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VáÏení obãané. Pﬁipomínáme, Ïe do
konce mûsíce srpna 2007 máte moÏnost vyjádﬁit se k pﬁedloÏené studii - návrhu stavebních úprav námûstí ve
Fry‰táku, které jsou umístûny v oknû obﬁadní sínû radnice, ve v˘vûsce radnice
u po‰ty, i na internetov˘ch stránkách
mûsta. Své pﬁipomínky, námûty a návrhy
pak budete moci v této lhÛtû doruãovat
písemnû na sekretariát, elektronicky
a nebo do hlasovací urny umístûné ve
vstupní ãásti do budovy úﬁadu.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 6/2007/V ze dne 4. ãervna 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 1. 6. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF k 1. 6. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 8/2007- Zmûna
rozpoãtu v celk. v˘‰i +/+ 150.000,- Kã.
• ZMF schvaluje RO MF ã. 9/2007
Zmûna rozpoãtu v celkové v˘‰i +/+
50.000,- Kã.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní pﬁedloÏeného znûní Závûreãného úãtu MF za rok
2006.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2007/V/5 ze dne 14. 5. 2007
schvaluje prodej novû oddûleného
mûst. pozemku p. ã. 937/1, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘m. 256 m2,
zapsan˘ na LV ã. 10001 pro obec
Fry‰ták, Ïadateli manÏelÛm Zapletalov˘m, Fry‰ták, za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem a schvaluje uzavﬁení
smlouvy mezi MF a Zapletalov˘mi.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2007/V/6 ze dne 14. 5. 2007
schvaluje smûnu pozemkÛ p. ã. 447/6,
k .ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe
203 m2, zapsan˘ na LV ã. 10001 pro
obec Fry‰ták, za pozemek p. ã. 376/2,
k. ú. Fry‰ták, o v˘mûﬁe 40 m2, zapsan˘
na LV ã. 1526, mezi MF a Ïadatelem p.
Matú‰Û, Zlín, s doplatkem za rozdíl v˘mûry za cenu stanovenou znaleck˘m
posudkem a schvaluje uzavﬁení smûnné
smlouvy mezi MF a p. Matú‰Û.
• ZMF ru‰í své usnesení ã. Z 5/2007
/V/7 ze dne 14. 5. 2007 o zveﬁejnûní
zámûru prodat ãást mûst. pozemku p.
ã. 433/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe do 60 m2, Ïadateli p. ·tefkovi,
Fry‰ták (z dÛvody zmûny v˘m. pozemku).
• ZMF schvaluje ke dni 5. 6. 2007 zveﬁejnûní zámûru prodat novû oddûlen˘
mûst. pozemek p. ã. 433/3 o v˘mûﬁe
69 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, Ïadateli p. ·tefkovi, Fry‰ták, za cenu ne
niÏ‰í neÏ je cena stanovená znaleck˘m
posudkem s podmínkou úhrady nákladÛ
na vyhotovení geometrického plánu
a znaleckého posudku Ïadatelem
a uzavﬁít s ním kupní smlouvu.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
stavební komise k posouzení dostupnosti pozemkÛ pro MF a eventuálního
kupce (v˘hledovû jako moÏné stavební
parcely) vã. jednání s majitelem sousedního pozemku.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2007/V/9a) ze dne 14. 5. 2007
schvaluje prodej mûstského pozemku
p. ã. 773/1 o v˘mûﬁe 51 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zapsan˘ na LV ã.
10001 pro obec Fry‰ták, Ïadatelce pí
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Hrubé, Fr y‰ták, za cenu sjednanou
a schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi MF a pí Hrubou.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2007/V/9b) ze dne 14. 5. 2007
schvaluje prodej mûstského pozemku
p. ã. 773/2 o v˘mûﬁe 32 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zapsan˘ na LV ã.
10001 pro obec Fry‰ták, Ïadatelce pí
Slezákové, Fry‰ták, za cenu sjednanou
a schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi MF a pí Slezákovou.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2007/V/9c) schvaluje prodej mûstského pozemku p. ã. 773/3 o v˘mûﬁe
10 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zapsan˘ na LV ã. 10001 pro obec Fry‰ták,
Ïadateli manÏelÛm Jourov˘m, Slaviãín
a schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi MF a manÏeli Jourov˘mi.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2007/V/9d) schvaluje prodej
mûstského pozemku p. ã. 773/4 o v˘mûﬁe 42 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zapsan˘ na LV ã. 10001 pro obec
Fry‰ták, Ïadateli manÏelÛm DoleÏalov˘m, Fr y‰ták, za cenu sjednanou
a schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi MF a manÏeli DoleÏalov˘mi.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 4/2007/V/7a) ze dne 18. 4. 2007
schvaluje prodej novû oddûlené ãásti
„b“ pozemku p. ã. 701 o v˘mûﬁe 53 m2
a ãásti „d“ pozemku p. ã. 704/2 o v˘mûﬁe 343 m2, oba k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, zapsáno na LV ã. 10001 pro
obec Fr y‰ták, manÏelÛm âechov˘m,
Fry‰ták, za cenu stanovenou znaleck˘m
posudkem a schvaluje uzavﬁení kupní
smlouvy mezi MF a manÏeli âechov˘mi.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 4/2007/7b) ze dne 18. 4. 2007
schvaluje prodej novû oddûlené ãásti
„a“ pozemku p. ã. 701 o v˘mûﬁe 47 m2
a ãásti „c“ pozemku p. ã. 704/2 o v˘mûﬁe 154 m2, oba k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, zapsáno na LV ã. 10001 pro
obec Fry‰ták, Ïadateli firmû WALACHIA,
s. r. o., se sídlem Na Kontoﬁe 163, 763
16 Fry‰ták, IâO 60720344, zast. Ing.
Pavlem HrÛzou, jednatelem spoleãnosti, za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem a schvaluje uzavﬁení kupní
smlouvy mezi MF a firmou WALACHIA.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat mûst. poz. p. ã. 287 k. ú. Vítová,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 686 m2, a to za
cenu ne niÏ‰í neÏ je cena stanovená
znaleck˘m posudkem, ÏadatelÛm manÏ.
BaÈov˘m, Vítová.
• ZMF neschvaluje zveﬁejnûní zámûru
prodat mûst. poz. p. ã. 287 k. ú. Vítová,

obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 686 m2 p.
Jurãíkovi z dÛvodu respektování morálního práva na koupi pozemku manÏ.
BaÈov˘mi.
• ZMF ukládá OSMM pﬁipravit na zasedání ZMF dme 25. 6. 2007 podklady
pro prodej ãásti pozemku p. ã. 408/5
dle pﬁedloÏeného zákresu – viz dohoda
ÏadatelÛ a ZMF.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2007/V/10 ze dne 14. 05. 2007
schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat p.
ã. 433/2 o v˘mûﬁe 177 m2, k. ú. Dolní
Ves, obec Fry‰ták, a uzavﬁít novou kupní smlouvu mezi MF a manÏeli Svaãinov˘mi, Fry‰ták, za úãelem prodeje pozemku p. ã. 433/2 o v˘mûﬁe 177 m2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, a to v cenû ve v˘‰i stanovené ve smlouvû ze dne
22. 1. 1992, a to z dÛvodu doﬁe‰ení
majetkoprávních vztahÛ a nápravy nezaregistrované pÛvodní kupní smlouvy ze
dne 22. 1. 1992, schvaluje prodej
mûstského pozemku p. ã. 424, k. ú.
Dolní Ves, obec Fry‰ták, o v˘m. 48 m2,
Ïadateli manÏelÛm Svaãinov˘m, Fry‰ták, za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem a schvaluje uzavﬁení kupní
smlouvy mezi MF a manÏ. Svaãinov˘mi.
• ZMF schvaluje zmûnu úãelu ãásti dotace poskytované zﬁizovatelem na provoz Z·F ve v˘‰i 2.000,- Kã, a to tak, Ïe
zﬁizovatel, tj. mûsto Fry‰ták, souhlasí
s pouÏitím této ãástky ke krytí nákladÛ
spojen˘ch s exkurzí ÏákÛ pracujících ve
‰kolním parlamentu.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
FV pﬁi ZMF.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
KV pﬁi ZMF.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiãní
úãelové dotace ve v˘‰i 3.000,- Kã pﬁi
akci Mistrovství âR Plamen a dorostu
SH âMS.
• ZMF v souladu s ust. § 85 písm. j)
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí neinvestiãní
dotace mezi MF a Okresním sdruÏením
hasiãÛ Zlín, Pﬁílucká 213, 760 01 Zlín,
zast. Íng. Josefem Bernátíkem, za úãelem poskytnutí dotace na podporu konání republikové soutûÏe druÏstev mlad˘ch hasiãÛ – Mistrovství âR hr y
Plamen a dorostu, které se koná ve
Zlínû ve dnech 4. - 8. 7. 2007.
• ZMF ukládá organizátorÛm motoristické akce, zast. Ing. Hanou âernou, dodat kladná vyjádﬁení dotãen˘ch orgánÛ
státní správy a samosprávy vã. ãasového harmonogramu a vyt˘ãení trasy pﬁipravované akce.
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• ZMF bere na vûdomí zprávu místostarosty o konání valné hromady spoleãnosti VaK Zlín, a. s.
• ZMF v návaznosti na schválen˘ rozpoãet MF na rok 2007 (U Z 2/2007
/V/4a/) ze dne 7. 2. 2007) a v souladu
s ust. § 85 písm. j) zák. ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní, schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí neinvestiãní dotace mezi MF
a Spolkem pﬁátel hradu Lukova, zast.
pﬁedsedou Ing. Jiﬁím Holíkem, Hradská
280, 763 16 Lukov, IâO 49158295,
bank. spojení 202080950/0300, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na schválen˘ rozpo-

ãet MF na rok 2007 (U Z 2/2007/
V/4a/) a v souladu s ust. § 85 písm. j)
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí neinvestiãní
dotace mezi MF a Domem Ignáce
Stuchlého SKM o. s., zast. Mgr. Janem
Komárkem, ﬁeditelem, P. I. Stuchlého
26/27, 763 16 Fry‰ták, IâO 67026
346, bank. spojení 1400565339
/0800, a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na ust. § 3 odst. 1
vyhl. ã. 43/2006 Sb. schvaluje uzavﬁení provozu M·F v dobû od 16. 7. 2007
do 17. 8. 2007.

• ZMF schvaluje udûlení mimoﬁádné odmûny ﬁediteli Z·F Mgr. Leopoldu Vavru‰ovi pﬁi pﬁíleÏitosti ukonãení v˘konu
funkce ﬁeditele Z·F.
• ZMF schvaluje RO ã. 10/2007.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi ﬁe‰it
úpravu ãástí chodníkÛ na námûstí Míru
za úãelem zpﬁístupnûní vozíãkáﬁÛm.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodlenû oslovit správce vodoteãí ve vûci údrÏby koryt a bﬁehÛ vodoteãí na území MF.
• ZMF ukládá starostovi jednat s policií
a majiteli (provozovateli) zaﬁízení Lepa
ve vûci zaji‰tûní veﬁejného poﬁádku v návaznosti na aktivity spojené s ãinností
zaﬁízení Lepa.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 9/2007/V ze dne 24. kvûtna 2007 (V˘bûr)
• RMF souhlasí s konáním akce
„Putování pohádkou“, poﬁádanou pﬁi pﬁíleÏitosti Dne dûtí v sobotu 2. 6. 2007
o. s. Vûneãek.
• RMF schvaluje úhradu nákladÛ za produkci atrakce Skákací hrad v rámci akce „Den dûtí“, poﬁádan˘ o. s. Vûneãek
pﬁi M·F, p. o., dne 2. 6. 2007, a to ve
prospûch provozovatele Josefa Kozáka,
Semice 47, 289 17 Nymburk, IâO 6574
1280.
• RMF schvaluje uzavﬁení Licenãní
smlouvy o veﬁejném provozování hudebních dûl mezi MF a Ochrann˘m svazem
autorsk˘m pro práva k dílÛm hudebním
v Praze, âs. armády 20, 160 56 Praha
6 – Bubeneã, Iâ 63839997, zastoupen˘m vedoucím regionálního pracovi‰tû
Brno, pro UÏití hudebních dûl prostﬁednictvím místního rozhlasu na rok 2007
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje Dodatek ã. 1 k Cenovému v˘mûru mûsta Fry‰táku ã. 1/
2007 – O hﬁbitovních poplatcích, kter˘m se tento cenov˘ v˘mûr doplÀuje
v bodû ã. 2 Poplatek za poﬁízení a obnovu hrobov˘ch míst o písmeno d)
Hrobová místa a niky pro obãany s udûlen˘m ãestn˘m obãanstvím, kde se stanovuje (doplÀuje text), Ïe v „návaznosti
na udûlení ãestného obãanství ZMF
podle ust. § 84 odst. 2 písm. s) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, jsou hrobová
místa a niky pro tyto zesnulé osvobozeny od úplaty (poskytovány Mûstem
Fry‰ták bezplatnû).
• RMF nereflektuje na Ïádost p. Jindﬁicha Ko‰áka ve vûci úpravy sjednané odmûny za v˘kon funkce správce SA pﬁi Z·F.
• RMF schvaluje úãast mûsta Fry‰táku
v akci ¤ekni ne drogám – ﬁekni ano Ïivotu.

