemní smlouvy a valorizaci úhrad nákladů na energie včetně stanoviska rady
města (ukončit dohodou původní smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi ZŠF a TJF v r. 2003, uzavřít
novou smlouvu k 01. 01. 2009, a to
již mezi městem a TJF s nově stanovenou cenou včetně stanovení způsobu
výpočtu valorizace nákladů na energie)
a ukládá Ing. S. Velikovskému předložit
na dalším zasedání zastupitelstva návrh
nové smluvní dokumentace vč. přílohy
(způsob výpočtu nákladů na energie
a jejich valorizace).
• ZMF schvaluje RO MF č. 14/2008 krytí nákladů na výkon funkce dozorů při
výstavbě kanalizace Vítová.
• ZMF schvaluje RO MF č. 15/2008 –
navýšení ﬁnančního příspěvku na provoz
ZŠF ve výši 15.000,-Kč.
• ZMF schvaluje RO MF č. 16/2008 ve
výši 1.952.000,- Kč - náklady na vícepráce na akci Vodovod Fryšták ve výši
1.952.000,-Kč.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo – Vodovod Fryšták –
ul. Dolnoveská a Korábová mezi MF a
spol. IMOS Zlín, s. r. o, Tečovice, kterým
se:
a) mění rozsah provedených prací
o městem požadované vícepráce – stavební práce v místní komunikaci, osazení sekčního šoupěte na PE 110, nahrazení podzemních hydrantů vzdušníky na
ul. Dolnoveská a nahrazení podzemních
hydrantů na ul. Korábová;
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b) zvyšuje cena o částku 490.538,- Kč
vč. DPH, čímž se tedy celková cena díla
stanovuje na částku ve výši 8.818.030,Kč vč. DPH, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 2.
• ZMF schvaluje RO MF č. 17/2008 –
Přijetí dotace na krytí výdajů spojených
s konáním voleb.
• ZMF ukládá místostarostovi R. Dupalovi a Ing. M. Kasalovi projednat s vážnými zájemci o výstavbu infrastruktury
v lokalitě Pod Školkou společný postup
(podmínky ﬁnancování, návrh smluvní
dokumentace, stanovení termínů) jako
podklad pro další zasedání zastupitelstva.
• ZMF po ověření souladu ve smyslu
s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 11 ÚPN
SÚ Fryšták, obsahující vymezení koridoru pro umístění rychlostní komunikace
R49, není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu, vydává ve smyslu ustanovení §
6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust.
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006
Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
Opatření obecné povahy č. 02/2008 –
změna č. 11 územního plánu sídelního
útvaru Fryšták, lokalita z11, obsahující
vymezení koridoru pro umístění rychlostní komunikace R49.
• ZMF bere na vědomí připomínky občanů ke způsobu, obsahu a časovému
rozvržení hlášení v městském rozhlase.
• ZMF bere na vědomí přípravu nové
OZV o stanovení poplatků za komunální odpad pro občany, a to dle zákona
o místních poplatcích, a ukládá Ing. M.
Jaškovi na říjnové zasedání zastupitelstva připravit návrh příslušné OZV vč.
návrhu platby (stanovení výše poplatku)
i pro podnikatelské subjekty.
• ZMF nemá námitek ke konání závodů
MEATFLY Mistrovství České republiky –
FBMX/MTB, Dirt Jump, konaných dne
27. 09. 2008 na soukromém pozemku
p. Z. Zouhara.
• ZMF bere na vědomí návrh Dohody
mezi MF a Domovem s chráněným bydlením Fryšták, p. o.

Zápis
ze schůze RMF
č. R 17/2008/V ze dne 10. září 2008
(Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 3
k nájemní smlouvě na pronájem prostor
vodárenského objektu na pozemku parc.
č. 147/9 v k. ú. Vítová, ob. Fryšták, mezi
MF a Telefónica ČR, kterým se mění identiﬁkace nájemce, tj. nově společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., přičemž ostatní ujednání dané smlouvy se
nemění, a pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem prostor vodárenského objektu na
pozemku parc. č. 147/9 v k. ú. Vítová,
obec Fryšták, ze dne 29. 07. 1997, ve
znění dodatků č. 1 – 2.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi MF a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o., Ostrava a to za účelem zajištění technického dozoru investora při realizaci stavby
„Kanalizace Vítová“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi MF a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o., Ostrava a to za účelem zajištění služby koordinátora BOZP na staveništi při realizaci
stavby „Kanalizace Vítová“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy včetně
plné moci.

SEZNAM ZKRAT EK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Popis území stálých volebních okrsků pro volby
do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
17. – 18. října 2008, 24. – 25. října 2008 ve Fryštáku
Okrsek č. 1 – Fryšták – Základní škola, Náměstí Míru č. p. 7, přízemí dv. č. 209:
6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila (mimo č. p. 395), Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku,
nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární, Zlínská
- všechna č. p.
Komenského č. p. 78, 80,177, 178, 179, 183, 184, 190,192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265,
280, 281, 292, 344, 364, 365, 366, 381, 391.
Osvobození č. p. 94, 95, 96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431.
Potoky všechna č.p. mimo č. p. 4.
Přehradní č. p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388, 393, 411, 412, 414.
Okrsek č. 2 – Dolní Ves – Restaurace Lepa, Dolní Ves č. p. 23:
Potoky č.p. 4.
Přehradní č. p. 26, 28, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193, 194, 195, 196,
199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238.
Dolnoveská, Příčná, Stolařská, Strž, Vylanta - všechna č.p.
Okrsek č. 3 – Horní Ves – Fryšták, Základní škola, Náměstí Míru č.p.7, přízemí dv. č. 210:
Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť,Mexiko, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz – všechna č.p.
Komenského č.p. 38, 47, 103, 117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182, 183, 184,
185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 240,
246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267, 271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294,
297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390, 396, 408.
Osvobození č.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97, 99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282,
315, 316, 376.
Ke Skalce všechna č.p. mimo č.p. 105, 106.
J. Kvapila č.p.395
Okrsek č. 4 – Vítová – Multikulturní zařízení č.p. 100:
Místní část Vítová všechna č.p.
Ke Skalce č.p. 105, 106.
Vítovská č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243, 273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380.
Okrsek č. 5 – Žabárna – mobilní buňka u Pospíšilového č.p. 204:
Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché všechna č. p.
Žabárna č.p. 214, 371.
aktualizováno 15. 9. 2008 – Dana Konečná

ZPRÁVY Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Odbor správy majetku města informuje občany, že
u restaurace Šenk v Horní Vsi byly dokončeny úpravy
prostor pro herních prvky a byl zde umístěn poslední
díl z prvků – velká věž se skluzavkou. Dále bychom
rádi informovali občany, že v místní části Vítová byl
na pozemku města také vybrán a upraven prostor
pro sport a odpočinek dětí. Jsou zde umístěny dva
herní prvky a altánek pro posezení.
Zároveň žádáme občany, aby sledovali nově vytvořené prostory pro odpočinek a v případě, že by zaregistrovali neoprávněné jednání, oznámili to ihned
na Policii ČR nebo MěÚ Fryšták. Žádáme o pozornost
hlavně z toho důvodu, že již došlo k odcizení jedné
části herního prvku, a to dřevěné houpačky. Prostory
jsou vytvořeny především pro vás, pro občany našeho
města.
Děkujeme!
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INFORMACE O VOLBÁCH VE FRYŠTÁKU V ROCE 2008
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 17. října 2008 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18.
října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby ve 27 volebních obvodech
do třetiny Senátu Parlamentu České
republiky v pátek 17. října 2008 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.

SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ LETOS TENTOKRÁT JSOU:
Číslo volebního okrsku / Název / Adresa volebního okrsku
1 / Fryšták / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 209
2 / Dolní Ves / Pohostinství Lepa, Dolní Ves č.p. 23
3 / Horní Ves / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 210
Pozor! Volební okrsek č. 3 (Horní Ves) je z technických důvodů mimořádně
umístěn v prostorách základní školy. Děkujeme občanům za pochopení!
4 / Vítová / Multikulturní zařízení, Vítová č.p. 100
5 / Žabárna / Mobilní buňka u „Pospíšilového č.p. 204“

Informace o způsobu hlasování ve volbách
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 17. října
2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
České republiky.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může
volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny
hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím
do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí
na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu
voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může
hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou
sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti
a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvlášt-
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ního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit
úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta
k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání
soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného
obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou
starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb ( 2008). V případě, že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud
se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací
lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. V případě souběhu voleb
do Senátu s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby
do Senátu barevně odlišena od úřední obálky pro jiné volby, tzn.
hlasovací lístek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední
obálce barvy žluté, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volebFRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2008

ní komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech
a 2008, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo
voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování
v prvním kole, tzn., že volby proběhnou ve dnech a 2008, ve
stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 2008
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 2008 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v
pátek 17.října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
18.října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
České republiky.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo na území vojenského újezdu v územním
obvod kraje.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny
hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena
zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který
musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev krajů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou
samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo
koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být
číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hlasovací
lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, tj. 2008. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.
Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře,
postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole
voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 2008 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 2008 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny
voleb.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků,
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací
lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek
se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice
se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se
nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední
obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Informace pro příslušníky národnostních menšin
V obci, kde žije podle posledního sčítání lidu více jak 10 %
obyvatel hlásících se k jiné národnosti než české, byla poskytnuta starostovi obce informace o způsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů na území České republiky konaných ve dnech
2008 i v jazyce těchto národnostních menšin k vyvěšení na úřední desce a ve volební místnosti.
Pramen: www.mvcr.cz
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28. říjen 1918 – odkaz i poučení
Tomuto tématu jsem věnoval pozornost tolikrát v různých souvislostech
ve Fryštáckých listech či jinde v minulých letech (včetně citací z dobových
kronik Fryštácka, připomínám zejména
aktuální článek Červený šátečku, kolem se toč z roku 1999, nebo letošnímu jubileu republiky publikovaný text v
březnových FL, s. 5) či v historické stati
knihy Město Fryšták (1996, s. 13 - 14)
v besedách a přednáškách, že mě někdy trápí, že se opakuji... (Byť se praví,
že opakování jest matka moudrosti).
Každému kulturnímu člověku naší
země i Fryštácka je zřejmé, že právě
v období l. světové války (1914 – 1918)
vytvořily se optimální mezinárodní
i vnitřní podmínky, jež vůdcové prvního odboje maximálně diplomaticky,
vojensky i organizačně využili k dovršení staletých snah středoevropských
národů na půdě zemí Koruny české
a Slovenska k nastolení důstojnějších
poměrů pro společné soužití v moderním, vyspělém, demokratickém státě,
jehož samostatnost byla slavnostně
vyhlášena z Obecního domu, klenotu to
rukou a umu národa. To jsme si znovu
uvědomili, když jsme v říjnu 2007 s výpravou fryštácké knihovny v tuto dobu
pražský Obecní dům navštívili. V čele
dějinného ﬁnále před 90 léty stáli muži,
jejichž životní dráha, houževnatost, ryzí
vlastenectví a hlavně morální kredit politické garnitury pozdější (snad kromě
čestných výjimek potvrzujících pravidlo)
odvrhly jako historickou veteš...

frontách l. globálního konﬂiktu v novodobých dějinách, který nám spokojení,
mile se tvářící nepřátelé všeho živého
na této planetě (kromě sebe sama
a svých nohsledů) velmi úspěšně organizují i nadále.
Téměř sto otců rodin a mladých
chlapců z Fryštácka a dvě desítky dalších životů našich spoluobčanů představuje daň, kterou jsme v našich
končinách zaplatili za hrubou nezodpovědnost těch, kteří ve světě či doma
zneužili a dodnes zneužívají moc a důvěru a bezohledně metají los o osudy
a životy lidí.

Josef Pekárek
ského, vlastenectvím známého rodu,
začínajícího původně v Dolní Vsi –
v osadě Suché, který byl jako rozvědčík
12. prosince 1914 ve Wadovicích jako
první Čech (spolu s kamarádem Müllerem) popraven, (jeho ostatky byly roku
1923 za veliké účasti obyvatelstva,
delegací čs. legií v Rusku, ve Francii,
Itálii, Anglii, Srbsku a USA pohřbeny na
fryštáckém hřbitově. (Mnohokrát jsem
v různých novinách o jeho osobnosti
a statečnosti psal a řečnoval). Dodnes
nevíme přesně, kde položil svůj život
za vlast a národ nadějný řemeslník,
sečtelý a čestný Fryštačan Josef Pekárek, jeden z prvních padlých regionu na

Často mi v této souvislosti na mysl
přicházejí slova z prorocky výstižné sbírky veršů Slezské písně od dnes záměrně jistými kruhy upozaďovaného barda
Petra Bezruče:
„Tak klesl hluboko, Pane, ten lid,
že si ho proklel na věky?“
(Návrat)

„...tupě díváme se v davu,
jak nám k špalku kladou hlavu...“
(70.000)
A proto nechť mír a dobro zůstává s
touto krajinou a vašimi rodinami.
Česlav Zapletal,
kronikář a zastupitel MF

A proto symbolem toho nejdražšího,
za co byly za dvacet let v čas mnichovské zrady (konec září 1938 a v době tzv.
Protentokrátu... kolik jich ještě bude?!)
položit statisíce věrných mužů a žen
své životy, budou navždy vůdcové zahraniční akce prof. Tomáš G. Masaryk, dr.
E. Beneš a generál M. R. Štefánik i vůdcové domácího odboje dr. K. Kramář,
A. Švehla, A. Rašín, Vavro Šrobár, dr.
P. Šámal a další (a jejich odkaz) a také
legionáři, z nichž půlstovka pocházela
z Fryštáku a okolních obcí.
Nikdy bychom neměli zapomínat na
slovenského obvodního lékaře MUDr.
Jána Šípku, na jehož domě č. 2 na
fryštáckém rynku bez ohledu na střídání režimů skví se dodnes nejstarší
Masarykova veřejná podobizna v naší
vlasti (1905), či Antka Grmelu, starodružiníka, pocházejícího z podnikatel-
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Občanské sdružení Klub důchodců Fryšták
ve spolupráci s Městským úřadem ve Fryštáku
Vás srdečně zvou na

