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Příroda je nevyzpytatelná
Na jaﬁe zaãínají rÛst rÛzné druhy
smrÏÛ. V sadech objevíme chutné závojenky, ãirÛvky i májovky. Koncem
kvûtna „májové hﬁiby“ (hﬁib borov˘ dnes vzácn˘) nûkdy i holubinky. V leto‰ním roce se v polovinû kvûtna objevila v lese ve Vítové i bedla vysoká.
V˘skyt pozdní houby na jaﬁe ovlivnil
dle mytologa, rychl˘ pﬁechod zimy do
tepla.
J. Ja‰ková
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Program oslav 650. v˘roãí první písemné zmínky o Fry‰táku
nedûle
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- vernisáÏ v˘stavy o Fry‰táku - úãinkuje paní Gabriela
Vránová, ãlenka ãinohry Divadla Na Vinohradech
- beseda s prohlíÏením archivních materiálÛ
- koncert duchovní hudby a poezie
- filmov˘ veãer - promítání filmu pro dûti, natoãeného ve
Fry‰táku V˘buch bude v pût
- veãer folklóru
- divadelní veãer - pﬁedstavení Divadla R. Brzobohatého
- ﬁemeslnické trhy, módní pﬁehlídka a taneãní zábava
- promenádní koncert, slavnostní m‰e svatá koncelebrovaná biskupem K. Herbstem
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 5/2006 ze dne 26. dubna 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
mûsta Fry‰táku za období mûsícÛ leden
– bﬁezen 2006 a stavy úãtÛ MF k 25.
dubnu 2006 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 5/2006 .
Pﬁíjmy: 1012-3111
+ 88.200,- Kã
V˘daje: 2212-5166
+ 36.200,- Kã
2212-5169
+ 80.000,- Kã
2212-5171
- 28.000,- Kã
• ZMF schvaluje RO ã. 6/2006.
Pﬁíjmy: 4111
+ 113.770,- Kã
V˘daje: 6114 - tﬁída 5 + 113.770,- Kã
• ZMF schvaluje RO ã. 7/2006.
Pﬁíjmy: 4111
+ 19.613,- Kã
V˘daje: 6171- tﬁída 5 + 19.613,- Kã
• ZMF schvaluje pro pﬁechodné období
kvûten – ãerven zaji‰tûní provozu ve
dvoﬁe TS pro sbûr bio a smûsného odpadu o sobotách v t˘dnech mezi plánovan˘mi svozy popelnic.
• ZMF povûﬁuje místostarostu pﬁedloÏit
na pﬁí‰tím zasedání ZMF úpravu OZV
O odpadech o placeném odbûru bioodpadu.
• ZMF ke dni 27. dubna 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat mûstsk˘
pozemek p. ã. 529, k.ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, zapsáno na LV 10001 pro obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 82 m2 p. Mlãochovi,
Zlínská 313, 763 16 Fry‰ták, v cenû ne
niÏ‰í neÏ je cena urãená znaleck˘m posudkem a uzavﬁít s ním kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru vykoupit pozemek p. ã. 690 k. ú. Horní
Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, od majitelÛ pozemku za cenu ne niÏ‰í neÏ je cena urãena znaleck˘m posudkem.
• ZMF povûﬁuje OSMM jednat se v‰emi
spolumajiteli ãásti pozemku p. ã. 690
k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘kupu mûstem.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z3/2006 b. 11 ze dne 15. 3. 2006
schvaluje prodej ãásti mûst. pozemku
p. ã. 419 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, ost. plocha, o v˘m. 9 m2,
manÏ. Ko‰ákov˘m, za úãelem vypoﬁádání majetkoprávních vztahÛ.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a manÏ. Ko‰ákov˘mi, za úãelem prodeje ãásti mûstského p. ã. 419
k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, ostatní plocha, o v˘m. 9 m2, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 3/2006 – b. 9 ze dne 15. 3. 2006
schvaluje prodej mûstského pozemku
p. ã. 915/8 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
o v˘m. 225 m2, Ïadatelce pí MaroÀové.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a pí MaroÀovou, za úãelem
prodeje pozemku p. ã. 915/8 k. ú. Fry‰2

ták, obec Fry‰ták, a povûﬁuje starostu
podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 10/2005 b. 6 ze dne 30. 11. 2005
a na tzv. pﬁedávací protokol o pﬁedání
majetku MF (vãetnû pﬁíloh) ze dne 25.
6. 2002 (tzv. zásady pﬁevodu) schvaluje
bezúplatn˘ pﬁevod mûstsk˘ch pozemkÛ
(historického majetku MF) p. ã. PK 241,
132/3, 813, dále pozemkÛ p. ã. 498/
51, 503/4, 507/1, 479/5, v‰e v k.ú
Lukoveãek, obci Lukoveãek.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o bezúplatném pﬁevodu mezi MF a obcí
Lukoveãek za úãelem pﬁevodu mûstsk˘ch pozemkÛ (historického majetku
MF) p.ã. PK 241, 132/3, 813, dále pozemkÛ p.ã. 498/51, 503/4, 507/1,
479/5, v‰e v k. ú Lukoveãek, obci Lukoveãek a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF neschvaluje koupi pozemkÛ p.ã.
742/ 3 a 857/4, oba k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, od p. V. Fily,
z dÛvodu nacházejícího se zaﬁízení E.ON,
nevyuÏitelnosti a zejména nepotﬁebnosti.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 7/2005 – b. 9 ze dne 29. 6. 2005
schvaluje smûnu mûst. pozemku p. ã.
195/2 orná pÛda o v˘m. 114 m2 za pozemek p. ã. 91/5 travní porost o celk.
v˘mûﬁe 97 m2, v‰e k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, ve vlastnictví manÏ. DoleÏalov˘ch, s tím, Ïe manÏ. DoleÏalovi doplatí
rozdíl v˘mûr.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smûnné
smlouvy mezi MF a manÏ. DoleÏalov˘mi,
za úãelem smûny mûst. poz. p. ã.
195/2 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, orná
pÛda, o v˘m. 114 m2 za pozemek p. ã.
91/5 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o
v˘m. 97 m2 a povûﬁuje starostu podpisem této smûnné smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 7/2005 – b. 9 ze dne 29. 6. 2005
schvaluje smûnu ãásti mûst. poz. p. ã.
205/3 (ãást EN 295/8), ostatní komunikace, o v˘m. 48 m2 za pozemek p. ã.
205/2 (ãást PK 276/1), v‰e k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, ostatní plocha o
v˘mûﬁe 41 m2 ve vlastnictví manÏ. DoleÏalov˘ch, s tím, Ïe manÏ. DoleÏalovi doplatí rozdíl v˘mûr.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smûnné
smlouvy mezi MF a manÏ. DoleÏalov˘mi,
za úãelem smûny mûst. pozemku p. ã.
205/3 (ãást EN 295/8), orná pÛda
o v˘mûﬁe 48 m2, za pozemek p. ã.
205/2 (ãást PK 276/1), v‰e k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, ost. plocha o v˘m.
41 m2, a povûﬁuje starostu podpisem
této smûnné smlouvy.

• ZMF schvaluje úhradu poﬁizovací ceny
GP na smûÀované pozemky v pomûru
50:50 mûstem a manÏ. DoleÏalov˘mi.
• ZMF bere na vûdomí zamítavé vyjádﬁení Zd. Adamíka k moÏnosti strpût na
smûÀovaném pozemku kanalizaãní
vpusÈ.
• ZMF odkládá uzavﬁení smûn. smlouvy
s p. Z. Adamíkem do zprac. nového GP.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou ALPINE, stavební spoleãnost CZ a. s., Jiráskova 613/13,
757 43 Val. Meziﬁíãí, Iâ 45192286, DIâ
45192286, zast. Ing. Petrem Russeggerem, pﬁedsedou pﬁedstavenstva a ﬁeditelem spoleãnosti, za úãelem zaji‰tûní
dodávky prací na IA Oprava komunikace
a kanalizace Vylanta v celkové cenû
7.696.249,- Kã vã. DPH, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF povûﬁuje v˘konem funkce SDI
ved. OSMM Ing. P. Kopla.
• ZMF bere na vûdomí informaci z jednání starosty s hejtmanem ZK ve vûci
R49 – majetkoprávního vypoﬁádání
s majiteli nemovitostí, které jsou urãeny
k demolici, a to ve smyslu, Ïe Zlínsk˘
kraj komplexnû vykoupí ve‰keré nemovitosti (RD vã. pﬁilehl˘ch pozemkÛ)
s tím, Ïe pozemky mimo trval˘ zábor budou pﬁevedeny na MF s podmínkou
úhrady 50 % ceny urãené znalcem (dle
posudkÛ) z tûchto pozemkÛ.
• ZMF bere na vûdomí zprávy z kontrolního v˘boru a ukládá pﬁedsedovi KV zajistit písemnou Ïádost obãanÛ ze ·típské ul. na oﬁez vzrostl˘ch dﬁevin pro
SÚS ZK.
• ZMF bere na vûdomí zprávy z finanãního v˘boru.
• ZMF ukládá RMF zajistit v˘bûr propagaãních materiálÛ mûsta v rozpoãtované v˘‰i.
• ZMF bere na vûdomí zprávy z jednání
VH spoleãnosti VaK Zlín.
• ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), schvaluje dle
§ 26 odst. 2 zák. ã. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním ﬁádu,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále „stavební zákon“), zmûnu ã. 6 územního
plánu sídelního útvaru Fry‰ták, lokalita
Horní Ves – Lukovská silnice, zpracovanou Ing. arch. Jiﬁím Ludíkem, která ﬁe‰í
zmûnu funkãního vyuÏití území v lok.
Horní Ves – Lukovská silnice.
• ZMF schvaluje OZV ã. 01/2006 –
O závazn˘ch ãástech zmûny ã. 6 ÚPN
SÚ Fry‰ták, lok. HV – Lukovská silnice.
• ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/2000 Sb.,
FRY·TÁCKÉ LISTY 6/2006
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o obcích (obecní zﬁízení), schvaluje dle
§ 26 odst. 2 zák. ã. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním ﬁádu,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále „stavební zákon“), zmûnu ã. 7 územního
plánu sídelního útvaru Fry‰ták, lokalita
Areál firmy IVOS Zlín, zpracovanou Ing.
arch. Jiﬁím Ludíkem, která ﬁe‰í zmûnu
funkãního vyuÏití území v lokalitû Areál
firmy IVOS Zlín.
• ZMF schvaluje OZV ã. 02/2006 –
O závazn˘ch ãástech zmûny ã. 7 ÚPN

SÚ Fry‰ták, lokalita areál fy IVOS Zlín.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mandátní na zaji‰tûní v˘bûrového ﬁízení na
poﬁízení nové hasiãské techniky mezi
MF a Mgr. Martou âernou ve smluvní
cenû.
• ZMF urãuje tyto zástupce zadavatele
(MF) jako ãleny v˘bûrové komise pro v˘bûr hasiãské techniky: Mgr. M. âerná
(náhradník Ing. M. Ja‰ek), Mgr. L.
DoleÏel (náhradník R. Orsava), L.
Richter (náhradník R. ·opík), V. Ra‰ka

(náhradník P. Kolajík), Ing. Îajdlík, HSZ
ZK (náhradník Ing. P. Kopl).
• ZMF schvaluje umístûní stánku s obãerstvením pﬁi pﬁíleÏitosti turnaje na
travnaté plo‰e hﬁi‰tû s podmínkou, Ïe
poﬁadatelé zajistí úklid areálu a dodrÏení provozního ﬁádu.
• ZMF schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení IA Roz‰íﬁení
hﬁbitova v nové variantû B (zbourání stávající zdi mezi starou a novou ãástí, bez
nového vstupu z ul. Komenského).