• RMF ru‰í ke dni 31. kvûtna 2007
smlouvu o pronájmu pozemku p. ã.
987/5, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
uzavﬁenou dne 13. 4. 2005 mezi MF
a TJ Fry‰ták - oddíl kopané, zast. p.
Vratislavem Rudolfem, na dobu urãitou
od 8. 4. 2005 do 31. 12. 2020.
• RMF schvaluje v návaznosti na své
usnesení ã. R 8/2007/V/bod 11 ze
dne 30. 04. 2007 v˘pÛjãku mûstsk˘ch
pozemkÛ p. ã. 987/5 o v˘mûﬁe 2154
m2, a p. ã. 987/9 o v˘mûﬁe 47 m2, oba
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli TJ
Fry‰ták – oddíl kopané, IâO 65792157,
zast. p. Vratislavem Rudolfem, bytem
Okrajová 273, 763 14 Zlín 12 –
Kostelec, na dobu urãitou, a to 30 let
s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání
dÛvodu pro pﬁípad pﬁedãasného ukonãení smluvního vztahu dohodou.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce mûstsk˘ch pozemkÛ p. ã. 987/5
o v˘m. 2154 m2, a p. ã. 987/9 o v˘mûﬁe 47 m2, oba k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, mezi MF a TJ Fry‰ták – oddíl kopané, zastoupenou p. Vratislavem Rudolfem, bytem Okrajová 273, 763 14 Zlín
12 – Kostelec, na dobu 30 let s tﬁímûsíãní v˘pov. lhÛtou bez udání dÛvodu.
• RMF schvaluje ke dni 25. 05. 2007
zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit mûstsk˘ pozemek p. ã. 258, k. ú. Vítová, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 852 m2, Ïadateli p.
Novákovi, Zlín, za úãelem umístûní vãelína, na dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu,
a uzavﬁít s ním smlouvu o v˘pÛjãce.
• RMF doporuãuje ZMF zveﬁejnit zámûr
prodat cel˘ pozemek p. ã. 287, k. ú. Vítová, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 686 m2,
zájemci s nejvy‰‰í nabídkou, minimálnû
v‰ak za cenu znaleckého posudku,
s podmínkou úhrady nákladÛ na vyhotovení znaleckého posudku (popﬁ. GP).

• RMF bere na vûdomí Ïádost p.
Peãeni, Konice, o zru‰ení nájemní
smlouvy ze dne 1. 1. 2001 na pronájem
ãásti mûst. pozemku p. ã. 408/5, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, pod stavbou garáÏe u domu ã. p. 320, a schvaluje zru‰ení nájemní smlouvy ke dni 1. 9.
2007.
• RMF bere na vûdomí zápis (zprávu)
o v˘sledcích konkurzního ﬁízení – vyhodnocení konkursu vãetnû doporuãení zﬁizovateli.
• RMF vyhla‰uje vítûze konkursu na ﬁeditele Základní ‰koly Fry‰ták, a to Mgr.
Libora Sovadinu, Fry‰ták.
• RMF ukládá starostovi pﬁipravit podklady pro nejbliÏ‰í zasedání rady mûsta
za úãelem jmenování Mgr. Libora
Sovadinu ﬁeditelem Základní ‰koly
Fry‰ták ke dni 01. 08. 2007 vãetnû návrhu platového zaﬁazení.

Zápis RMF
ã. R 10/2007/V
ze dne 30. kvûtna 2007 (V˘bûr)
• RMF na základû ust. § 102 odst. 2
písm. b) z. ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), v platném znûní, a z. ã.
250/2000 Sb., rozpoãtová pravidla
ÚSC, v platném znûní, schvaluje rozdûlení zlep‰eného v˘sledku hospodaﬁení
za rok 2006 u pﬁíspûvkov˘ch organizací zﬁízen˘ch mûstem Fry‰ták, a to:
u Mateﬁské ‰koly Fry‰ták, okres Zlín,
p. o., ve v˘‰i 405,51 Kã, a to pﬁevodem
celé ãástky do rezervního fondu organizace, u Základní ‰koly Fry‰ták, okres
Zlín, p. o., ve v˘‰i 4.835,75 Kã, a to
pﬁevodem celé ãástky do rezervního
fondu organizace.
• RMF na základû v˘‰e uvedeného
usnesení t˘kajícího se Základní ‰koly
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Fry‰ták, okres Zlín, p. o., schvaluje
v souladu s ust. § 30 odst. 4 z. ã.
250/2000 Sb., posílení investiãního
fondu této organizace ve v˘‰i 2.435,75
Kã z rezervního fondu této organizace.
RMF ukládá ﬁeditelÛm p. o. ve spolupráci s Ing. M. Ja‰kem neprodlenû realizovat usnesení – viz v˘‰e.
• RMF bere na vûdomí zprávu z pﬁezkoumání hospodaﬁení dobrovolného
svazku obcí – mikroregionu Lukovské
podhradí ã. 311/2006/K¤ ze dne 18.
5. 2007 bez pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí zprávu z pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta Fry‰táku
ã. 219/2006/K¤ ze dne 18. 5. 2007
bez pﬁipomínek.

SEZNAM ZKRATEK
ESO
– ekonomicko-správní odbor
FL
– Fry‰tácké listy
IA
– investiãní akce
JSDH MF – Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Fry‰táku
KÚZK
– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje
MF
– Mûsto Fry‰ták
MûÚF
– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták
MK
– místní komunikace
NNO
– nestátní nezisková organizace
OS
– obãanské sdruÏení
OSA
– Ochrann˘ svaz autorsk˘
OSMM – odbor správy majetku mûsta
OVÎP
– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí
OZV
– obecnû závazná vyhlá‰ka
PD
– projektová dokumentace
PDSP
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
RMF
– Rada mûsta Fry‰táku
RO
– rozpoãtové opatﬁení
¤SZK
– ¤editelství silnic Zlínského kraje
ZMF
– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
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Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel
poskytneme (do vyãerpání zásob)
zdarma.
-IP4

Informace o konkurzu
na funkci ředitele Základní školy Fryšták
Konkurs na funkci ﬁeditele Základní ‰koly ve Fry‰táku probûhl podle vyhlá‰ky ã.
54/2005 Sb., o náleÏitostech konkurzního ﬁízení a konkurzních komisích (dále jen
„vyhlá‰ka“).
Konkurz byl vyhlá‰en v souladu s ustanovením §3 vyhlá‰ky, a to:
na úﬁední desce mûsta Fry‰táku dne 27. 3. 2007, v deníku Zlínsk˘ deník dne 30.
3. 2007, v dubnovém vydání Fry‰táck˘ch listÛ, tj. dnem 30. 3. 2007, a na internetov˘ch stránkách mûsta – adresa www.frystak.cz od 30. 3. 2007.
Konkurzní komise byla jmenována Radou mûsta Fry‰táku ã. R 7/2007/V/2a) dne
16. 4. 2007.
Pﬁítomni u konkurzu byli tito ãlenové komise:
Pﬁedseda komise:
Mgr. Lubomír DoleÏel (za zﬁizovatele)
âlenové komise:
Libor Mikl (za zﬁizovatele)
Mgr. Olga Vallová (zástupce krajského úﬁadu)
Mgr. Jiﬁí El‰ík (ﬁeditel Z· Slu‰ovice)
Mgr. Milu‰e ·afáﬁová (zástupce pedagogÛ Z· Fry‰ták)
Alois Langer (zástupce ‰kolské rady)
Nepﬁítomna:
Mgr. Marcela Orságová (zástupce âeské ‰kolní inspekce)
– omluvena pro pracovní vytíÏení (nezúãastnila se ani jednoho zasedání).
Do konkurzu se pﬁihlásili tito uchazeãi:
Mgr. Ladislava Nosková, Zlín,
Mgr. Petr Oral, Pﬁílepy,
Mgr. Libor Sovadina, Fry‰ták.
Konkurz probíhal dvoukolovû, tj. formou dvou zasedání, poprvé dne 2. kvûtna
2007, podruhé pak 23. kvûtna 2007.
Zasedání dne 2. kvûtna 2007.
Komise v souladu s ust. § 4 odst. 4 vyhlá‰ky posoudila pﬁihlá‰ky uchazeãÛ ve
smyslu ust. § 3 písm. b) a d) vyhlá‰ky.
Konkurzní komise konstatovala, Ïe v‰ichni uchazeãi zaslali úplné pﬁihlá‰ky a vyhovûli zadan˘m poÏadavkÛm ve smyslu zákona a vyhla‰ovatele, Ïe Ïádn˘ z uchazeãÛ
nebude z konkurzu vylouãen (a proto nebude navrÏen zﬁizovateli k vyﬁazení) a Ïe nebyla podána Ïádná pﬁihlá‰ka po stanoveném termínu.
Komise se usnesla, Ïe pﬁi konkurzu na místo ﬁeditele/ﬁeditelky Základní ‰koly
Fry‰ták nebudou uchazeãi podrobeni písemnému testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti, ve které budou vykonávat svoji funkci.
Komise se usnesla, Ïe vhodnost uchazeãÛ bude posuzovat – v souladu s ust. §
5 vyhlá‰ky – na základû pﬁihlá‰ky a ﬁízeného rozhovoru.
Dále komise stanovila :
a) místo konkurzu: malá zasedací místnost ã. 204 v budovû Mûstského úﬁadu ve
Fry‰táku,
b) datum konkurzu: stﬁeda 23. kvûtna 2007,
c) hodinu konkurzu: 9.00 hod.,
Zasedání dne 23. kvûtna 2007.
Na druhém zasedání konkurzní komise si pﬁítomní uchazeãi o funkci ﬁeditele Z·F
nejprve vylosovali poﬁadí, podle nûhoÏ pﬁistupovali k ﬁízenému pohovoru, a to takto:
první Mgr. Petr Oral, druh˘ Mgr. Libor Sovadina, tﬁetí Mgr. Ladislava Nosková.
Na základû hlasování ãlenÛ komise o vhodnosti uchazeãÛ pro v˘kon funkce ﬁeditele Z·F ve smyslu ust. § 5 odst. 2 vyhlá‰ky bylo nejprve rozhodnuto o tom, Ïe v‰ichni tﬁi pﬁihlá‰ení uchazeãi byli shledáni vhodn˘mi pro v˘kon této funkce.
Na základû hlasování jednotliv˘ch ãlenÛ komise ve smyslu ust. § 5 odst. 3 vyhlá‰ky bylo rozhodnuto o v˘sledném poﬁadí uchazeãÛ o v˘kon funkce ﬁeditele Z·F
a to tak, Ïe v souladu s ust. § 5 odst. 5 vyhlá‰ky komise stanovila poﬁadí uchazeãÛ
dle vhodnosti (první poﬁadí – nejvhodnûj‰í): Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Petr Oral, Mgr.
Ladislava Nosková s tím, Ïe konkurzní komise doporuãila zﬁizovateli, za nûjÏ v této
vûci jedná Rada mûsta Fry‰táku, jmenovat ﬁeditelem Z·F Mgr. Libora Sovadinu,
a to s platností k 1. 8. 2007.
Zapsala T. Petrá‰ová, tajemnice komise
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Den dětí na Vítové
Pﬁi pohledu na bezstarostné dûtské tváﬁe nikdo nepátrá po tom, proã právû
prvního ãervna slavíme Den dûtí. Svûtov˘m dnem dûtí si pﬁipomínáme pﬁijetí deklarace práv dítûte Valn˘m shromáÏdûním OSN z 20.listopadu 1959 a schválení
Úmluvy o právech dítûte z 20.listopadu 1989. Dûti si zaslouÏí mnoho pozornosti.
Bezstarostné dûtství s pocitem bezpeãí a klidného zázemí domova je ten nejlep‰í dárek, kter˘ jim mÛÏeme darovat.
Dne 1.ãervna 2007 se uskuteãnil od 17 hodin v budovû obchodu na Vítové
„Dûtsk˘ den“. Program byl velmi pestr˘: hry Opiãí dráha, Klaun, Komín, Míãek na
lÏiãce, Skákání panáka, Oblékání – babiãka, dûdeãek, podlézání lana, Popelka,
Gumová dráha apod.
Po hrách následovala tombola a dûtská diskotéka. Této akce se zúãastnilo asi
tﬁicet dûtí a jejich rodiãe. Bohaté obãerstvení bylo zaji‰tûno, vstupné dobrovolné.
Akce byla sponzorována z v˘tûÏku minulé akce, dále sponzory Klub Off Road
Vítová, pí Chudárkovou, Pompo Zlín i místními obyvateli.
Celá akce probûhla pod patronací Osadního v˘boru Vítová. Dûkujeme v‰em
dûtem a rodiãÛm za úãast.
Radek Slováãek