hudebně zábavný pořad Láska brány otevírá,
který se koná v sobotu 25. října 2008 od 19.00 hodin
v sále ZDV Fryšták.
Zpívají a hrají:
sólisté operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě
a operety Slezského divadla v Opavě.
Jak je neznáme...
Mnozí Fryštačané neznají své spoluobčany. Nevědí, kde kdo bydlí, neznají nic
o zájmech a koníčcích mnohých z nich.
Dovolte několik slov o panu Oldřichu Kubovi, kterému jsme byli za Komisi občanských záležitostí při Radě města Fryštáku přát k významnému životnímu jubileu.
Fryštačanem se stal po přestěhování ze Zlína. Koupil si zde dům, opravil ho ke
své spokojenosti a dnes s radostí a pýchou sedává u rohového okna svého obývacího pokoje a dívá se na překrásnou, tichou krajinu kolem přehrady, za Kostelec,
ku Zlínu. Nebojí se, že R 49 by mu tento nějak znemožnila, že by mu narušila jeho
„koníčka“ v pátrání a hledání minulosti.
Dovolte mi, abych vám přiblížila jedním odstavečkem jeho připravovanou publikaci:
„... V době před 28 až 22 tis. lety, která byla nazvána Gravettien, se objevují
umělecké předměty vyšší úrovně. Tato kultura se objevila v různých částech Evropy,
ve střední Evropě je to Podunají. Tito lidé se již nestěhovali, bydleli dlouhodobě
v osadách, chatrčích, které měly podlahu zahloubenou pod úroveň terénu. I na Moravě bylo nalezeno několik osad. Na Ostravsku se v ohništích již topilo kamenným
uhlím, které si lidé sbírali. Nejznámější osady jsou moravské Dolní Věstonice, Pavlov,
podle něhož byla doba nazvána Pavlovien. Toto údobí znamená vrchol rozkvětu paleolitické kultury na Moravě.
Významnou kategorií jsou ozdobné předměty a umělecká díla. Některá byla vyřezána z mamutoviny, z jiných kostí. Také rytiny na koňských žebrech či jiné plastiky
vypálené z hlíny. Zajímavý je zde nález otisku pleteniny z kopřiv, také mapy. Světovým
unikátem je nález zbytků kostěné Panovy ﬂétny...“
V mnoha zajímavých pasážích, v úvahách, je spousta nezodpovězených otázek.
Jejich objasněním se pan Kuba zabývá. Studuje. Hledá souvislosti, aby pochopil
přítomnost i budocnost.
Přejeme mu hodně entuziasmu v jeho (téměř detektivní) práci.
SK

Rodinné pasy
Ve Zlínském kraji byl v měsíci srpnu
spuštěn projekt Rodinných pasů.
Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších
výhod nejen v oblasti kultury, sportu,
volnočasových aktivit, ale i klasických
nákupů a dalších služeb komerčního
charakteru pro rodiny s alespoň jedním
dítětem do osmnácti let. Vlastní myšlenka projektu navazuje na obdobný systém v Dolním Rakousku, kde úspěšně
funguje již třetí desetiletí.
Všichni zájemci o zařazení do projektu
se mohou přihlásit následujícími způsoby:
1. E-mailem, kdy údaje o rodině stačí
poslat na uvedenou adresu: zlin@rodinnepasy.cz,

2. Písemnou formou na adresu Rodinné pasy, P. O.BOX 3, 760 01 Zlín,
3. Vyplněním aktivního formuláře na
www.rodinnepasy.cz,
4. Telefonicky na čísle 543 211 254.
Pramen: www.kr-zlinsky.cz

Žádost
Odbor správy majetku města provedl
na základě obdržených podnětů několik
místních šetření a zjistil, že nespočet
nemovitostí, především nezastavěných
a zahrad, jsou zarostlé a neudržované.
Žádáme proto vlastníky, aby své nemovitosti, především v letních měsících, kdy
je růst trav a křovin maximální, udržovali
ve stavu, který nebude narušovat vzhled
města a občanské soužití.
Děkujeme!
OSMM

Blahopřání

100leté

paní Ireně Breyerové
Za třicet let kronikářského působení se mi nepoštěstilo podat si ruku
s naším spoluobčanem či občankou
v rámci jubilea nejvýznamnějšího. Až
letos! A krátce po operaci, kterou jsem
v Baťově nemocnici ve Zlíně podstoupil, to bylo něco mimořádně milého
a povzbudivého.
Spolu s panem starostou města Mgr. Lubomírem Doleželem, místostarostou MF panem Radomírem
Dupalem a vitovským vlastivědným
spolupracovníkem panem Radomírem Slováčkem jsme navštívili s krásnou kyticí a upomínkovými dary paní
Irenu Breyerovou, která se v pohodě
a zdraví dožila právě onen den započala symbolicky novou stovku.
Sestra našeho čestného občana
plukovníka in memoriam Oldřicha Doležala, bývalého příslušníka 311. bombardovací peruti královského letectva
RAF, a našeho bývalého spoluobčana Ladislava Doležala se díky lásce
a péči rodiny (dětí ing. Otakara Breyera, dcery Zdeňky a potomstva) dožila
úctyhodného věku. Narozena 18. září
1908 ve Vítové (co všechno se od
té doby v naší vlasti i ve světě stalo
a změnilo) se před 80 léty po boku
chotě – pana Antonína Breyera dostala na Ostravsko, přechodně pobývala
i v Brně. Na Vítovou se ráda a často
vracela, milovala svůj rodný kraj a stále na svou rodnou obec a její obyvatele
vzpomíná. Do 92 let zvládala všechny
domácí práce, po krátké chorobě byla
odkázána na pomoc rodiny, dnes tráví zasloužilý odpočinek v domově důchodců v Ostravě – Zábřehu, kde jsme
se s ní v průběhu jubilejního setkání
s rodinou i všemi, kdo přišli paní Ireně
poblahopřát, společně setkali.
Po oboku naší čtveřice z rodného Fryštácka nechyběl ani starosta
Ostravy, zástupce ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, zástupci sociálního odboru kraje, Ostravy dalších
institucí. V příjemné atmosféře jsme
se zároveň dověděli řadu zajímavostí
ze života paní Breyerové, seznámili se
s novými přáteli a vyřídili jubilantce srdečné pozdravy z Vítové, která právě
v tomto roce slavila 610. výročí první
písemné zmínky.
Č. Zapletal
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Také máte doma děti nebo vnoučata
školou povinné?
My ano, a stojí to za to. Máme roztomilého, blonďatého, modrookého prvňáčka a třeťačku.
Děti v první třídě jsou zatím ohodnoceny razítky. Když se něco nepodaří, dostávají razítko žížalu s textem „příště to
bude lepší“. Syn, coby nadšený rybář, od
prvního dne prosí paní učitelku, ať mu
dává žížaly. Po dlouhém vysvětlování, že
opravdu je lepší dostávat jiná, pěknější
razítka, tak opravdu dvě rybičky donesl
natisknuté v deníčku. Ale ejhle, jedna
z nich byla paní učitelkou přeškrtnuta

a syn krčil rameny, že neví proč. Následující den přinesl dvě razítka vařečky
– to je napomenutí. (Jak krásné nám
v tu chvíli připadala razítka žížal). Po
cílených dotazech nám bylo řečeno, že
bránil svou peněženku a paní učitelka
si myslela, že trhá cizí peněženku a že
pak, když klečel s kamarádem u tabule
(bylo nad naše síly zjistit, proč klečel),
tak kamarád něco shodil, co hodně zarachotilo. Kamarád vařečky nemá, my
ano. I syn s nevinným výrazem ve tváři
kroutil hlavou.

Mladí hasiči z Lukovečka se poprvé účastnili závodu v požárním útoku, který
se konal 30. 8. 2008 v Ludkovicích, a mohou se pochlubit 3 . místem v kategorii
Starší žáci a 4. místem v kategorii Mladší žáci.