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 6/2006 ze dne 10. kvûtna 2006 (V˘bûr)
• RMF schvaluje nákup – poﬁízení tûchto reklamních a propagaãních materiálÛ
mûsta: 100 ks osu‰ek 70 x 140 cm,
200 ks klíãenek a 200 ks propisek –
v‰e s logy 650 let MF (bliÏ‰í rozpis v pﬁíloze na oddûlení kultury).
• RMF schvaluje prÛjezd cyklistÛ pﬁes
mûsto Fry‰ták dne 1. 7. 2006 v rámci
cyklistického závodu poﬁádaného cyklistick˘m klubem Drásal Team Hole‰ov.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody o provedení práce mezi MF a pí Tu‰erovou,
na zaji‰tûní úklidu klestí po tûÏbû
v obecním lese v DV, a povûﬁuje starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vûdomí podûkování manÏelÛ ·afáﬁov˘ch v‰em radním i v‰em
ãlenÛm zastupitelstva za vûnovan˘ finanãní dar na nákup aktivního invalidního vozíku pro syna ZdeÀka.
• RMF bere na vûdomí zneãi‰tûní vody
ve studni p. Dvoﬁáka v dÛsledku poruchy na kanalizaãním ﬁadu MF a operativnû pﬁijatá opatﬁení vedoucí ke zjednání nápravy.
• RMF bere na vûdomí vyjádﬁení p. Janu‰ky, k úhradû nákladÛ na zmûnu ÚPD
MF – Ïádost o sníÏení ãástky.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dodávce elektﬁiny ãíslo 6316945 pro VO
v Lesní ãtvrti mezi MF a E.ON âeská republika, a. s., Lannova 205/16, 370
49 âeské Budûjovice, Iâ 26078201,
DIâ CZ26078201, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã. 014/2006 mezi MF a TVARBET
MORAVIA, a. s., Pískovna Bzenec, 696
81 Bzenec – Pﬁívoz, IâO 13690558,
DIâ CZ13690558, za úãelem nákupu
Ïlutého kopaného písku, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pﬁedloÏenou Ïádost
o udûlení licence na veﬁejnou linkovou
osobní dopravu vnitrostátní pro linku
Vsetín – Zlín/Luhaãovice – KromûﬁíÏ/
Uherské Hradi‰tû – Brno – Praha, o kterou poÏádala právn. osoba, podnikající

pod obchodní firmou âSAD Vsetín, a.s.,
se sídl. Ohrada, 755 01 Vsetín, Iâ 451
92 120. Tato linka vede pﬁes na‰e mûsto a má v nûm plánovanou zastávku .
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku za úãelem
zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti dle zákona 111/1994 Sb., o silniãní dopravû,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, na území
Zlínského kraje veﬁejnou autobusovou
linkovou dopravou mezi MF a Zlínsk˘m
krajem, tﬁ. Tomá‰e Bati 21, 761 90
Zlín, zast. Liborem Luká‰em, hejtmanem kraje, Iâ 70891320, v cenû
175.800,- Kã (schváleno v rozpoãtu
mûsta pro r. 2006) a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá OSMM zajistit odborné
odhady nákladÛ na zpevnûní povrchu obecního pozemku – cesty od Skalky po
Zboﬁilovo.
• RMF schvaluje s platností od 01. 04.
2006 uzavﬁení nové smlouvy o umístûní
reklamního zaﬁízení na sloup VO ã. 18 fy
IVOS Zlín s. r. o., Zlínská 390, 763 16
Fry‰ták, zast. jednatelem Ing. Ale‰em
HuÀou, IâO 26231727 na dobu neurãitou, a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje s platností od 01. 05.
2006 uzavﬁení nové smlouvy o umístûní
reklamního zaﬁízení na sloupy VO ã. 42
a ã. 51 fy CAIS s. r. o., Pﬁehradní 199,
763 16 Fry‰ták, zast. p. Miroslavem
Caisem, IâO 26914051, na dobu neurãitou, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy .
• RMF s platností od 11. kvûtna 2006
schvaluje zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit
ãást mûst. pozemku p.ã. 468/4 (PK
317) v k. ú. Vítová, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 54 m2 âeskému zahrádkáﬁskému
svazu – ZO Fry‰ták - Vítová.
• RMF s platností od 11. kvûtna 2006
schvaluje zveﬁejnûní zámûru pronajmout objekt obchodu ve Fry‰táku Vítové ã. p. 100 v cenû 100,- Kã/mûsíc
za místnosti obchodu.

• RMF ke dni 11. kvûtna 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky ãásti
mûstského pozemku p.ã. 446/1 k.ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 20 m2,
panu Fr. Novákovi, Nad V˘vozem 5129,
760 05 Zlín, a uzavﬁít s ním smlouvu
o v˘pÛjãce.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o sdruÏen˘ch sluÏbách dodávky elektﬁiny pro produkty ﬁady Small business ã.
5129846 pro místo spotﬁeby 3100
096502 (·enk) mezi MF a spoleãností
E.ON Energie, a.s., Lannova 205/16,
370 49 âeské Budûjovice, Iâ 26078
201, DIâ 2678201, zast. pí Pﬁibilovou,
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.

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
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OZNÁMENÍ
V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu âeské republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,
stanovuji plochy pro umístûní volebních plakátÛ a podmínky jejich vyuÏívání pro
volební kampaÀ takto:
Po dobu volební kampanû (16 dnÛ pﬁede dnem voleb), to je od 17. 5. 2006,
mohou politické strany, politická hnutí a koalice (dále jen volební strany), navrhující kandidáty do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, umísÈovat propagaãní materiály (volební plakáty) na veﬁejn˘ch prostranstvích mûsta Fry‰táku.
O umístûní tûchto propagaãních materiálÛ si rozhodne kaÏdá volební strana sama, musí v‰ak respektovat propagaãní materiály jiné volební strany na místû jiÏ instalované. Za umístûní propagace se po uvedenou dobu nebude vybírat místní poplatek, neboÈ jde o informaci ve veﬁejném zájmu. Propagaãní materiály v‰ak nesmí
b˘t ve dnech voleb umístûny v bezprostﬁední blízkosti volební místnosti.
Volební strany zaji‰Èují umístûní propagaãních materiálÛ na vlastní náklady
a nebezpeãí a nesou souãasnû odpovûdnost za to, Ïe jimi nebude naru‰ena bezpeãnost obãanÛ, ani po‰kozen veﬁejn˘ ãi jin˘ majetek. Propagace musí b˘t umístûny v souladu s právními pﬁedpisy a technick˘mi normami, za coÏ nese odpovûdnost pﬁíslu‰ná volební strana.
Bezprostﬁednû po ukonãení voleb, nejpozdûji v‰ak do 9. 6. 2006, jsou volební
strany povinny ve‰keré své propagaãní materiály z veﬁejného prostranství odstranit. V pﬁípadû, Ïe se tak nestane, bude zabezpeãeno jejich odstranûní na náklady
volební strany.
Ve Fry‰táku 16. kvûtna 2006

Mgr. Lubomír DOLEÎEL, v.r.
starosta mûsta Fry‰táku

INFORMACE
O ODPADECH
VáÏení obãané,
vzhledem k úpravû zákona ã. 185/
2001 Sb., o odpadech si vás dovolujeme upozornit, Ïe od mûsíce ledna
roku 2007 budou od obãanÛ mûsta
Fry‰ták odebírány pﬁi svozu nebezpeãného odpadu pouze v˘robky podléhající zpûtnému odbûru tzn., Ïe odevzdávané v˘robky (lednice, televizory)
musí b˘t v kompletním stavu (neodebírat kompresory z lednic, obrazovky
z TV apod.). Pokud v˘robky nebudou
kompletní, budou povaÏovány jako odpad a mûsto bude povinno za tento
odpad hradit ãástku dle ceníku sbûrn˘ch dvorÛ. Následnû by potom do‰lo
k pﬁeúãtování na jednotlivé obãany,
ãemuÏ chceme samozﬁejmû pﬁedejít.
Îádáme Vás tedy jiÏ nyní, abyste
pﬁi sbûrech nebezpeãného odpadu
plánovan˘ch v roce 2006 v na‰em
mûstû pﬁedávali lednice, praãky, TV
apod. v kompletním stavu.
Dûkujeme za pochopení.
OSMM, Ing. Kopl

ZPRÁVY Z OSMM

OZNÁMENÍ

VáÏení obãané,
v souãasné dobû je provádûna rekonstrukce veﬁejného osvûtlení na ulici
Osvobození, které bylo v havarijním stavu. Sloupy byly prorezivûlé, pﬁedev‰ím
u patek, takÏe hrozil jejich pád, podzemní elektrické vedení po dﬁívûj‰ích zásazích fungovalo jiÏ pouze na jednu fázi,
coÏ byl z hlediska bezpeãnosti chodcÛ i
projíÏdûjících automobilÛ neudrÏiteln˘
stav. Abychom pﬁede‰li pﬁípadn˘m dotazÛm a nejasnostem ohlednû komplexní
opravy chodníku, povaÏujeme za nutné
zdÛvodnit zvolen˘ rozsah a opodstatnûnost provádûné rekonstrukce.
Vzhledem k tomu, Ïe zemina uvolnûná pﬁi v˘kopov˘ch pracích bude je‰tû
„pracovat“, je neekonomické provádût
v souãasné dobû komplexní opravu
chodníku. Proto po ukonãení rekonstrukce osvûtlení bude prozatím chodník uveden do pÛvodního stavu. S jeho
rozsáhlej‰í opravou, vãetnû v˘mûny dlaÏebního materiálu, se poãítá poté, aÏ
bude stabilizován terén.
Dûkujeme za pochopení a doufáme,
Ïe instalací nového osvûtlení pﬁispûjeme ke zv˘‰ení jak bezpeãnosti chodcÛ,
tak i projíÏdûjících ﬁidiãÛ.

o vyloÏení v˘sledkÛ pﬁevodu katastrální mapy s obsahem vyjádﬁen˘m v S-JTSK na
DKM a doplnûní prÛbûhu parcel ze zjednodu‰ené evidence k veﬁejnému nahlédnutí

Za odbor správy majetku mûsta
Ing. Vladimíra DoleÏelová
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Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona ã. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí âR (katastrální zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a na základû pﬁípisu Katastrálního úﬁadu pro Zlínsk˘ kraj, Katastrálního pracovi‰tû Zlín

o z n a m u j e,
Ïe v budovû Mûstského úﬁadu ve Fry‰táku, 1. patro, zasedací místnost, dveﬁe
ã. 204 bude ve dnech od 29. 5. 2006 do 9. 6. 2006 vyloÏen k veﬁejnému nahlédnutí
tento pﬁeveden˘ katastrální operát katastrálního území VÍTOVÁ, pﬁiãemÏ v uveden˘ch
dnech bude veﬁejnému nahlédnutí pﬁítomen zamûstnanec katastrálního úﬁadu – 29. 5.
2006, 31. 5. 2006, 5. 6. 2006 a 7. 6. 2006 od 8 do 16 hodin.
V ostatní dny bude moÏné nahlédnout do uvedeného operátu za pﬁítomnosti zástupce obce.
Po celou dobu vyloÏení se mohou vlastníci parcel dosud veden˘ch zjednodu‰en˘m
zpÛsobem a jiní oprávnûní seznamovat s v˘sledky pﬁevedeného katastrálního operátu.
Nesouhlas vlastníkÛ s v˘sledkem doplnûní tûchto parcel lze podat pouze písemnû, a to
u zamûstnancÛ katastrálního úﬁadu pﬁítomn˘ch u vyloÏení nebo u Katastrálního úﬁadu
pro Zlínsk˘ kraj, Katastrální pracovi‰tû Zlín po‰tou nebo osobnû v podatelnû. Takto podan˘ nesouhlas bude ﬁe‰en podle § 8 katastrálního zákona jako oprava chyby.
Platnost pﬁevedeného katastrálního operátu a ukonãení platnosti zjednodu‰ené evidence zemûdûlsk˘ch a lesních pozemkÛ bude vyhlá‰ena katastrálním úﬁadem ke dni 30.
6. 2006.
V prÛbûhu vyloÏení lze je‰tû ohlásit pﬁípadnou zmûnu osobních údajÛ vlastníka a jiného oprávnûného doloÏenou prÛkazem totoÏnosti.
Toto oznámení se doruãuje veﬁejnou vyhlá‰kou v souladu s ustanovením § 26 odst.
1 zákona ã. 71/1967 Sb., o správním ﬁízení (správní ﬁád)
- v‰em vlastníkÛm, kteﬁí mají v obci trval˘ pobyt nebo sídlo

- tûmto vlastníkÛm, u kter˘ch není katastrálnímu úﬁadu znám jejich trval˘ pobyt
nebo sídlo a kter˘m z uveden˘ch dÛvodÛ nemÛÏe katastrální úﬁad doruãit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zák.
Mgr. Lubomír DOLEÎEL v.r., starosta Mûsta Fry‰táku
FRY·TÁCKÉ LISTY 6/2006
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VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

(dále jen PS PâR)

Volby se uskuteãní ve dvou dnech, a to v pátek 2. ãervna a sobotu 3. ãervna 2006. Volební místnosti budou na celém území âeské republiky otevﬁeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Na území mûsta Fry‰táku je 5 volebních okrskÛ a stejn˘ poãet volebních
místností.
Podrobn˘ popis území v‰ech volebních okrskÛ mûsta Fry‰táku bude uveﬁejnûn na úﬁední desce Mûsta Fry‰táku
v budovû radnice a na v˘lepov˘ch plochách. Pro velk˘ plo‰n˘ rozsah byla
úprava provedena tak, Ïe pokud se
v rámci pﬁíslu‰ného volebního okrsku
vyskytuje celá ulice, je veden jen její název. Pokud se ve volebním okrsku nachází jen ãást ulice, jsou vypsána jednotlivá popisná ãísla domÛ vymezující
tuto ãást.

