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Dne 6. května 1945

VOLEJBALOV¯ TURNAJ
k osvobození Fry‰táku,
poﬁádan˘ v rámci oslav 650. v˘roãí
první zmínky o Fry‰táku se koná

6. kvûtna 2006 od 8.30 hod.
v prostorách Sportovního areálu
u Základní ‰koly ve Fry‰táku.
Prezentace od 8.00 hod.,
startovné 100,- Kã na osobu.
Obãerstvení zaji‰tûno.
Kontakt:
604 724 173, 604 807 794
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Fryšták a okolí osvobodila vojska

Fry‰tácké listy na internetu:

1. československého armádního sboru v SSSR

www.frystak.cz

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 5/2006 ze dne 12. dubna 2006 (V˘bûr)
• RMF v souladu s ãl. ã. II, b. ã. 3 a 4,
IS ã. 3/2001 schvaluje pro potﬁeby TJF,
oddílu volejbalu, uÏití loga (znaku) mûsta Fry‰táku na propagaãních materiálech vydan˘ch v souvislosti s konáním
volejbalového turnaje dne 6. kvûtna
2006, kter˘ je poﬁádán místní TJ Fry‰ták pﬁi pﬁíleÏitosti oslav 650. v˘roãí písemné zmínky o mûstû.
• RMF bere na vûdomí upozornûní
Technick˘ch sluÏeb Zlín, které pro mûsto Fry‰ták zaji‰Èují likvidaci – odstranûní
elektroodpadu, Ïe v návaznosti na zmûnu zák. ã. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znûní, budou s platností od
1. 1. 2007 od obãanÛ odebírány pouze
kompletní v˘robky podléhající zpûtnému
odbûru a ukládá vedoucímu OSMM zajistit vãasnou informovanost obãanÛ o této záleÏitosti.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy
o sdruÏen˘ch sluÏbách dodávky elektﬁiny pro produkty ﬁady Small business ã.
6309469 mezi MF a spoleãností E.ON
Energie, a.s., Lannova 205/16, 370 49
âeské Budûjovice, Iâ 26078201, DIâ
CZ26078201, za úãelem zaji‰tûní dodávky a distribuce elektﬁiny a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s platností od 1. dubna 2006
schvaluje uzavﬁení Dodatku ã. 4 ke
smlouvû o dílo ze dne 30. dubna 1999
mezi MF a fou Integra VD Zlín, Barto‰ova 4341, 761 77 Zlín, IâO 00030970,
DIâ CZ 00030970, zastoupenou Ing.
Jiﬁím Nesvadbou, pﬁedsedou druÏstva,
a Ing. Jiﬁím Janeãkou, vedoucím sluÏby,
kter˘m se mûní ãl. I odst. 3 písm. b) cena díla, a povûﬁuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dohody
o ukonãení nájemní smlouvy ze dne 3.
12. 2001 na pronájem ãásti pozemku
p.ã. 263/1, k.ú. Vítová, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 330 m2, k 31. 12. 2005, uzavﬁené mezi MF a manÏ. Miklov˘mi, a povûﬁuje starostu podpisem této dohody .
• RMF schvaluje uzavﬁení Dohody
o ukonãení nájemní smlouvy ze dne 4.
9. 2002 na pronájem ãásti pozemku
p.ã. 263/1, k.ú. Vítová, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 456 m2, k 31. 03. 2005, uzavﬁené mezi MF a Z. Jurãíkem, a povûﬁuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje konání akce – svodu
zvíﬁat Fry‰táck˘ dogtreking, zaji‰Èovan˘
poﬁadatelem Mushers club Pohoda,
Vítová 43, 763 16 Fry‰ták, odpovûdná
osoba Bronislav RÛãka, na území mûsta Fry‰táku ve dnech 11. – 13. srpna
2006, a to v návaznosti na podmínky
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stanovené vyjádﬁením SVS âR ze dne
20. 2. 2006, ãj. 2006/177/VET,
a s podmínkou zaji‰tûní spolupráce
s PâR, popﬁ. MPZ, HZS – JSDH MF a lékaﬁskou sluÏbou a souhlasem majitelÛ
dotãen˘ch pozemkÛ.
• RMF v souladu s ãl. ã. II, b. ã. 3 a 4,
IS ã. 3/2001 povoluje poﬁadatelÛm akce Fry‰tack˘ dogtreking (souãást seriálu Mistrovství republiky) uÏití loga (znaku) mûsta Fry‰táku na propagaãních
materiálech vydan˘ch v souvislosti s konáním akce Fry‰tack˘ dogtreking ve
dnech 11. – 13. srpna 2006.
• RMF souhlasí s pﬁevzetím zá‰tity nad
akcí Fry‰táck˘ dogtreking 2006.
• RMF s platností do 31. 12. 2006
schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã. 952006 mezi MF a fou SILASFALT s.r.o.,
·tûpaÀákova 693/14, 719 00 Ostrava
– Kunãice, IâO 62302370, DIâ CZ6230
2370, zastoupenou Ing. ZdeÀkem Bortlem, ﬁeditelem spoleãnosti, za úãelem
nákupu tûchto komodit a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi MF a fou Automaty Servis
Selecta s.r.o, U Pergamenky 1145/12,
170 00 Praha 7, Iâ 26443881, CZ 264
43881, zastoupenou Ing. Miroslavem
Or‰ulíkem, Key Account Eurest Director,
za úãelem dodání – koupû 2 ks v˘dejníku na vodu Classic, 1 ks zásobníku kelímkÛ Cosmetal a zaﬁízení (kelímky
a stolní voda), a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF nereflektuje na Ïádost Ústavu
sociální péãe Zborovice o finanãní podporu.
• RMF schvaluje uzavﬁení dodatku ke
smlouvû ze dne 3. 1. 2000, kter˘m se
mûní ãl. 2 – Cena, plnûní, zv˘‰ení odmûny za v˘kon funkce hrobníka p. P.
Macháãka, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF s platnosti od 1. 4. 2006 schvaluje umístûní reklamního zaﬁízení âeské
spoﬁitelny, a. s., na sloup VO na námûstí ve Fry‰táku.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o umístûní reklamního zaﬁízení mezi MF
a âeskou spoﬁitelnou, a.s., oblastní poboãka Zlín, Zarámí 4463, 761 65 Zlín,
IâO 45244782, zastoupenou Ing. Vlastimilem Michlíãkem, ﬁeditelem oblastní
poboãky, za úãelem vyuÏití sloupu VO
pro potﬁeby umístûní reklamního zaﬁízení (viz pﬁiloÏen˘ nákres), a to s platností od 1. 4. 2006, na dobu neurãitou,
s v˘povûdní lhÛtou 3 mûsíce, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.

• RMF bere na vûdomí pﬁipomínky
manÏ. Procházkov˘ch, ke stavu MK na
pozemku 405 k. ú. Fry‰ták, a ﬁe‰ení pﬁístupové komunikace k nov˘m bytov˘m
domÛm dle dohody z jednání dne 6. 2.
2006.
• RMF bere na vûdomí zápis z v˘bûrového ﬁízení realizovaného za úãelem zaji‰tûní dodavatele skﬁíÀové sestavy do
zasedací místnosti MûÚF.
• RMF v návaznosti na zápis z V¤ a vyhodnocení cenov˘ch nabídek a podmínek dodávky vyhla‰uje vítûze V¤ fu DUKSTOL – Komenského 364, 763 16 Fry‰ták, IâO 14658836.
• RMF schvaluje úhradu faktury ãís.
2006013 fû DUKSTOL.
• RMF v návaznosti na usnesení ZMF ã.
Z 3/2006 – b. 3b.b) dne 15. 3. 2006
schvaluje ke dni 13. 4. 2006 zámûr pronájmu mûstského majetku – viz pﬁíl. ã.
1 tohoto zápisu p.o. MF Z·F, a to na dobu neurãitou za 1,- Kã, s v˘povûdní lhÛtou pÛl roku, a uzavﬁít s ní smlouvu
o pronájmu od 1. 6. 2006.
• RMF v návaznosti na usnesení ZMF ã.
Z 3/2006 – b. 3a.b) dne 15. 3. 2006
schvaluje ke dni 13. 4. 2006 zámûr pronájmu mûstského majetku – viz pﬁíl. ã.
1 tohoto zápisu p.o. MF M·F, a to na
dobu neurãitou za 1,- Kã, s v˘povûdní
lhÛtou pÛl roku, a uzavﬁít s ní smlouvu
o pronájmu od 1. 6. 2006.
• RMF ukládá vedoucím OSMM a ESO
do pﬁí‰tího zasedání administrativnû
a smluvnû pﬁipravit pﬁevod majetku ve
smyslu usnesení – viz v˘‰e.
• RMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã. 47601033 mezi MF a âeskomoravské ‰tûrkovny, a. s., Mokrá 359,
664 04 Mokrá, IâO 63475511, DIâ
CZ63475511, zast. Ing. Milanem Horsákem, vedoucím prodeje, a Miroslavem âejkou, vedoucím marketingu a povûﬁuje starostu podpisem této kupní
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã. 47601005 mezi MF a firmou âeskomoravské ‰tûrkovny, a. s., Mokrá
359, 664 04 Mokrá, IâO 63475511,
DIâ CZ63475511, zast. Ing. Milanem
Horsákem, vedoucím prodeje, a Miroslavem âejkou, vedoucím marketingu
a povûﬁuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
• RMF schvaluje zﬁízení – registraci domény frystak.eu a úhradu faktury ve v˘‰i 410,- Kã vãetnû DPH ve prospûch
spoleãnosti WinSoft Company, s.r.o, 8.
kvûtna 449/6, 779 00 Olomouc, Iâ
25855441, DIâ CZ 25855441.
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• RMF nereflektuje na nabídku Bohuslava Václavíka, Sokolovská 568, Prachatice, na v˘robu odznakÛ u pﬁíleÏitosti 650. v˘roãí první písemné zmínky
o Fry‰táku.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o dodávce vody a odvádûní odpadních vod ã.
4970 mezi MF a Zlínskou vodárenskou,
a. s., tﬁída Tomá‰e Bati 383, 760 49
Zlín, zast. Ing. Martinem Bernardem,
generál. ﬁeditelem spoleãnosti, Iâ 2707
6288, DIâ CZ 27076288, a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.

• RMF neschvaluje poﬁízení pﬁíleÏitostného po‰tovního razítka k 650. v˘roãí
Fry‰táku.
• RMF bere na vûdomí ohlá‰ení vzniklé
‰kody na ‰kolní budovû v dÛsledku
drobného poÏáru, kter˘ byl zpÛsoben
tech. závadou ventilátoru ve sklepních
prostorách staré budovy.
• RMF souhlasí se zﬁízením nového odbûrného místa pro pﬁípojku vodovodního ﬁadu pro Ïádající firmy v areálu b˘valého TONu s vyuÏitím stávajících vodovod. rozvodÛ.

• RMF neschvaluje zpracování technicko-ekonomické studie na vybudování
kotelny na biomasu u fy ERDING a.s.
v cenû 30.000,- Kã bez DPH.
• RMF schvaluje Ïádost o udûlení licence na veﬁejnou linkovou osobní dopravu
mezinárodní pro linku Partizánské (SK) Zlín - Olomouc (CZ). O zmûnu rozhodnutí o udûlení v˘‰e uvedené licence poÏádala právnická osoba, podnikající pod
obchodní firmou Slovenská autobus.
doprava Prievidza, a. s., se sídlem Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, SK.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 4/2006 ze dne 29. bﬁezna 2006 (V˘bûr)
• ZMF na základû doporuãení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 65
odst. 2 zákona ã. 40/2004 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon“), ROZHODLO o pﬁidûlení veﬁejné
zakázky V˘sledky V¤ na dodavatele
Oprava MK a kanalizace Vylanta uchazeãi: Nabídka ã. 3 - Obchodní firma: ALPINE, stavební spoleãnost CZ a. s., se
sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Vala‰ské Meziﬁíãí, Iâ 45192286, DIâ CZ
45192286
Údaje z nabídky vybraného uchazeãe,
které byly pﬁedmûtem hodnocení podle
kritérií stanoven˘ch ve v˘zvû ze dne
13. 2. 2006:
Na základû tohoto hodnocení byli ostatní uchazeãi, kteﬁí podali nabídku v rámci jednacího ﬁízení bez uveﬁejnûní dle §
27 odst. 3 písm. d) zákona ã. 40/2004
Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, na
urãení zhotovitele veﬁejné zakázky odmítnuti z dÛvodu niÏ‰í ekonomické v˘hodnosti nabídky.
• ZMF bere na vûdomí, Ïe na‰e Ïádost
o dotaci SFÎP a eurofondÛ na IA Kanalizace Vítová postoupila do 2. v˘bûrového kola.
• ZMF bere na vûdomí zprávu finanãního v˘boru o sv˘ch jednáních 9. a 23.
bﬁezna 2006.
• ZMF ukládá starostovi zadat projektantovi Ing. arch. J. Habartovi zpracování obou variant (s nikou nebo s ﬁímsou
bez nik) vã. nacenûní.
• ZMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
ke smlouvû o dílo ze dne 16. 12. 2005
na IA „Oprava havarijního stavu izolací –
zdravotní stﬁedisko – Fry‰ták“ mezi MF
a fou RAPOS, spol. s r. o., Nerudova
325, 769 01 Hole‰ov, zast. Ing. Petrem
Vlãkem a Jaroslavem ·evãíkem, jednateli spoleãnosti, IâO 25504487, DIâ
CZ25504487, kter˘m se mûní – z dÛvodÛ nepﬁízniv˘ch klimatick˘ch podmínek – termín ukonãení prací a novû se

stanovuje k datu do 14. 4. 2006, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF povûﬁuje starostu a ãlena ZMF
R. Dupala jednat s hejtmanem ZK
o moÏnosti urychlení majetkoprávního

vypoﬁádání s obãany – vlastníky RD dotãen˘ch stavbou R49.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 4/2005 – bod 7 ze dne 20. 4. 2005
schvaluje dokrytí kupní ceny poÏárního
automobilu z prostﬁedkÛ MF.