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Jindřich Ticháček
Ladislav Macháček

80 let
65 let

Další zážitky jsou z cestování do školy. Když jede autobusem, buď neukáže
průkazku, a tedy platí víc. Anebo někdy
ztratí peníze, jako například včera. Jeho
zodpovědná sestřička mu půjčila své peníze, ale už mi volala do zaměstnání, že
se nemají jak dostat ze školy domů, ať
pro ně přijedu.
Moje nadřízená mi vysvětlila, proč
má syn problém namalovat pouze tolik
např. třešní, jaké je tam číslo. Buď má
krásné třešně, ale pod číslem 0 jich má
pět, nebo hroznou čmáranici, ale správně. Je to prostě chlap, který nedokáže
dělat 2 věci současně! A my jsme byli
trošku zmlsaní šikovnou a zodpovědnou
dcerkou.
A aby toho nebylo málo, tak další den
syn přišel ze školy ostříhaný. Když se
ho manžel ptal, kde jsou vlasy, tak se
mu dostalo odpovědi, že se stříhal nad
košem. Je to zkrátka alespoň pořádný
kluk. Manžel hned zakročil a začal řešit
šikanu, ale zatím to tak nevypadá. Syn
plakal a říkal, že neví, co ho to popadlo.
A že se ostříhal i jiný chlapeček z jiné
třídy, ale že ho nezná a že taky neví, co
ho to popadlo. Každopádně neplánovaně jdeme k holiči.
Pro jeden z prvních týdnů školy by to
stačilo. Snad jen, když jsem se ptala
dcery, kdy budou třídní schůzky, tak se
mě s vytřeštěnýma očima ptala: “Mami,
ty fakt chceš jít na jeho schůzky?“ Tak
fakt nevím...
Všechno výše uvedené má jednu, ale
hlavní pozitivní věc. Když jsem se ptala
syna, jestli někdo ve škole pláče, tak mi
řekl, že půlka třídy, ale on ne, a nechápe
proč oni ano, když je ve škole tak dobře.
Přeji mnoho sil do začínajícího školního roku dětem, rodičům, prarodičům
a paním učitelkám.
PS: Příští týden po 18-ti letech nastupuji dálkově do prvního ročníku na Baťovu univerzitu. Jestli jsou děti po rodičích,
tak jsem zvědavá, jaké razítko dostanu
já.
M.A.
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Klub maminek
Program na říjen 2008
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:
• 7. 10. Výtvarná činnost – prstové barvy, rozvíjení fantazie, tvořivosti, jemné
motoriky
• 14. 10. Beseda o sexuální výchově
dětí předškolního věku s Maruškou Domanskou z Poradny pro ženy
• 21. 10. Ochutnávka pomazánek a zákusků
• 28. 10. Státní svátek
Pravidelné čtvrtky 16 – 18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
1x za měsíc v pátek od 17 hodin tvoření
pro širokou veřejnost:
• 10. 10. Podzimní dekorace z různých
přírodních materiálů
Každé pondělí probíhá v klubu psychomotorický kurz Motoráček, který je
určen dětem od narození po předškolní
věk a je veden dětskou psycholožkou
Denisou Krčmovou.

Děkujeme všem, kteří podpořili
a podporují činnost Klubu maminek
Fryšták formou ﬁnančních a věcných
darů:
Město Fryšták
Centrum pro rodinu a sociální péči
Zlín, Divadelní 6
Firma SEFO, Fryšták, Holešovská
ASEP, s.r.o., Fryšták
Firma Nářadí Hanák, Fryšták
Firma HP TRONIC, Zlín, s.r.o.
Reklama, Fryšták
Pan Hejtmánek
Honza Krčma
Kamila a Honza Lutonští
Pavel Ponížil
Spousta ochotných tatínků při stěhování, malování a zařizování.
Velký dík patří i maminkám, které se
ochotně zapojovaly, a to především:
Jana Jasenská, Marta Končáková,
Lenka Plšková, Iva Pazderová, Kamila Krajčová, Eva Rektoříková a mnoho
dalších.
J.J.

V úterý 9. září jsem se zúčastnil za
ZMF slavnostního zahájení činnosti
fryštáckého Klubu maminek v nových
prostorách v místnostech pronajatých
družstvem Valašský dřevoprůmysl. Přiznám se, že když jsme před časem byli
s panem starostou pronájem prostor
projednávat, nedokázal jsem se zbavit
pochybností, že budoucí činnost klubu
v bývalých kancelářských prostorách
podniku je krok správným směrem. Maminky nás ale přesvědčily, že nové prostory již nutně potřebují, protože místnost na faře začíná být jejich klubu malá
a že vše připraví tak, aby se jim i jejich
dětem v nových prostorách líbilo.
S odstupem času musím říci, že se
jim to opravdu podařilo. Nové prostory jsou upraveny velmi útulně i účelně.
I samotné zahájení činnosti bylo velmi
příjemné – po uvítání vedoucí Klubu maminek pí Janou Jasenskou nechyběl ani
slavnostní přípitek, pohoštění a ukázka
cvičení maminek s dětmi.
Tak velký dík a hodně zdaru v budoucí
činnosti.
J. Görig
předseda výboru ZMF pro rodinu

PODZIMNÍ
BAZÁREK

................................
Fryštácký klub žen pořádá
13. – 15. října 2008 tradiční podzimní bazárek dětského podzimního
a zimního oblečení, sportovních potřeb a hraček.

Hradišťan odehraje ve Štípě jedinečný koncert
V neděli 19. října se poutní místo Štípa na Zlínsku stane svědkem unikátního
koncertního vystoupení. Již druhým rokem jsou zde pořádány beneﬁční koncerty pod
názvem “Kouzlo varhan“. „Koncerty mají jednak upozornit na nutnost právě probíhajícího restaurování našich vzácných varhan, a zároveň mají být poděkováním těm,
kteří toto restaurování jakkoliv podpořili, a také jistou formou prosby o další přízeň.
Naší snahou je nabídnout posluchačům vždy něco zvláštního a zajímavého. V minulosti tak mohli posluchači sledovat třeba hru světoznámého českého varhaníka
Jaroslava Tůmy na obřím plátně dole v chrámové lodi, což mnohé velmi překvapilo.“
uvedl štípský varhaník Tomáš Kuběna.
O tom, že ve Štípě vznikají opravdu zajímavé hudební projekty, svědčí i další připravovaný koncert z cyklu “Kouzlo varhan“, při kterém společně vystoupí cimbálová
muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou a varhaník Josef Fojta. Spojení zvuku klasických
varhan a cimbálové muziky je pro mnohé zvláštní a nevšední kombinace. Sám primáš
Hradišťanu Jiří Pavlica říká, že se bude jednat o jedinečný koncert, jak po zvukové,
tak technické stránce, protože Hradišťan běžně s varhanami nevystupuje.
Rozhovor s Jiřím Pavlicou i další podrobnosti o projektu “Kouzlo varhan“ nebo restaurování štípského nástroje je možné vyčíst na webových stránkách www.stipa.cz
Rádi bychom tímto všechny pozvali na tento koncert a zároveň poprosili o jakoukoliv podporu.
Lubomír Hnilica
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Skauti opět jedou
Jenom skončily prázdniny a děti a jejich vedoucí ze skautských oddílů byly
postaveny před těžký úkol. Neuběhly
ani dva týdny od zahájení školního roku
a už je čekala nelehká prověrka znalostí a schopností na srazu Svazu skautů
a skautek ČR z celé republiky.
Pamětníci si možná vzpomenou, že
tento závod před dvěma lety proběhl
i u nás na chatové základně Eliška. Nás
čekalo tentokrát zápolení na základně
Blažkov u Dolní Rožínky.
Po prázdninách jsme se stačili jen
tak tak jednou setkat a projít si nejdůležitější disciplíny. Toto soustředění proběhlo o prvním víkendu v září na Elišce.
A nebylo lehké. Děti si musely v krátkém čase zopakovat řadu znalostí, od
stavění přístřešku k přenocování, přes
vaření až po znalosti šifrování, historie
jak běžné, tak skautské.
Vše se podařilo, a tak v pátek 12.
září v podvečer jsme v počtu 23 skautů
a skautek vyrazili na Vysočinu. Jen jsme
se ubytovali, proběhla u velkého táboráku první (a nečekaná) disciplína, kdy
každá závodní družina musela chvíli bavit všechny ostatní. Už teď jsme slušně
obstáli.
A hned ráno jsme vyrazili na těžký závod, který trvá 24 hodin a během něj
musí soutěžící (samozřejmě podle věku)
prokázat, že se umí o sebe a své kamarády postarat po celou tuto dobu v přírodě. Během této doby si musí nejméně
2x uvařit, postavit si přístřešek (ti menší
stany), přenocovat a k tomu ještě plnit
různé úkoly ze skautských znalostí. Vše
probíhá pod dohledem dospělého rozhodčího, který vše nejen bedlivě kontroluje a hodnotí, ale zároveň je s hlídkou
jako stálý a zodpovědný doprovod.
A neodradilo nás ani počasí, které se
během závodu prudce změnilo, takže
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ráno bylo až okolo 0˚C, přesto jsme vše
vydrželi (až na nějakou tu rýmu) a ještě
dobře zabodovali.
V mladší kategorii do 11 let se kluci
Vlčata umístnili na 2. místě, stejně tak
děvčata Světlušky. Ty starší holky Skautky skončily ve větší konkurenci na 4.
místě. Všem patří náš velký dík a obdiv
za to, co tyto děti dokázaly. Pro tuto akci
obětovaly svůj volný čas, který mohly
strávit doma v teple. Místo toho běhaly
dnem (a někdy i nocí) po lesích, vařily
v kotlíku, ošetřovaly raněné či uzlovaly,
a přesto z toho mají pěkné zážitky, takové, jaké jejich vrstevníci sedící doma
u televize či počítačů nemohli zažít. A za
to patří všem dík.
Zároveň děkuji i všem starším Skautkám a Skautům, kteří takto děti k závodům připravili a obětovali čas či vozidla
a na závod je doprovodili.
Bělák Bedřich,
vedoucí 5. oddílu SSS ČR

FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2008

SOS – poradna pro spotřebitele
PLASTOVÁ OKNA
DOTAZ:
Dobrý den,
měla bych dotaz. V rodinném domku zadal můj otec ﬁrmě výrobu plastového okna na chodbě. Při zapravování
okna sestavila ﬁrma horní začišťovací
lištu ze 2 kusů (1ks cca o délce 12 cm
a 2.ks o délce 170 cm),ten kratší kus
lišty byl zapraven značně neodborně,
navíc esteticky to okno nepůsobí dobře. Po reklamování přijel pracovník ﬁrmy
a spáry zasilikonoval, s tím, že až silikon zaschne, že to bude lepší, lepší to
je, ale z estetického hlediska to není

ADOPCE NA DÁLKU
V dnešním čísle FL uveřejňujeme
jeden z letošních dopisů od dětí z Indie, které podporujeme v rámci naší
fryštácké sbírky Adopce na dálku.
• 16. 3. 2008
Hassan Moji drazí adoptivní rodiče,
Váš milovaný syn Kishore Vás zdraví. Jak se máte? Já se mám dobře.
Budu se modlit za Vaše zdraví. Moji
rodiče jsou v pořádku. Šli teď do práce. Můj bratr se má dobře. On teď studuje. Já se teď připravuji na konečnou
zkoušku. Prosím, modlete se za mne.
Připravujeme se také na svátky. Každý
den se účastníme mše svaté, křížové
cesty, zpovědi. Přejeme Vám krásné
Velikonoce! Jak se mají členové Vaší
rodiny? Vzkažte jim všem mé přání.
Budu čekat na odpověď.
Žehnejte mi!
S láskou Kishore

stoprocentní. Když jsem opět volala do
ﬁrmy, tak manželka majitele mě odkázala na to, že zakázku objednával otec,
přejímal i reklamaci a nevznesl námitku.
Můžete mi poradit, zda mám nárok na
další reklamaci?
Děkuji. M. Z.
ODPOVĚĎ:
Samozřejmě! Zvláště, když jste byli
poučeni o tom, že se po zaschnutí silikonu celé vzezření ještě změní. Jde
o další reklamaci. Na její vyřízení má zhotovitel opět 30 dnů a pokud zjistí, že je
nedůvodná, může ji písemně zamítnout.
Vy potom můžete podniknout další kroky

K O N T A K T Y :

Sdružení obrany spotřebitelů
(SOS)
Tel.: 224 239 940
Fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)
(například sestavení znaleckého posudku). Každá reklamace musí být ovšem
vyřízena - ať už opravou (výměnou, vrácením peněz), nebo odůvodněným zamítnutím (§ 19 zák. 634/1992 Sb.)

Zjedná se náprava?
(Z dopisů našich čtenářů)
Žiji v penzionu ve Fryštáku celkem 14 let. V roce 2007 jsem v bytě upadla a zlomila
si nohu v krčku. Díky lékařům, zdravotnímu personálu a operaci jsem tuto katastrofu
přežila (tři a půl měsíce jsem se na LDN Baťovy nemocnice znovu naučila chodit). S radostí jsem uvítala, podobně jako další spoluobčané, když městský úřad do příjemného
parčíku na náměstí instaloval lavičky. Je tu kousek přírody, do níž bychom se zvláště my
starší těžko dostali. Krásně se tu pod stromy v chládku odpočívá i beseduje, zejména
v těchto úmorných vedrech. Člověka potěší zpěv ptáčků, bzukot včel i travička, jakou
nám leckde mohou závidět...
Jenom nás trápí jedna věc: naše starší generace byla zvyklá na pořádek, byli jsme
tak vychováni a byla to pro nás samozřejmost. Ve Zlíně, kde jsem žila od mládí, si nikdo
nedovolil odhodit nedopalek cigarety, papírek od bonbónu nebo petláhev na zem. I ve
Fryštáku si lidé čistoty vážili, dbali o úklid...
Nevím, co se to stalo s mladou generací (i školáky), že okolí laviček používají jako
smetiště pro odpadky všeho druhu, že se kolem nich nachází stovky špačků od cigaret,
že si mladí lidé (často i děti) libují vědomě v ničení vlastního zdraví, které nás stojí
a bude stát stále více peněz. Městský úřad dal do parku 2 viditelné nádoby na odpadky: děti asi nemají dobrý zrak, že je nevidí, a perou vším možným po trávě i chodnících
vesele dál. Je mi z toho smutno! V jakých domácnostech či prostředí budou časem žít.
Smetisko je jim milejší?
Také přetahování laviček podle libosti nás mrzí. Lavky jsou těžké a my je ve svém
věku neodvlečeme zpátky do chládku. Přáli bychom si trochu ohleduplnosti, zákon přírody je už, milé děti, takový, že i vám přibude let a nepořádek a lhostejnost vás bude
trápit jako každého slušného člověka.
Jarmila Kaděrová, důchodkyně