Voliãi bude umoÏnûno hlasování ve
volebním okrsku podle místa trvalého
bydli‰tû poté, co prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo
platn˘m cestovním pasem âeské republiky. NeprokáÏe-li uvedené skuteãnosti tûmito doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno.
Voliãi, kter˘ nebude moci volit ve volebním okrsku podle místa trvalého bydli‰tû, vydal Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku na
jeho Ïádost voliãsk˘ prÛkaz.
Voliã, kter˘ ze závaÏn˘ch zdravotních
dÛvodÛ nemÛÏe své volební právo
uplatnit ve volební místnosti, mÛÏe pﬁe-

dem poÏádat Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku
na telefonním ãísle 577 911 051 nebo
v den voleb pﬁíslu‰nou okrskovou volební komisi, aby mu umoÏnila hlasování
mimo volební místnost. Musí v‰ak jít
o místo (byt) na území pﬁíslu‰ného volebního okrsku.
KaÏd˘ voliã si mÛÏe pﬁedem v úﬁedních hodinách na matrice Mûstského
úﬁadu ve Fry‰táku ovûﬁit, zda je zapsán
v seznamu voliãÛ, mÛÏe poÏadovat doplnûní údajÛ, nebo provedení oprav.
Dne 31. kvûtna 2006 v 16 hodin budou
uzavﬁeny v˘pisy ze stál˘ch a zvlá‰tních
seznamÛ voliãÛ, které jsou vedeny na
obecních a zastupitelsk˘ch úﬁadech.

OZNÁMENÍ
Starosta mûsta Fry‰táku oznamuje na základû § 15 Zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

dobu a místa konání voleb v obci Fryšták,
pro volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, které se konají v pátek 2. ãervna 2006 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 3. ãervna 2006 od 8 do 14 hodin.
VOLEBNÍ OKRSEK â. 1
- Fry‰ták, Základní ‰kola, nám. Míru ã. 7 - pﬁízemí ã. dv. 209, 210
Do okrsku ã. 1 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã. p. na ulicích 6. kvûtna, B. Bakaly, Dr. Absolona,
Hole‰ovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúãky, Na Hrádku, nám. Míru,
Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní,
·típská, Tovární, Zlínská.
Komenského - místní ãást Fry‰ták, tedy ã. p. 78, 80, 177, 178,
179, 183, 184, 190, 192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265,
280, 281, 292, 344, 364, 365, 366, 381, 391,
Osvobození - místní ãást Fry‰ták, tedy ã. p. 94, 95, 96, 149, 168,
195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367,
Pﬁehradní - místní ãást Fry‰ták, tedy ã.p. 245, 246, 247, 248,
249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388, 393, 412, 414,
Potoky celá, mimo ã.p. 4.
VOLEBNÍ OKRSEK â. 2
- Dolní Ves, Pohostinství Lepa, Dolní Ves ã.p. 23
Do okrsku ã. 2 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã. p. na ulicích Dolnoveská, Pﬁíãná, Stolaﬁská, StrÏ,
Vylanta
Potoky - ã.p. 4
Pﬁehradní - místní ãást Dolní Ves, tedy ã.p. 26, 28, 36, 37, 38, 65,
88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193, 194, 195, 196, 199,
200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231.
VOLEBNÍ OKRSEK â. 3
- Horní Ves, Pohostinství HorÀanka, Horní Ves ã.p. 93

Komenského - místní ãást Horní Ves, tedy ã.p. 38, 47, 103, 117,
118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182, 183, 184,
185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227, 229,
230, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263,
266, 267, 271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293,
294, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352,
390,
Osvobození - místní ãást Horní Ves, tedy ã.p. 3, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 31, 97, 99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211,
215, 217, 221, 222, 223, 224, 282, 315, 316, 376,
Ke Skalce - místní ãást Horní Ves – v‰echna ã.p. mimo ã.p. 105,
106 (místní ãást Vítová),
J. Kvapila - místní ãást Horní Ves, tedy ã. p.395.
VOLEBNÍ OKRSEK â. 4
- Vítová, Místní knihovna, Vítová ã.p. 100

Do okrsku ã. 4 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã.p. na ulici Vítová,
Ke Skalce - místní ãást Vítová , tedy ã.p. 105,106,
Vítovská - místní ãást Horní Ves, tedy ã.p. 116, 149, 155, 171,
238, 243, 273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380.
VOLEBNÍ OKRSEK â. 5
- Îabárna, Mobilní buÀka u "Pospí‰ilového ã. 204"
Do okrsku ã. 5 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã.p. na ulici Îabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
Îabárna ã.p. 214, 371.

Do okrsku ã. 3 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna II, Humna III, Hutky, Korábová, Mexiko, Osvobození I,
Osvobození II, Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz,

Ve Fry‰táku dne 18. dubna 2006
Mgr. Lubomír DOLEÎEL, v.r.
starosta mûsta
5

FL6/2006 26.5.2006 14:52 Stránka 6

Nesklonili šíje před násilím a útrapami doby
(Dal‰í zastavení na cestû na‰ich pﬁedkÛ k dne‰ku)

Poãátkem 15. století ovládli doãasnû ãást Markrabství moravského
i hrad Lukov s pﬁilehl˘m Fry‰táckem husité a po jejich odchodu
drancovali pohraniãní oblast uher‰tí nájezdníci v ãele s Bûlíkem
z Lednice, úhlavním nepﬁítelem
·ternberkÛ. V 16. století pozvolna krystalizovaly i v na‰em
kraji narÛstající nesváry mezi protestanty a katolíky (i ve
Fry‰táku byl tehdy bratrsk˘ sbor v místech dne‰ní Hrubé hospody a usedlosti pana Karla DoleÏela).
Pﬁesto se mûsteãku i v tûchto pohnut˘ch dobách daﬁilo:
pﬁispûl k tomu i lidumiln˘ rod Neke‰Û z Landeku a na
Lukovû, zejména Jan ml. a Pﬁemek, kteﬁí darovali usedl˘m
Fry‰taãanÛm, DolÀanÛm, HorÀanÛm, VitovjanÛm a Lukoveãsk˘m díl svého rozmûrného lesního a pÛdního bohatství
a zmírnili ﬁadu povinností, napﬁ. robotu. Tím se uvolnil prostor pro dal‰í vzestup cechÛ, obchodní ãinnost i rozkvût zemûdûlské v˘roby. Neke‰ové pﬁedbûhli dobu, vytvoﬁili domácím ‰ance pro navázání cenn˘ch kontaktÛ za hranicemi regionu. Ne náhodou se formani z Fry‰tácka objevují se sv˘m
zboÏím na trzích v okolních zemích.
Renesanãní duch se projevil i v nov˘ch názorech na Ïivot,
objevily se tu i první ti‰tûné knihy a hlavnû mnohé potﬁebné
informace za svûta.
Útrapy tﬁicetileté války (1618 – 1648), dal‰í vpády z Uher,
poÏár mûsteãka Fry‰táku roku 1680 i obleÏení Vídnû vojsky
tureckého velkovezíra Kara Mustafy (1683) tûÏce dolehly na
bedra pracovit˘ch obyvatel Fry‰tácké brázdy i kvetoucí zemû
moravské…

6

Jaká zvûrstva se tu dûla, podávají svûdectví v popeli nalezená vzácná Kronika hole‰ovská ãi latinská kronika farnosti fry‰tácké, poãínající rokem 1617, i ohlasy ãetn˘ch povûstí. Mnoho obcí na Moravû zaniklo, úbytek obyvatel, dobytka i zkáza majetku byly (aã se tomu nechce s odstupem
doby vûﬁit) vût‰í neÏ za 1. a 2. svûtovou válku dohromady!
(A to je‰tû nebyly prostﬁedky masového vraÏdûní!) Samého
mû to pﬁi studiu v archivech a odborn˘ch fondech na‰ich knihoven udivilo.
AÏ od konce 17. století a pﬁedev‰ím po nástupu rodu
Seilern-Aspang (1724) mohli na‰i pﬁedkové navázat na dílo
sv˘ch pradûdÛ a praotcÛ, zacelit poãetné rány a za nezmûrného odﬁíkání a dﬁiny vytvoﬁit pevn˘ základ pro dal‰í pokolení potomkÛ. Církev, vrchnost i státní moc potﬁebovaly zpﬁehlednit personální i majetkové pomûry po dramatick˘ch událostech století sedmnáctého. A tak se ve farních matrikách
objevují jména, která tvoﬁí dodnes pilíﬁ rodÛ populace obcí
Fry‰tácké brázdy: Janu‰ka, Jadrníãek, Îák, Petrá‰, Barboﬁík,
Ko‰ut, Jurãík, Krajãa, BaãÛvka, Bardodûj (potomci slavného
‰lechtického rodu Bardodûjsk˘ch), Ticháãek, Chudárek,
Brázda, Vitovsk˘, Mikl, Rektoﬁík, Baìura, Bednaﬁík, Hrnãiﬁík,
Fi‰er, Bûlák, Fiala, Matula, Horák, Pl‰ek, Kolaja, Odstrãilík,
Ml˘nek, Karlík, Ma‰láÀ, Slamûna, ·vach, ·evãík, Kasala,
Hochmayer, DoleÏal ãi DoleÏel, Zezulka, Sadila, PeãeÀa, ·ebík, Jadrníãek, Hork˘, Novák, Buchta, ·imík, Ra‰ka a dal‰í.
PhDr. âESLAV ZAPLETAL
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Fryštačané
dobývají svět
JiÏ v prvním ãtvrtletí roku probûhla ve
Fry‰táku ﬁada úspû‰n˘ch akcí k 650.
v˘roãí první písemné zmínky o na‰em
mûstû. Mûstská knihovna pﬁivítala
v rámci cyklu Fry‰taãané dob˘vají svût
pﬁední evropskou odbornici v oblasti
v˘zkumu sinic a ﬁas paní docentku
RNDr. Aloisii Poulíãkovou, CSc., fry‰táckou rodaãku a obyvatelku Horní Vsi,
která spokojené úãastníky veãerní besedy seznámila se zajímav˘m oborem,
poznatky z mezinárodních vûdeck˘ch
konferencí v Kanadû, ve Vídni, v Holandsku, ve Skotsku, co s touto problematikou souvisí.

Proč zapomínáme?
Ubûhlo 61 let od doby, kdy byla fa‰isty vypálena osada Plo‰tina...
KaÏd˘m rokem se zúãastÀuji pietního
aktu na tomto místû. V loÀském roce pﬁi
60. v˘roãí osvobození na‰í vlasti bylo
pﬁítomno 1 000 úãastníkÛ, snímala to
televize, vyhrávaly tu dechovky, bylo to
velkolepé! Letos bylo krásné poãasí, pﬁítomn˘ch jiÏ bylo ménû. Pﬁijeli nás obveselit chlapci s cimbálkou ze Strání.
Jsem v Penzionu 12 let, aÏ letos jsme
se dali dohromady a jelo nás na Plo‰tinu devût. Vezl nás pan Zapletal, obûtoval svÛj voln˘ ãas. Pﬁesvûdãila jsem se,
Ïe lidé mají zájem. Pﬁed nûkolika léty
nav‰tívili památník i muzeum odboje také úãastníci zájezdu fry‰tácké knihovny.
Byla bych ráda, kdyby se na tato místa
smutné události podívali Fr y‰taãané
znovu. Nikdy bychom nemûli na tuto dobu utrpení zapomínat.
Jarmila Kadûrová,
dÛchodkynû, Penzion

Máme radost z kaÏdého úspûchu na‰ich obyvatel. Paní doktorka Poulíãková
pÛsobí na pﬁírodovûdecké fakultû Pa-

lackého univerzity v Olomouci, kde vyuãuje a pﬁipravuje své svûﬁence pro nároãné úkoly v nelehkém boji za záchranu pﬁírodního bohatství planety a Ïivotního prostﬁedí. Kdo pﬁi‰el, usly‰el pﬁehledn˘, pﬁístupn˘ v˘klad, obohacen˘ diapozitivy z badatelské ãinnosti i zahraniãních cest. Úãastníci si mohli prohlédnout také ukázky publikací, na nichÏ se dr. Poulíãková podílela.
VáÏíme si skromnosti a houÏevnatosti na‰ich souãasníkÛ, kteﬁí ve svûtû
i v âeské republice nûco znamenají. Ale
jak uÏ to b˘vá: doma nikdy prorokem!
Proto zveme kaÏdého, kdo chce nahlédnout za hranice jednotvárné konzumnosti a dovûdût se o Fry‰táku i jeho ‰ikovn˘ch lidech trochu víc, na dal‰í
sousedská posezení v pﬁízemí penzionu, kde má na‰e knihovna své sídlo.
Rádi Vás pﬁivítáme i jako své vûrné ãtenáﬁe.
Anna Zapletalová, knihovna