Valašské království mezinárodně
Ve spolupráci s Vala‰sk˘m královstvím probûhl ve Fren‰tátû
pod Radho‰tûm Mezinárodní festival cimbálov˘ch muzik. Na tento
festival byly pozvány na‰e soubory Prameny se zpûvaãkami a Prameny II. Pro toto vystoupení jsme byli velmi dobﬁe pﬁipraveni. Samozﬁejmû hrajeme pouze na‰e nové písnû, které vznikly ve Fry‰táku. Byli jsme zvûdavi, jak nás posluchaãi pﬁijmou, vûﬁili jsme, Ïe
dobﬁe a mûli jsme pravdu. Pﬁi kaÏdé na‰í písni se ozval velk˘ potlesk a bylo vidût upﬁímn˘ zájem divákÛ. Zpûvaãky Markéta Matulová, Pavla a Krist˘nka DoleÏalovy sv˘m porojevem pﬁipoutaly k sobû celé hledi‰tû, fotoaparáty mlad˘ch i star‰ích cvakaly na plné
obrátky. Na‰e primá‰ka paní Vlasta Kunstová bezkonkurenãnû zahrála svá sóla a bylo vidût, jak se oãi posluchaãÛ rozevírají. âekali jsme, jak se lidí postaví k PramenÛm II, neboÈ jsem vymûnil cimbál za kytaru - a opût velk˘ zájem obecenstva - ne‰etﬁili potleskem
a dokonce se lidé naklánûli dopﬁedu, aby lépe vidûli, mûl jsem dojem, jakoby byli pﬁisáváni na‰í muzikú a písnûmi. Upﬁímná snaha
pﬁi hraní, abychom co nejlépe uspûli, se projevila u P. Böhmové,
L. Görigové, basisty M. ·ebesty i u nov˘ch hráãek K. Jedliãkové
a K. Dlabajové, i mÛj cimbál spokojenû poletoval mezi písnûmi.
R. Hovadík
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NEMOHU SE UBRÁNIT OBDIVU I DOJETÍ…
(V rámci 80. jubilea pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku vzpomíná dlouholet˘ varhaník a kapelník pan Antonín Rajndl)
„Truchlo temné zvonÛ znûní stádce
rmoutí Kristovo, vÛkol pláã a Ïalostûní
slz prolévá se mnoho. Past˘ﬁe jíÏ není
více, zhasla na oltáﬁi svíce, bolem chví
se na‰e hruì, s Bohem, s Bohem,
s Bohem buì.
Rodná zemû otvírá se, by Tû vzala
v objetí, andûlÛ sbor v luzné kráse kyne Tobû v ústrety. Rájem libé hlasy vanou, nám v‰ak slzy z oãí kanou, bolem
chví se na‰e hruì,
S Bohem, s Bohem, s Bohem buì.“
Slova z rozepsan˘ch partÛ fry‰tácké
scholy pﬁi chrámu sv. Mikulá‰e, vedené
bratrem Antonínem Rajndlem, pﬁipomínají atmosféru smutného lednového
louãení z roku 1953 se zakladatelem
nesmrtelného díla Dona Bosca na pÛdû
Fry‰táku – Otce Ignáce Stuchlého SBD.
V souvislosti s 80. v˘roãím pﬁíchodu
salesiánÛ do Fry‰táku L. P. 1927 a pokraãováním seriálu k tomuto jubileu, poÏádali jsme pamûtníky událostí uplynul˘ch o pár postﬁehÛ i námûtÛ k zamy‰lení. V pﬁedchozím ãísle Fry‰táck˘ch listÛ jsem pﬁipomnûl v˘jimeãnou postavu
P. Ignáce Stuchlého (1869 - 1953), kterou jako první osobnost stavu duchovního Zastupitelstvo MF na svém bﬁeznovém jednání jmenovalo ãestn˘m obãanem mûsta Fry‰táku.
K prvním, kteﬁí pﬁijali mé pozvání do
mûstské knihovny, patﬁil b˘val˘ dlouholet˘ varhaník, ‰éf farní scholy a kapelník
fry‰tácké dechové hudby pan Antonín
Rajndl, vyznamenan˘ v rámci loÀsk˘ch
oslav 650. v˘roãí zmínky o Fry‰táku
ãestn˘m uznáním za obûtavou práci pro
mûsto na poli kulturním a duchovním.
„Jako Fry‰taãan mohu potvrdit, Ïe to,
co salesiáni vykonali od svého pﬁíchodu
do na‰ich konãin, stálo by za zpracování v samostatné publikaci. Mnoho na‰ich obãanÛ a zejména mlad˘ch lidí neví, za jak˘ch obûtí se ústav rodil, kolik
nepﬁíznû a nepochopení bylo tﬁeba pﬁekonat … Tehdy ve Fry‰táku vzniklo postupnû i niÏ‰í gymnázium, které vychovalo desítky vynikajících osobností, znám˘ch doma i ve svûtû. KdyÏ vzpomenu
na bezpoãet divadelních pﬁedstavení
(vãetnû loutkov˘ch), akademií, hudebních, pûveck˘ch ãi sportovních akcí, zájmov˘ch krouÏkÛ a pﬁitom tvrdé podmínky v jak˘ch v‰echno to krásné vznikalo,
nemohu se ubránit dojetí…“
Mám tu pﬁed sebou party, které chrámov˘ sbor pod Va‰ím vedením nacviãil
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a zpíval pﬁi pohﬁbu Otce Ignáce Stuchlého. Kdo v‰echno s Vámi tehdy spolupracoval?

kem! A tak noví „páni“ obrátili: dyÏ tak,
my tu jakési varhaníky a kostelníky nepotﬁebujem!“

„Byli to lidé rÛzného vûku ãi povolání,
ale oddaní regionu i víﬁe. A tehdy to nebylo s ohledem na dramatické dûní po
pﬁevratu v osmaãtyﬁicátém a poãátkem
padesát˘ch let vÛbec jednoduché. Moc
si v‰ech spolupracovníkÛ – muÏÛ i Ïen –
váÏím. ToÏ k vûci: soprán - pí. K. Rajndlová, sl. M. Miklová, pí. Sedláãková,
Barkoviãová, A. Dlabajová, ·. Rajndlová, M. Doláková a pí. M. ·ebíková, alt –
pí. J. Janeãková, A. ·ímová, sl. Kocourková a Pl‰ková, pí. L. Kutrová, tenor –
pánové V. Pl‰ek, M. Chudárek a V. Kocourek, bas – pánové K. DoleÏal, V. DoleÏal a F. ·o‰olík.
Kdo je autorem textu písnû, kterou
jsme pﬁi obﬁadu zpívali si teì nevzpomenu. Ale ﬁeknu ti, Slávku, Ïe sama
úãast na rozlouãení s milovan˘m „staﬁíãkem“ a práce pﬁi kostele vyÏadovala
v onûch ãasech kus obãanské odvahy.“

âili ztráta zamûstnání na hodinu…

Jako varhaník a spolutvÛrce duchovního Ïivota Fry‰tácka jste musel brzy
„narazit“?
„No, pﬁi‰el jsem jedenkrát do práce
(dûlal jsem v nákupním oddûlení ve zlínsk˘ch BaÈov˘ch závodech – pozdûji
Svitu) a soudruzi si mne pozvali na kobereãek. Pr˘ jestli bych nevstoupil do
strany (KSâ)... ToÏ to mû nepotû‰ili!
Politika mû nelákala a to, co jsem vidûl
kolem sebe a v republice mi lezlo kr-

„Hneì jsem zdvihl telefon a zavolál
Frantovi Vlãkovi, Fry‰taãanovi, vedoucímu úãtárny. Povídám, Franto, toÏ tak ze
mnú zamétli! Franta by pro Fry‰taãany
du‰u dál: BûÏ, Tondo, do 83. budovy,
bude‰ dûlat u strojÛ – na úpravû dílÛ,
u Franty DoleÏala a Huberta ¤ezníãka.
Ti mû zachránili, vzali mezi sebe a nauãili montovat skﬁínû, vﬁeteníky atd. Dûlal
jsem sice za minimální plat, po 2 roky
jsem po pracovní dobû studoval strojaﬁinu a udûlal závûreãné zkou‰ky. Pro mû
i pro manÏelku ·tûpánku to nebyly vÛbec lehké roky...“
Vy, pane kapelníku, pamatujete i na
slavné pouti na sv. Host˘n.
I tady, stejnû jako pﬁi jin˘ch pﬁíleÏitostech, byli v kontaktu se salesiány také
fry‰táãtí muzikanti…
„Tehdy Fry‰taãani drÏeli víc pﬁi sobû.
Tradici „pansk˘ch pútí“ zaloÏil kdysi starosta Mikulá‰ Janu‰ka… Tady na té fotce (z roku 1905) vidí‰ i malého Bﬁetislava Bakalu, jak leze na strom… Bez
muzikantÛ se neobe‰lo v obci nic. Vzpomínám na gulá‰ové partie v DoleÏalové
skale za vedení Frantiny Matuly, sousedská posezení na Sichrovû, v˘lety
v pﬁírodû, pouti, koncerty v kostele
a v sále salesiánského ústavu…

Fry‰táãtí muzikanti a zpûváci - po r. 1945 s P. Ignácem Stuchl˘m (uprostﬁed
v první ﬁadû)
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Vzpomínám na klarinetistu ·ebíka,
trumpetistu Odstrãilíka, dirigenta
Valentina DoleÏala, Josefa a Rudu
DoleÏala, Sitku, Karla a Franti‰ka
Matulovy, Nohála, Ko‰uta a spoustu
dal‰ích muzikantÛ. Leccos mám v pamûti díky besedám s kamarády i star‰ími muzikanty. Nezapomenuteln˘ je i nûkdej‰í sbormistr a varhaník Josef Fridrich. ¤ada z nich nacviãovala i s fry‰táck˘mi salesiány. V kostele na chóﬁe

jsme mívali nástroje a nûkteﬁí z nás tu
byli jak doma. Nechce se dnes ani vûﬁit, jak˘ kulturní a spoleãensk˘ ruch tu
panoval!“
Zaznamenáno pﬁi setkání s panem
Antonínem Rajndlem pﬁi debatû 2. dubna 2007 v knihovnû.
Podûkoval a zapsal
SLÁVEK ZAPLETAL

Výzva
VáÏení obãané. V souvislosti s pﬁípravou vydání speciálního Fry‰táckého kalendáﬁe v roce
2009, vyz˘váme obãany, zda by neposkytli pro
tyto úãely rodinné ãi generacemi pﬁedávané kuchaﬁské recepty - speciality z Fry‰tácka. Pokrmy
dle receptur budou vyrobeny a nafoceny pro zmínûn˘ kalendáﬁ ve spolupráci se ‰kolní jídelnou.
Své recepty mÛÏete pﬁedat pí Rakové ve fry‰tácké ‰kolní jídelnû nebo pí Pl‰kové na MûÚ.

Pocta fryštáckým rodákům
Břetislavu Bakalovi a Jaroslavu Kvapilovi
Právû pﬁed dvaceti léty – 4. záﬁí 1987
– se na‰e mûsto dostalo díky sdûlovacím prostﬁedkÛm jako málokdy pﬁedtím
i potom do povûdomí ‰iroké kulturní veﬁejnosti doma i ve svûtû. Stalo se tak
s ohledem na vzpomínkové slavnosti,
pﬁipomínající hudební velikány – skladatele, dirigenty, spoluzakladatele vûhlasné Janáãkovy akademie múzick˘ch
umûní v Brnû, fry‰tácké rodáky a ãestné obãany – zaslouÏilé umûlce Jaroslava Kvapila (1892 – 1958) a Bﬁetislava
Bakalu (1897 – 1958).
Akce, spojené s odhalením byst obou
umûlcÛ, se konaly pod zá‰titou tehdej‰ího pﬁedsedy ONV v b˘valém Gottwaldovû ing. J. Kubi‰e a pﬁedsedy MûstNV
Fry‰ták pana Rudolfa Svaãiny (za pﬁítomnosti manÏelek na‰ich rodákÛ –
operní pûvkynû Marie Bakalové a prof.
Ludmily Kvapilové, pﬁíbuzenstva, pﬁedních kulturních osobností Brna, Jihomoravského kraje, okresu i hlavního mûsta Prahy).
Díky nûkdej‰ímu Bakalovu pÛsobení
ve Spojen˘ch státech americk˘ch a Kvapilovu v Nûmecku a dal‰ích zemích se
Fry‰ták zaskvûl jako kolébka hudebních tradic po celé vlasti i v zahraniãí.
V rámci bohatého programu oslav
vedle vystoupení dûtsk˘ch talentÛ a hudebníkÛ domácí provenience koncertovala ve Fry‰táku v˘znamná tûlesa jako
svûtoznám˘ VachÛv sbor moravsk˘ch
uãitelek (pod taktovkou sbormistra
Aloise Veselého, zpívala v nûm i Fry‰taãanka paní Drahomíra Fi‰erová), Moravské kvar teto Státní filharmonie
Brno, kterou kdysi zaloÏil sám Bakala
i Státní symfonick˘ orchestr Gottwaldov, ﬁízen˘ zasl. umûlcem Rostislavem
Hali‰kou.
Slavnostní projevy pﬁednesli ‰éf okresu ing. Kubi‰, starosta R. Svaãina, kronikáﬁ mûsta dr. â. Zapletal, veãerním
koncer tem provázel docent. PhDr.
Rudolf Peãman, CSc., profesor brnûnské univerzity. K tomuto jubileu vydalo