Setkání s panem prezidentem
U příležitosti 40. výročí okupace naší
vlasti vojsky bývalé Varšavské smlouvy,
konkrétně Sovětského svazu (Severní
a Jižní skupiny vojsk), dále německých,
polských, maďarských a bulharských, tzv.
socialistických republik, uspořádal náš
prezident Václav Klaus dne 21. srpna
2008 vzpomínkové slavnostní shromáždění v místnostech Pražského hradu za účasti zahraničních hostů, členů vlády, předsedů politických stran, zástupců obou komor,
zástupců disentu a dalších významných
osobností. Dostalo se mně té cti, tohoto
slavnostního shromáždění se zúčastnit.
Pro upomínku mladší generaci na toto
40. výročí, dne 21. 8. 1968 vpadly na
území bývalého Československa vojenské
síly představující více než 600.000 vojáků,
okolo 5.000 tanků a téměř 1.000 bojových

a dopravních letounů s cílem zlikvidovat
demokratický vývoj republiky, která svými
ekonomickými možnostmi byla v této době
srovnatelná jen s úrovní Německa, Francie
a Rakouska.
Pan prezident mne oslovil, neboť jsem
se v této době jako velící funkcionář čáslavské stíhací bombardovací letecké divize podílel na rozhodném odporu proti
této okupaci. Měl jsem tu čest zastupovat
nejen město Fryšták, ale celý Zlínský kraj.
Slavnostní shromáždění bylo ukončeno
pozváním na raut, který skončil téměř ve
21 hodin.
Nejvíce jsem byl překvapen srdečným
rozhovorem s panem prezidentem i s některými členy vlády a zahraničního tisku.
Měl jsem možnost předat mu za sebe
a věřím i za celé naše město jako dárek

ozdobnou láhev s obsahem naší pravé
slivovice s tím, aby podle svých časových
možností navštívil město Fryšták.
Toto setkání jsem chápal nejen jako
důležité vzpomenutí na tragické 40. výročí
okupace, ale i jako vzpomínku na 50. výročí od založení čáslavské divize a letectva
po 2. světové válce, kde při plnění výcvikových úkolů v tomto období zahynulo 32
pilotů. Vzpomínková akce na obě výročí se
uskutečnila dne 20. června 2008 na letišti Čáslav za účasti rehabilitovaných i současných leteckých zástupců z celé České
republiky.
Je ke škodě věci, že se tohoto aktu
nezúčastnili zástupci města, i když mezi
hlavními organizátory této vzpomínky byl
zařazen občan našeho města.
Ing. Radoslav Mlčoch
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

O svaté Brigitě, bývá mlha v úsvitě
Říjen je desátý měsíc roku podle Gregoriánského kalendáře. Jeho české jméno
je odvozeno od jelení říje; latinské jméno October znamená osmý měsíc, kterým
byl podle římského kalendáře, když rok začínal březnem. Říjen je jeden ze sedmi
měsíců, které mají 31 dní.

KAREL HERBST
V nakladatelství Portál vyšla k 65.
narozeninám Mons. Karla Herbsta kniha rozhovorů. Na dotaz: „V semináři
jsi pobyl tři roky, pak jsi byl odvolán do
Fryštáku u Zlína,“ odpovídá:
„Na moravský Fryšták vzpomínám
moc rád, i když první měsíce nebyly
jednoduché. Mnozí měli rádi svého
pana faráře Josefa Honku, salesiána,
kterého jsem přijel vystřídat. Vztah
mezi salesiánským domem Ignáce
Stuchlého a farou byl poněkud napjatý. Pana faráře tehdy přeložili do Jalubí
a někteří farníci to považovali za nespravedlnost. Nebyla to lehká situace,
byl jsem v jejich očích ten, kvůli kterému jejich milovaného kněze poslali
pryč. A byli další, kterým zase záleželo
na tom, aby mezi salesiány byly dobré
vztahy.“
„O lidech na Moravě se přitom říká,
že jsou otevření, srdeční, snadno mezi
sebe přijmou někoho cizího.“
„Taky mě přijali, nějakou dobu to ale
pochopitelně trvalo. Kdybych tam mohl
působit delší dobu, takových pět šest
let, jistě by se vybudovaly pevnější
vztahy, kamarádství…“
„Čekal jsi, až staré spory otupí
čas, nebo jsi místním vyšel v něčem
vstříc?“
„Fara, na kterou jsem přišel, byla
neprakticky zařízená, muselo se s tím
něco dělat. Prosil jsem místní o pomoc. Při takových příležitostech se lidi
dají rychle dohromady, pomáhali, kde
se dalo. Ledy postupně tály.“
Otázky se vinou celým jeho životem.
Knihu lze koupit u nás na baru.

„Smál se Ježíš? Měl pro to přece
někdy také důvod? Sledujeme-li ﬁlmy o
Ježíši Kristu, díváme-li se na jeho obrázky, popř. sochy, vždy vidíme, že se Ježíš
Kristus tváří vážně a velmi důstojně.“
„V evangeliích se opravdu nikde neříká, že by se Ježíš smál. Opačné emoce ale nalezneme, například u Matouše
(26,38) a Marka (14,34) čteme, že byl
Ježíš při modlitbě v Getsemanech smutný. Hlavním důvodem asi je, že smích
může být i zlý, a v antice byl opravdu
smích nejčastěji spojován s posměchem. Odtažitost od smíchu ale neznamená odtažitost od radosti! Samotný výraz „evangelium“ znamená dobrá, nebo
radostná zvěst. Ježíšův příchod přinesl
lidem radost, jeho kázání a mocné činy
vzbuzovaly v posluchačích radost (Lukáš
13,17). Nebeské království je spojováno s radostí (Matouš 13,44). Ježíš se
přirovnává k dobrému pastýři, který hledá ztracenou ovci a raduje se z jejího nalezení společně s celým nebem (Lukáš
15,5-7). Svým učedníkům pak Ježíš říká:
„To jsem vám pověděl, aby moje radost
byla ve vás a aby vaše radost byla úplná“ (Jan 15,11). Evangelia tedy nemluví
o tom, že by se Ježíš (škodolibě) smál,
ale mluví o jeho radosti, kterou přinesl i
ostatním lidem a kterou jim byl opravdu
blízký.
Dominik Opatrný

Co bude
• V říjnu k nám přijedou děti Starých
pák a Mladých mamek na LIS. Téma letošního setkání je „Jak to vypadá u salesiánů“. Přihlášeno je 60 mládežníků. Je
to pobyt formačně duchovní, ale přece
jenom v mládí je neposednost a dynamika a tu bychom rádi uplatnili v sobotní
odpolední hře. Proto se nelekněte velkého davu, půjdem si hrát.
• 22. září se k nám nastěhoval nový
salesián P. Maxmilián Dřímal. Jeho fotograﬁi a životopis uvedeme v příštím čísle, až nám nějakou fotku vyloví z bedny
a zapne počítač.
• V září proběhla výměna vedoucího
Disklubu. Odešla Mirka Knedlová a na
její místo nastoupila Lenka Hendrychová ze Zlína.
• 13. – 15. bude tradiční podzimní
dětský bazárek ve velkém sále. Po něm
přijedou salesiáni na svá duchovní cvičení a nás poctí svou vizitační návštěvou pan provinciál s novým vikářem

OTTO-Ofﬁce
V měsíci říjnu proběhne u nás akce
od našeho dodavatele kancelářských
potřeb. Bude se jednat o sběr prázdných
tonerů z kopírek či tiskáren. Umístíme
u nás bednu, kde se budou moci tyto
použité a nebezpečné věci vhazovat. Výchova k třídění odpadků ná svůj význam
a je jí kladen čím dál větší důraz. Proto
prosíme všechny, jednotlivce či ﬁrmy,
kdo máte nepotřebné prázdné tonerové
obaly, přijďte k nám a vhoďte nám je do
připravené schrány. My už se postaráme
o ostatní.