Milé fryštácké maminky,
moÏná, Ïe si nûkterá z Vás posteskla – tak na nás zase zapomnûli….
Pﬁiznávám, Ïe jsme mûli v zastupitelstvu na zaãátku tohoto roku tak trochu dilema zda leto‰ní Svátek matek oslavíme – tak jako vÏdycky – setkáním s na‰imi nejbliÏ‰ími a kulturním pásmem pﬁed‰kolních dûtí, ‰kolákÛ, folklorních souborÛ
a ÏákÛ zdej‰í ZU· Morava.
ZvaÏovala se v‰echna pro i proti.
Je sice ‰koda pûknou tradici ru‰it, ale na druhou stranu víme, Ïe vût‰inou se této akce vÏdy zúãastnili pouze rodiãe nebo prarodiãe vystupujících dûtí. A ti uÏ pﬁedvádûná pásma vidûli pﬁi nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostech moÏná i nûkolikrát…
Svou roli sehrály také pﬁípravy leto‰ního 650. v˘roãí první písemné zmínky
o Fry‰táku, které spoleãnû oslavíme v záﬁí leto‰ního roku.
Také k této pﬁíleÏitosti se pﬁipravuje bohat˘ celot˘denní kulturní program.
A tak nakonec padlo v kulturní komisi rozhodnutí, Ïe letos Vás oslovíme pouze na
stránkách Fr y‰táck˘ch listÛ a popﬁejeme Vám hodnû zdraví a spokojenosti
v osobním Ïivotû a co nejvíce radosti od tûch nejmen‰ích, které si právem zaslouÏí
Va‰i mateﬁskou lásku – za kterou Vám i jejich jménem moc dûkujeme.
S pﬁáním v‰eho nejlep‰ího se pﬁipojuje nejenom celé zastupitelstvo, ale i vedení
fry‰tácké radnice…
No a pﬁí‰tû se tﬁeba zase sejdeme a popﬁejeme si u pﬁíleÏitosti Dne matek
osobnû.
Doufám, Ïe tuto na‰i omluvu pochopíte a pﬁijmete. Dûkujeme Vám za to.
Za kulturní komisi Mgr. Pavel Ná‰el
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Nejhezãími obrázky pro
maminku, které dûti z
prvního stupnû malovaly
na chodník 11. kvûtna
2006 byly vyhodnoceny:
Za první tﬁídy:
1. Zuzana Hanaãíková
Izabela ·evãíková
2. Jakub Vajìák
Karolína Jurãíková
3. Petr Urban
Vladimír Dorazín

F R Y Š T Á K

Za druhé tﬁídy:
1. Joná‰ Truhláﬁ
Radek Gregor
2. Markéta Pl‰ková
Zuzana Hrabíková
3. Krist˘na ·machová
Gabriela Jourová

Za ãtvrté tﬁídy:
1. Tereza ·tûpniãková
Dominika Kuãná
2. Krist˘na DoleÏelová
Renata Filáková
3. Martin Krajãa
Roman Svaãina

Za tﬁetí tﬁídy:
1. Eli‰ka Nûmcová
Jiﬁí Sanitrník
2. Kateﬁina Bûláková
Zuzana Fialová
3. Jiﬁí Pl‰ek
Adéla Ko‰áková
3. Marcela Hvozdenská
Jan Baﬁinka,

Za páté tﬁídy:
1. Jan Svaãina
Dominik Matula
2. Pavel Uhﬁík
Tomá‰ Frnka
3. Lucie Gettlerová
·árka Rubíãková

Kreslení na chodníku
V Y H O D N O C E N Í
Zvlá‰tní ocenûní:
Radim Horáãek a Veronika Holíková 9.A
1. Jan Petrá‰, Veronika Málková 8.A
2. Radka Mlãochová, Lucie Urbanová 6.A
3. Ivo Jehliãka, Jakub Kolajík 6.B
4. Matou‰ Truhláﬁ, Jakub Svaãina 6.A
5. Eva Hromãíková, Veronika Dlabajová 7.B

6. Renata ÎÛrková, Magda Kukuãková 7.B
7. Darina Zlámalíková, Johana Zbranková 7.A
8. Tereza Svaãinová, Pavla DoleÏelová 7.A
9. Ondﬁej Macík, Vítûzslav Král 6.B
10. Veronika Nûmcova, Ivona Pl‰ková 9.A
11. Magda ·afáﬁová, Markéta Billová 9.B
12. Anita Kﬁepelková, Kateﬁina Kulová 8.A
13. Bára âe‰ková, Petra Ernestová 8.A
14. Eva Tichavová, Barbora Langrová 9.A
15. Nicol Sahánková, Kateﬁina Nesrstová 8.B

McDonald’s CUP
Okrskové kolo minikopané pro Ïáky
1. aÏ 3. tﬁíd se uskuteãnilo ve ãtvrtek
11.5. 2006 od 8:30 na fotbalovém
hﬁi‰ti ve Fry‰ták.
Pﬁihlá‰ená druÏstva:
3. Z· (p. Jurák)
5. Z· (p. Kupka )
4. Z· (pí. Absolonová)
Z· Fry‰ták (p. Hrbáãek)
Dostavila se v‰echna druÏstva. Hrací
systém kaÏd˘ s kaÏd˘m. Velk˘m favoritem bylo druÏstvo „fotbalové“ 5. Z·
Zlín. Tito Ïáãci porazili ostatní druÏstva
10ti brankov˘m rozdílem. Na‰i Ïáci se
také neztratili. Po prohﬁe s 5.Z· 0:13,
porazili 3.Z· 5:1 a 4.Z· 2:1. Umístili
se tak jako druzí. Vybojovali si postup
do okresního kola. Nejlep‰ími hraãi byli Vilík Gettler, Jenda Hﬁebaãka, Michal
Folk, Jirka Trojan.
Mgr. L. Vavru‰a

Zápis do ZU· Morava
probûhne vÏdy ve ãtvrtek 15. a 22.
ãervna 2006 v dobû od 13 do 17 hodin v uãebnû ZU· Morava v Základní
‰kole ve Fry‰táku.
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Poděkování
Ve ãtvrtek 11. kvûtna 2006 pﬁipravila
na‰e Základní ‰kola Fry‰ták pro maminky, tatínky, popﬁ. prarodiãe u pﬁíleÏitosti Svátku matek Den otevﬁen˘ch dveﬁí, coÏ byla pro v‰echny pﬁíleÏitost si
prohlédnout nejen pracovní prostﬁedí
na‰ich dûtí, ale pﬁedev‰ím zúãastnit se
vyuãování. VyuÏila jsem této pﬁíleÏitosti
jako babiãka. Sama pÛsobím uÏ 33 let
jako uãitelka na stﬁední ‰kole. Zajímalo
mne, jak se zmûnila metodika v˘uky na
prvním stupni od doby, kdy jsem chodila do druhé tﬁídy já. UÏ je to 50 let a za
celou dobu jsem nevidûla Ïádnou vyuãovací hodinu na této úrovni vzdûlávání. ProÏili jsme s ostatními rodiãi i dal‰í
babiãkou dvû hodiny pﬁi v˘uce jazyka
ãeského a matematiky , a to ve tﬁídû II.
A s paní uãitelkou Minaﬁíkovou. Velmi
struãnû ﬁeãeno – bylo to fantastické,
bylo to pohlazení po du‰i pro kaÏdého
zúãastnûného.
PﬁestoÏe ‰lo o dûti ve druhé tﬁídû, byly velmi disciplinované a pozorné. âím
to? Samozﬁejmû, Ïe nejvût‰í zásluhu
na tom má paní uãitelka, která dokáÏe
neuvûﬁitelnû zajímavû dûti zamûstnat,
neustále aktivizovat, motivovat, efektivnû vyuÏít 45 minut vyuãovací hodiny. Na
dûtech bylo vidût, Ïe ãinnostní vyuãování je baví, Ïe jsou schopné se rychle
pﬁizpÛsobit zmûnû a na druhé stranû je
tyto zmûny udrÏí pozorné a vnímavé,
zkrátka nenudí se, nejsou otrávené, Ïe
se musí uãit. Pro dûti byla takto vedená v˘uka hrou spojená s pohybem

Recitaãní soutûÏ v základní ‰kole

i v takovém pﬁedmûtu jako je jazyk ãesk˘ ãi matematika.
Myslím, Ïe veﬁejnost, pﬁedev‰ím v‰ak
rodiãe by mûli vyuÏívat nabízené pﬁíleÏitosti seznámit se prÛbûhem vyuãování
a uvûdomili by si, jak je práce uãitele
nároãná, to není jen tûch 22 oduãen˘ch
hodin za t˘den, jak je to velmi ãasto
prezentováno, ale dal‰í desítky hodin opravování a pﬁípravy materiálÛ pro zajímavou v˘uku, rozjímání, jak hodinu zorganizovat, aby dûti zvládly velké mnoÏství látky, pﬁitom je to bavilo a dûlaly to
rády. V‰ichni víme, jak je tûÏké smysluplnû zamûstnat jedno ãi dvû dûti doma
na podstatnû krat‰í dobu. Uãitel má
tûchto mal˘ch zázrakÛ více neÏ dvacet.
My, kteﬁí jsme se zúãastnili vyuãování
ve tﬁídû II. A, jsme vidûli zajímavû vedené dvû vyuãovací hodiny, které nemûly
témûﬁ nic spoleãného s tûmi pﬁed 50
lety. Setkali jsme se s usmûvav˘mi
a spokojen˘mi Ïáky, ale pﬁedev‰ím
s paní uãitelkou, ze které vyzaﬁovala radost, pohoda a bylo vidût, Ïe tuto nároãnou práci dûlá ráda a dává do ní celé své srdíãko.
VaÏme si tûchto lidí, kteﬁí se vûnují
vzdûlávání na‰ich dûtí a vnouãat, mluvme o nich s úctou pﬁed tûmi mal˘mi
i velk˘mi, protoÏe to jsou lidé, kteﬁí jim
zprostﬁedkovávají velké mnoÏství informací, uãí je s nimi pracovat, komunikovat a zdokonalují je v dal‰ích dovednostech nezbytn˘ch pro Ïivot, zkratka
dávají jim to nejvût‰í bohatství.

POZVÁNKA
Na schÛzku s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ /‰k. rok 2006/07/, která se
bude konat v úter˘ 13. 6. 2006 v 15
hod. v jídelnû ‰koly /rozdûlení dûtí do
tﬁíd, uãební pomÛcky , …/.
Tû‰í se na Vás
tﬁídní uãitelky a vedení ‰koly
•••
VÁÎENÍ RODIâE,
zveme Vás na slavnostní zakonãení ‰kolního roku 2005/06, které se
uskuteãní v pátek 30. 6. v 9,30 hod.
na ‰kolním dvoﬁe.
Tû‰í se na Vás
Ïáci a uãitelé Z· Fry‰táku

První slova
Uãila mne první slova,
jak se ke sv˘m bliÏním chovat.
Kdo mû hladí teplou dlaní?
Pﬁece máma, není nad ni.
Krásou ãeského jazyka jsme se mohli potû‰it pﬁi tradiãní recitaãní soutûÏi,
uskuteãÀované vÏdy na jaﬁe v na‰í ‰kole.
Nejlep‰ími recitátory byli vyhodnoceni:
Za první tﬁídy:
1. Veronika Lauterkrancová
2. Anna-Marie Vodehnalová
3. Vladimír Dorazín
Za druhé tﬁídy:
1. Markéta Pl‰ková
2. Alice âalová
3. Lucie Va‰endová
Za tﬁetí tﬁídy:
1. Eli‰ka Nûmcová
2. Jan Hﬁebaãka
3. Krist˘na BaãÛvková
Za ãtvrté tﬁídy:
1. Jakub Szlaur
2. Pavel Ná‰el
3. Jan Koãenda
Za páté tﬁídy:
1. Jakub Hvozdensk˘
2. Lucie Gettlerová
3. ·árka Rubíãková
Zástupci ãtvrt˘ch a pát˘ch tﬁíd se zúãastnili okrskového kola na Z· v Luhaãovicích.
Jakub Szlaur se umístil v silné konkurenci na 3. místû.
V‰em zúãastnûn˘m dûkujeme a vítûzÛm blahopﬁejeme.
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PODĚKOVÁNÍ
Na sklonku funkãního období Poslanecké snûmovny Parlamentu âR si dovoluji podûkovat v‰em regionálním poslancÛm, kteﬁí aktivnû mimo jiné hájili
zájmy na‰eho mûsta v dolní komoﬁe
Parlamentu. Zvlá‰tû pak dûkuji paní poslankyni Ing. Michaele ·ojdrové, dále
pak také poslancÛm Ing. Janu ·kopíkovi a Ing. Ludvíku Hovorkovi.
Upﬁímné podûkování jim náleÏí za jejich soustavn˘ zájem o mûsto Fry‰ták
vÛbec, coÏ se projevilo v jejich konkrétní spolupráci pﬁi ﬁe‰ení zásadních investiãních záleÏitostí rozvoje mûsta jakoÏ i za velmi zﬁetelnou osobní zá‰titu
kulturních a tradiãních osvûtov˘ch aktivit mûsta.
Do dal‰ích dnÛ jim pﬁeji hodnû úspûchÛ osobních i pracovních.
Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta

Daň z nemovitostí
– informace ke sloÏenkám
Sdûlujeme Vám, Ïe v pﬁí‰tím t˘dnu,
ve dnech 10. – 12. 5. 2006, budou rozeslány sloÏenky na zaplacení danû
z nemovitostí na rok 2006 v‰em poplatníkÛm této danû. Jedná se o nov˘
typ daÀov˘ch sloÏenek, které lze uhradit na kterékoliv po‰tû bez poplatku.
LhÛta pro zaplacení je do 31. 5.
2006.