Odhalení bust v roce 1987 se zÛãastnily také manÏelky fry‰táck˘ch rodákÛ
Bﬁetislava Bakaly a Jaroslava Kvapila
Mûsto Fry‰ták publikaci Fry‰tácko hudební, kterou pﬁipravili PhDr. âeslav
Zapletal a prof. Stanislav Brunclík.
Jako v˘znamn˘ podnût ocenil publikaci
i pan Michna, pﬁíbuzn˘ známého ‰lechtického rodu a hudebního mistra
Michny z Otradovic.Oslavám i osobnostem J. Kvapilovi a B. Bakalovi bylo vûnováno mimoﬁádné 2. ãíslo Zpravodaje
MF 1987. Byly zde pﬁipomenuty aktivity
‰kolních tûles, sokolské muziky otce D.
Brázdy, tamburá‰ského orchestru, dechovky Karla Matuly a Antonína
Rajndla, orchestry, Odeon, Akord, studentská dechovka salesiánÛ, skupina
Atom, Atlantic studio M. Hanaãíka, taneãní orchestr y Jaroslava Chalupy,
Stanislava Velikovského, universální orchestr Antonína Rajndla, lázeÀská kapela Franti‰ka Matuly, dále osobnosti

jako Valentin DoleÏal, Josef DoleÏal,
Dalibor Brázda, Hynek Kvapil, Antonín
Bakala, Franti‰ek âulík, Hynek Zapletal, Josef Fridrich, Karel Ko‰árek, Hanu‰ Domansk˘, pozornost byla vûnována i úspûchÛm místní poboãky tehdej‰í
lidové ‰koly umûní a fry‰tácké osvûtové besedy, zejména pﬁíkladn˘m aktivitám paní uãitelky Vlasty Kunstové i pûveckému sboru Z· (K. Ko‰árek, A. Pavlíková).
Vzpomínané oslavy pﬁedstavovaly
hold hudebním tradicím i úspû‰né souãasnosti. Jsou zpracovány na videu i filmovém záznamu. (Osobnostem J. Kvapila i B. Bakaly jsme vûnovali v tisku
okresním i místním nûkolik medailonÛ).
-âz-
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Řekni ne drogám,
řekni ano životu!
Víte, Ïe se odhaduje 200 milionÛ lidí na celém svûtû konzumujících nelegální látky?
- Ïe napﬁ. v Americe je to 19,5 miliónÛ lidí?
- Ïe z toho je jiÏ 8,2% populace ve vûku do 12 let?
- Ïe v poslední dobû (pﬁi policejních kontrolách)
45 % studentÛ stﬁedních ‰kol, ale dokonce i Ïáku Z·
se opíjí a 22 % jich kouﬁí marihuanu?
- Ïe 44 % dospívajících âechÛ (nejvíce z Evropy)
konzumuje nejen marihuanu, ale i ha‰i‰, kokain,
alkohol?

Proã mladí uÏívají drogy?
Chtûjí:
- zapadnout do kolektivu
- zbavit se nudy
- pÛsobit dospûle
- vzepﬁít se dospûlosti
- experimentovat
- uniknout povinnostem.
Proti takov˘m ‰kodliv˘m jevÛm (niãení dûtí, mládeÏe,
dospûl˘ch) b˘vá kaÏdoroãnû uskuteãÀován "Cyklobûh" nad‰encÛ – dokonce i s pﬁedstaviteli veﬁejného
Ïivota, poslanci, senátory, kteﬁí nejenÏe probûhnou,
projedou pﬁes republiku, aby pﬁedvedli, Ïe jen zdraví
lidé zvládnou tak obtíÏnou trasu, ale (dle zájmÛ veﬁejnosti) uskuteãÀují pﬁedná‰ky o ‰kodlivosti drog na
na‰i populaci.
Díky, pﬁátelé, Ïe s tímto poselstvím jste zavítali i do
Fry‰táku, Ïe ‰koláci a obãané, kteﬁí vás vítali, urãitû
dojdou k závûru – /Nechci brát drogy/ – coÏ je, nepochybnû hlavní cíl programu Cyklobûhu proti drogám.
âerven 2007, S.K.

Běh proti drogám zavítal i letos do Fryštáku....
8
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Školní „parlament“
na pracovní cestě ve Zlíně
âtvrtek 31. kvûtna zaãínal stejnû jako vût‰ina ãtvrtkÛ v roce, ale tentokrát byl pro „starosty“ tﬁíd na‰í ‰koly neobvykl˘.
Ná‰ pan ﬁeditel si nás po první vyuãovací hodinû zavolal pﬁed
tûlocviãnu a odtud jsme se spoleãnû vydali autobusem do
Zlína.
První na‰í zastávkou byla budova Krajského úﬁadu. Tady
nás uÏ netrpûlivû oãekávala paní, která nás provedla 21. budovou. Svezli jsme se historick˘m v˘tahem Jana Bati a vyjeli
jsme do nejvy‰‰ího patra, kde jsme si vyslechli, kde co je. Co
nám ve v˘tahu nejvíce vrtalo hlavou, bylo umyvadlo s kohoutky. Kudy ta voda mohla proudit? A ten telefon s otáãiv˘m koleãkem, ten by koukal na dne‰ní mobily. Kavárna na stﬁe‰e
byla zavﬁená, a tak jsme se mohli neru‰enû rozhlíÏet po mûstû jako létající ptáci. Také jsme nav‰tívili vedoucího odboru
‰kolství, kter˘ podûkoval panu ﬁediteli Vavru‰ovi za to, jak doposud v˘bornû vedl ‰kolu. AÏ jsme se podívali na v‰e to, co
jsme mûli vidût, tak jsme se odebrali na v˘stavu která se
jmenovala „Tajemná Indonésie“
V˘stava nás jako mávnutím kouzelného proutku pﬁenesla
o nûkolik tisíc kilometrÛ za Fry‰ták - do
Indonésie. Bylo tu velké mnoÏství fotek,
zvíﬁat, zbraní, soch, masek a vÛbec zajímav˘ch vûcí. Vyzkou‰eli jsme si jejich pﬁíbytky a aspoÀ v duchu si zkusili pﬁedstavit, jak tam ti lidiãkové Ïijí. Urãitû bychom
tam chtûli na prázdniny, ale jinak bychom
asi nemûnili. VÏdyÈ nemají sníh a my bychom pﬁi‰li o „lyÏák“.
KdyÏ jsme se koneãnû dali do hromady, byla tu je‰tû poslední náv‰tûva - cukrárna nebo MC Donald? Skupina cukrárnu
si vzala na starost paní uãitelka Knedlová. Pak uÏ jsme jenom do‰li na autobusové nádraÏí, kde jsme ãekali zhruba 10 minut, nasedli jsme a jeli do Fry‰táku a tam
jsme se roze‰li.
Myslím, Ïe se den v‰em moc líbil.
Jan Koãenda 5.B

F R Y Š T Á K

Školní parlament ve Zlíně
Posledního kvûtna 2007 byl ‰kolní parlament (starostové
jednotliv˘ch tﬁíd na‰í ‰koly) pod vedením pana ﬁeditele Mgr.
Leopolda Vavru‰i a Mgr. Sylvy Knedlové ve Zlínû v „21.“ budovû. Tedy na Krajském úﬁadû Zlín. Nejen Ïe jsme jeli v˘tahem „‰éfa“, ale prohlédli jsme si nádherné mûsto Zlín z terasy, seznámili jsme se s historií mrakodrapu v 8. etáÏi.
Byli jsme pﬁijati Mgr. Petrem PavlÛskem, vedoucím ‰kolského odboru, kter˘ pozitivnû hodnotil práci na‰eho parlamentu, ale hlavnû – podûkoval panu ﬁediteli Mgr. Leopoldu
Vavru‰ovi za jeho celoÏivotní práci ve ‰kolství. K srdeãnému
pﬁání jsme se pﬁipojili potleskem a fotografováním (to pro historii).
Odtud jsme ‰li do 8. budovy na senzaãní cestovatelskou
v˘stavu. ToÏ, to se musí vidût! Tûch exponátÛ! Tûch fotografií!
Tûch filmov˘ch projektÛ, to aranÏmá! Kouzlo!
No a pak jsme se demokraticky rozhodli, Ïe na obãerstvení jde jedna skupina do „Mekáãe“, druhá do „ZlíÀanky“.
Cestou do Fry‰táku jsme v autobusu „pﬁetﬁásali“ své dojmy. A na‰e hodnocení?
„Bylo to boÏí! Díky, pane ﬁediteli!“
Za ‰kolní parlament Jakub ·tefanko, 9.A

LIDÉ SE RADUJÍ LÉTU
- VâELKY A MOT¯LI KVùTU...
Ve stﬁedu 6. ãervna se uskuteãnilo
5. tvoﬁivé odpoledne pro dûti ·D a jejich rodiãe.
V‰ichni si vyzkou‰eli práci s hedvábn˘m papírem. Originální dílka mohou pouÏít na v˘zdobu oken.
vychovatelky ·D
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Květen a červen v činnosti hasičů v Lukovečku
V tyto jiÏ zmínûné mûsíce se toho událo víc, co by stálo za zmínku prezentovat z hlediska Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ tady v Lukoveãku.
Ale popoﬁadû: 19. 5. probûhla v areálu poÏární nádrÏe, chcete-li koupali‰tû,
brigádnû osvûtová akce, pﬁi které se
spojilo pﬁíjemné s uÏiteãn˘m. Bylo zapotﬁebí „provûtrat“ hasiãskou techniku,
takÏe se poÏární nádrÏ nejdﬁíve vypustila, poté se jiÏ v prÛbûhu odpou‰tûní celá kompletnû vyãistila a tím se vlastnû
uÏ tak trochu pﬁipravila na letní sezonu,
kdy jak známo neslouÏí jen pro pﬁípad
poÏáru, ale stane se i pﬁíjemnou osvûÏovnou. Nejdﬁíve jsme pouÏili sluÏbu
mobilní stﬁíkaãky pﬁímo v autû IFA. Na
jemné a koneãné doãi‰tûní nastoupila
takzvaná osmiãka – pﬁenosná stﬁíkaãka, která sice chvilku zlobila neÏ naskoãila, ale pak jela vzhledem k svému vûku bez problémÛ.
Jakou mají tyto ma‰inky sílu, tak
o tom se mohly pﬁesvûdãit i mnohé dû-
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ti, které si mohly ha‰ení naneãisto vyzkou‰et. Byla to z na‰í strany taková
malá agitace, jak ty men‰í i vût‰í dûti
zaujmout, jak je do budoucna dostat
k tomu nelehkému hasiãskému koníãku. Aby to bylo pro nû i pro ostatní pﬁihlíÏející je‰tû zajímavûj‰í, zpestﬁili nám
sobotní dopoledne taky Fr y‰taãané,
kteﬁí se pﬁijeli pochlubit svojí „Renátkou.“ Nejde pochopitelnû o dívku, ale
o krásné nové hasiãské auto znaãky
Renault. Co obsahují útroby tohoto
technikou doslova nadupaného auta,
o tom se mohly dûti i dospûlí pﬁesvûdãit
na vlastní oãi.
Îe to byl dobr˘ nápad „kolegy sousedy“pozvat je jisté, protoÏe jak jinak je
moÏné uvidût takovou techniku pûknû
v klídku a pohodû.
Poslední t˘den v mûsíci kvûtnu jsme
si koneãnû ustanovili sloÏení závodního
druÏstva pro veﬁejností ãasto málo znalou a uznávanou disciplínu a to – poÏární útok na ãas. Ne, Ïe by tu jiÏ loni ta-

kové snahy nebyly, ale z tûch ãi onûch
dÛvodÛ v‰echny aktivity ztroskotaly.
JelikoÏ ﬁada z nás, kteﬁí pﬁekonali
ostych a strach do toho jít, vidûla poﬁádn˘ útok moÏná jenom na obrázku,
pﬁedcházelo praktickému tréninku taky
nûco z teorie u hasiãské chaty, poté náv‰tûva poﬁádné soutûÏe, a to Zlínské ligy 27. kvûtna na Rackové. Tam jsme
mohli sledovat ãtyﬁicet! druÏstev, mezi
nimi i dûti a Ïeny. Byla v nás malá du‰iãka , kdyÏ jsme odsud odjíÏdûli a v duchu si ﬁíkali - toto nás ãeká za t˘den také.
Tady je na místû podûkovat fry‰tack˘m klukÛm, kteﬁí zapomnûli na sousedskou rivalitu a umoÏnili nám trénovat alespoÀ dvakrát na jejich území,
a to uÏ takﬁíkajíc naostro a s vodou.
Taky nám ochotnû zapÛjãili svoji techniku, pro laiky je tﬁeba osvûtlit, Ïe ta závodní se li‰í od bûÏné zásahové, takÏe
tﬁeba závodní stﬁíkaãka a hadice se bûÏnû nepÛjãují.
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Zamyšlení