Vzhledem k pomûrnû ãast˘m dotazÛm na‰ich obãanÛ na tuto problematiku, zvûﬁejÀujeme opût Cenov˘ v˘mûr o hﬁbitovních poplatcích.

Cenov˘ v˘mûr mûsta Fry‰táku

o hřbitovních poplatcích s platností od 1. 1. 2006
1. Podklady - Cenov˘ v˘mûr MF âR ã. 1/2005
2. Poplatek za poﬁízení a obnovu hrobov˘ch míst
a) plocha hrobu a nájem z plochy
Nájemné dle V˘mûru MF ã. 01/2005
- jednohrob
(2,99 m2 x 4 Kã/m2) x
- dvojhrob
(5,98 m2 x 4 Kã/m2) x
- trojhrob
(8,97 m2 x 4 Kã/m2) x
- urnové místo (1,00 m2 x 4 Kã/m2) x

10
10
10
10

let
let
let
let

=
=
=
=

119,60 Kã
239,20 Kã
358,80 Kã
40,00 Kã

b) placené sluÏby spojené s provozem hﬁbitova:
- osvûtlení hﬁbitova vãetnû elektrická energie,
- voda,
- údrÏba travnat˘ch ploch,
- v˘sadba a údrÏba okrasné zelenû,
- údrÏba oplocení
- odvoz odpadkÛ
- dal‰í sluÏby spojené s provozováním hﬁbitova.

1.000,- Kã

c) Hﬁbitovní poplatek za 10 let - souãet a) a b)
Nájem
Poplatek za sluÏby
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
urnové m.

119,-Kã
239,-Kã
358,-Kã
40,-Kã

1000,1000,1000,1000,-

po zaokrouhlení
119,- Kã
239,- Kã
358,- Kã
40,- Kã

Kã
Kã
Kã
Kã

Hﬁbitovní poplatek
1.119,1.239,1.358,1.040,-

Kã
Kã
Kã
Kã

Tento cenov˘ v˘mûr byl stanoven v souladu s ustanovením ZMF ã. Z11/2005
– b. 8h.a) ze dne 14. 12. 2005.
Ve Fry‰táku dne 21. 12. 2005
Za správnost: Ing. Michal Ja‰ek

Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta
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Dne 6. května 1945 byl osvobozen Fryšták
Dne 6. kvûtna 1945 osvobodila
Fry‰ták a okolí vojska 1. ãeskoslovenského armádního sboru v SSSR v ãele
s armádním generálem Karlem Klapálkem (fotografie, poﬁízené v onen památn˘ den panem MVDr. Václavem Hájkem na fry‰táckém námûstí jsme publikovali v minul˘ch letech ve FL i v knize
Mûsto Fry‰ták). Na námûstí tehdy ke
shromáÏdûn˘m obãanÛm promluvil plukovník PhDr. Rudolf Bejkovsk˘.
Generál Klapálek se pﬁi této pﬁíleÏitosti zastavil u sv˘ch pﬁíbuzn˘ch - rodiny pana Ferdinanda Machaãky.
Souãástí boje proti okupantÛm byl
i protifa‰istick˘ odboj (seriál o odboji
jsme zveﬁejnili rovnûÏ ve Fry‰táck˘ch
listech). Dnes uvádíme dal‰í snímek
z pﬁíloh fry‰tácké kroniky - prÛvod partyzánÛ.
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PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
- Postup při podávání návrhu
Vyﬁizuje: Komise k projednávání pﬁestupkÛ Mûsta Fry‰ták, kanc. ã. 209
Telefon: 577 911 051
e-mail: majetek2@frystak.cz
O pﬁestupku koná správní orgán v prvním stupni ústní jednání. V nepﬁítomnosti
obvinûného z pﬁestupku lze vûc projednat jen tehdy, jestliÏe odmítne, aã byl ﬁádnû
pﬁedvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náleÏité omluvy nebo dÛleÏitého dÛvodu.
Ústní jednání je neveﬁejné, pokud zvlá‰tní právní pﬁedpis nebo správní orgán nestanoví jinak.

Pﬁestupky mezi osobami blízk˘mi, uráÏka na cti
Pﬁestupky spáchané mezi blízk˘mi osobami, jakoÏ i pﬁestupky podle § 49 odst.
1 písm. ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a (uráÏka na
cti) se projednávají jen na návrh postiÏené osoby, jejího zákonného zástupce nebo
opatrovníka. Návrh je nutno podat pﬁíslu‰nému správnímu orgánu nejpozdûji do 3
mûsícÛ ode dne, kdy se navrhovatel dozvûdûl o pﬁestupku nebo o postoupení vûci
orgánem ãinn˘m v trestním ﬁízení.
V návrhu musí b˘t uvedeno:
- kdo je postiÏenou osobou
- koho navrhovatel oznaãuje za pachatele
- kde, kdy a jak˘m zpÛsobem mûl b˘t pﬁestupek spáchán.
Osobami blízk˘mi se rozumí pﬁíbuzn˘ v pokolení pﬁímém, osvojitel, osvojenec,
sourozenec a manÏel. Jiné osoby v pomûru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobû navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpûla jedna z nich,
druhá právem pociÈovala jako újmu vlastní.
Vyjde-li v ﬁízení o pﬁestupku zahájeném na návrh najevo, Ïe skutek nebyl spáchán mezi osobami blízk˘mi, pokraãuje se v ﬁízení z úﬁední povinnosti.
Z ustanovení § 79 odst. 1 pﬁestupkového zákona vypl˘vá, Ïe v pﬁípadû zastavení ﬁízení z dÛvodÛ, stanoven˘ch § 76 odst. 1 písm. a), b), c) a j) pﬁestupkového
zákona, tj. Ïe
- skutek se nestal nebo není pﬁestupkem
- skutek nespáchal(a) obvinûn˘(á) z pﬁestupku
- spáchání skutku nebylo obvinûné(mu) z pﬁestupku prokázáno
- navrhovatel(ka) by vzal(a) svÛj návrh na zahájení ﬁízení zpût nebo aã ﬁádnû
pﬁedvolán(a), k ústnímu jednání by se nedostavil(a)
bude navrhovateli(ce) uloÏena povinnost uhradit náklady spojené s projednáváním pﬁestupku ve v˘‰i 1.000 Kã.
G. Najmanová, OSMM

Orální vakcinace lišek proti vzteklině
Dne 26. 4. 2006 probûhne na území okresu Zlín orální vakcinace li‰ek proti
vzteklinû pomocí návnad vyloÏen˘ch do volné pﬁírody. PÛjde o letecké kladení vakcíny, kterou provede letecká spoleãnost ELMONTEX s r.o., se startem z leti‰tû
Vy‰kov.
V zájmu hladkého prÛbûhu akce a ochrany zdraví lidí, zejména dûtí, je tﬁeba dodrÏet doporuãené zásady:
• nedot˘kat se vyloÏen˘ch návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi,
• nechodit do volné pﬁírody se psy po dobu 10 dnÛ od vyloÏení návnad,
• v pﬁípadû potﬁísnûní oãkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitﬁ návnady, vyhledat lékaﬁe,
• pouãit dûti ve ‰kolách.
Obãané Zlínského kraje budou o této akci informováni prostﬁednictvím regionálního rozhlasového vysílání a regionálního tisku.
MVDr. Michaela âerníková, veterinární inspektor

INFORMACE
KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO ZLÍNSK¯ KRAJ
Inspektorátu Zlín
OâKOVÁNÍ LI·EK PROTI VZTEKLINù POMOCÍ NÁVNAD, KTERÉ OBSAHUJÍ OâKOVACÍ LÁTKU
1. Li‰ka je v na‰ich podmínkách hlavním rezervoárem a vektorem vztekliny,
a proto se protinákazová opatﬁení soustﬁeìují na tento Ïivoãi‰n˘ druh.
2. Ve spolupráci se Svûtovou zdravotnickou organizací (WHO) byla vyvinuta a odzkou‰ena orální vakcinace li‰ek pomocí vakcinaãních návnad.
3. Oãkovací látka obsahuje Ïiv˘ atenuovan˘ vakcinaãní virus SAD-B 19
umístûn˘ v mnoÏství 1,8 ml v plastikoaluminiov˘ch kapslích hermeticky uzavﬁen˘ch. Kapsle jsou opatﬁeny nápisem TOLLWUT VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou obaleny
smûsí rybí mouãky a tuku, mají kulat˘
tvar, hnûdozelenou barvu a silnû zapáchají rybinou.
4. Vakcinaãní virus pro zvíﬁata i pro
ãlovûka lze povaÏovat za apatogenní.
Doposud je znám pouze jeden pﬁíklad
serogenní infekce ãlovûka virem fixe
po jeho vdechnutí pﬁi mixaci v laboratoﬁi. Nelze v‰ak 100% vylouãit urãité riziko pﬁi kontaktu vakcinaãního viru se
sliznicí (vetﬁení rukou do oka, úst
apod.).
Proto WHO doporuãuje tato bezpeãnostní opatﬁení:
a) Pﬁi kontaktu rukou s vakcinaãní
látkou m˘t ruce dÛkladnû m˘dlem, pﬁípadnû dezinfikovat jak˘mkoliv dostupn˘m dezinfekãním prostﬁedkem. Jinak
nehrozí Ïádné nebezpeãí a není nutné
Ïádné dal‰í opatﬁení.
b) JestliÏe se vakcinaãní látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo ãerstv˘m poranûním, doporuãuje se odeslání dotyãné osoby do antirabického
centra a provést vakcinace.
c) Po pokousání zvíﬁetem ve vakcinaãní oblasti zÛstávají indikace pro
vakcinaci lidí normálnû v platnosti.
5. V zájmu hladkého prÛbûhu akce
a ochrany ãlovûka a zejména dûtí, je
tﬁeba dodrÏet základní opatﬁení:
- nedot˘kat se vyloÏen˘ch návnad,
nebo je dokonce sbírat a manipulovat
s nimi,
- nepouÏívejte k v˘konu práva myslivosti lovecké psy,
- v pﬁípadû potﬁísnûní oãkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitﬁ návnady, vyhledejte lékaﬁe,
- pouãte své dûti!
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Fryšták středověkým městečkem
(Jak to u nás vypadalo před šesti staletími)
V prÛbûhu 13. a 14. století se dotváﬁelo jádro dne‰ního Fr y‰táku.
PÛvodní osídlení, jak jsem minule
pﬁedeslal, zapoãalo u potoka Janu‰tice (mezi dne‰ní kﬁiÏovatkou na Zlín
– hasiãskou zbrojnicí a b˘val˘m
Pospí‰ilíkov˘m ml˘nem ãi nûkdej‰ím
hostincem na Sichrovû). V dobû stﬁedovûké kolonizace se nov˘m centrem stalo námûstí. Podhradí
zemûpanského a nakonec ‰lechtického sídla Lukova vznikalo
na mírném návr‰í – v prostoru mezi Janu‰ticí a paralernû protékajícím potokem v Súhradech (na‰i pﬁedkové na rozdíl od na‰í
pﬁechytﬁelé technické civilizace dobﬁe vûdûli, Ïe voda je dobr˘
sluha, ale zl˘ pán …). O existenci mûstského opevnûní svûdãí
dodnes uÏívané pomístní názvy Hrádek, Na Ba‰tû, Na Purku,
Sichrov, Buchlov, Súhrady apod.... Zemûpansk˘ lokátor vymezil
podle nûmeckého práva napﬁed pravideln˘ rynk (zabírá zhruba
plochu 1 ha), vymûﬁil parcely pro budoucí stavení, zahrady ãi pole. PÛvodní zástavba byla vesmûs ze dﬁeva, neboÈ toho tu bylo
víc neÏ dost. âásti lesÛ totiÏ obyvatelé mûnili na ornou pÛdu.
·lo o první závaÏn˘ zásah do stávajícího pﬁírodního prostﬁedí.
Systém zprvu skrovného (spí‰ palisádového) opevnûní dotváﬁely v prÛbûhu následujícího období tvrz Hrádek (v severním rohu
námûstí, na místû dne‰ní základní ‰koly a sokolovny), dále kostel sv. Mikulá‰e (v tûchto místech bylo v dávn˘ch dobách pohanské obûti‰tû a pohﬁebi‰tû, do 19. století byl kostel obklopen
pÛvodním fry‰táck˘m hﬁbitovem a kamennou zdí), od jihov˘chodu chránily mûsteãko mohutné valy (je‰tû dnes vidíme jejich stopy pod farou a Domem I. Stuchlého – smûrem k silnici), na jihozápadû to byl dﬁevûn˘ ratúz, chránûn˘ zdí (pﬁi vjezdech do
mûsta od Lukova a Hole‰ova stály zﬁejmû men‰í vûÏe s branami m˘tnice) a padacím mostem. Tetinka Rudolfína Horáková, rozená Zapletalová, majitelka rodového dûdictví, u níÏ jsme kdysi
v klenut˘ch mistnostech b˘valé m˘tice naproti Hrubé hospody
bydleli (byla tu i ãerná kuchyÀ s nûkdej‰ím otevﬁen˘m ohni‰tûm