Pozvánka
Osadní v˘bor pﬁi Zastupitelstvu mûsta Fry‰táku za úãasti starosty mûsta
Mgr. Lubomíra DoleÏela
Vás srdeãnû zve na

slavnosní otevﬁení novû rekonstruovaného polyfunkãního objektu - obchodu, knihovny a spoleãen-

Jarní zprávy z Hrádku
Leto‰ní jaro to nemûlo vÛbec jednoduché. Trvalo to hodnû dlouho, neÏ sluníãko udolalo zimu a uklidilo neb˘valé
spousty snûhu, aby na fry‰táck˘ch zahrádkách mohly rozkvést nûÏné snûÏenky a dal‰í kvûtinky... Také chodníky
a silnice se zaãaly pomalu mûnit z klouzaãek v pouÏitelné komunikace. VÏdyÈ
uÏ bylo tﬁeba pomalu pﬁem˘‰let o tom,
kam zajít na vrbové proutí na velikonoãní tatary, jak zvládnout jarní gruntování
zahrady a hlavnû jak v‰e pﬁipravit na pﬁivítání jara pﬁi stavûní máje.
Obyvatelé Hrádku se k tûmto úkolÛm
postavili jak se slu‰í a patﬁí. Vrbové
proutí z Dolní Vsi se jako mávnutím kouzelného proutku zmûnilo v prvotﬁídní tatary, které dobﬁe oprá‰ily na‰e dûvãata
a za v˘datné pomoci pﬁátel z DISu vyslan˘ch „na‰ím kamarádem“ Franti‰kem Bezdûkem, jsme vypulírovali rozlehlou zahradu. A pak skupinka zdatn˘ch dﬁevorubcÛ, se souhlasem hodného pana hajného J. Konãáka, zapracovala na tom, aby také letos Hrádek
ozdobila krásná májka. První kvûtnovou
stﬁedu jsme spoleãnû s dûtmi na‰í M·,
prvÀáãky paní uãitelky ¤ihákové a panem ‰kolníkem nejdﬁív vyhnali zimu pﬁi
pálení „Maﬁeny“ a pak pﬁinesli a postavili na spodní zahradû ozdobenou májku. Stavûní máje bylo doplnûno ﬁadou
soutûÏí, pﬁi kter˘ch na‰i malí náv‰tûvníci dokazovali svoji ‰ikovnost, vytrvalost
a odvahu, napﬁ. pﬁi krmení medvûdÛ ãi
balancování na lanû. Krásné, sluníãkem
prozáﬁené májové dopoledne r ychle
uteklo a nám nezb˘valo, neÏ pﬁi louãení

placená inzerce

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

ské místnosti ve Vítové, které se koná
v pátek 23. ãervna 2006 od 19.00 hodin pﬁed objektem obchodu.

ve Fryštáku - Horní Vsi
- na klidném a slunném místě

Mûsto Fry‰ták ve spolupráci s provozovatelem zaﬁízení ·ENK v Horní Vsi
Vás srdeãnû zve na

Výměra pozemku je 833m2
Dům je dispozičně 5+1
s garáží

odpoledne plné her a soutûÏí
pro dûti v rámci oslav Dne dûtí,
které se koná v nedûli 4. ãervna
2006 v zaﬁízení ·enk v Horní Vsi
ve Fry‰táku .
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PRODÁM
HRUBOU STAVBU
SUTERÉNNÍHO RD

Pozvánka

Vstup na atrakce (nafukovací hrady,
jízda na koni) a obãerstvûní pro dûti
zdarma.
Poﬁadatelé srdeãnû zvou nejen dûti
a rodiãe.

podûkovat v‰em mil˘m lidem, kteﬁí pﬁijali na‰e pozvání na stavûní máje.
Nebuìte smutní, vÏdyÈ za pár t˘dnÛ se
zase uvidíme na kácení...
Leto‰ní jaro uÏ také provûﬁilo sportovní formu na‰ich reprezentantÛ. Opût se
potvrdilo, Ïe je moc dobré, kdyÏ sportovci zimu nepﬁeãkají jen v teple za pecí, ale Ïe tréninková píle v tûlocviãnû,
sokolovnû a bazénu mÛÏe pﬁinést sladké ovoce tﬁeba uÏ na zaãátku jara.
Bohatá sportovní sezona zaãala pro
Hrádek velmi úspû‰nû. Koncem dubna
jsme z regionální olympiády v Zábﬁehu
dovezli 3 zlaté a jednu stﬁíbrnou medaili za skvûlé v˘kony Alenky HoÏdorové
a Jarka Útraty v plavání na 25, 50
a 100 m VzP. Vûﬁíme, Ïe forma na‰im
sportovcÛm vydrÏí i do dal‰ích leto‰ních
soutûÏí a pﬁedev‰ím na zlínskou speciální olympiádu, která zaãíná uÏ 1. ãervence.
A jak to v‰echno dopadlo vám napí‰eme zase v nûkter˘ch dal‰ích FL, tentokrát uÏ letních.
Mgr. ZdeÀka Vlãková
ﬁeditelka zaﬁízení Hrádek

Projektová dokumentace,
stavební povolení
i IS u domu.
CENA DOHODOU

J E S E N Í K Y

KONTAKT 774 124 730
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Letos poprvé nav‰tívily na‰i obec ãarodûjnice, které poﬁádaly slavnostní rej
na stﬁelnici zvané „Draãí vrch“.

EVIDENCE OBYVATEL

Setkání elitních jeÏibab, ãarodûjnic a zvlá‰tû odporn˘ch zjevÛ se konalo u Jedovatého hﬁiba, odkud se v‰ichni pﬁemístili na sv˘ch ko‰Èatech a jin˘ch létajících strojích na
místo sletu. Musím ﬁíct, Ïe bûhem letu se kolegynû snaÏily dodrÏovat v‰echna pravidla létání v hejnech a místní pﬁihlíÏející se marnû snaÏili rozpoznat své spoluobãany.

JUBILANTI
Oldﬁich Krajãa
Kvûtoslav Krajãa

75 let
85 let

Lukoveček navštívily čarodějnice
Na Draãím vrchu ãekalo náv‰tûvníky
obãerstvení z ãarodûjnické kuchynû
v podobû teplého hadího jazyka, líné
mozky a celá ﬁada rÛzn˘ch lektvarÛ jako v˘taÏek z pﬁí‰er, ‰ípková a horká
krev, rulíkov˘ jed, bublavé ropu‰í sliny
a podobnû. Pro dûti nechybûly sladkosti jako kozí bobky, vyloupané oãi, hadí
ocásky, nakládané my‰i na kyselo.
Mlad‰í a star‰í kolegynû ãarodûjnice
pﬁedvedly nûco ze svého ãarodûjnického umûní a dokonce sv˘mi ko‰Èaty dokázaly rozehnat hromy a blesky zaãínající bouﬁky. Myslím, Ïe si diplom za sloÏení zkou‰ky z ãarodûjnictví opravdu plnû zaslouÏí.

Drahé kolegynû,
za rok zase
sejdeme se
v plné kráse.
V‰echny jsme
pÛvabného zjevu
a za hlasitého zpûvu
roztanãíme
Draãí vrch.
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Český svaz zahrádkářů, základní organizace Fryšták
byla založena 1. 1. 1961
PﬁedchÛdcem na‰í organizace byl svaz ovocnáﬁÛ ve
Fry‰táku, kde byli ãlenové pan Josef Lamo‰, pan Ladislav
Pl‰ek a dal‰í. Je jen ‰koda, Ïe jsme se nemohli seznámit
s kronikou, kterou psal pro Fry‰ták pan uãitel Bardodûj z Dolní
Vsi. Od poãátku na‰eho vzniku âZS se zajímal o na‰i práci, v˘stavy a zájezdy. Nezajímal se pouze o na‰i organizaci, ale
o v‰echny spolky, které byly ve mûstû Fry‰ták. První ustavující schÛze obãanÛ, kteﬁí mûli zájem b˘t ãleny, se uskuteãnila
v Lukoveãku v hostinci u Janu‰kÛ. Celá základní organizace se
skládala z obãanÛ Lukoveãka a Fry‰táku s pﬁilehl˘mi obcemi.
Základ svazu tvoﬁil Lukoveãek s 23 ãleny. V následujícím období se organizace rozrostla aÏ na 107 ãlenÛ. Prvním pﬁedsedou ZO byl pan ·iller. V tomto období jsme nemûli trvalé sídlo a tak jsme se scházeli kde se dalo, u pana Frantiny Matuly,
Karla Kamenáﬁe a nejdéle u Franti‰ka Jaro‰e. Po mnoha jednáních tajemník mûsta Fry‰táku vyﬁídil na ·kolském úﬁadû
okresu Gottwaldov, aby ‰kola v Lukoveãku nebyla pronajata na

sklad obuvi firmû Svit n. p. a pﬁipadla mûstu, které na‰i ZO
âZS tuto budovu pronajalo k na‰í ãinnosti.
V tomto prostoru s velkou iniciativou v‰ech ãlenÛ jsme budovu upravili k na‰im úãelÛm, jako jsou v˘stavy ovoce a zeleniny, odborné pﬁedná‰ky, vaﬁení povidel, su‰ení ovoce, mo‰tování a peãení koláãÛ. Zkou‰eli jsme pûstovat astry na semeno na Lukovském, slamûnky, cibuli ze semena jako ‰lechtitelsk˘ úkol Zlatava a pohanku. Na‰e organizace uzavﬁela
pﬁed jedenadvaceti lety spolupráci se zahrádkáﬁi v Nedakonicích. Av‰ak postupem ãasu základní organizace stárne, mladí
lidé nemají zájem o tuto ãinnost. Nyní je prÛmûrn˘ vûk ZO 67
let. V tomto roce má trvání ZO âZS 45 let. Poslední stav ãlenÛ je 63. Co je nejvût‰í problém? Pokud se tento stávající v˘bor ZO neomladí, s nejvût‰í pravdûpodobností tato organizace
zanikne. I kdyÏ je tento mÛj názor pesimistick˘, v duchu doufám, Ïe nemám pravdu.
Eduard Horáãek, pﬁedseda ZO âZS
placená inzerce
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TURNAJ OSVOBOZENÍ
V sobotu 6. kvûtna probûhl za krásného poãasí na hﬁi‰ti u sokolovny volejbalov˘ Turnaj osvobození mûsta
Fry‰táku smí‰en˘ch druÏstev.
Turnaje se zúãastnilo osm druÏstevVeselí nad Moravou, KromûﬁíÏ, Mysloãovice, StﬁíteÏ, Ho‰Èálková, ZRTV
Fry‰ták, Fry‰hol (t˘m sloÏen˘ z Fry‰taãanÛ a hráãÛ Hole‰ova) a poﬁádající TJ
Fry‰ták.

Po utkáních ve skupinách se do semifinále probojovaly Ho‰Èálková, Fry‰hol,
ZRTV Fry‰ták a domácí TJ Fry‰ták. UÏ nyní bylo jasné, Ïe Fry‰taãané nemohou
dopadnout ‰patnû, protoÏe i za Ho‰Èálkovou hráli na‰i rodáci-bratﬁi Gálíci.
Do finále se probojovali hráãi Fry‰holu
pﬁekvapiv˘m, ale zaslouÏen˘m vítûzstvím
nad Ho‰Èálkovou, a hráãi TJ Fry‰táku,
kteﬁí po boji vyhráli nad ZRTV Fry‰ták.
Ve vyrovnaném finále byli nakonec
‰Èastnûj‰í hráãi Fry‰holu, kteﬁí zvítûzili
na sety 2:1/25:23,17:25,15:12/.
Nejlep‰ími hráãi turnaje byli vyhlá‰eni
Radka Kovaﬁíková z TJ Fry‰ták a Tonda
Ná‰el z Fry‰holu.
Celá akce skonãila pﬁátelsk˘m posezením hráãÛ, poﬁadatelÛ, sponzorÛ a pﬁátel v sokolovnû.
Chtûl bych podûkovat v‰em sponzorÛm akce, za podporu a v‰em poﬁadatelÛm za skvûlé zaji‰tûní.