V sobotu 2.6. se se‰ly lukoveãsk˘m hasiãÛm hned dvû vûci dohromady. Ta první vûc, na kterou jsme se uÏ
dlouho tû‰ili, bylo tradiãní Kácení máje.
Loni jsme májku neuhlídali, byli jsme
laxní a to se nám poslední noc nevyplatilo. Leto‰ní rok jsme ale nenechali
nic náhodû a tûm, kteﬁí se u májky posledních ãtrnáct nocí stﬁídali, je tﬁeba
podûkovat. Strom byl sice letos zabezpeãen˘ dokonce Ïelezn˘mi pláty, ale byli i takoví, kteﬁí to pﬁesto pﬁijeli zkusit.
Ta druhá vûc, která v nás ale trochu
vzbuzovala obavy, byla okrsková soutûÏ
hasiãÛ na Ka‰avû, která se konala téhoÏ dne. Nûkteﬁí museli mít zákonitû
pocit, Ïe se musí rozdvojit, protoÏe starostí bylo tentokrát o mnoho víc. A jak
ten cel˘ den nakonec dopadl? Ti co byli poprvé na soutûÏi, tak ti si vyzkou‰eli, jaká je ta pﬁedstar tovní tréma.
I tak ‰tafetu, kterou to v‰echno zaãínalo, ubûhli kluci se ctí a nadhledem.
V následném útoku se sice nic zásadního nepokazilo, ãas 30 vteﬁin „staãil“
v celkovém souãtu na 4. místo, coÏ je
ale napoprvé velice dobré umístûní. Je
tﬁeba také pﬁipoãíst fakt, Ïe vûkov˘ prÛmûr na‰eho druÏstva, obzvlá‰È v útoku
nebyl nejniÏ‰í. Myslím si ale, Ïe o to
umístûní aÏ tak ne‰lo, bylo dÛleÏité sami sobû dokázat, Ïe kdyÏ se chce, tak
to jde a s touto my‰lenkou jsme do toho mnozí ‰li. Jestli se na to naváÏe
a strhne to i ty mnohé ostatní, to je samozﬁejmû vûc druhá, ale klukÛm, kteﬁí
‰li takﬁíkajíc s kÛÏí na trh, díky.
Nakonec jsme veãer i tu májku pokáceli, jak velí stará tradice, vydraÏili,
dûti si dokonce zasoutûÏily a ti ostatní
snad i dobﬁe pobavili s Boris Bandem,
kter˘ obná‰el sice jen jednoho muÏe,
ale co muziky nadûlal. U pivka a kabanosu vydrÏeli mnozí aÏ do pozdních noãních hodin. Je jenom ‰koda, a to se
stalo v Lukoveãku uÏ tradicí, Ïe nás
v‰echny, byÈ na závûr, poslal domÛ vytrval˘ dé‰È.
Je tﬁeba ale v‰em moc podûkovat,
jak tûm, kteﬁí se na tom aktivnû podíleli, tak tûm, kteﬁí pﬁi‰li a svou úãastí potvrdili to, Ïe je dobré se obãas sejít
a posedût.
Za SDH Petr Kojeck˘

K tomuto ãlánku jsem se odhodlával hodnû dlouho. Snad si to, co budu psát
dále mohu uÏ tak trochu dovolit, byÈ nejsem rodil˘ Lukoveãan, ale pﬁí‰tí rok to bude dvacet let, co jsem s Lukoveãkem Ïivotnû spjat˘, a teì to bylo pût let, co tu
bydlím(e) takﬁíkajíc ve vlastním a natrvalo. Snad mû za následující ﬁádky nûkteﬁí
neukamenují.
Pokud mohu srovnávat, já kter˘ jsem bydlel do sv˘ch 27 let v Rymicích, samozﬁejmû nic proti rodné vísce, poﬁád se tam rád vracím, je to tam moc pûkné,
i kdyÏ to uÏ s odstupem let není „ono“, tﬁeba i s Hole‰ovem, kde jsme mûli také
moÏnost pár rokÛ bydlet, nikdy jsem nelitoval, Ïe jsem se tady do „hor“ pﬁestûhoval, je tu fakt krásnû.
Nûkdy, kdyÏ sedíme na zahradû a pozorujeme pﬁi krásném dni les a pﬁírodu,
musíme konstatovat tu známou vûtu; „V‰ude dobﬁe, doma nejlíp, anebo v Lukoveãku nejlíp“.
·koda jenom, Ïe se vztahy, s komunikací mezi lidmi a tak podobnû uÏ na tom
tady tak slavnû nejsme. Urãitû zde nechci a nebudu moralizovat, na to nemám ãas
a ani právo. K tomu, co tady teì napí‰u mû vlastnû vyprovokovala jistá osoba, kterou nebudu pochopitelnû jmenovat, a která mû nevûdouce „nakopla“ k tomu,
abych sedl k poãítaãi a zaãal psát.
Nebudu vypoãítávat, co se tu v‰echno udûlalo a dûlat tak reklamu panu starostovi a zastupitelstvu obce, to nemají zapotﬁebí – dobré zboÏí se chválí samo to víme v‰ichni a kdo nemá nûjakou chybu aÈ se chvíli zamyslí. Ostatnû nemají to taky
nûkdy jednoduché, zavdûãit se úplnû v‰em nejde i kdyby se na hlavu stavûli. MÛj
otec byl osm let neuvolnûn˘ starosta v Rymicích, doma bylo hospodáﬁství a velk˘
grunt, takÏe to on a ani ti okolo nûj nemûli jednoduché. Ale co tady chci ﬁíct úplnû
naplno a drze je to, Ïe se mi nelíbí odtaÏitost, nezájem, laxnost a mnohdy totální
nekomunikace mezi obyvateli. Já vím mnozí ﬁeknou, co chci, kde Ïiju, já to nevím,
Ïe to sebou nese tato rychlá doba? Budu protestovat, tohle v‰echno si lidé dûlají
sami! Myslíte si vy, kteﬁí tu bydlíte, Ïe by se v‰echno, co tu je, co se tu udûlalo
anebo se tu dûje vykonalo samo, kdyby nebylo lidí, kteﬁí i kdyÏ se ledacos nûkdy
nepovedlo nebo nepovede jak by mûlo, nezvedli svoje pozadí a neﬁekli jdeme do
toho zas. Vût‰ina lidí tu bere plno vûcí automaticky, bez jakéhokoliv vlastního pﬁiãinûní. Copak je normální, aby dûtské hﬁi‰tû a cel˘ ten areál mnohdy uÏ zvan˘ koupali‰tû praskal za krásn˘ch dnÛ takﬁka ve ‰vech, ale pﬁi jakékoliv i drobné v˘pomoci neﬁku-li brigádû nebylo skoro nikoho, anebo jenom stejn˘ch tváﬁí, kteﬁí by pomohli.
Je to férové ﬁíct, mû to nezajímá, já nejsem tam ani tam, vlastnû se dojdu jenom pobavit a aÈ to za mnû udûlají ti druzí, já pﬁece platím danû. Ty platí v‰ichni,
nebo by alespoÀ mûli. Jak je moÏné, Ïe nûkoho baví nejvíc kritika a pomluvy, aniÏ
by pﬁi‰el a ﬁekl, dûláte to ‰patnû, já tomu rozumím, já vám s tím pomÛÏu.
Nebo je to v‰ude normální, aby velké dûti ﬁádily na prolézaãkách pro men‰í za
hromadu penûz a nûkteﬁí rodiãe, kteﬁí jsou u toho neﬁekli ani popel.
To stejné se dá ﬁíct o koupání, jak by se dal alespoÀ trochu vyrovnat ten komfort takﬁka dvoumûsíãního ﬁádûní dûtí ve vodû se v‰emi náleÏitostmi bazénové
chemie.
Já bych napovûdûl, ale nahlas to ﬁíct nejde, bylo by rázem kﬁiku; „ My to nemusíme mít, pro nás to není, to rad‰i pojedeme za padesát korun nebo bÛhví kolik na osobu do Hole‰ova“. Pak je to tu plné „cizích lidí“, kteﬁí se budou zadarmo
koupat snad i v… ZaÏil jsem to na vlastní kÛÏi, Ïe mi byla vyãítána místními, ale
i úplnû cizími lidmi nano‰ená ‰pína v malém brouzdali‰ti. V˘mûna vody tehdy nebyla moÏná, bylo totální sucho a v polovinû Lukoveãka uÏ netekla vÛbec voda. To
a mnohdy arogance cizích, ale i nûkter˘ch místních lidí, to byl také jeden z mnoha
dÛvodÛ proã jsme od práce „správce areálu“ s díky upustili.
Nejsem urãitû sám, kterému uÏ vadí ironické hospodské ﬁeãi. Jdou vût‰inou
z úst tûch, kteﬁí nikdy s niãím nepomohli na adresu tûch lidí, kteﬁí alespoÀ nûco
pro ostatní dûlají. Míﬁí do ﬁad jiÏ zmínûn˘ch místních dobrovoln˘ch sloÏek, zejména hasiãÛ, Obecního úﬁadu a páru nad‰encÛ, protoÏe ti jsou v‰ude nejvíc vidût.
Jedním dechem ale dodávám, kdo nic nedûlá taky nikdy nic nepokazí. To je stará
pravda.
MoÏná by mûli ti co nejvíc kritizují pﬁijít taky a ukázat tûm druh˘m, jak by to mûlo správnû vypadat a ne jenom ﬁíkat „Vy jste tam od toho“- a pak se za rohem
smát, kdyÏ tu a tam nûco nevyjde tak jak by mûlo. Je ale nanejv˘‰ smutné, kdyÏ
ti, kter˘ch se ta nûkdy oprávnûná, ale mnohdy neoprávnûná kritika t˘ká jenom tûm
kritizujícím pﬁizvukují. Chápu je, jsou taky mnohdy znechuceni, nechtûjí oponovat
Dokonãení na str. 13
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Červen v mateřské škole
Mateﬁská ‰kola je místo, kde se dítû poprvé setkává se svûtem, aniÏ by u toho byli rodiãe. Kromû soustavné a trpûlivé kaÏdodenní práce, podnikáme
s dûtmi ﬁadu rozliãn˘ch aktivit. Zde jsou nûkteré z nich, které se uskuteãnily v mûsíci ãervnu.

1. ãerven – Den dûtí
Jako kaÏd˘ rok tak i letos jsme pro
dûti k jejich svátku uspoﬁádali zahradní
slavnost na kterou jsme pozvali i své
kamarády z ÚSP z Hrádku. Po ranním
opékání ‰pekáãkÛ dûti v dopoledním
sportovním programu zmûﬁily své síly
v rÛzn˘ch disciplinách jako je napﬁ. hod
míãkem na ‰a‰ka, zruãnost v jízdû na
kolobûÏkách slalomem, skok v pytlích,
‰ikovnost pﬁi chÛzi se zavázan˘ma oãima po lanû, trpûlivost pﬁi lovení rybiãek
na udici, uplatnili svou fantazii pﬁi kresbû kﬁídami aj. Za svoji odvahu, vytrvalost a ‰ikovnost byly v‰echny dûti od-
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mûnûny sladkostmi a drobn˘mi dárky.
Vycházka na Vítovou
Jaro pomalu pﬁedává vládu létu
a my uÏ jsme nabaÏení hraní na písku,
proto jsme rádi pﬁijali pozvání od maminky Michala a Marka paní ·imurdové, abychom strávili dopoledne u nich
na Vítové u rybníãku. Dûti mûly moÏnost seznámit se se Ïivotem v rybníku
a u rybníka, prozkoumat jeho okolí.
Pozorovat kaãeny s káãátky, dokonce si
je pohladit. Obûtavá maminka pﬁipravila pro dûti obãerstvení, nasmaÏila plné
tácy amolet a Ïe jich bylo, vÏdyÈ nás by-

lo plno - tﬁída Beru‰ek a Mot˘lkÛ. Touto
proÏitkovou v˘pravou byly dûti obohaceny o dal‰í nové zku‰enosti a znalosti,
a to nejen z oblasti pﬁírody.
Cesta pohádkov˘m lesem
Pro dûti, jejich rodiãe a kamarády ze
základní ‰koly jsme uspoﬁádali tradiãní
akci Cesta pohádkov˘m lesem. Dûti
s nad‰ením zdolaly fáborky oznaãenou
trasu a ani trochu se nebály pohádkov˘ch bytostí na jednotliv˘ch stanovi‰tích. V cíli v‰echny mûly kartiãku plnou
razítek za splnûné úkoly a byly odmûnûny diplomem a sladkou odmûnou.
Spoleãnû jsme posedûli u oh˘nku
a strávili pﬁíjemné odpoledne.
·kolní v˘let
Na‰e mateﬁská ‰kola pravidelnû
nav‰tûvuje Zoologickou zahradu Le‰ná.
KaÏd˘ rok se tû‰íme, ãím nás zahrada
zase pﬁekvapí, vÏdy objevíme nûco nového, co jsme minule nevidûli. Letos
nás nejvíc ohromil pavilon Yucatan.
Hned následující den po v˘letû se dûti
pustily do malování na základû sv˘ch
velk˘ch záÏitkÛ. KaÏdé si vybralo zvíﬁátko, které se mu nejvíc líbilo nebo ho nûãím zaujalo. V˘stavky na jednotliv˘ch
‰atnách tﬁíd byly milou pﬁipomínkou jednoho podaﬁeného v˘letu.
Plaveck˘ v˘cvik
„Hurá, jedeme plavat!“ oz˘vá se
kaÏd˘ ãtvrtek mateﬁskou ‰kolou a my
se dûtem v tomto horkém ãervnu vÛbec
nedivíme.Dûti tráví odpoledne v bazénu
v Plavecké ‰kole. Nûkteré se nauãí
spl˘vat, jiné dokonce zvládnou zaãátky
plavání a pﬁedev‰ím v‰ichni ztratí
strach a obavy z vody.
Alexandra Hochmajerová
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Zájezd