D ů m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z
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Opravy
fryštáckého
kostela
sv. Mikuláše

V minulých letech byla provedena
náročná generální oprava fary včetně
hospodářských budov.
Letos jsme zahájili rozsáhlou rekonstrukci farního kostela sv. Mikuláše,
která by měla proběhnout v několika
etapách.
Plán investic roku 2008 zahrnoval
různé práce. Z těch důležitějších šlo
o nátěry všech oken – ta byla naposledy
natírána před 25 lety při posledním malování kostela. (Opravy zahrnovaly mj.
i stavbu lešení uvnitř i vně chrámu.)
Došlo také na opravu kostelní věže
zahrnující výměnu mechaniky hodin,
okenic, podlah pod zvony a obnoven byl
i nátěr fasády.
Původní mechanický stroj kostelních
hodin už dávno přesluhoval, jeho seřizování a údržba stály čím dál více úsilí.

Bylo proto rozhodnuto nahradit mechaniku hodin novým digitálním přístrojem.
Oprava se uskutečnila v průběhu letních měsíců a v současné době už jsou
hodiny plně funkční. Čas na naší kostelní věži je tak naprosto přesný a můžete
se na něj plně spolehnout.
Z pohledu běžného občana se asi
nic nezměnilo, protože původní ciferník
byl pouze opraven a očištěn. (Jeho celková výměna by totiž zvýšila cenu opravy
řádově o desítky tisíc korun.)
Řadu činností se podařilo vyřešit díky
nezištné pomoci farníků a jejich darům
(už delší dobu totiž probíhají pravidelné
měsíční sbírky na opravy kostela).
Protože však kostel není jen duchovním prostorem, ale také významnou
historickou památkou našeho města,
obrátila se na konci loňského roku eko-

nomická rada farnosti na zastupitelstvo,
fryštácké ZDV a na další potencionální
sponzory se žádostí o ﬁnanční příspěvek na tyto opravy.
V této souvislosti je třeba vyslovit
velký dík městskému zastupitelstvu
a starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi
za vstřícný postoj a uvolnění částky 115
ticíc korun na výměnu mechanického
stroje hodin.
Stranou nestálo ani fryštácké ZDV,
které přispělo na celkové opravy hodin
a věže částkou 90 tisíc korun.
Další významnou částku ve výši 90
tisíc korun se nám podařilo získat od
soukromého sponzora na nátěry oken .
Nutno dodat, že bez těchto prostředků by plán letošních oprav nemohl proběhnout v plném rozsahu.
Z přístupu zastupitelstva i členů
zemědělského družstva a soukromých
sponzorů je vidět, že jim na tom, jak to
v našem městě vypadá (a kostel je vždy
velmi viditelnou vizitkou) hodně záleží.
Fryštácká farnost proto ještě jednou
vyslovuje upřímný dík za všechny dary
na opravy kostela.
Do konce letošního roku bychom ještě chtěli zkušebně instalovat topení do
části lavic.
V dalších letech máme v plánu odvlhčení severozápadní strany kostela
a zabránění pronikání vlhkosti do podloží. S tím souvisí také oprava vnitřních
i venkovních omítek.
Dále máme v plánu nátěr celé střechy a vnitřní úpravy liturgického prostoru
zahrnující také instalaci nového obětního stolu, ambonu, nové vydláždění přední části kostela a v neposlední řadě
i vymalování celého chrámu včetně
oprav uměleckých maleb.
Ekonomická rada farnosti proto aktivně spolupracuje s Ing. architektem
Meluzínem ze Zlína.
Při zajišťování těchto prací budeme
znovu spoléhat na Vaši nezištnou pomoc
a podporu, ale samozřejmě, že budeme
také jednat o možnostech ﬁnancování
z jiných zdrojů (např. krajských, celostátních či evropských fondů).
Naše plány jsou možná trochu smělé, ale je to mj. výzva pro celou naší generaci, že jsme schopni odvést kus poctivé práce a zanechat po sobě v našem
městě, jehož nedílnou součástí je i farní
kostel svatého Mikuláše, svoji nezaměnitelnou stopu.
Mgr. Pavel Nášel
placená inzerce

Ve středu 8. října 2008 se koná v kinosále ve Fryštáku od 19.00 hodin KONCERT PRO ALENU G.
Vystoupí STANDA HLOŽEK. V programu se představí i Fryštácká Javořina.
Senátorka Alena Gajdůšková srdečně zve k návštěvě vystoupení populárního zpěváka.
(Vstup do naplnění kapacity volný.)

15

placená inzerce

Nabízíme Vám

JÁVSKÉ MASÁŽE
Přijďte si příjemně odpočinout
a relaxovat do našeho nového salonu

MASÁŽNÍ SALON
JAVA
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – sobota 10.00 – 21.00 hod
Kde nás najdete:
INTERHOTEL MOSKVA,
9. patro, dveře č. 938, Zlín
Tel.: 776 153 960, 577 560 938
www.salonjavazlin.cz
Tel. pro hosty IH Moskva – kl. 0938

Těšíme se na Vaši návštěvu!

JŠ LINGUA – ZLÍN
Aj, Nj, Rj, Fj, Šj, Ij, Pj
Tel.: 605 464 801, 775 243 320, Tel./fax: 577 222 067
info@elingua.cz
www.elingua.cz
Výuka jazyků s 18letou tradicí

Zápis do kurzů na školní rok 08/09
(kurzy roční, semestr., trimestr., přípravné na zkoušky)
DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM • PROGRAM PRO DĚTI

SKLENÁŘSTVÍ ČERNÝ
Areál Valašského dřevoprůmyslu
Fryšták, Dolní Ves 40

PRACOVNÍ DOBA
Po-Čt 4,30 - 15,00 hod., po 15. hod. na telefonu
Pá 4,30-8,00 hod., práce v terénu
So 4,30-9,00 hod.

PROVÁDÍME VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE zasklívání, vrtání otvorů do skla, broušení skla, fazetování zrcadel, kalená skla,
bezpečnostní skla, ornamentní skla do kuchyňských dvířek, izolační skla.

Informace tel. 577 911 268, mob. 607 765 134 • E-mail: jiricerny55@atlas.cz
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

MUDr. Josefa Deváta
– kandidáta do senátu
V podzimních senátních volbách se
o křeslo senátora za volební obvod č.78
Zlín utká také náš kandidát – 68letý lékař,
zlínský radní a předseda komise pro tělesně postižené MUDr. Josef Devát, který
se zasadil o vybudování bytů „na míru“
pro lidi s tělesným postižením v Malenovicích a podporoval též výstavbu Domu
spokojeného stáří ve Zlíně. Byl také první, kdo veřejně vystoupil proti komerčním
odběrům krevní plazmy a jejímu vývozu do
zahraničí, protože ty způsobují odliv dobrovolných dárců krve a tím mohou ohrozit

životy našich pacientů. V této záležitosti
dokonce napsal otevřený dopis ministru
zdravotnictví Tomáši Julínkovi a v létě zorganizoval kampaň na podporu dobrovolného dárcovství nazvanou Daruj krev, i Tobě
může chybět. Díky ní získala zlínská nemocnice téměř čtyřicet nových dárců krve,
zapojilo se však do ní i dalších více než
sedmdesát dárců.
Jako lékař s více než čtyřicetiletou praxí velmi dobře vnímá, že se naše zdravotnictví ubírá špatným směrem, je proto připraven zasadit se o kvalitní podmínky pro
zdraví a důstojný život nás všech nejen
v ordinaci, ale i na politickém bitevním poli
– v Senátu ČR. „Budu prosazovat takovou
legislativu, která zajistí kvalitní, dostupnou a efektivní zdravotní péči pro všechny.
Nejen pro bohaté. To je však podmíněno
mnoha faktory, mimo jiné i solidaritou.
A jakékoliv komerční snahy tuto křehkou
rovnováhu silně narušují. Jsem toho názoru, že na nemoci a stáří se nemůže vydělávat,“ říká Josef Devát. Bude tedy ostře
vystupovat proti privatizaci nemocnic a pojišťoven, která by mohla vyústit v likvidaci
ztrátových oborů, a bude naopak prosazovat zrušení poplatků u lékaře minimálně
pro dobrovolné dárce krve. „Jsem pro
takovou reformu zdravotnictví a sociální
péče, která nebude ohrožovat naše životy
a naopak nám nabídne důstojný život i ve
stáří a nemoci,“ dodává.
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ZAJÍMÁTE SE O ZDRAVÍ SVÉ A SVÝCH DĚTÍ?
HLEDÁTE JINÉ MOŽNOSTI PREVENCE A LÉČENÍ AKUTNÍCH I JINÝCH ONEMOCNĚNÍ?
Přijďte k nám na velice zajímavý seminář

„SEZNAMUJEME SE S HOMEOPATIÍ“

- zaměřený na základní orientaci a pomoc dětem i dospělým právě v tomto oboru!