Velk˘ dík patﬁí Mûstskému úﬁadu ve
Fry‰táku, kter˘ dodal pro vítûzná druÏstva poháry a upomínkové ceny pro
v‰echna druÏstva. A také dal‰í sponzoﬁi
– firma Soudal, firma Dukstol Radka
Dupala, Pavel ·evãík - uzenáﬁství, poji‰Èovna Kooperativa, firma Jacom, paní
Zdenka Adamíková, Zdenûk PoledÀák,
Jiﬁí Dofek, Urbánkovi – si zaslouÏí za svoji podporu velk˘ dík.
Bohumír Urbánek

9. 5. 2006 Fry‰ták - Úvodní závod Mezinárodního mistrovství âeské republiky v bikerally
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Pozdrav z Afriky

Vazeny pane Dolezele, vazeny pane STAROSTO,
moc Vas osobne zdravim. Jeste jednou Vam chci podekovat za pomoc vubec podniknout tuto cestu. Byl jste jeden z mala lidi, kteri me podporili.
Jihoafricka republika je opravdu vyjimecnou zkusenosti (pral bych ji kazdemu), ale
myslim si, ze Ghana bude narocnejsi. Jsem na to pripraven.
Jeste mam na Vas jednu velkou prosbu. Muzete prosim zaslat jeden vytisk
Frystackych listu s timto clankem me jihoafricke rodine na nize uvedenou adresu.
Vedi o mestu Frystak a panu starostovi hodne na to, aby si zaslouzili jeden vytisk.
Dalsi dva vytisky muzete-li zaslat k nam domu. Rad bych si ponechal pamatku na vse,
co bylo, je a bude mezi nami - tj. mezi mnou - Frystakem a Vami, pane Dolezele. Chtel
bych z celeho srdce co nejuprimneji poprat zdravi, Bozi pozehnani Vam i cele rodine.
Vas Jirka Grygera, Cape Town, Jihoafricka republica
PS1: Zasilam s timto dopisem taktez fotografie do ,,nasich" listu.
PS2: Srdecny pozdrav vsem na radnici
Rod, Robyn Mackenzie • PO BOX 465 • Mooi River • 3300

Milovani moji FRYSTACANE, z celeho SRDCE vas vsechny zdravim. Nez si
vyslechnete moji prvni cast pribehu
z Treti Zeme Sveta, z nejjiznejsi republiky tohoto kontinentu - South Africa,
nejprve par organizacnich zalezitosti.
Omluvte jihoafricke pocitace, ktere nemaji poneti o diakritice. V neposledni
rade duvod, proc se ozyvam az po ctyrech, peti mesicich je jednoduchy.
Kazda ,,story" musi byt naplnena casem, aby se mohla publikovat. Ma story se dovrsuje ke konci (cas tady leti),
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takze je cas ji ukoncit a poslat primo
k vam. Dopis jsem zacal psat na pocatku roku 2006.
Tady je muj pribeh ze Zimbabwe
a Jihoafricke republiky:
Kdyz jsem doletel koncem lonskeho
roku, presne 29. 12. 2005, do Jihoafricke republiky, do Johannesburku, mel
jsem jen par minut na odbaveni a prelet
do Durbanu. Jak me uz na Novem
Zelandu varovala pritelkyne Dominique,
tak to presne vypadalo na letisti v JAR.

Vsude kolem cernosi, kteri zahledli pricestovalce a hned vsichni kolem me.
Nabizeli mi ubytovani, transport a tak.
Opravdu musi byt clovek bystry a odmitat razne, a to myslim razne, nebo by
vam pomalu vlezli na zada, nebo nejradeji utekli s batohem. Nic-mene prelet
z Johannesburku do Durbanu trval jen
hodinu a v Durbanu uz me cekala Dominique s kamaradkou Sarah. Byl jsem
vazne unaveny po tom vsem cekani na
odlet, hlavne v Londyne, no letiste je
vzdycky hruza. Z letiste me odvezli domu, par hodin oddechu, sprcha, na vecer uz byl program. Ale kdyby jen na vecer. Slo se „parit“. Mel jsem vseho toho
cestovani prne zuby, ale to jsem jeste
nevedel, co me ceka druhy den. Dominique dopredu koupila jizdenky a druhy
den jsme sedeli v autobuse na ceste
Durban-Cape Town (dale jen CT). Schvalne mrknete do mapy a zjistite, ze tato
sranda trva 22 hodin. A to bylo neco na
me, 22 hodin v sedadle, clovek nemuze
spat. CT je ohromujici misto, je to mesto kolem hor, respektive hory uprostred
mesta. Tady jsme travili Novy rok a par
dnu. Asi po peti dnech v CT jsme meli
tel. rozhovor s Domininique maminkou
Robyn. Tak jsme s ni kecali a ona se nas
po chvili zeptala: „Chcete jet do
Zimbabwe?“ Neumite si predstavit nase
nadseni a krik. Samozrejme si musite
vzit cas na promysleni vseho, co to by
obnaselo. Asi nejvetsi problem byl, pro
me vubec, vstup do Zimbabwe, tedy vizum, protoze Dominique, ani jeji rodina
ho nepotrebuji, jsou jihoafrickymi obcany. Obcan CR vizum potrebuje. Letel
jsem do Afriky s vizem do Jihoafricke republiky a samozrejme Ghany. A neplanoval jsem pro tento rok navstevu jineho statu. Neptejte se me jak to, Robyn
mi jenom rekla: „neboj, zadny strach, ja
ted zavolam na ambasadu.“ To vse probihalo telefonicky v patek odpoledne.
Vazne nevim jak, ale po tom vikendu
v pondeli jsem sedel s Dominique a jeji
rodinou v Land Roveru, s vizem do Zimbabwe v mem pase, na ceste k hranicim
se Zim, kde byl plan prespat. Nevim
jestli vite o tom velkem politickem problemu v ZIMBABWE, o problemu s prezidentem Robertem Mugabim, je to na
dlouho, o tom az doma. V kratkosti:
vsichni obyvatele se snazi hromadne
emigrovat, nekomu se to dari, nekdo
proste nemuze, protoze nema penize.
Ja jsem dopredu vedel a jeste dopredu,
nez jsme vubec vyrazili, mluvil s Dom tatinkem a strycem, coz jsou profesionalni a vazne zkuseni zalesaci, co nas ceka. Myslim co nas ceka ne po strance
materialniho, ci fyzickeho zajisteni, protoze ubytovani a strava byla maximalne
zajistene, ale po strance psychicke, tj.
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co vlastne v te zemi uvidim. Nicmene at
se tam deje co se tam deje, Zimbabwe
je jedna z nejkrasnejsich zemi ohledne
divociny a zivota v busi. Videl jsem nekolik narodnich parku v USA,na Novem
Zelande, ale tento v Zimbabwe???
Travili jsme dva tydny v nejvetsim narodnim parku na vyskyt slona africkeho.
Narodni park nese jmeno HWANGE. Je
to neuveritelne misto o 16 400 km2.
Meli jsme rezervovany kemp jen pro
nas. Vazne slova v tomto dopise nemuzou popsat, jaky je pocit byt uprostred
zeme niceho a nikoho, kolem vas jen
a jen divocina. Ja ale mluvim o Divocine, protoze co se tak odehravalo kazdy
den, cele tri tydny, to mi zustane vazne
naveky hluboko v srdci. A jedno z velkych stesti pro nas byla pritomnost tatinka a stryca, tedy Roda a Martina.
Tam v busi plati, jak jsem se dozvedel,
zakony, ktere kdyz chcete respektovat
divocinu, musite nekompromisne dodrzet. Neni to sranda a dovolena, jde o zivot. A taky jsem se nikdy neodvazil vystoupit z auta nebo seskocit ze strechy
a prochazet se jen tak kolem. Muj respekt me dokonce nechaval curat ze
strechy auta. Martin se mnou travil kazdy podvecer u ohne se sklenickou whisky, nebo bambu dzusu, a navykladal mi
tolik pribehu a jeho zkusenosti. Vazne,
mam jeho i Roda hrozne rad, mam pro
ty dva chlapy uctu, protoze co vedi o busi je neuveritelne. Jak vlastne vypadal
takovy den v tom vysnenem miste?
Spali jsme ve specialnich stanech postavenych na strese auta, v bezpecne
vysce, protoze jak jsem se dovedel, jestli si myslime, ze denni zivot v busi je rusny, je to o proti nocnimu nic. Vstavali
jsme kazdy den kolem 6-7, podle sluzeb
nekdo uvaril kafe, nekdo ukuchtil snidani, nekdo sbalil stany. Nezda se to, ale
v takovych podminkach musite byt tym,
jako jeden. Po snidani jsme naskakali
do auta, na strechu (ja jsem chtel vzdy
sedet tam nahore, i kdyz prselo a byl le-

jak, nevadilo mi nic. Vypada ten svet
rozhodne jinak, jak zevnitr). Ranni vyjizdka asi na 3-4 hodinky. Pak jsme se na
odpoledni vraceli do kampu, uvarili
obed, rozbalili znovu stany a zalehli, protoze jake nastava pocasi v poledne
a rannim odpoledni, tomu neuverite.
Snazite se dychat, ale ten suchy nehumanni vzduch vas udolava jako malinu,
snazite se pit, skovavat ve stinu. Furt
stejne. Prave proto je nejlepsi reseni zalehnout. Vstavali jsme kolem 16:00,
spolecne jsme uvarili kafe, poplkotali
a naskocili do auta na nocni vyjizdku.
Jak uz jsem zminil, kdyz jedete z nekym
hodne zkusenym, tak vas nesmi prekvapit ta puntickarska pripravenost pro divocinu, myslim i nocni. Meli jsme
ohromne silne nocni lampy, kamery nachystane. No a ted je na case vam popsat co jsem vlastne videl na vlastni oci.
Kdyz jsme razili na denni projizdku, respektive ranni, sedel jsem na predni
strane strechy jeepu. Neuverite mi, ze
jsem nemohl prestat mackat spoust fotaku, kolem byla zelen, jezirka a jezera,
kosate ale rovne stromy jako strecha,
kolem se pasly stada zeber, kudu, gazel, pozorovali jsme - meli jsme stesti