Berlín – Hamburk – Billund
JelikoÏ dûti z na‰í ‰koly jiÏ dvakrát nav‰tívily Velkou Británii, rozhodli jsme se, Ïe
letos vyrazíme jinam. Volba padla na Nûmecko a Dánsko.
Do autobusu jsme nastoupili v pondûlí 28. kvûtna veãer. Cesta byla pﬁíjemná,
jen nám kazila náladu poﬁádná bouﬁka. V autobuse s námi byla je‰tû stﬁední ‰kola
z Ostravy a dûti ze Z· v Buchlovicích.
Noãní pﬁejezd rychle utekl, a tak jsme se nad ránem probudili v Berlínû. Nejprve
jsme absolvovali okruÏní jízdu kolem znám˘ch památek a pak jsem si prohlédli
Postupimské námûstí, známou ulici Pod Lipami, zbytky Berlínské zdi, Braniborskou
bránu, nové vlakové nádraÏí a ¤í‰sk˘ snûm (Reichstag). Také jsme shlédli v˘stavu
v Pergamonu urãenou Nefertiti a spoustu moﬁsk˘ch ÏivoãichÛ v SEA LIFE centru.
Následovalo ubytování v hotelu F1 (pro turisty známé jako „Formule“).
Po snídani jsem vyrazili do Hamburku. Jde o starobylé pﬁístavní mûsto na Labi
s budovou burzy, nádhernou radnicí a kostely, s restauracemi, kavárnami a také
malebn˘mi obchÛdky u vody. Po prohlídce mûsta jsme zamíﬁili do pﬁístavu, kde jsme
se nalodili na vyhlídkovou loì a asi hodinu proplouvali mezi v˘letními i nákladními
lodûmi, parníky a tankery. Pro v‰echny to byl nezapomenuteln˘ záÏitek.
K veãeru jsem se pﬁesunuli do rekreaãního mûsteãka Westensee u Kielu.
Nocovali jsem v útulné mládeÏnické ubytovnû, kde bylo nejen ãisto, ale i v˘bornû
vaﬁili.
Po brzkém probuzení a po snídani jsem pﬁejeli hranici mezi Nûmeckem a
Dánskem a dopoledne jsme dorazili do Billundu s hlavní atrakcí jménem LEGOLAND. Tady jsem si v‰ichni dostateãnû uÏili a ﬁádnû utahaní a plni dojmÛ jsme vyrazili na cestu k domovu.
Za úãastníky zájezdu Mgr. Drahomíra Krajãová, Z· Fry‰ták

a hádat se. MoÏná se jenom ﬁídí heslem moudﬁej‰í ustoupí, ale kdyÏ to sl˘chávají ponûkolikáté je urãitû nasnadû, Ïe jim to v duchu taky není jedno.
Taky si myslím, Ïe kdyÏ uÏ jednou
bydlíme na vesnici a zvolili jsme si tento zpÛsob Ïivota dobrovolnû, je potﬁeba ten Ïivot tady brát i s tûmi zvyky a
obyãeji, klady a zápory, prostû se mnoha vûcem i pﬁizpÛsobit. Zavírat dveﬁe
pﬁed rÛzn˘mi koledníky na Velikonoce,
nebo nechat stát malé dûti na Tﬁi krále pﬁede dveﬁmi, kdyÏ ony pro dobrou
charitativní vûc mrznou cel˘ den venku, to uÏ chce notnou dávku lhostejnosti.
MoÏná se ale jenom m˘lím, moÏná
by ﬁada lidí z nás byla jin˘ch, kdyby si
jenom poﬁád neﬁíkala, proã zrovna já,
kdyÏ ten druh˘ taky nic. Pro mû staãí,
kdyÏ dám tﬁeba do tomboly láhev vína
nebo dvoje brambÛrky a mám pﬁinejmen‰ím na rok ode v‰ech pokoj. Je to
velice sloÏité, známe to v‰ichni, zainteresovat do vûcí veﬁejn˘ch více pﬁedev‰ím mlad‰ích lidí. Je‰tû poznámku
na závûr na adresu tûch, kteﬁí mnohdy
hlasitû vykﬁikují; „Tam by mûl b˘t ten,
ta ãi ona, a nebyli tam“, Ïe v‰echny
sloÏky, které více nebo ménû pﬁispívají alespoÀ k takovému Ïivotu na vesnici jak˘ tu je, jsou zaloÏeny na naprosté
dobrovolnosti, a to je tﬁeba brát vÏdycky na vûdomí !
Petr Kojeck˘

DÛleÏité upozornûní
odbûratelÛm vody
Zlínská vodárenská, a. s., sdûluje
sv˘m zákazníkÛm, Ïe s platností od
1. 7. 2007 pﬁistoupí z provozních dÛvodÛ ke zmûnû termínÛ odeãtÛ fakturaãních vodomûrÛ.
Zmûna se t˘ká v‰ech odbûratelÛ
s pololetními odeãty a fakturací. Po
zmûnû - se odeãty budou provádût
v závislosti na v˘‰i prÛmûrn˘ch mûsíãních spotﬁeb, a to buì mûsíãnû nebo
roãnû. Dle prÛmûrné spotﬁeby spoãítané na základû spotﬁeby v minulém
fakturaãním období se zákazníci rozdûlí na dvû skupiny. První skupina budou odbûratelé s nízkou spotﬁebou –
ti budou odeãítáni a fakturováni jednou za rok. Mûsíãnû budou platit zákazníci jejichÏ prÛmûrná mûsíãní spotﬁeba za minulé fakturaãní období pﬁesáhla cca 50 kubíkÛ vody.
Spoleãnost Zlínská vodárenská se
za pﬁípadné problémy, vzniklé s touto
zmûnou, v‰em odbûratelÛm omlouvá
a dûkuje za pochopení.
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Červenec – horka blíženec
âervenec je sedm˘ mûsíc gregoriánského kalendáﬁe v roce. Má a vÏdy
mûl 31 dní.
V pÛvodním ﬁímském kalendáﬁi byl
jeho název Quintilis, tedy „Pát˘“. V roce
44 pﬁ. n. l. byl Julius Caesar zavraÏdûn
a poté ﬁímsk˘ senát na návrh Marka
Antonia zmûnil na poãest Juliua
Caesara název mûsíce, ve kterém se
Julius Caesar narodil, Quintilis na
Julius.
Nad‰ení natûraãi

ZmoÏení natûraãi

O dobrodruÏství není nouze

Slávek Klecandr a Eva Henychová

Co bylo
O víkendu 8. – 10. ãervna jsme donatﬁeli stﬁechu. UÏ toho moc z loÀského
natírání nezbylo, ale pﬁece jenom
úãastníci, jak je vidût na fotkách, byli
znavení. V sobotu jim k tomu zahráli hudebníci, kteﬁí se sjeli na 4. DISfest.
Hrál i Slávek Klecandr, tentokrát bez
Oborohu, ale s Evou Henychovou. Co jinak dûláme v tom horku? Dopoledne
a naveãer se dá pracovat venku.
OrienÈáci zorganizovali 7 kurzÛ a nám
vrcholí pﬁíprava na záﬁí, kdy rozjedeme
vzorové kurzy v rámci projektu Interaktivní rozvoj klíãov˘ch kompetencí, kter˘
je spolufinancován evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky. Od února jsme kaÏd˘ mûsíc mûli semináﬁe a ‰kolení, bdûli nad
námi metodici a oponenti. Pﬁí‰tí rok
o tom vydáme knihu.
O prázdninách bude provoz podle obsazení domu. Pﬁedev‰ím to budou dovolené pro rodiny, bude tady opût anglick˘ kamp ãi pejsci a duchovní cviãení.

Co bude
Pokud je‰tû náhodou nevíte kam na
dovolenou, ãi jinak pﬁíjemnû trávit
prázdniny, mrknûte se na následující
nabídku od Kosmiãe, Franti‰ka a na‰ich dobr˘ch kamarádÛ:
29. ãervna – 6. ãervence
LuÏnice
Pﬁi leto‰ním vodáckém putování nás
na sv˘ch meandrujících, stojat˘ch i peﬁejnat˘ch vodách ponese LuÏnice – kdysi Mekka ãesk˘ch vodákÛ – pro mnohé
stále nejkrásnûj‰í ãeská ﬁeka. âeká
nás romantické prostﬁedí luÏních lesÛ,
zasnûn˘ kraj tisíce rybníkÛ a malebn˘ch jihoãesk˘ch vísek.
Plavbu zahájíme v Suchdole, spluje-

me Novou ﬁeku, NeÏárku a z Veselí se
svezeme kousek vlakem. Ze Sezimova
Ústí poplujeme hlubok˘m údolím
s rychl˘mi peﬁejemi aÏ k vysokému
BechyÀskému mostu, kde nás ãeká závûreãné pﬁekvapení.
Minimální vûk: 16 let
Vede: Pavel Kosmák
13. - 20. ãervence
Dolomity
Smûle vedené, zaji‰tûné cesty „via
ferraty“ umoÏÀují i obyãejn˘m smrtelníkÛm spatﬁit svût hor pohledem horolezce, a tak se i Tobû zatají dech a rozbu‰í srdce.
Akce pro ty, jimÏ pﬁirostly k srdci vysoké hory s dalek˘mi rozhledy, horské
louky, stíny tanãící na horsk˘ch velikánech pﬁi západu slunce, ranní jinovatka
a parta dobr˘ch lidí.
Min vûk: 18 let
Vede: Pavel Kosmák a Franti‰ek
Bezdûk
Salza, Moll, Soãa
22. – 29. ãervence
Salza – snad nejkrásnûj‰í rakouská
ﬁeka – romantické vápencové kaÀony,
prÛzraãná voda, peﬁeje a peﬁeje + v˘let
k vodopádÛm.

Moll – dal‰í peﬁejnatá ﬁeka, která je
napájená ledovcem nejvy‰‰ího rakouského vrcholu Glossglockneru
Soãa – to uÏ pﬁejedeme do Slovinska
a ãekají nás opût hluboké kaÀony zaﬁezané v bíl˘ch soutûskách + canyoning
nebo v˘stup na Triglav.
Plavíme se na pálavách, obtíÏnost
ﬁek – lehká aÏ stﬁednû tûÏká (WW II-IV)
Min vûk: 18 let
Vede: Pavel Kosmák
Nízké Tatry
29. ãervence – 4. srpna
Pﬁejdeme Nízké Tatry od Královej
Hole pﬁes Chopok a ëumbier. S batohem na zádech to dá obãas zabrat, ale
my na to máme.
Vede: Franti‰ek Bezdûk
Od hradu ke hradu putujem...
5. – 11. srpna
... aneb cyklotour severní Moravou za
historií, za pﬁírodou, za lidmi, sami se
sebou i s druh˘mi.
Putování pro (ne)nároãné.
A co Ïe nás potká: koupání, jeskynû,
hrady a hlavnû zﬁíceniny, hory, skály, lesy, mûsta ...
Ke kter˘m hradÛm nás nohy a kolo
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dopraví: Lukov, Obﬁany, Star˘ Jíãín, ·tramberk, Vik‰tejn, Cvilín, Fuk‰tejn,
Edel‰tejn, Kobe‰tejn, Kalten‰tejn, Îulová, Rychleby, Nov˘ hrad, Rab‰tejn,
Hlubok, Helf‰t˘n, a tﬁeba i Sovinec,
Bouzov...
... Ïe jste o nich nikdy nesly‰eli? Tak
je to v˘zva právû pro Vás.
Vede: Franti‰ek Spáãil a Pavel
Kosmák