a obdiv budily mohutné klenuté sklepy), vzpomínala, Ïe na vlastní oãi je‰tû vidûla ve sklepû klíãovou ‰kvíru pﬁipomínající stﬁílny
ve smûru na Hole‰ov – ty se pozdûji zazdily (dnes tu stojí víceúãelov˘ objekt, v nûmÏ je ãajovna – múzick˘ klub). Pamatuji si,
jak jsme se coby dûti bujnou fantazií vybavené dokonale „vyﬁádili“ na pomûrnû velikém dvoﬁe, kamennou a cihlovou zdí obklopeném. Takové zdi ãi palisády chránily staré Fry‰taãany i lid
z okolních obcí v ãas nebezpeãí – vpády hrozily v ãasech minul˘ch kaÏdou chvíli. Dal‰í mûstská brána byla kdysi v místech mezi souãasnou restaurací Lucerna a protilehl˘m domem, kdysi
majetkem rodiny Hanaãíkovy. Domnívám se, Ïe i masivní hmota
Hrubé hospody byla pro nepﬁátele nemalou pﬁekáÏkou, stejnû
jako opevnûná návr‰í v blízkosti mûsta – ·ance, Ba‰ta, Sichrov
aj. Cesta z Fry‰táku na Hole‰ov vedla pÛvodnû lesním úvozem
(vycházela z Fry‰táku za b˘val˘m Gajdo‰íkov˘m a kopírovala je‰tû dnes ãásteãnû znatelnou Ra‰kovu cestu v polích, protínající
pﬁed Lukovsk˘m potok smûﬁující od Lukoveãka pod V˘lanta
a k pﬁehradû. Vedla hlubok˘mi lesy, táhnoucími se od Fry‰táku
aÏ po Hole‰ov. Dne‰ní samota Sovárna byla kdysi hájenkou. Od
Lukoveãka po Lindáã a V˘lanta vedlo pásmo rybníkÛ. Na Zlín
vedla ve stﬁedovûku jen stezka. Hlavní tah smûﬁoval z Fry‰táku
na Lukov (podél Sichrova) a dál k moravsko-uherskému pomezí.
Vedle privilegií – práv – vybírat m˘to, práva trÏního, mílového
i váreãného, mohli radní uÏívat i práva hrdelního: popravi‰tû se
nacházelo u rozcestí na Lukoveãek a Martinice, tam, kde se ﬁíkávalo DÛm hrÛzy. Poslední poprava se konala roku 1739. Kata
si mûsteãko i s pﬁíslu‰enstvím a biﬁici pÛjãovalo z Uherského
Hradi‰tû (instalace le‰ení, pﬁeprava , vlastní „úkon“ i pobyt katovy druÏiny stály mûstskou kasu nemalé peníze). Pﬁíbûh nebohého Jury âaníka, zpracovan˘ spisovatelem âeÀkem Kramoli‰em, si díky panu uãiteli a kronikáﬁi Franti‰ku Bardodûjovi, blahé pamûti, vyslechly se zájmem generace jeho svûﬁencÛ z celého regionu. Pokus o rekonstrukci obrazu stﬁedovûkého Fry‰táku
zveﬁejníme v nûkterém dal‰ím ãísle na‰eho mûsíãníku.
âeslav Zapletal

Dne‰ní podoba mûsta z „ptaãí perspektivy“
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Do nitra žhavého kontinentu
(Multikulturní veãer
ve fry‰tácké knihovnû)
Vedle cyklu „Fry‰taãané dob˘vají
svût“ otevﬁela mûstská knihovna koncem bﬁezna k 650. v˘roãí první zmínky
o Fry‰táku dal‰í projekt „Fry‰ták – multikulturní domov“. Aktéry podveãera byli tentokrát pan Izuãugwu Okonkwo (pÛvodem z Nigérie) a jeho paní Magdalena Okonkwo se sv˘mi sympatick˘mi ratolestmi – syny Nnamdu a Nnenekwo,
Ïáky na‰í základní ‰koly. Pﬁíjemné prostﬁedí vytvoﬁili sv˘mi africk˘mi motivy
na‰i mladí v˘tvarníci – Ïáci místní Z· –
pod vedením paní uãitelky Lenky Truhláﬁové. Atmosféru milého setkání a náladu Ïhavého kontinentu doladily bicí nástroje: mistrovskou hru na bubínky pana Jirky Sadily pohotovû doprovodili
sourozenci Nnamdu, Nnenekwo s pﬁítomn˘mi kamarády, kteﬁí spolu s dal‰ími úãastníky doslova zasypali pana
Okonkwo ﬁadou dotazÛ. Pan Izuãugwu
Okonkwo na závûr povyprávûl pouãnou
africkou pohádku na dobrou noc a popﬁál v‰em pﬁítomn˘m i Fry‰táku, v nûmÏ
na‰el nov˘ domov, hodnû pohody a radostnou budoucnost. Díky!
Ve Fry‰táku Ïijí nebo pÛsobí lidé
z rÛzn˘ch národÛ: svûdãí o tom i údaje
z matriky ve Fry‰táck˘ch listech. Proto
chceme vyuÏít leto‰ních oslav také
k vzájemnému poznání a podat si spoleãnû ruce. A navíc, setkaly se tu prakticky v‰echny generace – od nejmen‰ích aÏ po pamûtníky dob ãasovû vzdálenûj‰ích. A vÛbec to nebylo znát!
Moc se tû‰íme na dal‰í podobn˘
sousedsk˘ podveãer.
Anna Zapletalová

Výzva k fryštáckým institucím
a organizacím
Souãástí leto‰ních celomûstsk˘ch oslav 650. v˘roãí první zmínky o Fry‰táku
bude v˘stava o historii a Ïivotû na‰eho mûsta. Bude uspoﬁádána v sále Domu I.
Stuchlého.
Chceme tu poskytnout prostor i pro místní podnikatelské aktivity – firmy, kulturní tûlesa, ‰koly, farnost, zájmové organizace i dal‰í instituce. S ohledem na v˘tvarné zaãlenûní Ïádáme laskavû zájemce o tuto formu prezentace (oslav se zúãastní i v˘znamné osobnosti politického a kulturního dûní i rodáci z rÛzn˘ch ãástí republiky, event. ze zahraniãí), aby dodali ve velké obálce vhodné foto, základní informaci o pÛsobnosti, propagaãní materiál apod.: materiály mÛÏete pﬁedat
buì do mûstské knihovny (v pÛjãovní dobu) nebo na kulturní odbor Mûstského
úﬁadu ve Fry‰táku.
Termín: do 20. kvûtna 2006. Dûkujeme za ochotu a pomoc.
Organizaãní v˘bor oslav
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OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY
K tomu, aby se v˘chovnû-vzdûlávací ãinnost v mateﬁské ‰kole stala radostí
pro dûti i uãitelky, mÛÏe poslouÏit vhodnû zvolené téma. DÛleÏité je, aby v‰echny
zúãastnûné zaujalo. A pro nás se takov˘m t˘denním tématem stala „VODA“.
Voda, která nûkdy mÛÏe b˘t jenom
slza, nebo kapka rosy, jarní de‰tík nebo
také vytrval˘ liják. Voda, to jsou pramínky, ﬁeky, jezera, pﬁehrady, je v‰ude kolem nás a dokáÏe b˘t také nezkrotn˘m
Ïivlem v podobû povodní a záplav.
Po leto‰ní pﬁedlouhé zimû pﬁicházelo jaro pozvolna a jakoby ost˘chavû.
O to více jsme se na sluníãko tû‰ili
a kdyÏ po velikonoãních svátcích koneãnû poãasí dovolilo, vydali jsme se s dûtmi z nejstar‰ího oddûlení po stopách
fry‰táckého potoka a v‰ímali si probouzející se pﬁírody kolem nás. Cílem pro
nás byla studánka u skautsk˘ch chat.
Na‰í dopolední vycházce pﬁedcházel
t˘den, kter˘ jsme cel˘ zasvûtili vodû.
„Voda je Ïivot a Ïivot je voda“- to bylo
na‰e heslo. Jako motivace nám poslouÏila malá, obyãejná kapka vody, která se
vydala na cestu. Dûti se v prÛbûhu t˘dne dozvûdûly, kam v‰ude se na své pouti dostala. Osvojily si pojmy pramínek,
potok, ﬁeka, jezero, moﬁe, oceán, pﬁehrada, studánka. Podle oblíbené knihy
Ondﬁeje Sekory Malované poãasí jsme
se seznámili s kolobûhem vody v pﬁírodû. KaÏd˘ den jsme zaﬁadili praktické
ãinnosti: skládání lodiãek z papíru, stﬁíhání pramínkÛ – prouÏkÛ z krepového
papíru, malováni kapek, stﬁíhání velk˘ch moﬁsk˘ch vln apod. K tomu v‰emu
jsme si také zpívali a kaÏd˘ mûl za úkol

vymyslet písniãku o vodû. A Ïe je jich celá ﬁada! Od lidov˘ch a dûtsk˘ch písniãek
jsme pﬁe‰li také k poslechu váÏné hudby. âást známé skladby Bedﬁicha
Smetany Vltava je urãitû vhodná i pro
dûti pﬁed‰kolního vûku, pokud vûdí
„o ãem je“. A co tak zkusit si tuto skladbu vyjádﬁit pohybem? A vyuÏít k tomu
na‰ich pramínkÛ z krepového papíru.
V˘sledek byl ohromn˘ a dûti se v pﬁí‰tích dnech samy doÏadovaly, abychom
si Vltavu zase pustili. Dal‰í hudební
skladba, která se jim zamlouvala, byla
písniãka Modlitba za vodu od Hradi‰Èanu. Vût‰ina dûtí se ukázala jako citliví
a vnímaví posluchaãi.
Mezitím jsme hráli rÛzné pohybové
hry „Na hastrmana“ nebo „Na rybáﬁe“.
Z drobn˘ch kamínkÛ jsme si vytvoﬁili
opravdovou studánku, do které jsme nastûhovali studánkovou vílu z pohádky
Kﬁemílek a VochomÛrka.
Hráli jsme také rÛzné smyslové hry,
protoÏe pro dûti je nejvût‰ím pﬁínosem
to, co si mohou ohmatat a vyzkou‰et.
A tak jsme poznávali rÛzné zvuky vody padající dé‰È,huãení ﬁeky, napou‰tûní
vany nebo pﬁelévání vody ve sklenicích.
A samozﬁejmû nemohly chybût pokusy
s vodou, které se zalíbily hlavnû chlapcÛm. Zkou‰eli jsme ve velk˘ch nádobách co se ve vodû rozpustí, co plave,
co se potopí. Pozorovali jsme, jak se
sráÏí pára z vaﬁící vody na skle.

Na závûr t˘dne jsme uskuteãnili slibovanou vycházku podle fry‰táckého
potÛãku, ale hlavním cílem bylo nav‰tívit a probudit studánku u skautsk˘ch
chat. Vzali jsme si s sebou dÏbánek
a sítko na ãi‰tûní vody. Po cestû jsme
pozorovali proud potoka a poslouchali
zvuky vody. KdyÏ jsme se dostali aÏ ke
studánce, nejprve jsme ji vyãistili a potom jsme vym˘‰leli rÛzná jména pro
studánkovou vílu, která by v ní snad
mohla i bydlet, a také jsme se ji pokusili probudit písniãkou. Ale to uÏ byl ãas
k návratu zpátky do ‰kolky. Je‰tû jsme
nabrali trochu vody do dÏbánku pro na‰i ‰kolkovou „studánku“.
Dûti se vracely unavené, ale bohat‰í o spoustu záÏitkÛ, zku‰eností a citov˘ch proÏitkÛ. Snad po tom t˘dnu plném vody alespoÀ trochu poznaly a pochopily, Ïe voda je pro nás v‰echny obrovsk˘ dar a bez ní bychom se prostû
neobe‰li. A proto ji také musíme sami
ochraÀovat.
StaÀková Ilona, uãitelka M·

Řádky pro tebe
KaÏd˘ z nás si po cel˘ Ïivot hledá
cesty, kter˘mi by dospûl k pocitu spokojenosti a pohody. Rodiãe nám pomáhali v mládí nacházet ty správné. Na jejich lásce a obûtavosti pak záleÏelo,
zda jsme si pozdûji správné cesty Ïivotem umûli hledat. Otevíraly se pﬁed námi v nespoãetn˘ch podobách a mnoh˘ch rozhodnutích. AÏ na‰e Ïivotní zku‰enosti nám s odstupem ãasu ukázaly,
které cesty byly správné a které nás pﬁivedly tam, kde jsme b˘t nechtûli. Obû
k nám ale stále patﬁí a jsou souãástí
na‰eho Ïivota. VÏdyÈ jak bychom si procítili radost z toho, co se nám daﬁilo,
kdybychom nemohli srovnat s omyly,
kter˘ch jsme se dopustili? Îivot kaÏdého z nás je ãas, kter˘ máme vymezen
na lásku, práci, pokoru i odpu‰tûní.
Berme to jako dar a mûjme dostatek sil
k tomu, abychom tento dar umûli pﬁijmout. VÏdyÈ nikdy nejsme sami, pokud
to sami nedopustíme. Hledejme trpûlivû a usilovnû pﬁátele a porozumûní.
Urãitû je nalezneme, budeme-li chtít.
Obdarujme tak sami sebe.
Kvûta Kasalová