pro jeho plachost - prase bradavicnate,
neuveritelny moment pro me byl, kdyz
jsem spatril nazivo v prirode me prvni
stado ziraf, a taky v neposledni rade slony. To sloni stado bylo o nejakych 25-30
kusech. Nevite jestli mate radosti,
uprimnosti z toho pohledu plakat, nebo
jen hledet s otevrenou pusou pres optiku dalekohledu na tu skvostnou rodinku. Jak se elegantne pohybuji, nakracuji s maximalni jistotou a slunata se jen
pletou mezi dospelacke choboty. Co bylo ale zajimave, ze Rod a Martin jsou
zvlaste profici na operence. Zastavovali
jsme snad kazdou minutu, ujet kilometr
nam trval vecnost, ale co za ten kilometr uvidite a uslysite??? Au. Nikdy jsem si
nedokazal predstavit, kolik rozdilnych
zvuku a barev vubec priroda dokaze
stvorit. Dalsi vec, Rod je skutecne dobry v napodobovani zvuku, tak se kolikrat
stavalo, ze dostaval odpoved, nebo ze
komunikoval se zveri. Nevim, ktery ze
zazitku mam popsat drive, je toho hrozne moc, ale treba tento: kdyz jsme se
vraceli do kempu, jak uz jsem rekl, na
strese vidite rozdilne nez ti v aute.
Zahledl jsem na posledni chvili neco podezreleho.
Meli jsme domluvu, ze kdyz nekdo
neco spatri, zadupe nebo zaklepe a ridic
hned zastavi. To aby jsme se vyvarovali
nadbytecneho mluveni. Takze zaklepal
jsem rychle jak jen jsem mohl. Sjeli
jsme asi 20 m z cesty, povrch byl travnaty, asi tak pul metru vysoka trava.
Neco se tam aktivne pohybovalo. Dovedete si predstavit situaci: absolutni ticho a nahle se ze zeme vznese pres
dvacet supu, zvirat s tak 2-2,5 m rozpetim, ten zvuk vam zpusobi mraz, ktery
vam probehne celym telem. Nejake selmy skolily zebru, a tak se po hostine usoudili jsme lvi hostinu - zmocnili mrsiny prave supi. Mam vse ve fotaku, snad
vam fotky alespon trochu priblizi pocit
toho zazitku.
Pokraãování pﬁí‰tû
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Fryštácký
Malý svět divadel
Konec ledna je v povûdomí Fry‰taãanÛ zaznamenán jako „kulturní pozdviÏení“. JiÏ v loÀském roce pﬁedstavili mladí
nad‰ení obyvatelé mûsteãka na Zlínsku
nult˘ roãník festivalu Mal˘ svût divadel –
zimní obdobu letního hudebního festivalu Mal˘ svût. Leto‰ní první roãník, poﬁádan˘ Obãansk˘m sdruÏením Z kola ven,
v‰ak na rozdíl od toho loÀského trval
pouze jeden den, a to 28. 1. 2006.
Poﬁadatelé se pﬁi sestavování programu orientovali na pﬁedstavení nûkolika
alternativních divadelních souborÛ, aÈ uÏ
profesionálních nebo amatérsk˘ch. Festival si i pﬁes svou „maliãkost“ dokázal
najít vdûãnou a vûrnou diváckou obec
(také díky „star‰ímu bráchovi“, na kter˘
v létû pﬁijíÏdûjí davy pﬁíznivcÛ z celé republiky). Do místního kinosálu se pohodlnû vejde nûco málo pﬁes sto lidí, pﬁi
tro‰e dobré vÛle aÏ sto padesát.
Festivalov˘ den zahájilo v devût hodin
ráno Divadelní koleãko Lukov, soubor ÏákyÀ tﬁetí, ãtvrté a páté tﬁídy Z· Lukov.
Jejich hra Roãní období byla protkána obrovsk˘m mnoÏstvím barev, tance a pohybu. Diváci mohli v nûkter˘ch mladiãk˘ch
protagonistkách spatﬁit neb˘valé talenty.
Velmi jemné a kﬁehké autorské pﬁedstavení správnû naladilo první pﬁíchozí. Do
vycházejícího slunce znûly totiÏ, zatím veskrze nesmûlé, hlásky vycházejících
hvûzdiãek, které se odváÏnû chopily nelehkého úkolu a otevﬁely festival i srdce
pﬁítomn˘ch divákÛ.
Dopoledne pokraãovalo v pohádkovém duchu, neboÈ dal‰í pﬁedstavení
Ka‰párek v pekle nebylo o niãem jiném,
neÏ o ãem vypráví kaÏdá klasická pohádka s Honzou, princeznou, králem, ãerty a
ka‰párkem. Divadlo Povidlo se sv˘mi
loutkami velmi pobavilo dospûlé publikum, zatímco to dûtské bylo osudy Honzy a ka‰párka velmi vydû‰eno. Zadostiuãinûní se v‰ak dostalo v‰em, neboÈ , jako v‰echny pohádky, i tato mûla dobr˘
konec, pﬁiãemÏ nechybûl cinkav˘ zvonec.
Aãkoli by pro „lehce erotick˘ náboj“
mûlo b˘t následující pﬁedstavení oznaãeno „kometkou“ a hráno aÏ ve veãerních
hodinách, zaﬁadili poﬁadatelé hru Laska
(ne)laska aneb Takov˘ normální Ïivot
souboru Divadla tﬁí Ïen je‰tû pﬁed obûdem. A dobﬁe udûlali. Velmi netradiãní,
v˘hradnû stínové a hudební pﬁedstavení,
vyuÏívající pro své vyjádﬁení jen nonverbálních prostﬁedkÛ, bylo „nároãné i pro
nároãné diváky“. V pozdních hodinách,
kdy ãlovûku tûÏkne hlava a vût‰inou nemá náladu zatûÏovat se pﬁem˘‰lením,
mohlo by se stát, Ïe by na konci hry musel soubor potleskem budit diváky, coÏ,
uznejte, není pﬁíli‰ obvyklé.
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Mezi první odpolední pﬁedstavení
patﬁila inscenace Mandarínkov˘ pokoj
autora Roberta Thomase v podání zlínského Divadla Mandragora. V jednom
a tomtéÏ hotelovém pokoji mohli diváci
sledovat nûkolik rÛzn˘ch pﬁíbûhÛ, v jejichÏ hlavních rolích se postupnû stﬁídají
stejn˘ herec a stejná hereãka. Ve velmi
malém prostoru se tak odehrává mnoÏství událostí, které dohromady spojuje
jen prostﬁedí.
O „hudební koﬁení“ se postarala Kojetínská industriální filharmonie, coÏ je
mal˘ orchestr provozující svérázné a ojedinûlé hudební umûní, vytváﬁené na rÛzné odpadové pﬁedmûty, kuchyÀské ãi zahradnické potﬁeby, dûtské hraãky… Svûte div se, s tûmito „exotick˘mi nástroji“
pﬁekvapila skupina prezentací soudobé
váÏné hudby!
V hodinû podveãerní pak v‰em pﬁítomn˘m polechtala bránice veselá hra
1+1=3 známého britského dramatika
v podání Divadla Pecka (nejstar‰ího oddílu souboru Mladíci a Spol.). Jak jsme
se mohli doãíst v programu, jednalo se
o hru plnou vtipÛ, omylÛ, dveﬁních zvonkÛ, telefonátÛ a zmaten˘ch vztahÛ. Od
zaãátku aÏ do konce byla hra protkána
rozvernou hudbou, která dokonale podbarvovala jednotlivé komické situace a
dokonce roztancovala nûkteré neposedné diváky. Pﬁesto se v hledi‰ti na‰lo nûkolik jedincÛ, kteﬁí s tímto „kusem“ nebyli spokojeni. Pﬁi‰li na festival hledat
„hloubku pﬁíbûhÛ“, jiÏ v této hﬁe nalézt
nemohli, neboÈ byla „povrchní“. Pﬁese
v‰echnu povrchnost se v‰ak hra hluboce
dotkla jak d˘chacích tak bﬁi‰ních svalÛ,
které smích nenechal ani chvíli na pokoji.
Mûstské divadlo Zlín uvedlo na prknech fry‰táckého kina hru Ïijící legendy
evropského divadla, dramatika a spisovatele Georga Taboriho Matãina kuráÏ
v „hlavním hracím ãase“. K Taboriho vûãnému tématu holocaustu se hra navrací
emotivním, av‰ak místy aÏ groteskním
zpÛsobem. Skrze osobní pﬁíbûh matky
pﬁedvedli herci divákÛm pﬁedev‰ím v˘pravnou formou paradoxy jednání lidí ve
vypjat˘ch okamÏicích bûhem války.
Pﬁedstavení doprovázel na klavír Fry‰taãan Jiﬁí Groulík.
Festival uzavﬁelo hole‰ovské Divadlo
Hvizd hrou Don ·ajn aneb Stra‰livá komedie o floutkovi, kter˘ chtûl milovat
a h˘ﬁit podle své libosti, krutû v‰ak za to
zaplatil. Tato hororovû ladûná hra star˘ch lidov˘ch loutkáﬁÛ uÏ nebyla rozhodnû urãena záﬁiv˘m dûtsk˘m oãím (stejnû
jako ta pﬁedcházející), proto se okruh divákÛ trochu zúÏil, coÏ v‰ak pﬁedstavení
dodalo na komornûj‰ím a dûsivûj‰ím duchu, jak, zdá se, mûlo také b˘t. Úãinkujícími byli Jiﬁí Kuhl a sama autorka „pohádky“ – Vlaìka Dvoﬁáková, absolventka
DAMU.

Pro vytrvalé náv‰tûvníky byl promítán
témûﬁ poetick˘ film Billy Eliot, po nûmÏ
se jiÏ v‰ichni zbylí úãastníci festivalu museli, aã neradi, odebrat na noc do sv˘ch
domovÛ nebo, ti vzdálenûj‰í, k pﬁátelÛm
a znám˘m, o nûÏ v Malém svûtû není nikdy nouze, pro jeho komorní a pﬁátelsk˘
charakter.
PrÛvodci „komponovaného divadelního dne“ byli, jako na v‰ech Mal˘ch svûtech, Dáda Trapasová a Brandon Wolschoveczek, dvojice nezávisl˘ch moderátorÛ, jejichÏ ãinnost, jak sami ﬁíkají, se
orientuje na pﬁímou negaci tradiãního
ãeského moderátorského umûní.
Paradoxem je, Ïe aÈ uÏ se jedná
o festival zimní - divadelní nebo letní –
hudební, je publikum sloÏeno z náv‰tûvníkÛ pﬁeváÏnû „mimomûstsk˘ch“. Kromû
poﬁadatelÛ, jejich pﬁátel a nûkolika málo
pﬁíznivcÛ alternativního umûní byste na
„malosvûtsk˘ch akcích“ tûÏko hledali
Fry‰taãany. Proã? MoÏná mají obyvatelé
tohoto malého mûsteãka za cel˘ rok „divadla“ dost a nemají zapotﬁebí povzbudit
svou pﬁítomností mladé nad‰ence, kteﬁí
se snaÏí vydob˘t svému kraji dobré
a zvuãné jméno na poli kulturním, neboÈ
podobné akce jsou ve Zlínském kraji v˘jimkou. Nebo si absenci Fry‰taãanÛ mÛÏeme vysvûtlovat tím, Ïe jsou pracovnû
natolik vytíÏeni, Ïe jim nezb˘vá ani chuti
ani ãasu na nûjakou „plytkou zábavu“.
Pokud je to tento dÛvod, pak, milí Fry‰taãané, vûﬁte, Ïe se nejedná o zábavu
plytkou, ale naopak zábavu kvalitní a kultivovanou, která kaÏdému pﬁepracovanému ãlovûku mÛÏe udûlat jedinû dobﬁe.
Ptáte se, proã se o Malém svûtû divadel doãítáte aÏ dnes, uprostﬁed „mezifestivalového období“? Je to proto, Ïe
o prÛbûhu leto‰ního zimního festivalu aÏ
doteì nikdo nic nenapsal a mnozí
Fry‰taãané snad ani nevûdí, Ïe se tu nûjak˘ festival konal. Jedná se totiÏ o akci,
na kterou mÛÏeme b˘t náleÏitû hrdí a o
které bychom mûli vûdût (snad o nûco
víc neÏ lidé, kteﬁí, aãkoli nejsou místní,
o festivalu nejen sly‰eli, ale pﬁedev‰ím
se na nûj byli podívat).
A abyste se nemohli vymlouvat, Ïe
„jste nevûdûli“, upozorÀuji vás uÏ teì, Ïe
je tradiãnû na konec horkého mûsíce
srpna pﬁipraven VII. roãník hudebního
Malého svûta, kter˘ je nejen pro malé
a mladé milovníky „alternativního“ stylu
Ïivota, ale také pro v‰echny ty, kteﬁí myslí, Ïe Ïijí obvykl˘m konvenãním Ïivotem,
kter˘ se v‰ak tûm „jinak Ïijícím“ jeví jako alternativní k tomu jejich zpÛsobu…
Pokud jste se v mé lehce filosofické
my‰lence ztratili, nezoufejte. Fry‰ták je
pﬁece sám o sobû Mal˘m svûtem, tak
proã se v nûm jednou nesetkat pﬁíjemnû,
„alternativnû“, a pﬁitom „Alter“ i „Nativnû“ (latiníci si snadno vyloÏí, ostatní na
festival pochopit pobûÏí…).
-MK-
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Co za den v létě naprší, to slunce za hodinu vysuší
Nejkrásnûj‰í doba roãní je kolem Jana Kﬁtitele v sena. Jaké b˘vají letní noci v sena! Je teplo, ticho, jemn˘ vánek zaná‰í do vsi vÛni schnoucí trávy na lukách a vÛnû
kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudily aÏ na dno srdce lidského a zmámily je
sladkou blaÏeností. Veãerní ‰ero trvá k pÛlnoci, ranní ‰ero zaãíná hned po pÛlnoci.
TûÏko znamenat hranice mezi vãerej‰kem a zítﬁkem.
Josef Holeãek

Život na DISu

Maminka Markéta

Opût mezi nás zavítal staﬁíãek Stuchl˘! Klasick˘ pﬁedstavitel P. Hanáãek je
nyní kaplanem v Brnû-Lí‰ni a tak se musel této role zhostit Jirka Fliedr alias
Dûdek, kter˘ ov‰em bez svého krajana
pana Popelky neudûlá ani krok. Monsignor ·tancl v jeho podání byl autentick˘.
Oba pánové pﬁijeli do Fry‰táku na Mladé
mamky. A kde jsou tito dva, tam se
vÏdycky nûco dûje. Jejich setkání v poﬁadu Po‰ta pro tebe s biskupem Karlem
mûlo svÛj pÛvab. Kája tu‰il nûjakou kuli‰árnu a tak se veﬁejnû distancoval od
v‰eho, co ti dva ten den ﬁeknou nebo
udûlají. Obûdem jsme se dostali o nûjaké desetiletí zpátky; to se Staré páky
oblekli jako asistenti a provedli nás celodenním programem v ústavu.
To bylo v dubnu a v kvûtnu nás nav‰tívily dûti Star˘ch pák a Mlad˘ch mamek
na srazu Stﬁapec 2006. Asi jsme byli
první, kteﬁí se koupali letos na Îabû. Byl
to závûr hry Africká královna, kdy mûli za
úkol vyrobit si loì, pﬁipevnit dvû torpéda
a zniãit váleãnou loì, která ohroÏovala
místní obyvatelstvo. Mohli jste vidût dvojice brodící se potokem, které nezastavila pﬁed úkolem ani bouﬁka.

Rok 2006 je rokem maminky Dona
Boska Markéty. Podle ní se vyformoval
její syn a jeho salesiáni. V Matici cyrilometodûjské vychází kniha Teresio Bosco
– Maminka Markéta. Úvod ke knize napsal biskup Karel Herbst: „Za záchranu
mládeÏe se v dne‰ním svûtû tvrdû platí.
Nebyl to jen její syn, ale také ona, která
se stala nástrojem Ducha Svatého a dávala ze své strany v‰echno. Znovu je tﬁeba pﬁipomenout, Ïe to je cesta svat˘ch.“
Postavu Markéty pﬁedstavuje hlavní
pﬁedstaven˘ salesiánÛ Don Pascual
Chávez, kter˘ v polovinû kvûtna nav‰tívil
na‰i republiku: „Její nauka ve své podstatû je nadále platná, nezestárla a je
schopná ﬁíct nûco krásného a konstruktivního také matkám na‰í doby.“

9. - 11.
Skalní hrátky
„Proã bychom se báli na Lukovské
skály ...“ Víkend, kter˘ mÛÏe‰ strávit
„chÛzí“ po ãtyﬁech, a pﬁece vzpﬁímen –
s pevnou „pÛdou“ nejen pod nohama –
ve více ménû vertikální poloze ...
A bude‰ viset!!! (na lanû a v úvazku)
âeká nás Disácká stûna, schodi‰Èová
‰achta, Lukovské skály a veãer na DIS
festu.
Vede: Dalibor Taibl
9. - 11.
24 hodin na stﬁe‰e
UÏ jste dlouho nepracovali? Tak pﬁijìte! Dostanete k˘bl, ‰tûtku a hurá na
stﬁechu ... malujeme, natíráme, pﬁetíráme, krásnûj‰í DIS tady máme ...
K odpoledni k uchÛm stﬁe‰ním dolehne i muzika, DISfest z ptaãí perspektivy
– nesl˘chané, nesly‰ené... Najíte se dosyta, vyspíte se hebce, a kdyÏ zbude trocha sil, tak si zahrajete...
Vede: Kosmiã a Trubka
10.