Akce v městské knihovně

19. – 25. srpna
Stﬁedovûk
Co vás s námi ãeká? Setkání s nov˘mi lidmi, ‰ermíﬁsk˘ v˘cvik, rukodûlná
ãinnost, logické uvaÏování, krásné prostﬁedí a na závûr tradiãnû skvûlá hostina.
Vede: Krist˘na Tomková
Víceinfo: http://www.disfr ystak.cz/
data/stredovek.jpg
AKCE NA·ICH SP¤ÍZNùNCÒ
Expedice „ZZ“
8. - 15. ãervence
a 6. – 15. srpna
“PﬁinuÈ je, aby spoleãnû budovali vûÏ,
a udûlá‰ z nich bratry. Chce‰-li v‰ak,
aby se nenávidûli, pﬁedhoì jim zrno.“
(Exupéry)
Kostely v Horních Habarticích v Markvarticích ãi Verneﬁicích... díky mnoh˘m
z vás pomalu povstávají z popela. I letos hledá Marcel Hrub˘ nezi‰tné a nad‰ené spolupracovníky, kteﬁí se nebojí
pﬁiloÏit ruku k dílu pﬁi záchranû zchátral˘ch kostelÛ âeskosaského ·v˘carska.
Vede: Marcel Hrub˘
Více info. a moÏnost pﬁihlá‰ení:
http://www.disfrystak.cz/data/zz.jpg

KNIHOVNA PLNÁ DùTÍ
Dûti ze ‰kolní druÏiny pravidelnû nav‰tûvují Mûstskou knihovnu ve Fry‰táku.
Díky paní Annû Zapletalové se seznamují s novinkami kniÏního trhu pro dûti a mládeÏ.
Dal‰í náv‰tûva se uskuteãnila v úter˘ 15. kvûtna. Dûti si prohlédly mapu
Vala‰ského království a bylo jim pﬁedãítáno z knihy Jana Skácela "Pohádky z Vala‰ského království".
Je‰tû nás ãeká spoleãná vycházka do pﬁírody, jako cesta za literárním dílem!
vychovatelky ·D

3D+
21. - 29. ãervence 2007
Osobní zku‰enosti z Etiopie, Indie a
Konga, globální rozvojová témata,
workshopy, práce, hry.
Vícerozmûrná multikulturní akce – aneb t˘den s dobrovolníky.
Akci vedou b˘valé dobrovolnice:
Madla – Etiopie, Jana - Indie, Jitka –
Kongo
Více info. a moÏnost pﬁihlá‰ení:
http://www.mladez.sdb.cz/3D-plus/
22. – 29. záﬁí
Exercicie na moﬁi
Duchovnû - adrenalínová pouÈ pod vedením zku‰en˘ch duchovních a námoﬁních kapitánÛ, kteﬁí vám pod vedením
Ducha svatého umoÏní poznat dálky
moﬁí a hlubiny vlastního nitra.
BÛh ocení odváÏné srdce, úsmûv na
tváﬁi i kapku potu.
Vede: ThLic. P. Michael ·pilar & spol.
Více info. a moÏnost pﬁihlá‰ení:
www.loweold.com

V RÁMCI CYKLU "FRY·TAâANÉ DOB¯VAJÍ SVùT" jsme v Mûstské knihovnû ve
Fry‰táku vzpomnûli amerického podnikatele F. A. Koncaka - rodáka z Horní Vsi.

·kolní jídelna pﬁi Z· ve Fry‰táku oznamuje, Ïe provoz jídelny bude pﬁeru‰en
v dobû od 30. 6. do 13. 8.2007. DÛvodem k del‰ímu uzavﬁení je malování kuchynû a rekonstrukce oken. Stravenky budou platit i v dal‰ím ‰kolním roce, nemûní se barva ani cena. Prodej bude taktéÏ zachován - vÏdy v pondûlí od 6 do 13
hodin. Prodej kartiãek na mléko je plánován na 3.záﬁí spolu se stravenkami.
BliÏ‰í informace na tel. 577 911 112
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Fry‰tácká Skalka 2007 (3. – 4. 8. 2007)
Po 5 letech se bude opût konat off-roadová soutûÏ
Fry‰tácká Skalka, která se tentokrát pojede jako:
- MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ âESKÉ REPUBLIKY
- CROSS COUTRY RALLY (CCR)
- CROSS COUNTRY RALLY PRAVIDELNOSTI (CCR-P)
- ST¤EDOEVROPSKÁ ZÓNA
- VOLN¯ ZÁVOD ENDURO
STARTOVNÍ POLE
Díky jedineãnosti Fry‰tácké Skalky se mÛÏeme tû‰it na
pestré startovní pole skládající se z off-roadov˘ch speciálÛ,
sériov˘ch terénních vozidel ãtyﬁkolov˘ch motorek (ATV) a enduro motocyklÛ. Tûmto rozdíln˘m posádkám museli organizátoﬁi pﬁizpÛsobit nejen vyhlá‰ené kategorie, ale také povahu tratí a systém navigace. Znamená to, Ïe kromû profesionálních
posádek z celé stﬁední Evropy (Polsko, Slovensko, Maìarsko,
âesko) se soutûÏe mohou v rámci jízdy pravidelnosti zúãastnit
i domácí posádky se sériov˘mi terénními vozy. Co se t˘ãe motocyklÛ, budou pro nû del‰í rovné úseky ztíÏeny pﬁírodními retardéry. PrÛjezdnost tratí je za kaÏdého poãasí odzkou‰ena poﬁadatelsk˘m sériov˘m vozem Suzuki Jimny 1,5 DDiS obut˘m
na terénních pneumatikách.
TRAË
SoutûÏní posádky se mohou tû‰it na nároãné tratû v lokalitû Host˘nsk˘ch vrchÛ, vycházející z pﬁede‰l˘ch roãníkÛ a obohacené o nové úseky. Celková délka rychlostních zkou‰ek
vedoucích po zpevnûn˘ch i nezpevnûn˘ch lesních a polních
cestách by se mûla pohybovat kolem 100 km. V nároãn˘ch úsecích dobﬁe pﬁístupn˘ch divákÛm ãeká na soutûÏní posádky i
pﬁi suchém poãasí spousta bláta. Pﬁejezdy po asfaltov˘ch silnicích se podaﬁilo minimalizovat, pﬁesto znamenají pro potenciální zájemce povinnost startovat s vozy se státní poznávací
znaãkou. Dal‰ím limitem je propustnost soutûÏního okruhu,
kter˘ dovolí prÛjezd pouze omezenému poãtu startujících.
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ZÁ·TITA
âlenství v ãestném ﬁeditelství a zá‰titu nad tímto podnikem pﬁislíbili lidé, kter˘m terénní vozy nejsou cizí: pan Pavel
Svoboda (poslanec âR), pan Libor Luká‰ (hejtman Zlínského
kraje) pan Tomá‰ ·imãík (krajské zastupitelství Zlín), pan Ing.
Miroslav Nováãek (ﬁeditel âesk˘ch cel) a pan Mgr. Lubomír
DoleÏel (starosta obce Fry‰ták).
Uzávûrka pﬁihlá‰ek: 15. 7. 2007 do 20.00 hod.
Vydání itineráﬁe:
Místo:
budova ZDV Fry‰ták
Datum:
3. 8. 2007
âas:
5.00 hod
Technická pﬁejímka vozidel, kontrola a znaãení mechanick˘ch ãástí:
Místo:
budova ZDV Fry‰ták
Datum:
3. 8. 2007
âas:
15.00 hod - 17.00 hod
Rychlostní zkou‰ky:
Vítová 8,5 km, KameÀák 6,3 km, Májová 9,5 km
Celková délka RZ 81 km
Celková délka tratû 131,3 km
Poﬁadatel:
AMK Suzuki off road Zlín, Fry‰ták, Hole‰ovská 380
fax: 577 911 784, tel: 577 911 653, mob: 602 732 362
e-mail: simcar@simcar.cz
Program soutûÏe, pﬁihlá‰ky, startovné, zvlá‰tní ustanovení,
divácká místa a v˘sledky najdete na webov˘ch stránkách poﬁadatele:
www.simcar.cz.
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Skautské jaro
âlánek by bylo lépe nazvat „Skauti se dále vzdûlávají“, ale to bych zase nevystihl hlavní jarní program skautek a skautÛ.
Letos na jaﬁe se nám ve spolupráci
s vedením SSS âR podaﬁilo uspoﬁádat
dvû velké vzdûlávací akce, o které jsme
usilovali uÏ drahnou ﬁadu let. ·lo hlavnû o to, Ïe nám v oddílech dorÛstá ﬁada schopn˘ch dûvãat a chlapcÛ a jejich
dal‰í skautské vzdûlání by bylo pﬁínosem do dal‰ích let ãinnosti. Nelze také
opomenout ochotu a odpovûdnost
tûchto mlad˘ch lidí k dal‰í práci s mládeÏí, na které se chystáme stavût v letech budoucích.
V bﬁeznu jsme zorganizovali tzv. âinovnické zkou‰ky, které byly vyvrcholením ãinovnického kurzu, kter˘ u nás
probûhl vloni na podzim. SloÏením této
zkou‰ky splní ãekatel první ãást povinného vzdûlání opravÀujicí k pozdûj‰ímu
vedení skautsk˘ch akcí a následnému
sloÏení dal‰ího stupnû skautského
vzdûlání, vÛdcovské zkou‰ky.
Zaãátkem kvûtna se pak podaﬁilo zorganizovat Zdravotnick˘ kurz. O takovou
akci jsme jiÏ usilovali dlouhou ﬁadu let.
Absolventi tohoto opravdu nároãného
kurzu získají oprávnûní konat zdravotní

sluÏbu pﬁi hromadn˘ch akcích v‰eho
druhu. Mezi skauty je také napﬁíklad
podmínkou pro oprávnûní k vedení táborÛ ãi zdravotního dozoru na akcích
podobného typu.
V‰ichni nominovaní ãlenové fry‰táck˘ch oddílÛ tyto zkou‰ky zvládli a mohou se py‰nit nejen cenûn˘mi dekrety,
ale hlavnû zúroãit získané vûdomosti

pﬁi vedení druÏin a oddílÛ i ochranû
zdraví na‰ich ãlenÛ. Na tomto místû tedy patﬁí dík tûmto sestrám i bratrÛm:
Pavlu Dlabajovi, Davidu Jarcovjákovi,
Janu Görigovi ml., Josefu Kocourkovi,
Adamu Bûlákovi, ZdeÀce Vitovské,
Terezce Görigové, Markétû Matulové
a také Krist˘nû Jurãíkové. V‰em hlavnû
za ten ãas a znalosti, které tûmto akcím vûnovali.
A co ﬁadoví ãlenové oddílÛ? Kluci
i holky pravidelnû chodili na schÛzky
v klubovnách. Probûhl jarní „minitábor“
na Eli‰ce, kde jsme si vyzkou‰eli zejména nováãky, zda zvládnou pobyt
v pﬁírodû bez dohledu rodiãÛ a hlavnû
jak se samostatnû umí o sebe i své vûci postarat. Îe to bylo v‰e formou her
a závodûní patﬁí uÏ k samé podstatû
skautské v˘chovy.
V souãasn˘ch dnech zejména opravujeme prostory kluboven a hﬁi‰tû, dáváme do poﬁádku vûci ve skladu, aby v‰e
bylo pﬁipraveno na vrchol na‰í ãinnosti
a tím jsou tábory.
TakÏe nezb˘vá neÏ podûkovat v‰em,
kdo nám pomáhají v na‰í ãinnosti:
„DÍKY VÁM“ a teì uÏ HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Bedﬁich Bûlák, vÛdce 5. oddílu
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Motokárová sezóna pro nás jezdce
zaãala v leto‰ním roce 7. dubna, kdy
jsme se vydali do Slovensk˘ch
Trebatic. Konalo se tam soustﬁenûní
motokáristÛ, aby si tam kaÏd˘ mohl
svou techniku po zimû vyzkou‰et.
Bûhem dvou dnÛ jsme stihli otestovat nûkolik motorÛ a podaﬁilo se nám
nalézt optimální nastavení podvozkÛ,
ãehoÏ jsme mohli vyuÏít pﬁi dal‰ích
závodech v Mo‰novû a také zde
v Trebaticích.
Mo‰novsk˘ závod se konal 21.-22.
4. 2007 a se‰lo se na nûm asi 90
jezdcÛ ve v‰ech kategoriích. V sobot-

Motokáry
Kvûtnov˘ závod v Trebaticích, na kter˘ jsme tak usilovnû trénovali, byl ve
znamení v˘mûny motorÛ. Zatímco vût‰ina jezdcÛ nebyla spokojena s nastavením sv˘ch motorÛ a byli tak nuceni
své agregáty mûnit za náhradní, Ondra
Janu‰ka suverénnû vyhrál v‰echny tﬁi
rozjíÏìky, ãímÏ se dostal na první místo ‰ampionátu ve tﬁídû âZ125.
-TM-

ním tréninku jsme byli svûdky momentu, kdy jeden z favoritÛ závodu ve vysoké r ychlosti havaroval. Na‰tûstí
z nehody vyvázl nezranûn a byl schopen nastoupit do nedûlního závodu.
Ten byl pro nás pro v‰echny velmi
napínav˘, protoÏe Ondﬁej Janu‰ka
z na‰eho t˘mu dojel ve dvou rozjíÏìkách na druhém místû a tﬁetí rozjíÏìku
dokonce vyhrál. Celkovû mu to vy‰lo
na krásné druhé místo. Luká‰ Ná‰el
a Zbynûk Sedláﬁ se umístili na 10.,
resp. na 7. místû.
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VELKÉ KINO ZLÍN - ČERVENEC
1. – 4. ãervence v 17 a v 19,30 hodin
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA-2007-127 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Amerika je pﬁi oslavách Dne nezávislosti
napadena velmi rafinovan˘m útoãníkem.
Ten vyuÏívá nejmodernûj‰í technologie,
aby napáchal co nejvût‰í ‰kody a uvrhl zemi do chaosu. Jeho promy‰len˘ plán v‰ak
má jednu trhlinu. Nepoãítá s tím, Ïe existuje John McClane, kter˘ je v proklatû
dobré formû... âtvrté pokraãování mimoﬁádnû úspû‰né série s Brucem Willisem
jako nekompromisním protivníkem teroristÛ v‰eho druhu a v‰ech národností slibuje
klasickou akãní podívanou.
ReÏie: Len Wiseman
vstupné 85 Kã