Prostory pﬁístavby mateﬁské ‰kolky
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Písnička pro Honzíka
V ãase totality jsem pracovala naposled jako uãitelka mateﬁské ‰koly.
Pﬁes v‰echny nespornû dobré v˘sledky
nelehké práce jsem u okresní ‰kolní inspektorky vÛbec oblíbená nebyla. Jak
sama paní O·I (= okresní ‰kolní inspektorka) i písemnû uvedla, mûla
jsem stále „úzk˘ politick˘ obzor“, coÏ
tehdy byl velik˘ pﬁeãin. Cel˘ch pﬁeddÛchodov˘ch tﬁináct let jsem proto byla
stﬁídající uãitelkou mateﬁské ‰koly; putovala jsem ze ‰koly na ‰kolu. Pro‰la
jsem tehdy dvacet ‰est ‰kol, coÏ pﬁi
mém nedobrém zdravotním stavu byl
obrovsk˘ v˘kon. I pﬁi ve‰keré dﬁinû v‰ak
vzpomínám na ta léta vcelku ráda.
Leccos jsem se tehdy velice dobﬁe nauãila. Jednou jsem v odpoledních hodinách dûtem v blízké ‰kole znovu velice
ráda zpívala. MÛj pûveck˘ repertoár
tehdy obsahoval asi padesát písní pro
dûti, z toho bylo pûtadvacet m˘ch vlastních, mohla jsem si tehdy opravdu vybrat. KdyÏ jsem po chvíli ve své pûvecké produkci ustala, ozvalo se z ﬁady
chlapcÛ velice naléhavû: “A teì o sumcovi, prosím!“ Zadívala jsem se tím
smûrem. Sedûl tam nov˘ Ïáãek, tmavook˘ Honzík. „Honzíku, tvÛj tatínek je rybáﬁem, Ïe?“, ujistila jsem nejprve sama sebe. „Je – a já s ním chodím na ryby!“ zaznûla radostná odpovûì pûtiletého Honzíka. Jen maliãkou chviliãku
jsem se odhodlanû zamyslila, abych
pak ﬁekla: „Teì si, dûti, chviliãku pohrajete. Já si mezi tím odpoãinu od zpívání, a pak usly‰íte písniãku o sumcovi. Souhlasíte?“ V‰ichni byli se zmûnou

spokojeni. Já jsem pak mocnû zapÛsobila na v‰echny své mozkové závity, aby
co nejdﬁíve vydaly poÏadovanou písniãku o sumcovi. Tu jsem v repertoáru nemûla vÛbec! Kupodivu! Ve chviliãce byl
na svûtû text i melodie nûãeho úplnû
nového, i pro mne tehdy dost zajímavého. Nepochybovala jsem, Ïe má prostá
slova i melodie znovu „zaberou“, jako
ostatnû v tom ãase v‰echny moje písniãky o kvûtech, zvíﬁátkách, ptáãcích
a dal‰ích jin˘ch tvorech na‰í planety zemû. Dûti poslouchaly rády nûco zbrusu
nového, Honzík mlãel. „ToÏ co, Honzíku? Líbila se ti ta písniãka?“ prolomila
jsem otázkou jeho mlãení. „Krásná,
krásná!“ opakoval nad‰enû mal˘ posluchaã. Byl velice ‰Èastn˘. Pﬁí‰tího dne
jsem si trochu popovídala s maminkou
mého inspirátora. Velice se mi líbila
mladá, hezká paní, z níÏ pﬁímo vyﬁazovala radostná rodinná pohoda. Bylo mi
z toho setkání velmi dobﬁe. Po krátkém
ãase jsem se musila stûhovat na jinou
‰kolu. KdyÏ jsem se sem vrátila, Honzík
uÏ mezi dûtmi nebyl. Soucitná kolegynû
mi se smutkem v hlase i v oãích vypovûdûla celou tragedii, kdysi tak ‰Èastné
mladé rodiny. HonzíkÛv otec se kromû
rybáﬁství a dal‰ích zálib vûnoval také
kynologii. Stalo se, Ïe byl velk˘m psem
pokousán. Následovala obvyklá léãba
a zdálo se, Ïe je v‰e v poﬁádku. Z niãeho nic se objevily dal‰í komplikace.
Mlad˘ schopn˘ muÏ se zaãal chovat velice divnû, ztrácel zájem o v‰e, nepoznával lidi, choval se cize k vlastní Ïenû, jiÏ povaÏoval za osobu úplnû nezná-

POZVÁNKA
pro v‰echny maminky, ale i tatínky,
babiãky a v‰echny pﬁátele fry‰tácké
‰koly na

·KOLNÍ JARMARK
KE DNI MATEK
dne 11. 5. 2006 na ‰kolním dvoﬁe
(den otevﬁen˘ch dveﬁí, malování na
chodníku, sportovní a zábavné hry, dáreãky pro maminky, sladké odmûny).

mou. Velmi brzo se ocitl mezi pacienty
zdej‰í psychiatrické léãebny. Po mnoha
marn˘ch snahách o nápravu nezbylo
ne‰Èastné matce dvou mal˘ch dûtí nic
jiného neÏ se odstûhovat na Vysoãinu
k rodiãÛm, kde se narodila a aÏ do své
svatby Ïila... KdyÏ jsem se dozvûdûla
o smutn˘ch osudech kdysi tak ‰Èastn˘ch mil˘ch lidí, bylo mnû smutno –
pﬁevelice smutno … Pro vzpomínku mi
navÏdycky zbyla písniãka pro Honzíka.
Obãas si ji zanotuji --- a vzpomínám –
vzpomínám, Ïe:
Byl jednou pan sumec vût‰í neÏli hrnec.
V ﬁece ti‰e plul a plul,
ale nikam nedoplul.
Chytili ho na udici,
pekli ho jak jitrnici
a potom ho snûdli …
I po mnoha letech mû tû‰í vûdomí,
Ïe jsem malému dítûti kdysi mohla
udûlat velikou radost.
Marie Kopﬁivová

...na Svatého Jiﬁí,
vylézají hadi a ‰tíﬁi...
kresba: ·árka Rubíãková

Starosta mûsta blahopﬁeje ve fry‰tácké základní ‰kole ke Dni uãitelÛ
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Zde by měly kvést růže
(zamy‰lení k leto‰nímu Svátku matek)
âas kvûtÛ a májového opojení odedávna spl˘vá s oslavou Ïivota i vyznáním lásky k bytostem nejdraÏ‰ím - na‰im maminkám - dárkyním pozemského
bytí.
Ne náhodou tisíce generací uctívaly
od nepamûti Ïenu, matku coby symbol
Ïití a zrození: aÈ to byly vzácné plastiky
"venu‰í", Isis, I‰tar, matka Syna
BoÏího Marie Panna ãi velebná díla básnická, hudební i v˘tvarná nebo ãlánky a
projevy v médiích souãasného svûta vÏdy tu‰íme v náruãi mateﬁské pocit
bezpeãí, domova i opravdového ‰tûstí...
A pﬁece mám nûkdy dojem, Ïe úcta k
Ïenám - matkám stala se mnoh˘m formální záleÏitostí, Ïe ãiníme tak ze spoleãenské povinnosti, na objednávku, na
hony vzdáleni skuteãnému ocenûní jedineãného poslání mateﬁského i rodiãovského.
S dojetím naopak ãtu tesklivé dopisy
vojákÛ matkám z fronty ãi kasáren nebo zoufalé ﬁádky dûtí i muÏÛ z koncentraãních táborÛ. Proã i na prahu vûãnosti volají na‰i bliÏní a budeme volat i my
"vyvolení" - v slzách své matky (byÈ nemnozí jim v mládí i pozdûji nemohli pﬁijít na jméno...)? Jak zbabûlí, neteãní a
ãasto krutí jsou nûkteﬁí z nás k osudÛm
sv˘ch Ïen a matek, jejichÏ lásku i obûti
zdaleka nedovedeme docenit!

Proto jsem dal v anketû nejvût‰ího
âecha hlas Ïenû - trpící matce a spisovatelce BoÏenû Nûmcové. Jako historika mû sice nesmírnû tû‰í, Ïe národ pﬁiznal prvenství Otci vlasti - císaﬁi a králi
Karlu IV.: vzpomnûl v‰ak nûkdo i na v‰e
dobré a krásné, co obûtovala pro jeho
vzlet jeho matka Eli‰ka Pﬁemyslovna?
Kdykoliv se obdivuji Michelangelovû
Pietû, myslím nejenom na utrpení
Matky na Golgotû, ale i na bolest v‰ech
matek, jimÏ umûle vyvolávaná zá‰tí i
války po staletí i dnes bezohlednû berou milované dcery, syny, muÏe i otce...
Kdo pochopí, jak je matkám, "kdyÏ ptáãata z hnízda odlétají"! Jak je jim, kdyÏ
zapomínáme i na obyãejnou slu‰nost a
kdyÏ se necháme dobrovolnû vláãet
bahnem televizních, politick˘ch i sobeck˘ch ‰pinavostí.
Proto mám radost z ver‰íkÛ i vystoupení tûch nejmen‰ích, vûnovan˘ch maminkám: v nich je nadûje, Ïe se krásné
vztahy v rodinách opût navrátí, Ïe opût
matkám bude dopﬁáno "státi se ochránkynûmi krbu na‰ich domovÛ".
Vûﬁím, Ïe i na pÛdû mûsta Fry‰táku
jsme schopni ve prospûch na‰ich Ïen a
matek udûlat mnohé, co k posílení
tûchto vztahÛ pﬁispûje.
Mnoho lásky a porozumûní pﬁeje
PhDr. âeslav Zapletal,
ãlen zastupitelstva mûsta Fry‰táku

Jaroslav Seifert - Mamince
První dopis mamince
Už vím, dám dopis na zrcadlo
či do košíčku na šití,
však žel dosud mě nenapadlo
co psát, jak dopis začíti.
Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.
Přeji Ti dnes v den Tvého svátku
- ve slově Tvého velké T no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:
štěstí zdraví – po t se píše ě –
a zdraví – a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.
A trhám papír, muchlaje ho
- maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého –
tu v odhodlání zoufalém
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima mlčky ptá se mě.
Pak zamoučené ruce obě
zvedly mě rychle se země.
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Z P R Á V Y

Z

L U K O V E Č K A

Školení první pomoci
V sobotu 18. bﬁezna probûhlo v zasedací místnosti obecního úﬁadu ‰kolení první pomoci. Tuto akci uspoﬁádala
místní skupina ââK ve spolupráci se
SDH Lukoveãek.
Se zájmem pﬁedná‰ela ‰kolící zdravotnice âK a zdravotní sestra, které
nám pﬁedvedly nûkteré ze základních
krokÛ pﬁi záchranû lidského zdraví a Ïivota. Dobrovolníci si nûkteré postupy
mohli sami vyzkou‰et a kdo chtûl, tomu
byl zmûﬁen krevní tlak. Musím s radostí
konstatovat, Ïe v‰echny mûﬁené tlaky
byly v poﬁádku.
Jen nás trochu mrzelo, Ïe na tak dÛleÏitou pﬁedná‰ku pﬁi‰lo relativnû málo
lidí a doufáme, Ïe pﬁí‰tû se podobn˘ch
akcí zúãastní obãané v hojnûj‰ím poãtu.

JUBILANTI
Ludmila Kopﬁivová
Marie Máchová
BoÏena Odstrãilíková
Anna Ondrá‰ková

85
65
75
80

let
let
let
let

Humanitární sbírka
V sobotu 8. dubna se obec Lukoveãek pﬁipojila k humanitární sbírce pro
centrum sociálních sluÏeb Diakonii
Broumov. Této sbírce pﬁedcházel bazárek, jehoÏ v˘tûÏek stejnû jako i neprodané vûci byly vûnovány taktéÏ Diakonii
Broumov. Na konto Diakonie bylo pﬁipsáno 1.000,- Kã a spousta o‰acení,
lÛÏkovin, záclon, obuvi a dal‰ích vûcí.

Hana Popeláﬁová

Předvelikonoční diskotéka
V sobotu 8. dubna 2006 se se‰ly
lukoveãské dûti a jejich rodiãe v hospÛdce U Hﬁiba na v poﬁadí uÏ druhé
Pﬁedvelikonoãní diskotéce. PﬁestoÏe
krásné poãasí lákalo spí‰e k v˘letÛm
na pﬁíjemném jarním sluníãku, byla
úãast slu‰ná.
Malé i vût‰í dûti pﬁedvedly svou ‰ikovnost nejen v tanci, ale i v rÛzn˘ch
hrách, které pro nû pﬁipravila Ïenská
ãást SDH Lukoveãek. V˘zdoba minisá-

EVIDENCE OBYVATEL

lu i nakreslená vajíãka dûtí pﬁipomínala, Ïe svátky jara jsou jiÏ za dveﬁmi.
K dokreslení atmosféry nechybûla reprodukovaná hudba – Ma‰inka a jiné
„hity“.
Témûﬁ ihned po dûtské tombole se
sál vyprázdnil a vût‰ina spûchala je‰tû
chvíli za sluníãkem, ale to uÏ tak prostû
b˘vá. Pﬁesto v‰ichni zúãastnûní strávili
pﬁíjemné odpoledne.
P. K.