Čtyřhodinový seminář se koná ve středu
7. 11. 2007 od 16:00 – 20:00 hod.
Nutno předem se přihlásit v MC • Cena 250,- Kč za osobu.
Přednáší paní Irina Kaplijová.
Zveme vás na další setkání s paní I. Kaplijovou,
které se uskuteční v pátek 14. prosince od 9 - 12 hod.
Znovu se seznámíme s možnostmi, které nabízí právě HOMEOPATIE,
zejména v oblasti prevence a léčby akutních onemocnění u dětí i dospělých!

Kdo máte zájem poznávat tuto úžasnou metodou, jste vítáni!
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Matrika

=

ŘÍJEN 2008
JUBILANTI

Dagmar Staňková
Věra Hanáková
Milena Kubínová
Oldřich Doležal
Josef Duša
Jaroslav Hanák
Ing. Emilie Procházková
František Slaměna
Zdeněk Němec
Karel Staněk
Olga Ševelová
Rudolfína Zavrtálková
Lubomír Chládek
Zuzana Slováčková
Františka Dubovská
Věroslav Křepelka
Hedvika Ticháčková
Jarmila Šantavá

❂

65 let
65 let
65 let
75 let
80 let
60 let
65 let
65 let
65 let
60 let
75 let
85 let
60 let
60 let
75 let
70 let
80 let
85 let

NAROZENÍ

Patrik Žák
Antonín Černek

✞ ÚMRTÍ
Pavla Mašláňová ve věku 65 let

❤ZLATÁ

SVATBA

50 let od uzavření sňatku oslavují
manželé Ing. RADOSLAV a JARMILA
MLČOCHOVI z Fryštáku.
Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí, rodinné pohody a hlavně hodně zdraví do dalších společných let.
•••
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku připravuje VÍTÁNÍ DĚTÍ
DO ŽIVOTA na čtvrtek 30. 10. 2008
v 15.00 hodin do obřadní síně radnice.

Majitelé drtičů kuchyňských odpadů
porušují kanalizační řád
Instalování drtičů kuchyňských odpadů do domácností a stravoven je stále
oblíbenější i přesto, že je zákonem zakázáno. Ti, co drtiče používají a rozmělněné odpadky splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro zneškodňování
odpadních vod dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Do tohoto systému
nesmí být odváděny rozmělněné kuchyňské odpady, které mohou způsobovat
nemalé problémy s odváděním a čištěním odpadních voda a následným vypouštěním již čistých vod zpět do toků, ve Fryštáku tedy do Žabárenského potoka
nebo u odkanalizovaných do Zlína do řeky Dřevnice.
CO MOHOU ZBYTKY POTRAVY V KANALIZACI ZPŮSOBIT
Za zmínku stojí početná populace potkanů, která přežívá zejména díky tomuto
odpadu. „V rámci čištění a údržby kanalizační sítě monitorujeme stoky po celý
rok speciální kamerou a samozřejmě provádíme pravidelnou deratizaci, což rovněž
omezuje životní podmínky pro potkany,“ dodal Ing. Ivan Mudrák, manažer provozu Odpadní voda Zlín společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Naopak dobré
podmínky poskytují potkanům hlavně staré kanalizační stoky a domovní přípojky, které jsou ve velice špatném stavu. Potkan si zde, v blízkosti zdroje potravy,
může vyhrabat prostorné nory. Domácnosti by dle kanalizačního řádu neměly do
kanalizace výlevkami vypouštět tuky, zbytky jídel a pevných kuchyňských odpadů.
Zakázány jsou i výstupy z kuchyňských drtičů, které pak slouží jako zdroj potravy
pro hlodavce. Tam, kde sídlí hlodavci se pak na povrchu mohou objevovat propady
v chodnících a cestách. S potkany souvisejícím problémem je také riziko nemocí
a vznik epidemií.
SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM
Lidé si pořizují drtiče odpadů, protože je pro ně spláchnutí zbytků do výlevek
jednodušší a pohodlnější. To platí především pro objekty stravování jako jsou restaurace, vývařovny, hotely atd. Tento trend je ve státech západní Evropy obvyklý
jenomže tam je struktura kanalizační sítě koncipována tak, aby kuchyňský odpad
zvládla. V ČR je situace složitější. Proﬁly kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou
dimenzovány pro odpady vznikající používáním drtičů a mnohde nemají vzhledem
k terénu dostatečný spád. Dochází k zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami na které se dále váží zejména tuky. Tím je omezen průtok kanalizace, u přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Úhradu nákladů spojených s likvidací havárie
může v oprávněném případě provozovatel uplatnit u původce havárie.
CO DÁLE NEPATŘÍ DO KANALIZACE
Prvním pravidlem pro běžného producenta je nevypouštět do kanalizace látky,
které porušují kanalizační síť nebo narušují proces čištění. Jde zejména o toxické
látky, ropné produkty, jako např. benzín, nafta, oleje včetně fritovacích tuků, různá
rozpouštědla, kyseliny a louhy, zbytky barev, zahradní a domácí chemie a nespotřebované léky.

OZNÁMENÍ

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • Bezplatná zákaznická linka: 800 100 063

PRO MĚSTO FRYŠTÁK

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí
společností Středomoravská vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská, a.s. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, má
575 zaměstnanců, zásobuje celkem 413 tis. obyvatel Olomouckého a Zlínského kraje.
MOVO provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod
a zajišťuje servis pro 2 267 km vodovodních a 1 082 km odpadních sítí. Pro kontakt se
zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, Zlíně, Prostějově, Uničově, a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 844
744 644 na Olomoucku a 800 100 063 na Zlínsku. Webové stránky společnosti jsou
www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz.

Oznamujeme všem zájemcům, že
opět otevíráme TANEČNÍ KLUB pro
dospělé a seniory ve velkém sále
restaurace U Žáků.
Čtvrtek 9. 10. 2008 19 - 21 h
Sdružení pro rodinu
Sobota 11. 10. 2008 17 - 19 h
Dospělí a senioři
Do poloviny prosince
se sejdeme 10 x.
Informace: j.vavricka@obalprint.cz,
tel.: 603 155 665
V případě zájmu možnost využítí
i dalšího termínu /středa/.

Vážení spoluobčané, sportovci, pracovníci v kultuře, od října 2008
bude v provozu VELKÝ SÁL velikosti 20 x 10 m V HOSTINCI U ŽÁKů
Informace o naplněnosti sálu na tel. 603 155 665.
Společenské akce projednávejte prosím přímo s majitelem.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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