Narodila se na chodníku, vyrÛstala v nevûstinci, vydûlávala si pouliãním zpûvem...
Pﬁesto se z ní stala svûtoznámá hvûzda
první velikosti. Îivot Edith Piaf (vlastním
jménem Edith Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, pﬁeÏití a lásku. Díky své neuvûﬁitelnû silné vÛli a neobyãejnému nadání se vypoﬁádala s tragick˘m osudem
a její sen z dûtství se stal skuteãností.
Nechtûla dát svûtu ‰anci na ni zapomenout a povedlo se jí to beze zbytku.
Snímek o svûtoznámé ‰ansoniérce zahájil
leto‰ní prestiÏní filmov˘ festival Berlinale,
kde sklidil obrovské ovace.
Hrají: Marion Cotillard, SylvieTestud,
Gérard Depardieu, Marek Va‰ut…
ReÏie: Olivier Dahan
vstupné 70 Kã

2. ãervence v 10 hodin
FKS
ILUZIONISTA
âR/USA-2006-110 min.-tit.-Bioscop-(12)
Edward Norton se v secesním milostném
pﬁíbûhu zmûní v mága bojujícího o svou
lásku. Mimoﬁádnû tajemn˘ pﬁíbûh skvûle
kombinuje romanci, politiku a magii….
ReÏie: Neil Burger
vstupné 25 Kã

13. – 18. ãervence v 17 a v 19,30 hodin
DANNYHO PARËÁCI 3
USA-2007-122 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Danny Ocean a jeho parta by se k návratu
k tomu, co jim jde nejlépe, odhodlali jen
z jednoho jediného dÛvodu – kdyby byl
v ohroÏení jeden z nich. KdyÏ nelítostn˘
majitel kasina, Willy Bank podrazí
Dannyho pﬁítele a uãitele Reubena
Tishkoffa, kter˘ je kvÛli tomu hospitalizován, Danny a jeho vûrní opût spojí své síly s cílem vyprázdnit Bankovy sejfy.
V hl. rolích G. Clooney, B. Pitt, M. Damon,
A. Garcia, Al Pacino
ReÏie: Steven Soderbergh vstupné 85 Kã

5. ãervence v 17 a v 19,30 hodin
(a)
VE STÍNU BEETHOVENA
Velká Británie/Maìarsko-2006-105 minut-titulky-Intersonic-(0)
Krásn˘ a jemn˘ pﬁíbûh o posledních letech
Ïivota Beethovena - jeho vá‰eÀ, Ïádostivost, utrpení, jeho lásky a jeho genialitu….
ReÏie: Agniezska Holland vstupné 65 Kã
6 . - 11. ãervence v 17 a v 19,30 hodin
FANTASTICKÁ âTY¤KA
A SILVER SURFER
USA– 2007- 92 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(0)
âtveﬁici znám˘ch superhrdinÛ ãeká dosud
nejtûÏ‰í protivník – tajemn˘ posel Silver
Surfer, kter˘ pﬁiletûl z hlubin vesmíru, aby
na‰i planetu pﬁipravil na její zánik.
Zatímco kﬁiÏuje cel˘ svût a zanechává za
sebou spou‰È, musí Reed, Sue, Johnny
a Ben odhalit jeho velké tajemství a zvrátit situaci dﬁíve, neÏ se stane zcela beznadûjnou. Fantastická ãtyﬁka a Silver Surfer
je pokraãováním hraného filmu, zaloÏeného na jednom z nejslavnûj‰ích comicsÛ
v‰ech dob.
ReÏie: Tim Story
vstupné 80 Kã
12. ãervence v 17 a v 19,30 hodin (a)
EDIT PIAF
Francie/Anglie/âR-2007-140 minut-titulky-premiéra-BIOSCOP-(15)

18. ãervence
FKS
mimoﬁádnû v 10 i ve 14 hodin
VRATNÉ LAHVE
âR-2007-103 minut-Falcon-(0)
Dlouho oãekávaná rodinná komedie scénáristy ZdeÀka Svûráka a reÏiséra Jana
Svûráka. Hrdinou pﬁíbûhu je b˘val˘ uãitel
Josef Tkaloun. Po odchodu ze ‰koly se nehodlá smíﬁit s pozicí dÛchodce. Navzdory
nesouhlasu své Ïeny pﬁijímá brigádnické
místo ve v˘kupu lahví v supermarketu…
vstupné 25 Kã
19. ãervence v 17 a v 19,30 hodin (a)
TERKEL MÁ PROBLÉM
DÁNSKO -2004 – 75 minut- ãesk˘ dabingpremiéra-Falcon-(15)
Animovaná ãerná teenegerovská komedie
o tajné lásce, ”psychovrahovi”, Ïelezn˘ch
tyãích, kanapi a pﬁátelství na zkou‰ku.
Terkel je Ïákem základní ‰koly. Trochu
slaboch, ale jinak O.K. Terkel nemá snadn˘ Ïivot. Nejlep‰í kamarád ze sídli‰tû u sebe stále nosí Ïeleznout tyã, tatínek zná
jen odpovûì ”Ne” a jeho psychopatick˘

str˘c Stewart na svatební hostinû právû
napadl dva ostré hochy...
Pozor – tento film NENÍ pro dûti!
V ãeském znûní Vojta Kotek, Filip ·varc,
Zdenûk Izer, Marek Eben
ReÏie: Stefan Fjeldmark vstupné 65 Kã
20. – 25. ãervence v 17 a v 19,45 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXÒV ¤ÁD
USA-2007-138 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-WarnerBros-(0)
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého roãníku ‰koly ãar a kouzel. Tam v‰ak zjistí, Ïe vût‰ina ãlenÛ kouzelnické komunity vûﬁí, Ïe jeho nedávné
setkání s Lordem Voldemortem je obyãejn˘ v˘mysl, ãímÏ je zásadnû zpochybnûna
Harryho dÛvûryhodnost...
Hrají: Daniel Radclif fe, Ruper t Grint,
Emma Watson, Ralph Fiennes
ReÏie: David Yates
vstupné 85 Kã
26. ãervence v 17 a v 19,45 hodin (a)
âERNÁ KNIHA
Holandsko/Belgie/Velká Británie/Nûmecko-2007-143 min.-tit.-premiéra-HCE-(15)
Váleãn˘ thriller - pﬁíbûh Ïidovské dívky Rachel, jeÏ se ukr˘vá v okupovaném Holandsku potom, co je svûdkem masakru celé
své rodiny
V hlavní roli Carice van Houten
ReÏie: Paul Verhoeven
vstupné 65 Kã
27. ãervence -1. srpna
v 17 a v 19,30 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
USA– 2007-85 minut-animovan˘-ãesk˘ dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Jeden z nejúspû‰nûj‰ích televizních seriálÛ se koneãnû doãkal prvního celoveãerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonov˘ch ze Springfieldu bude
tentokrát ãelit globálním v˘zvám a Homer
provede nejhor‰í vûc svého Ïivota...
ReÏie: David Silverman
vstupné 80 Kã
P¤EDSTAVENÍ PRO DùTI
v sobotu v 15 hodin
SE V MùSÍCI âERVENCI
NEKONAJÍ

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA

Mateﬁská ‰kola ve Fry‰táku
oznamuje

uzavﬁení provozu ‰kolky
v dobû od 16. 7. do 17. 8. 2007.
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Stříbrný věnec – plavecká soutěž 3. tříd ZŠ
14. ãervna 2007

âERVENEC 2007

JUBILANTI

Petr Furik
Eva âervenková
Ludmila Paráková
Oldﬁich Zamykal
Franti‰ek Parák
Svatava Kalábová
Helena Manìáková
Vlasta Mezírková
Karel ·oun
Ivánka Janu‰ková
Vladimír Strnka
Ing. Libu‰e Rektoﬁíková

70
65
94
75
70
80
60
75
65
60
60
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

NAROZENÍ
Daniel Horsák
Adéla a Matûj Koutní
Petr Hanák
Lucie Filová
Martin Juru‰ka
Luká‰ Ostrãilík
Marek Klapil

ÚMRTÍ
Marie Dlabajová ve vûku 81 let
Josef Petﬁík ve vûku 82 let
Tiskové sdûlení

Pomoc v hmotné nouzi
pro postiÏené
Ïivelní pohromou
Osoby, které postihla váÏná mimoﬁádná událost, napﬁ. Ïivelní pohroma,
poÏár nebo ekologická ãi prÛmyslová
havárie, mohou Ïádat o pomoc v hmotné nouzi.
„Podmínkou je, Ïe celkové sociální
a majetkové pomûry Ïadatele a s ním
spoleãnû posuzovan˘ch osob jsou takové, Ïe mu neumoÏÀují pﬁekonat nepﬁíznivou situaci vlastními silami,“ zdÛraznila vedoucí odboru sociálního
Magistrátu mûsta Zlína Jana Poboﬁilová. Souãasnû uvedla, Ïe tato pomoc je
nenároková. „Pro její pﬁidûlení musíme
posoudit celkovou finanãní situaci Ïadatele,“ vysvûtlila J. Poboﬁilová.
Zákonem o pomoci v hmotné nouzi
se úﬁedníci ﬁídí od 1. ledna leto‰ního
roku. Pﬁípadní Ïadatelé se musí obrátit
na odbor sociálních vûcí povûﬁeného
obecního úﬁadu.
Marie Masaﬁíková, tisková mluvãí
tel.: 577 630 211, 604 228 683,
e-mail: mariemasarikova@muzlin.cz

Vybraní Ïáci tﬁídy 3.A a 3.B se zúãastnili ve Zlínû plavecké soutûÏe, aby pﬁedvedli, co se ve v˘uce plavání za leto‰ní rok nauãili. Ve velké konkurenci zlínsk˘ch
i mimozlínsk˘ch ‰kol jsme dopadli velmi dobﬁe.
Posuìte sami:
2. místo:
Krist˘na ·machová – 3.A – 25 m, znak
Markéta Pl‰ková – 3.A – 25 m, prsa
Tomá‰ Pazdera – 3.B – 25 m, prsa
3. místo:
‰tafeta dívky – 3 x 25 m – 3.A - Z. Hrabíková, M. Pl‰ková, K. ·machová
‰tafeta kluci – 3 x 25 m – 3.B – J. Plhák, N. Okonkwo, T. Pazdera
V‰em závodníkÛm a závodnicím dûkujeme a pﬁejeme jim spoustu dal‰ích sportovních úspûchÛ.
Mgr. Drahomíra Krajãová, Z· Fry‰ták

Víte, že...
1.
5.
6.
7.
11.

ãervenec
ãervenec
ãervenec
ãervenec
ãervenec

Svûtov˘ den architektury, vyhlá‰en Mezinárodním svazem architektÛ
Den slovansk˘ch vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje (státní svátek âR)
Den upálení mistra Jana Husa (státní svátek âR)
Mezinárodní den druÏstev (1. sobota v ãervenci - OSN)
Svûtov˘ den populace, vyhlá‰en roku 1989 (UNFPA, OSN)
placená inzerce

INFRATOPENÍ
levné
poﬁizovací a provozní náklady

úspora aÏ 30 % za energii
vysu‰uje zdivo
vhodné pro alergiky

tel. +420 603 359 589
+420 604 988 816

FINANâNÍ
PORADENSTVÍ
***
finanãní poradenství zdarma
vhodné hypoteãní a úvûrové programy
***

tel. +420 604 988 816

KOUPÍM BYT

KOUPÍM POZEMEK

2+1 ve Fryštáku

pro stavbu rodinného domu

do osobního vlastnictví

VE FRYŠTÁKU.

•••

Nabídněte.

tel. +420 604 988 816

Tel.: 777 734 834

TESA¤STVÍ A POKR¯VAâSTVÍ
Stanislav Skaliãka, Potoky 401, 763 16 Fry‰ták

ST¤ECHY NA KLÍâ
montáÏ krytiny BRAMAC, TONDACH, KM BETA
sádrokartony, okna VELUX, ROTO
solární panely, plovoucí podlahy
Kontakt • tel.: 776 696 135, e-mail: stanislav.skalicka@seznam.cz

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 900 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
Odpovûdná redaktorka Ivana Pl‰ková. Grafická úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registraãní ãíslo MK âR E 13006