Za poﬁádající organizaci SDH Lukoveãek bych chtûl podûkovat jak organizátorkám akce, tak pﬁedev‰ím v‰em obyvatelÛm Lukoveãka, kteﬁí pﬁispûli sv˘mi dary.

P. K.
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SluÏby Zlínské vodárenské
1. část

PITNÁ VODA
Spoleãnost Zlínská vodárenská, a. s.
– vá‰ dodavatel vodárensk˘ch sluÏeb je
soukromou spoleãností poskytující své
sluÏby mûstÛm a obcím b˘valého okresu Zlín.
Ze zákona je Zlínská vodárenská (dále jen ZLV) povinna udrÏovat a opravovat hlavní vodovodní ﬁady. Zde je tﬁeba
vyjasnit, Ïe pﬁípojka se dûlí na soukromou a veﬁejnou ãást. Veﬁejná ãást je
chodník, dûtské hﬁi‰tû nebo veﬁejnû pﬁístupné místo patﬁí obci ãi mûstu, které
za jejich údrÏbu platí na základû smlouvy o provozování. Soukromá ãást, za
kterou zodpovídá vlastník nemovitosti,
je dána hranicí nemovitosti. Pokud je
porucha na soukromé ãásti pﬁípojky,
oprava bude provedena pouze na základû objednávky prací - za které musí
vlastník pﬁípojky zaplatit. DÛleÏité také
je, Ïe ZLV neprovádí jakékoli práce na
vnitﬁních rozvodech – v domû nebo bytû
a uÏ vÛbec ne na teplé vodû, kterou
ZLV nedodává. Neteãe-li voda, dﬁíve neÏ
zavoláte ZLV, zjistûte, zda nejsou v této
dobû provádûny opravy a podobnû.
ZLV dále poskytuje placené sluÏby jako vyt˘ãení vodovodu nebo vyhledání
pﬁípadné poruchy. Práce na objednávku
jsou provádûny dle technick˘ch a kapacitních moÏností. Není-li tedy nutné odstranit poruchu na pﬁípojce ihned, bude
odstranûna aÏ následující pracovní den
nebo po provedení jin˘ch dÛleÏitûj‰ích
prací, napﬁ. zvládnutí jiné vût‰í havárie.
Pro obãany je také dÛleÏité kontrolovat
vodomûr ãastûji neÏ jednou roãnû, pﬁedejdete tak pﬁípadn˘m ztrátám pitné vody a ãasto vysok˘m doplatkÛm.
V pﬁípadû dotazÛ ãi nahlá‰ení poruchy volejte bezplatnou linku Zlínské
vodárenské 800 100 063.
(2. ãást bude o ODPADNÍ VODù a ãi‰tûní kanalizací)
Helena Urbancová,
Zlínská vodárenská, a. s.

Přečíslování telefonních linek
HZS Zlínského kraje
Dne 31. bﬁezna 2006 byly pﬁeãíslovány v‰echny telefonní linky HZS Zlínského
kraje na jednotnou negeografickou provolbu 950 xxx xxx
Po dobu pﬁeãíslování mÛÏe docházet ke krátkodobé nedostupnosti telefonních
linek HZS Zlínského kraje. Pﬁeãíslování bude ukonãeno nejpozdûji 1. dubna 2006.
Na stávajících telefonních linkách budou po dobu 2 mûsícÛ instalovány hlásky
s informací o nov˘ch telefonních ãíslech.
P¤EâÍSLOVÁNÍ NEMÁ ÎÁDN¯ VLIV NA TÍS≈OVÉ LINKY 112 A 150.
Krajské ﬁeditelství HZS Zlínského kraje
PoÏární stanice
Zlín, Pﬁílucká 213
Vala‰ské Klobouky, Brumovská 710
Luhaãovice, Uherskobrodská 877
Slaviãín, Hasiãská 307
Otrokovice, Pﬁíãná 1614

950
950
950
950
950

670
671
672
673
674

111
111
111
111
111

Uvedené koncové trojãíslí znamená telefonní ústﬁednu se spojovatelkou nebo
dozorãí sluÏbu na jednotliv˘ch stanicích.
Samostatné telefonní stanice a koncová trojãíslí budou prÛbûÏnû zveﬁejnûna na
internetov˘ch stránkách HZS Zlínského kraje www.hzs-zlkraje.cz
placená inzerce

Mladý pár ze Zlína hledá
starší domek ve Fryštáku
ke koupi a rekonstrukci.
775 390 925, 777 980 792
Zdeněk a Katka
MASÁŽNÍ A REKONDIČNÍ PŘÍSTROJ

ROLLETIC
při pravidelném používání napomáhá
- ODBOURÁVÁNÍ TUKŮ A ZMENŠENÍ OBJEMU MASÍROVANÉ PARTIE
/úbytek v cm/
- ODSTRANĚNÍ CELULITIDY – důkladně prokrví a povzbudí látkovou výměnu
- ZPEVNĚNÍ SVALŮ A VYHLAZENÍ POKOŽKY

ROLLETIC v kombinaci se SKOŘICOVÝMI TERMO ZÁBALY
Vám pomůže zhubnout tam, kde potřebujete a tím tvarovat postavu tak, jak si sama přejete.

PRVNÍ MASÁŽ NA PŘÍSTROJI ROLLETIC JE ZDARMA.
Po vyzkoušení si můžete nechat sestavit kůru dle vašich individuálních požadavků.

ROLLETIC I TERMOZÁBALY najdete:
v KOSMETICE LEA ve FRYŠTÁKU na náměstí.
Objednávky na telefonu: 608 866 800, 577 912 678
12
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Možnost hlasovat na voličský průkaz na území
České republiky při volbách do Poslanecké sněmovny
Voliã, kter˘ se nebude zdrÏovat v dobû voleb do Poslanecké snûmovny konan˘ch ve dnech 2. a 3. ãervna 2006
ve volebním okrsku v místû svého trvalého pobytu, av‰ak na území âeské republiky, mÛÏe hlasovat za podmínek
stanoven˘ch zákonem o volbách do
Parlamentu na voliãsk˘ prÛkaz na území
âeské republiky v jakémkoliv stálém volebním okrsku. MoÏnost voliãe hlasovat
na voliãsk˘ prÛkaz v zahraniãí viz odpovûì „MoÏnost volit pﬁi volbách do
Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky v zahraniãí“.
ZpÛsob a podmínky vydání voliãského prÛkazu pro volby do Poslanecké
snûmovny jsou uvedeny v § 6a zákona
o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu
v tomto ustanovení upravuje dva zpÛsoby, jak lze jiÏ dnes poÏádat obecní úﬁad
pﬁíslu‰n˘ podle místa trvalého pobytu
voliãe o vydání voliãského prÛkazu, a topísemnou Ïádostí opatﬁenou ovûﬁen˘m
podpisem voliãe; ovûﬁen˘ podpis Ïadatele zákon vyÏaduje proto, aby byl voliã,
kter˘ o vydání voliãského prÛkazu Ïádá,
chránûn pﬁed zneuÏitím tohoto institutu.
Pro písemnou Ïádost o vydání voliãského prÛkazu není Ïádn˘ pﬁedepsan˘ formuláﬁ.

Îádost musí b˘t pﬁíslu‰nému obecnímu úﬁadu doruãena nejpozdûji 7 dnÛ
pﬁede dnem voleb, tj. do 26. kvûtna
2006; osobnû; v tomto pﬁípadû není písemná Ïádost vyÏadována, neboÈ volební orgán, kter˘ je oprávnûn voliãsk˘ prÛkaz vydat, o Ïádosti uãiní úﬁední záznam, ve kterém ve‰keré potﬁebné údaje
uvede; o vydání voliãského prÛkazu lze
poÏádat do okamÏiku uzavﬁení stálého
seznamu, tj. do 31. kvûtna 2006 do
16.00 hod.
Obecní úﬁad voliãsk˘ prÛkaz nejdﬁíve
15 dnÛ pﬁede dnem voleb, tj. 18. kvûtna 2006, pﬁedá osobnû voliãi nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí s ovûﬁen˘m podpisem voliãe Ïádajícího o
vydání voliãského prÛkazu, anebo jej voliãi za‰le na jím uvedenou adresu.
Na základû ustanovení § 6a odst. 3
zákona o volbách do Parlamentu opravÀuje voliãsk˘ prÛkaz k hlasování ve
dnech voleb do Poslanecké snûmovny v
jakémkoli volebním okrsku poté, co jej
okrsková volební komise zapí‰e do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, pﬁi samotném aktu hlasování, voliã po pﬁíchodu do volební místnosti prokáÏe svou
totoÏnost a státní obãanství âeské re-

publiky platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem nebo platn˘m obãansk˘m prÛkazem. Po
záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu
voliãÛ nebo zvlá‰tního seznamu voliãÛ
obdrÏí od okrskové volební komise
prázdnou úﬁední obálku. NeprokáÏe-li
voliã svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky, nebude mu hlasování
umoÏnûno. Voliã, kter˘ se dostavil do
volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen tento prÛkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej pﬁiloÏí k
v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ (§
19 odst. 5 zákona o volbách do
Parlamentu).
Dostaví-li se takov˘to voliã do volební
místnosti „svého“ volebního okrsku,
okrsková volební komise poznámku o
vydání voliãského prÛkazu zru‰í a voliãsk˘ prÛkaz pﬁipojí k v˘pisu ze stálého
seznamu voliãÛ.
Voliãsk˘ prÛkaz mÛÏe vydávat také zastupitelsk˘ úﬁad, za stejn˘ch podmínek
jako obecní úﬁad, na Ïádost voliãe, kter˘ je u nûj zapsán ve zvlá‰tním seznamu
voliãÛ.
www.mvcr.cz

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin
politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 2. a 3. 6. 2006 ve Zlínském volebním kraji
a v˘sledky losování ãísel pro oznaãení hlasovacích lístkÛ politick˘ch stran, politick˘ch hnutí a koalic
pro volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky v roce 2006,
které provedla Státní volební komise v Praze dne 18. dubna 2006
Subjekt

Vylosované ãíslo

4 VIZE
1. DaÀov˘ systém na jednom listu formátu A4.
2. Regulace inovace + Vysoká kvalita
= Krat‰í pracovní t˘den.
3. Rodinn˘ dÛm pro kaÏdého snadnûji.
4. Reklama, která informuje, ano,
reklama, která ovlivÀuje, ne.
– www.4vize.cz.
Balbínova poetická strana
âeská pravice
âeská strana sociálnû demokratická
Koalice pro âeskou republiku
Komunistická strana âech a Moravy
Koruna âeská
(monarchistická strana âech, Moravy a Slezska)
KﬁesÈanská a demokratická unie
- âeskoslovenská strana lidová
Moravané

15
3
7
10
21
20
8
24
17

Subjekt

Vylosované ãíslo

Národní strana
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (pﬁedseda V. Îelezn˘)
Obãanská demokratická strana
Právo a Spravedlnost – ANO tradiãní rodinû,
NE korupci a kriminalitû
Prav˘ Blok - strana za ODVOLATELNOST politikÛ,
NÍZKÉ danû, MINIMALIZACI byrokracie,
SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA
a P¤ÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
SNK Evrop‰tí demokraté
STRANA ROVNOST ·ANCÍ
Strana zdravého rozumu
Strana zelen˘ch
Unie svobody – Demokratická unie

22
6
25
9
5

14
11
26
1
18
12

Ve Zlínû 18. 4. 2006
Zpracovalo odd.organizaãní odboru Kanceláﬁ hejtmana

13

placená inzerce
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Zlínsk˘ kraj, Tﬁ. Tomá‰e Bati 21, 761 90 Zlín

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
na úãelovou neinvestiãní dotaci pro zaãínající vãelaﬁe („zaãínající vãelaﬁ“) (dále jen „V˘zva“)
1. Úãelová neinvestiãní dotace pro
zaãínající vãelaﬁe
2. Zamûﬁení úãelové neinvestiãní dotace a finanãní zdroje
2.1. Typy aktivit, územní vymezení
a doba trvání projektu
(a) Nákup 3 vãelstev vãetnû vybavení
pro zaãínající vãelaﬁe
(b) Územní vymezení: Zlínsk˘ kraj
(c) Maximální doba trvání projektu:
3 mûsíce (od podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory do 30. 9. 2006).
2.2. Celková ãástka pro tuto V˘zvu
200 000 Kã
2.3. Maximální a minimální v˘‰e podpory
(a) Maximální ãástka podpor y:
15.000,- Kã (schválená i proplácená
podpora bude vÏdy zaokrouhlována na
celé desetikoruny dolÛ)
(b) Minimální poãet zakoupen˘ch vãelstev a vybavení: pro 3 vãelstva (dle bodu 5.1.)
3. Maximální poãet poskytovan˘ch
podpor – pouze jedna podpora pro jednoho Ïadatele

o podporu, zájmová vyzrálost a odpovûdnost za svá rozhodnutí,
c) ve stanoveném termínu (bude uvedeno ve smlouvû) pﬁedloÏení faktury,
nebo úãtenky za zakoupené vybavení
(dle níÏe uvedeného seznamu).
5.1. Doporuãené základní vybavení:
- 3 úly nástavkové s oddûliteln˘m dnem
(umoÏÀující jednoduchost a rychlost
obsluhy a hlavnû pﬁíp. léãení vãelstev).
1 ks á 2.300,- - 3.000,- Kã
9.000,- 3 vãelstva
3.000,- ochrann˘ oblek se závojem + ochranné rukavice
1.000,- 4 kg voskov˘ch mezistûn
600,- kuﬁák vãelaﬁsk˘
400,- dal‰í pomÛcky:
(rojáãek, rozpûrák, vãelaﬁsk˘ drátek, el.
zatavovaã mezistûn)
1.000,C e l k e m:
maximální v˘‰e podpory do15.000,- Kã
5.2. Podrobné informace
Jakékoli dotazy ohlednû této V˘zvy je
moÏno zaslat e-mailem na elektronickou adresu: zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz, pﬁípadnû na tel. ãíslo 577 043
354.

KRITÉRIA VHODNOSTI
4. Vhodnost: Kdo mÛÏe Ïádat o podporu
Îadatel musí splÀovat tyto podmínky:
• b˘t fyzickou osobou zajímající se
o vãelaﬁskou ãinnost
• b˘t pﬁímo odpovûdn˘ za pﬁípravu vlastní ãinnosti a nepÛsobit jako prostﬁedník,
• b˘t schopn˘ prokázat svou zpÛsobilost k ãinnosti na kterou se podpora
Ïádá.
5. Podmínky pro pﬁiznání podpory:
a) písemná Ïádost s doporuãením
místnû pﬁíslu‰né ZO âSV:
- jméno a pﬁíjmení Ïadatele, datum
narození, adresa bydli‰tû, ãíslo úãtu
a bankovní spojení (v pﬁípadû, Ïe Ïadatel nemá doposud vlastní bankovní úãet, mÛÏe ho zastoupit pﬁíslu‰ná ZO
âSV s tím, Ïe uvede i Iâ organizace),
- zkrácen˘ popis Ïadatelovy dosavadní
vãelaﬁské praxe, její délka,
- uvedení – zda je ãlenem vãelaﬁského
krouÏku nebo je veden u star‰ího vãelaﬁe,
- podpis pﬁedsedy ZO âSV (kter˘ by
mûl mít pﬁehled o uveden˘ch údajích),
b) dovr‰ení 18 let vûku Ïadatele

6. ZpÛsob podávání Îádosti o poskytnutí podpory
Îádost o poskytnutí úãelové neinvestiãní dotace se podává na formuláﬁi Îádosti o poskytnutí podpory, kter˘ je pﬁiloÏen k V˘zvû na webov˘ch stránkách
Zlínského kraje - www.kr-zlinsky.cz (v
Sekci dotace a granty). Îádost musí b˘t
podepsána fyzickou osobou a statutárním orgánem (pﬁedsedou ZO âSV).
Formát a pokyny podle tohoto formuláﬁe musí b˘t pﬁesnû dodrÏeny. Îadatel
musí pﬁedloÏit dva podepsané originály
„Îádosti o poskytnutí podpory“.
Îádosti musí b˘t dodány na adresu:
Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje, odbor
Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství, Tﬁ. T.
Bati 21, 761 90 Zlín, v zalepené obálce (doruãiteli tûch Îádostí, které budou
pﬁedány osobnû, bude vydáno podepsané a datované potvrzení o pﬁijetí).
Na obálce musí b˘t vyznaãeno v levém horním rohu „ Zaãínající vãelaﬁ“, úplné jméno Ïadatele, adresa zastupující organizace a zﬁetelnû viditeln˘ text:
Neotvírat pﬁed zasedáním komise k otevírání obálek.
PﬁedloÏená Ïádost musí b˘t úplná,
tzn. musí obsahovat ﬁádnû vyplnûn˘ formuláﬁ „Îádosti o poskytnutí podpory“.

7. Termín odevzdání
Koneãn˘ termín pro pﬁijímání Îádostí
je dne 12. 5. 2006 do 12:00 hodin.
V této lhÛtû musí b˘t Ïádost doruãena na adresu uvedenou v bodû 6. odst.
2 V˘zvy.
Îádosti doruãené po tomto termínu
budou automaticky zamítnuty.
Pokud bude pﬁi otevírání obálek zji‰tûno, Ïe je Îádost o poskytnutí podpory neúplná, bude pro nekompletnost
zamítnuta.
8. Pﬁedpokládané datum oznámení
v˘sledkÛ v˘bûru nejvhodnûj‰ích Îádostí o poskytnutí podpory: do 7. 6.
2006
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Chraňte hnízda
vlaštovek a jiřiček
Ptáci jsou nedílnou souãástí a nenahraditelnou sloÏkou na‰í pﬁírody bez nichÏ bychom zde na Zemi dlouho neÏili.
Pﬁesto se setkáváme s takov˘mi ãiny
jako je likvidace ptaãích hnízd vãetnû
shazování hnízd jiﬁiãek a vla‰tovek.
Tuto ãinnost vlastníci budov, kam vla‰tovky a jiﬁiãky nejãastûji umísÈují svá
hnízda, omlouvají po‰kozováním fasád
budov a následn˘m zneãi‰Èováním v˘kaly v období krmení mláìat.
Ochrana ptaãích hnízd pﬁed odstraÀováním a niãením je zakotveno v zákonû na ochranu pﬁírody a krajiny ãíslo
114/1992 Sb., a to konkrétnû v ustanovení § 5a, kdy za tuto nepovolenou
ãinnost je moÏné udûlit pﬁimûﬁenou
sankci jako za kaÏd˘ jin˘ pﬁestupek
proti tomuto zákonu. V souãasné dobû
jara a pﬁíletu stûhovavého ptactva ze
sv˘ch zimovi‰È je nutné na tyto skuteãnosti upozornit.
Zaji‰tûní rozmanitosti ptaãích spoleãenstev by mûlo b˘t zájmem nás
v‰ech. V souãasné dobû je tato situace vyhrocena obavami z rÛzn˘ch zpráv
o ptaãí chﬁipce. Není v‰ak nutné propadat panice. Ptáci Ïijící v blízkosti lidsk˘ch sídel nepatﬁí mezi rizikové druhy
a není tﬁeba se jich obávat nebo jim
bránit v hnízdûní. Pﬁi dodrÏení základních pravidel hygieny a omezení pﬁímého kontaktu se zástupci avifauny je obava z pﬁenosu a nákazy ptaãí chﬁipkou bezpﬁedmûtná.
www.mestozlin.cz
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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

Život na DISu
Bezesporu nejvût‰í událostí je instalace kﬁíÏe, stojanu pod pa‰kál ãi adventní vûnec a monstrance do domovní kaple. Skoro po dvou letech od zadání pﬁivezl Dan
Trubaã dal‰í hotové vûci. Jsme hlavnû rádi, Ïe kﬁíÏ dokompletoval to nejdÛleÏitûj‰í
v kapli. Je‰tû zb˘vá pár vûcí, ale ty aÏ budou zase peníze.
Zaãali jsme s rekonstrukcí kuchynû. Firmu Rapos z Hole‰ova jsme vybrali
z v˘bûrového ﬁízení, protoÏe jsme dostali státní dotaci. Pokud v‰e dobﬁe pÛjde, budeme v listopadu kolaudovat. Jedin˘m, kter˘m se do nové kuchynû nebude chtít,
jsou na‰e kuchaﬁky. Pravda je ta, Ïe toto bylo poslední místo, které pamatovalo jak
pﬁíchod salesiánÛ, tak i druh˘ pﬁíchod po revoluci. Opravou získáme novou jídelnu
a tu stávající promûníme v hernu s kuleãníkem, stolním fotbalem a pinãesem.

placená inzerce

Termíny svozu SKO
na rok 2006 - Fryšták
Svoz 1 x 2 tydny
11. 5. 25. 5.
8. 6. 22. 6.
6. 7. 20. 7.
3. 8. 17. 8.
31. 8. 14. 9. 28. 9. 12. 10.
26. 10. 9. 11. 23. 11. 7. 12.
21. 12.

Termíny svozu TO
na rok 2006 Fryšták
sáãkov˘ svoz plastÛ
16. 5. 20. 6. 18. 7. 15. 8.
19. 9. 17. 10. 14. 11. 12. 12.
papír
10. 5.

12. 7.

6. 9.

8. 11.

Termíny svozu NO
na rok 2006 Fryšták
9. 9.
OSMM

Pozvání důchodcům a nejen jim
V˘bor novû zaloÏeného neziskového obãanského sdruÏení Klub dÛchodcÛ ve Fry‰táku oznamuje tímto v‰em seniorÛm
Fry‰táku, Ïe nejbliÏ‰í spoleãné sezení bude v jídelnû Penzionu pro dÛchodce, Komenského 381 ve Fry‰táku, v pondûlí 15.
kvûtna 2006 v 17.00 hodin.
Mimo projednání nutn˘ch organizaãních záleÏitostí je pro v‰echny pﬁipravena beseda s panem Josefem Okálem ze ·típy,
Medové ulice, na téma "Zdravé a léãivé vãelí produkty". Besedovat o sladkém, a pﬁitom zdravém tématu se zaruãen˘m odborníkem mohou nejen dÛchodci, ale také dal‰í mlad‰í zájemci.
RO
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D Ů M

I G N Á C E

S T U C H L É H O ,

F R Y Š T Á K

Máj, otevírá ráj
Tráva

A. Germanov

Roste tak tûÏce, z kamení.
Kde v ní ta síla pramení,
Ïe míﬁí pﬁímo do oblohy,
pﬁestoÏe po ní ‰lapou nohy.
OÏije, stokrát ubita,
neza‰lapou ji kopyta,
nedá se zniãit, je to prosté
- roste dál, roste, vûãnû roste.

Jubilant
13. dubna oslaví své devadesáté narozeniny
ãesk˘ misionáﬁ par excellence Jan (John) Med, kter˘ jiÏ více
neÏ sedmdesát let pÛsobí v Indii.
Do Indie ode‰el jako devatenáctilet˘
student. Nejprve tﬁicet let pÛsobil v okolí Madrasu a po nûkolika dal‰ích misijních pÛsobi‰tích zÛstal jiÏ natrvalo v
Manípuru na severov˘chodû indického
subkontinentu, v místech, kam se bíl˘
turista dostane pouze s vypûtím v‰ech
sil a s velkou dávkou ‰tûstí.
Na náv‰tûvû ve své vlasti byl Otec
Med za cel˘ Ïivot jen pûtkrát. "Co bych
tam dûlal, tady mám spoustu práce,"
dodává ve sv˘ch dopisech.
P. Med jako salesián dosáhl mnoha
velk˘ch vûcí bûhem svého Ïivota, ale
mnohem zajímavûj‰í a dÛleÏitûj‰í je podívat se na jeho postoje a hodnoty. První
velká vûc, se kterou se ãlovûk setká, je
chudoba a prostota tohoto muÏe.
Zastával dÛleÏité postavení ve spoleãnosti Dona Boska jiÏ od sv˘ch 28 let. Ale
vÏdy zÛstával prost˘m ãlovûkem.
Dokonce i kdyÏ byl provinciálem pro celou jiÏní Indii, odmítal pouÏívat auto pﬁi
náv‰tûvách v‰ech institucí, které byly
roztrou‰eny po tak rozsáhlém území.
Místo toho pouÏíval skútr. Nemá Ïádné
nákladné vybavení ani pﬁístroje, a to ani
pro svou práci. V‰e co má, je mal˘ psací stroj. Uvidíte ho ve staré, záplatované
sutanû, ale vÏdy ãisté a náleÏité.
Dokonce i dnes Ïije a pracuje v malém útulném pokojíãku v rohu sídla knûÏí
v Chingmeirongu.
Jeho nejvût‰í souãasné dílo je podpora vzdûlávání pro témûﬁ 400 chud˘ch dûtí z celého Manípuru.

Na co v květnu?
5. – 8.
Poutní vandr
I cesta mÛÏe b˘t cíl… kdyÏ se stane
poutí.
S poutnickou holí a ruksakem letos
nav‰tívíme nejsevernûj‰í poutní místa
na‰í vlasti. Kudy asi pÛjdeme? Slibuji
mnohá strádání tûla (jak to k pouti patﬁí), ale ta budou urãitû pﬁemoÏena BoÏím obdarováním ducha. Hlavu sloÏíme
pod stﬁechou u dobr˘ch lidí.
(Bude-li dost sil, ocitneme se tûlem
v tisícimetrové v˘‰ce a duchem kdovíkde...)
Vede: JoÏka Glogar, SDB
12. - 14.
Paragliding
Start z horsk˘ch hﬁebenÛ i kaÏdého
malého kopeãku, krouÏení s drav˘mi
ptáky a pﬁelety úchvatn˘ch horsk˘ch
masívÛ. Krásné scenérie, volnost letu
nad nekoneãnou krajinou, vysoko nad
v‰ím a v‰emi starostmi, vyuÏívání pﬁírodních jevÛ a pravidel k úÏasn˘m záÏitkÛm z letu.
Paragliding je fascinující sport a vy
máte ‰anci uãinit první „krÛãky“.
Min. vûk: 18 let Vede: Ludvík âuba
a instruktoﬁi paraglidingu
18. – 21. Dachstein 2996 m n.m.
Pﬁed 15 lety „povinn˘“ vrchol kaÏdého ãeského dobyvatele Alp. Hora, kde
se poprvé okusilo, Ïe ledovec není kupa snûhu, Ïe ferrata se tûÏko ruãkuje
bez ji‰tûní a Ïe dob˘t 3tisícovku nelze
za jedin˘ den. A taky, Ïe poãasí neporuãí‰… Chybí vám ‰lápota na nejsevernûj‰ím rakouském ledovci do galerie
úspûchÛ? Nebo máte chuÈ se zase jednou rozhlédnout z poﬁádného vrcholu?
Neváhejte a tﬁeba budete mít i ‰tûstí.
Min. vûk: 18let
Vede: Kosmiã a Dalibor Taibl
Náhradní termín 2. – 5. ãervna 2006
19. – 21.
Na kole Moravsk˘m krasem
Zveme na cyklov˘pravu za poznáním
Moravského krasu. Pﬁíroda je zde protkána hustou sítí cyklostezek. V‰echny
trasy prochází atraktivními místy – na‰e
trasa povede k propasti Macocha, samozﬁejmû zkusíme nav‰tívit i nûjakou
tu jeskyni a zastavíme se u Opatovské

pﬁehrady. Také zajedeme na poutní místo k Pannû Marii do Kﬁtin a pokud nám
to po‰lape, tak v nedûli dojedeme Mariánsk˘m údolím aÏ do Brna.
Jestli tû láká strávit víkend na kole,
tak neváhej a pﬁihlas se. Bude to urãitû stát za to.
Vede: Michal Hladk˘
26. – 28.
24 hodin na stromech
aneb jak si kdo ustele, tak si lehne
Rousseau hlásal: „Návrat k pﬁirozenosti ... k pﬁírodû!“
Impresionisté Ïili krédem: „Zpátky na
stromy!“
Tak pojìme. Jedna noc v útulném pokojíãku v mûkouãké posteli, druhá ve
vûtvích... Sítû, lana, karabiny, kmen,
‰umící koruna a ‰ikovné ruãiãky. Pár
chvil ... v‰e dopravit nahoru ... bydlení
si zbudovat ... noc v lese ... snídanû v
trávû (pro ty, co spadnou), snídanû tam
v korunách, kde ãlovûk ztrácí z ãasu
strach ...
Vede: Mirìa a spol.
26. – 28.
Bystﬁiãka
Po 3. leté pauze se opût vrátí voda
do bystﬁiãské kaskády. Rekonstrukce
hráze se dotkla i ﬁeãi‰tû – k tomu, aby
byla ﬁíãka sjízdná, je zapotﬁebí vût‰í
prÛtok – ãekají nás tedy vût‰í peﬁeje a
pﬁedev‰ím vût‰í válce – proto jedeme
na raftech – na Pálavû mÛÏe jen ten,
kdo opravdu umí.
V cenû je místní pﬁeprava, vodáck˘
materiál, splavné a ubytování.
Stravování bude z vlastních zásob ãi
úspor.
Vede: Kosmiã
2. – 4.
24 hodin tance
Chodili jste do taneãních? To je fajn,
ale teì vám to bude na nic. Pronikneme do hloubky, do podstaty tance, do
nás sam˘ch. Îádná striktní pravidla,
povidla ani plavidla... Tanec je forma
pohybu, komunikace, vyjádﬁení, poznání, emocí, v˘voje a v‰eho, co dokáÏete.
Hudba nás mÛÏe inspirovat, nebo my
mÛÏeme inspirovat hudbu. MoÏná to
nebudou rytmy, jaké znáte, ale mozaiku
si jistû snadno poskládáte: Rytmus,
smysly, smyslnost, Ïena, muÏ, agrese,
klid, radost, ne‰tûstí, eurytmie, já...
Bonus: ukázka a v˘uka flamenga
Vede: Mirìa a spol.

D Û 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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PROGRAM 11. ROâNÍKU FESTIVALU

SETKÁNÍ 2006 STRETNUTIE
Zlín - Mûstské divadlo
• PONDùLÍ
8. kvûtna
Nikolaj Koljada: SLEPICE
Studio Z 16.00
·vandovo divadlo Praha
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux:
STRATÉGIE A ROZMARY
Velk˘ sál 19.00
Slovenské národné divadlo Bratislava
Bohumil Hrabal - Jozef Krasula:
ÎIVOT JE ZATRACENù KRÁSNEJ
Studio Z 22.00
Mûstské divadlo Zlín
• ÚTER¯
9. kvûtna
Jan Mikota - Vlastimil Pe‰ka: O NEZBEDNÉ KOMETù
aneb Pohádka pro dûti, které rády koukají na hvûzdnou oblohu
Studio Z 10.00
Loutkové divadlo Radost Brno
Jon Fosse: SYN. ZIMA
Studio Z 15.30
Divadlo Petra Bezruãe Ostrava
Pedro Calderón de la Barca:
ZNAMENÍ K¤ÍÎE
Velk˘ sál 19.00
Mûstské divadlo Brno
Bernhard Studlar: I. AKO INA
Studio Z 22.00
Divadlo Andreja Bagara Nitra
• ST¤EDA
10. kvûtna
POJë DO MÉHO SVùTA
Studio Z 10.00
Divadlo Nesly‰ím Brno
Joanna Murray - Smithová:
MEZI ÚTER¯M A PÁTKEM
Studio Z 16.00
Divadlo na Vinohradech Praha
David Williamson: ZA KOLIK
Velk˘ sál 19.00
V˘chodoãeské divadlo Pardubice
Christo Bojãev:
ORCHESTER TITANIK
Studio Z 22.30
Divadlo Alexandra Duchnoviãa Pre‰ov
• âTVRTEK
11. kvûtna
Dodo Gombár: HUGO KARAS
Velk˘ sál 10.00
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Michail Bulgakov - Dodo Gombár:
DOGES HEART (divadelní pitva)
Studio Z 15.00
Slovenské komorné divadlo Martin
Michail Bulgakov - Dodo Gombár:
MISTR A MARKÉTKA
Velk˘ sál 19.00
Mûstské divadlo Zlín
• PÁTEK
12. kvûtna
Jonathan Swift:
GULLIVEROVE CESTY
Studio Z 10.00
Tadeusz Malak: JA JESTEM ˚YD Z "WESELA"
(Já jsem Îid z "Veselky")
Studio Z 17.00
Narodowy Stary Teatr Kraków
William Nicholson: NA ÚSTUPU
Velk˘ sál 19.00
Národní divadlo Praha
Isaak Bashevis Singer:
TAJBELE A JEJÍ DÉMON
Studio Z 22.00
Divadlo U stolu Brno
• SOBOTA
13. kvûtna
Muschmasch Autorski:
CO JE V DOMù, TO JE O MNù
Studio Z 9.30
Divadlo Mandragora Zlínské soukromé vy‰‰í odborné
‰koly umûní, hrají studenti 3. roãníku
Karel BroÏek (dle J. Swifta): GULLIVER...
aneb o irsk˘ch bramborách
Studio Z 12.00
Vy‰‰í odborná ‰kola herecká Praha, hrají studenti 2.
roãníku
Josef Holcman - Karel Semerád: POLETÍME, SLAVNÁ
SOUDNÍ STOLICE, POLETÍME… aneb Neklidná noc
Divadélko v klubu 14.00
Mûstské divadlo Zlín
Miro Gavran: V·E O ÎENÁCH
Studio Z 16.00
Slezské divadlo Opava
Stanislav ·tepka: DESATORO
Velk˘ sál 19.00
Rado‰inské naivné divadlo Bratislava
ZÁVùREâN¯ VEâER
Divadélko v klubu 22.00
hraje Cimbálová muzika Burãáci
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POHÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ
19. skupina - neděle ve 14.30 hodin
4x pohádka pro dûti, cena 160,- Kã
Nata‰a Tanská – Zoja Mikotová
PUF A MUF
Mûstské divadlo Zlín
koãiãí pohádka pro nejmen‰í
Puf a Muf jsou dva kocouﬁi z roztomilé
kníÏky Nata‰i Tanské. Muf je zrzav˘ kocourek, Puf je ãern˘. Bez sebe nedají
ani ránu. KaÏd˘ den v t˘dnu spolu nûco
podnikají. Jsou to tﬁeba jen obyãejné
vûci, ale pro kocouﬁí kluky tak úplnû
obyãejné nejsou. Hospodaﬁí spolu, uãí
se rÛzn˘m vûcem, hrají si a sportují jako lidi, ale dûlají to po svém – koãiãím
zpÛsobu. VÏdyÈ dûti se podobnû jako
tato koÈata musí mnohému nauãit.
Pﬁedstavení Pufa a Mufa podle oblíbené kníÏky pro zlínské divadlo napí‰e
a pﬁipraví reÏisérka Zoja Mikotová, jejíÏ
inscenace pohádek O pejskovi a koãiãce nebo O Budulínkovi vÏdycky na‰e
dûtské (ale i dospûlé) obecenstvo skvûle pobavily.
Jana Soprová
MACH A ·EBESTOVÁ
Slezské divadlo Opava
divadelní adaptace slavné film. verze
Mach a ·ebestová patﬁí k nejpopulárnûj‰ím ‰kolákÛm. Proslavily je totiÏ pﬁíhody, které natoãil Milo‰ Macourek ve
spolupráci s v˘tvarníkem Adolfem Bornem a animátorem Jaroslavem Doubravou. Divadelní adaptace vychází z proslavené filmové verze a na‰i dva hrdinové zaÏijí ﬁadu dobrodruÏství se psem
Jonatánem, PaÏoutem a Horáãkem,

peãlivou paní profesorkou a také paní
KadrnoÏkovou. To v‰e za doprovodu
vtipn˘ch písniãek autorky divadelní verze Jany Soprové.
Dana BartÛÀková
DOBRODRUÎSTVÍ
HASTRMANA TATRMANA
Pohádkové divadlo Julie Juri‰tové
Praha
pÛvodní pohádkov˘ muzikál
Hastrman Tatrman bydlí v rybníãku na
kraji lesa. Tam ho mají v‰ichni rádi, nejvíce v‰ak víla Malvína. Jemu to ale nestaãí. Chtûl by se stát vodnick˘m králem a bydlet v rybníku Svût. Vydá se tedy na cestu, která se zmûní v jedno velké dobrodruÏství.
Václav âtvrtek, Jiﬁí Skovajsa,
Ondﬁej Klíã
RUMCAJS
Divadlo Polárka Brno
klasická ãeská pohádka tentokrát jako
groteska z lesa
Jak se z poctivého jiãínského ‰evce
stane obávan˘ loupeÏník? No pﬁece pro
uráÏku starostensk˘ nohy ! A starosta
Humpál má nohy jako sloní tlapy! Pohádka nejen o Rumcajsovi (alias Supermanovi z ¤áholce), ale i o Mance a Cipískovi. A taky o kníÏepánovi a knûÏnû,
o obrovi a o poduãiteli Voãiãkovi. Klasická ãeská pohádka o rodinném ‰tûstí v lese, tentokrát jako groteska pro
dûti i pro maminky a tatínky.

Doprovodný program filmového festivalu
se protáhne do nočních hodin
Rada mûsta Zlína schválila konání nûkolika doprovodn˘ch akcí v rámci
46. Mezinárodního festivalu filmÛ pro dûti a mládeÏ Zlín 2006 po 22. hodinû.
Spoleãnost Filmfest bude poﬁádat:
V pondûlí 29. 5. 2006 to bude velk˘ zahajovací ohÀostroj na námûstí Práce
v dobû od 22.00 do 22.20 hodin.
Ve dnech od 28. 5. do 3. 6. 2006 jsou na námûstí Práce, na travnaté plo‰e, povoleny letní filmové projekce v dobû od 21 do 3 hodin. V prÛbûhu celé akce bude
na uvedeném pozemku umístûna maringotka s promítací aparaturou a v severní
ãásti bude stát projekãní plátno.
Ve dnech od 28. 5. do 3. 6. 2006 poﬁádá Filmfest zábavnou a vzdûlávací akci
pod názvem Zlínsk˘ pes na travnaté plo‰e u Hostince Pod Lipami. Program je sestaven z hudební produkce od 18 do 24 hodin a filmové projekce od 18 do 2 hodin.
Ve stﬁedu 31. 5. 2006 se na námûstí Míru uskuteãní od 19 do 23 hodin koncert Nadûje 2006.
www.mestozlin.cz
FRY·TÁCKÉ LISTY 5/2006

K U L T U R N Í
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VELKÉ KINO ZLÍN - KVĚTEN
1. – 3. kvûtna v 17 hodin
DOBA LEDOVÁ – OBLEVA
USA-2006-90 min.-ã. dab.-Bontonfilm-(0)
Pokraãování jednoho z nejúspû‰nûj‰ích filmÛ - rodinná komedie pro v‰echny bez rozdílu vûku…
ReÏie: Carlos Saldanha
vstupné 75 Kã
1. – 3. kvûtna v 19.30 hodin
ZKROCENÁ HORA
USA-2005-134 minut-titulky-Bioscop-(15)
Pﬁíbûh lásky a pﬁátelství – pﬁíbûh dvou
mlad˘ch muÏÛ – ranãera a kovboje, kteﬁí
se poznali v létû roku 1963 a stali se pﬁáteli na cel˘ Ïivot….
Film získal 3 ocenûní Oscar 2005 – za reÏii, hudbu a scénáﬁ
ReÏie: Ang Lee
vstupné 85 Kã
3. kvûtna v 10 hodin
FKS
NIKDY TO NEVZDÁVEJ!
USA-2004-107 min.-tit.-Pal. Pictures-(0)
Neobvykl˘ Ïivotní pﬁíbûh mladé talentované dívky, která se chce vydat na pûveckou
dráhu….
ReÏie: Sean McNamara vstupné 25 Kã
4. kvûtna v 17 a v 19.30 hodin
P100
COMMITMENTS
Velká Británie-1991-118 minut-titulkyAâFK-(15)
Podle stejnojmenného románu debutujícího Roddyho Doyla z roku 1987. Pﬁíbûh zobrazující Ïivot osmiãlenné rodiny Rabbittov˘ch.
ReÏie: Alan Parker
vstupné 60 Kã
5. – 10. kvûtna v 17 a v 19.30 hodin
MISSION IMPOSIBLE III.
USA-2006-tit.-premiéra-Bontonfilm-(12)
Tajn˘ agent Ethan Hunt (Tom Cruise), pro
nûhoÏ není splnûní Ïádné mise nemoÏné,
se vrací uÏ potﬁetí a pﬁiná‰í divákÛm chytrou zápletku s ﬁadou neãekan˘ch zvratÛ…
ReÏie: J. J. Abrams
vstupné 85 Kã
11. kvûtna v 17 a v 19.30 hodin P100
DVOJÍ ÎIVOT VERONIKY
Francie-1991-98 minut-titulky-AâFK-(15)
Zvlá‰tní pﬁíbûh dvou identick˘ch dívek –
Polky a Francouzky, dává nekoneãn˘ prostor pro úvahy. Zatímco „polská“ Veronika
dává pﬁed muÏi pﬁednost hudbû, „francouzská“ Veronika volí zdánlivû pﬁíjemnûj‰í Ïivotní cestu…. V hlavních rolích Irene
Jacob a Halina Gryglaszewská
ReÏie: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
vstupné 60 Kã

12. – 14. kvûtna v 17 a v 19.30 hodin
+ 15. a 16. kvûtna jen v 17 hodin
SPOJENEC
USA-2006-128 min.-tit.-prem.-Bontonfilm-(15)
V pﬁepadené bance drÏí lupiãi desítky rukojmí. Detektiv Miller (Denzel Washington)
se musí utkat s asi nejchytﬁej‰ím zloãincem (Clive Owen), kterého kdy potkal,
a pokusit se pﬁekazit zloãin, kter˘ se zdá
b˘t dokonal˘….
ReÏie: Spike Lee
vstupné 80 Kã
15. a 16. kvûtna v 19.30 hodin
+ 17. kvûtna v 17 hodin
MATCH POINT – HRA OSUDU
Velká Británie/Luxemburg-2005-124 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Láska nebo touha. Pravda nebo klam.
V‰echno nebo nic.
ReÏie: Woody Allen
vstupné 80 Kã
17. kvûtna ve 14 hodin
FKS
P¯CHA A P¤EDSUDEK
V. Británie-2005-127 min.-tit.-Bontonfilm-(0)
Romantick˘ film natoãen˘ podle stejnojmenného kniÏního bestselleru nás zavede do Anglie 18. století - klasick˘ pﬁíbûh
lásky a nenávisti líãí osudy pûti krásn˘ch
sester…….
ReÏie: Joe Wright
vstupné 25 Kã
17. kvûtna v 19.30 hodin
V.I.P. klub
CO JE ·EPTEM
USA-2005-97 min.-titulky-War.Bros.-(12)
Romantická komedie, v níÏ newyorská novináﬁka Sarah hledá sebe samu…
V hlavních rolích Jennifer Aniston, Kevin
Costner, Shirley MacLaine
ReÏie: Rob Reiner
vstup na ãlensk˘ prÛkaz klubu
18. kvûtna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
SNÍDANù NA PLUTU
Irsko/Velká Británie-2005-129 minut-titulky-premiéra-SPI-(15)
Pﬁíbûh Patricka Bradena (Cillian Murphy),
jehoÏ cesta vede z irského malomûsta do
lond˘nsk˘ch klubÛ 60. a 70. let
ReÏie: Neil Jordan
vstupné 70 Kã
19. – 24. kvûtna v 17 a v 19.45 hodin
·IFRA MISTRA LEONARDA
USA-2006-148 minut-prem.-Falcon-(12)
VraÏda v paﬁíÏském Louvru a stopy ukryté
ve slavn˘ch obrazech Leonarda Da Vinci
vedou k odhalení posvátného tajemství,
které více neÏ dvû stû let chrání tajná organizace... V hl.rolích Tom Hanks, Audrey
Tautou, Jean Reno.
ReÏie: Ron Howard
vstupné 85 Kã

25. – 27. kvûtna v 17 hodin
DIVOâINA
USA-2006-94 minut-animovan˘-ãesk˘ dabing-premiéra-Falcon-(0)
Pﬁíbûh zvíﬁat z newyorské zoo, která se poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do
divoãiny, vydávají na záchranou v˘pravu…
ReÏie: Steve „Spaz“ Williams
vstupné 65 Kã
25. – 27. kvûtna v 19.30 hodin
P¯CHA A P¤EDSUDEK
Velká Británie-2005-127 minut-titulkyBontonfilm-(0)
Nejhor‰í je, kdyÏ nûkoho k smrti nenávidíte a zároveÀ bez nûj nemÛÏete b˘t…
Romantick˘ pﬁíbûh natoãen˘ podle stejnojmenného kniÏního bestselleru. V hlavních
rolích Keira Knightley, Brenda Blethyn,
Donald Sutherland, Judi Dench
ReÏie: Joe Wright
vstupné 80 Kã
28. kvûtna – 3. ãervna
ZLÍN 2006 - 46. mezinárodní festival filmÛ pro dûti a mládeÏ

V SOBOTU V 15 HODIN
HRAJEME PRO DùTI:
6. 5. – KRAKONO· A STRA·IDLO
pásmo - 61 minut
13. 5. – ZLATOVLÁSKA
pásmo - 67 minut
20. 5. – RUSALKA HUPSALKA
pásmo - 66 minut
27. 5. – ·ROUBKOVO DOBRODRUÎSTVÍ
pásmo - 59 minut
Vstupné 25 Kã

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Archivujete své v˘tisky Fry‰táck˘ch listÛ a chybí Vám nûkterá star‰í ãísla?
Na oddûlení kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel poskytneme (do vyãerpání zásob) ZDARMA.

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
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HISTORIE MATRIK
Matrika to je zjednodu‰enû ﬁeãeno evidence událostí, a to narození, uzavﬁení
manÏelství a úmrtí.
Lidé se ãasto ptají, odkdy se vedou matriky. ZúÏím tuto problematiku pouze na
na‰e – ãeské pomûry.
- JiÏ ve stﬁedovûku se zapisovaly kﬁty a uzavﬁení manÏelství se také registrovalo – zapisovalo do knih. Úmrtí se tehdy neevidovala.
- Ve 12. století na Lateránském koncilu bylo naﬁízeno zapisovat do knih.
- V roce 1563 na Tridentském koncilu byla zavedena povinnost církví vést farní knihy.
- V roce 1614 v ¤ímû se sjednotily zápisy a vznikla povinnost zapisovat i úmrtí.
Matriky se psaly latinsky, nûmecky nebo i ãesky.
- V 18. století velcí reformátoﬁi Marie Terezie i Josef II. pozvedli v˘znam matrik.
- Roku 1781 rakousko – uhersk˘ císaﬁ Josef II. prohlásil matriku za veﬁejnou.
- Roku 1784 byla matrika zaãlenûna pod správu státu.
- 20. 2. 1784 byl vydán „Císaﬁsk˘ patent“. Do té doby vedli matriky faráﬁi, ale jen nûkter˘ch církví – hlavnû ﬁímskokatoliãtí.
- 1811 vy‰el v‰eobecn˘ obãansk˘ – matriãní zákoník pro církve.
- 1869 zaãali vést matriku i Îidé
- 1849 si zaãala zapisovat matriku i evangelická církev/ do té doby ji vedli katolíci/.
Civilní matriky vedli také katoliãtí faráﬁi.
- 1870 ﬁí‰sk˘m zákonem bylo svûﬁeno vedení matrik okresním orgánÛm, ale stejnû i
církvím / dohled mûli biskupové i krajské orgány/.
- 1939 – vy‰el ﬁí‰sk˘ zákon o osobním stavu /matriky vedly ﬁí‰ské obãanské úﬁady –
tato evidence byla perfektní – dokonalá/.

Dﬁíve církevní matriky nebyly dokonalé, mnohokrát obsahovaly jen strohé neúplné
údaje. Od 1. 1. 1950 nastala zásadní zmûna – matriku zaãal vést stát – faráﬁi museli odevzdat matriãní knihy tehdej‰ím národním v˘borÛm. Zaãal platit zákon ã. 268
/49 o matrikách, zákon ã. 266/49 o zatímních vztazích, zákon ã. 265/49 o rodinû, zákon ã. 55/50 o uÏívání jména a pﬁíjmení. Tyto zákony s nûkter˘mi novelami
platily 50 let.
Od 1. 7. 2001 platí zákon ã. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a pﬁíjmení
a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ. V tomto zákonû jsou podrobnû zpracovány takové pojmy jako – pÛsobnost na úseku matrik, tzn. Ïe za matriãní události,
které se stanou v pﬁíslu‰ném matriãním obvodu, zodpovídá pﬁíslu‰n˘ matriãní úﬁad
– napﬁ. ãlovûk umﬁe na území Fry‰táku, matriãní úﬁad Fry‰ták je povinen vyhotovit
úmrtní list a zajistit ve‰kerou ohla‰ovací povinnost vÛãi jin˘m orgánÛm.
Stále si lidé pletou evidenci obyvatel a matriku. Pokud chtûjí nûco vyhledávat
v matriãních knihách, musejí znát, kde se tato matriãní událost stala, tzn. kde se
ãlovûk narodil, ne kde bydlel, kde uzavﬁel manÏelství nebo místo úmrtí.
Lidé si v poslední dobû hodnû vyhotovují rodokmeny, ale ãasto nevûdí, co vlastnû chtûjí vyhledat. Za nahlédnutí do matriãní knihy se platí poplatek 20,- Kã za
údaj. Je potﬁeba vyplnit Ïádost, matrikáﬁka musí zjistit oprávnûnost – to vÏdy obãansk˘m prÛkazem a nûjak˘m matriãním dokladem – rodn˘m ãi oddacím listem.
Také mohou obãané poÏádat o vystavení duplikátu rodného, oddacího ãi úmrtního
listu. Tyto se vydávají za správní poplatek 100,- Kã také jen oprávnûn˘m osobám –

Matrika



DUBEN 2006
JUBILANTI

Vladimír Kamenáﬁ
Filomena Lysáková
Libu‰e Sta‰ová
Franti‰ek Hubáãek
Franti‰ek Jadrníãek
Lubomír Fröhlich
ZdeÀka DoleÏalová
Inocenc Koneãn˘
Antonín BaãÛvka
Hedvika Semrádová
Svatopluk Janu‰ka
Rudolf ·iﬁina
Jaroslava ÎuÏiãová
Anna ·tûpáníková
Ludmila Pisarská
Miroslava Pl‰ková
BoÏena Horáková
Antonín Kolaja
Svatava Petrá‰ová
Ing. Zdenûk Buchta
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NAROZENÍ

Tomá‰ BaãÛvka



ÚMRTÍ

Antonia Ticháãková ve vûku 92 let
Jarmila Frélichová ve vûku 67 let

to je – osobnû, rodiãe, dûti, prarodiãe,
pravnuci, sourozenci. V pﬁípadû osvojení mÛÏe osvojenec Ïádat o nahlédnutí
ãi vydání duplikátu rodného listu aÏ po
svém 18. roce. Nelze povolit nahlédnutí na osvojené sourozence.
Matriãní úﬁady vedou Sbírky listin/ to
je vedení matriky dvojmo/ a matriãní
knihy, zaji‰Èují dodateãné záznamy – napﬁ. u manÏelství rozvody aj., ovûﬁují Ïádosti o v˘pisy z rejstﬁíku trestÛ, na matrikách se urãuje otcovství, mÛÏe se zde
vrátit pÛvodní pﬁíjmení po rozvodu, provádí se zde zmûna jmen a pﬁíjmení na
Ïádost, volba druhého jména, provádí
se zde vidimace a legalizace, to je ovûﬁování listin a podpisÛ, místní matriky
také pﬁipravují podklady pro tzv. Zvlá‰tní matriku v Brnû, která jako jediná
v âeské republice je oprávnûna zapisovat narození, uzavﬁení manÏelství
a úmrtí ãesk˘ch státních pﬁíslu‰níkÛ,
která se jim stanou v cizinû.
BlíÏe ráda dotazy zodpovím na na‰í
matrice.
Dana Koneãná
matrikáﬁka MûÚ Fry‰ták
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