DIS – Fry‰ták
Energie - Smr‰È ÏánrÛ - Tanec
Vodopád skvûlé muziky – III. roãník
DISáckého hudebního festivalu.
Vede: Saã a Franti‰ek Bezdûk

Na co v červnu?
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.

16. 6. v 19.00 hodin
U2
Hledám zvuk, kter˘ by dokázal vyjádﬁit
tenhle svût.
Mám rytmus, mám ‰mrnc, mám brãko
ve sv˘ limonádû.
Ale poﬁád hledám tu tváﬁ, která tu byla pﬁed stvoﬁením svûta.
4. díl poﬁadu o legendární irské skupinû: album Pop
Vede: Jiﬁí Dûdek Fliedr
16. – 18.
Salza
Nejoblíbenûj‰í rakouská ﬁeka, romantické vápencové kaÀony, prÛzraãná voda, ﬁeãi‰tû plné balvanÛ, peﬁeje a peﬁeje, prostû nádhera.
Min. vûk: 18 let
Vede: Kosmiã

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

17

FL6/2006 26.5.2006 14:52 Stránka 18

placená inzerce

Zaveďte si zemní plyn, ušetříte až 10 000 Kč za přípojku.
K hlavním přednostem využívání zemního plynu patří pohodlné bydlení a ohleduplnost k životnímu prostředí. A zavést ho je opravdu hračka. Jihomoravská plynárenská, a.s., nabízí plynofikaci vašeho domu „na klíč“, s garancí ceny a kvality provedení. Při splnění podmínek nám můžete prodat svou přípojku až za 10 000 Kč*. Navíc můžete ušetřit 10 % za plynové spotřebiče. Tak
proč byste se sami trápili s úřady, instalatéry a revizními techniky?
Zemní plyn Instalace
V rámci produktu Zemní plyn Instalace pro Vás zajistíme vypracování projektu, vyřízení veškeré administrativy, zhotovení přípojky a plynových rozvodů, dodávku a montáž spotřebičů, veškeré revizní zprávy
a zkoušky. V případě zájmu Vám pomůžeme i s financováním. Navíc můžete nakoupit kompletní sortiment firem Baxi, Buderus, Dakon, Immergas, John Wood, Junkers, Karma, Mora, Protherm a Thermona
se slevou 10 %.
Jak vše proběhne?
K získání informací o nabídce nebo přímo objednání služby stačí kontaktovat našeho obchodního zástupce, partnerskou firmu nebo zavolat na Zákaznickou linku. Po objednání
Vás kontaktuje projektant partnerské firmy, vyřeší s vámi technické požadavky, veškerou administrativu
a předá detailní rozpočet. Poté s Vámi partnerská firma uzavře smlouvu o dílo a proběhne samotná výstavba, včetně připojení na plynovodní síť, podpisu smlouvy o dodávce zemního plynu a instalace plynoměru.
Potřebujete-li podrobnější informace, zavolejte na Zákaznickou linku 840 11 33 55, navštivte internetové stránky www.rwe-jmp.cz nebo kontaktujte obchodního zástupce JMP, a.s.
* Modelový výpočet pro plastovou přípojku v délce 4 m a roční odběr plynu minimálně 1 204 m3. Informace o podmínkách
prodeje získáte na Zákaznické lince JMP, a.s., a na internetových stránkách.
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VELKÉ KINO ZLÍN - ČERVEN
1. – 2. ãervna
ZLÍN 2006 - 46. mezinárodní festival filmÛ pro dûti a mládeÏ
3. – 4. ãervna v 17 a v 19.30 hodin
DùSNEJ DOJÁK
USA-2006-82 min.-tit.-prem.-Bontonfilm-(12)
·ílené autorské duo, které vytvoﬁilo úspû‰nou parodii Scary Movie: Dûsnej biják,
chce sv˘m nov˘m filmem potû‰it v‰echny
lidi, kteﬁí milují romantické komedie – a také v‰echny ty, kteﬁí je nenávidí….
ReÏie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer
vstupné 80 Kã
5. – 7. ãervna v 17 hodin
V JAKO VENDETA
USA-2005-132 min.-tit.-prem.-W.Bros.-(12)
Natálie Portmanová a Hugo Weaving bojují proti totalitní vládû fiktivní Británie budoucnosti v comicsové adaptaci z dílny
tvÛrcÛ Matrixu.
ReÏie: James McTeigue vstupné 80 Kã
5. – 7. ãervna v 19.30 hodin
LIBERTIN
VB-2005-114 min.tit.-prem.-Bontonfilm-(15)
Pﬁíbûh oslnivého vzestupu a tragického
pádu básníka Johna Wilmota (Johnny
Depp) na dvoﬁe angl.krále Karla II...
ReÏie: Laurence Dunmore
vstupné 80 Kã
5. ãervna v 10 hodin
FKS
SUPER SIZE ME
USA-2004-100 min.-titulky-Aerofilms-(15)
Proã jsou Ameriãani tak tlustí? Staãí dvû
slova: rychlé obãerstvení.
ReÏie: Morgan Spurlock vstupné 25 Kã
8. – 14. ãervna v 17 a v 19.30 hodin
V·ECHNO NEJLEP·Í
âR-2006-93 minut-prem.-Bontonfilm-(0)
Moderní komedie s dynamick˘m vyprávûním o tom, co se mÛÏe stát, kdyÏ si chcete poﬁádnû uÏít narozeniny - v hl. rolích Jan
Dolansk˘, Viktor Preiss, Pavel Zedníãek,
Tomá‰ Matonoha
ReÏie: Martin Kotík
vstupné 80 Kã
15. – 18. ãervna v 17 a v 19.30 hodin
+ 19. – 21. ãervna jen v 17 hodin
ZA PLOTEM
USA-2006-83 min.-dabing-prem.-Bontonfilm-(0)
Animovaná komedie pro v‰echny, bez rozdílu vûku, vznikla podle stejnojmenného
populárního comicsu, ve kterém Ïelva
a m˘val zpoza Ïivého plotu ironicky komentují chování lidí… ReÏie: Tim Johnson,
Karey Kirkpatrick
vstupné 75 Kã

19. a 20. ãervna v 19.30 hodin
SYRIANA
USA-2005-128 min.tit.-prem.-WarnerBros-(12)
Politick˘ thriller nahlíÏí do dravého a zkorumpovaného prostﬁedí svûtového ropného prÛmyslu. Hrdiny mozaikovitého pﬁíbûhu Stephena Gaghana jsou mj. agent CIA
Barnes (George Clooney) a ambiciózní
energetick˘ analytik Woodman (Matt
Damon)
ReÏie: Stephen Gaghan vstupné 80 Kã
21. ãervna ve 14 hodin
FKS
GEJ·A
USA-2005-145 minut-titulky-FALCON-(12)
Pﬁíbûh malé japonské holãiãky âijo, která
je odtrÏena od sv˘ch chud˘ch rodiãÛ, aby
pracovala jako gej‰a. PﬁestoÏe má v domû
nebezpeãnou rivalku, které se témûﬁ podaﬁí zlomit její vÛli, vyroste z malé dívky legendární gej‰a Sayuri. Krásné a zku‰ené
Sayuri se daﬁí okouzlit nejmocnûj‰í muÏe
své doby, av‰ak suÏuje ji tajná láska k muÏi, kter˘ je mimo její dosah….
ReÏie: Rob Marshall
vstupné 25 Kã
21. ãervna v 19.30 hodin
V.I.P. klub
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
USA-2005-122 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Akãní dobrodruÏn˘ pﬁíbûh dle skuteãné události, kter˘ se odehrává ve svûtû mezinárodního obchodu se zbranûmi. Pﬁíbûh
pojednává o pozoruhodn˘ch v˘konech obchodníka se zbranûmi Yuriho Orlova (Nicolas Cage), kter˘ se pohybuje v nejnebezpeãnûj‰ích váleãn˘ch zónách svûta...
ReÏie: Andrew Niccol
vstup na prÛkaz V.I.P. klubu
22. – 25. ãervna v 17 hodin
SCARY MOVIE 4
USA-2006-83 min.-tit.-prem.-Falcon-(0)
Co mÛÏe b˘t je‰tû neuctivûj‰í, vtipnûj‰í a
dûsivûj‰í neÏ Scary Movie 3? Samozﬁejmû
Scary Movie 4! Tentokrát osud zavane naivní Cindy Campbellovou, do domu podivné staré paní – v domû dÛchodkynû zjevnû stra‰í, ale hned vedle bydlí skvûle vypadající kluk...
ReÏie: David Zucker
vstupné 80 Kã
22. – 25. ãervna v 19.30 hodin
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
USA-2006-titulky-Intersonic-(15)
Pokraãování dlouho oãekávaného kultovního thrilleru – váÏen˘ lond˘nsk˘ psychiatr
Dr. Michael Glass (David Morrissey) je na
vrcholu svojí kariéry. V momentû, kdy ho
superintendant Roy Wasburn (David
Thewlis) poÏádá o hodnocení krásné

a okouzlující Ïeny (Sharon Stone), která je
spojena se záhadnou smrtí proslulé sportovní hvûzdy, je jeho Ïivot pﬁevrácen naruby... ReÏie: Michael Caton-Jones
vstupné 80 Kã
26. – 28. ãervna v 17 a 19.30 h
(a)
âAS, KTER¯ ZB¯VÁ
Francie-2005-85 min.tit.-prem.-HCE-(15)
Film o smyslu Ïivota. ÎIVOT: „Nikdy neucítí‰ jeho chuÈ, dokud si neuvûdomí‰ jeho
pomíjivost… Atraktivní módní fotograf vychutnává Ïivot pln˘mi dou‰ky. Pak pﬁijde
den, kdy se v‰e zmûní – jeho Ïivot se blíÏi ke konci...
ReÏie: Francois Ozon
vstupné 80 Kã
29. ãervna – 5. ãervence v 17 hodin
LEMRA LÍNÁ
USA-2006-98 min.-tit.-prem.-Bontonfilm-(12)
Romantická komedie – Tripp (Matthew
McConaughey) není ani v pûtatﬁiceti letech ochotn˘ vyletût z rodného hnízda.
Jeho zoufal˘m rodiãÛm ale právû do‰la trpûlivost…..
ReÏie: Tom Dey
vstupné 80 Kã
29. ãervna – 5. ãervence v 19.30 hodin
SATAN P¤ICHÁZÍ
USA-2006-108 min.-prem.- Bontonfilm-(15)
Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6. dne, 6. mûsíce, roku 2006
pﬁijde jeho den... V hl. rolích Mia Farrow,
Julia Stiles, David Thewlis
ReÏie: John Moore
vstupné 80 Kã
P¤EDSTAVENÍ PRO DùTI v sobotu v 15 h
se v mûsíci ãervnu NEKONAJÍ

LETNÍ KINO VE ZLÍNù
26. – 30. ãervna 2006
Velké kino a Magistrát mûsta Zlína pﬁipravili na poslední ãervnov˘ t˘den promítání
pro dûti, mládeÏ a jejich rodiãe v parku
pod Velk˘m kinem
26. ãervna FIMFÁRUM JANA WERICHA
âR-2002-96 minut
27. ãervna
GARFIELD VE FILMU
USA-2004-77 minut-ãesk˘ dabing
28. ãervna

FIMFÁRUM 2
âR – 2005-90 minut

29. ãervna
VALIANT
Velká Británie-2005-75 minut-dabing
30. ãervna

ANDùL PÁNù
âR-2005-90 minut

ZAâÁTKY VE 21 HODIN - VSTUP ZDARMA
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Myslivci z Dolní Vsi

Matrika



JUBILANTI

Franti‰ka Pulcová
Anna Taiblová
Emília Franãáková
Ludmila Sedláﬁová
Marie Koneãná
Ing.Stanislav Miãík
Hana Pospí‰ilíková
Miroslav Petﬁík
Marie Ostrãilíková
Ludvík ÎÛrek
Franti‰ek Frélich
Marie Petﬁíková
Josef Dlabaja
Oldﬁi‰ka Jarcovjáková
P. Cyrill Juro‰ka
Oldﬁich Konãák
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NAROZENÍ

Jakub Ihaz
Tereza Rybková



překonali nástrahy tuhé zimy

âERVEN 2006

ÚMRTÍ

Libu‰e Svaãinová ve vûku 73 let
ZLATÁ SVATBA
50 let od uzavﬁení manÏelství slaví
Antonín a Anna STA≈KOVI
z Fry‰táku.
Srdeãnû blahopﬁejeme a pﬁejeme
mnoho ‰tûstí a zdraví do dal‰ích let.
***
Sbor pro obãanské záleÏitosti mûsta
Fry‰táku pﬁipravuje slavnostní vítání
dûtí do Ïivota na ãtvrtek 29. 6.
2006 do obﬁadní sínû MûÚ Fry‰ták.

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.

TûÏko se pí‰e o pocitech, které jsme proÏívali pﬁi pohledu na strádající zvûﬁ. Ta
ãekala ke konci zimního období u krmelcÛ na na‰i pomoc. Bez myslivcÛ, sv˘ch
ochráncÛ, by ztráty na zvûﬁi byly obrovské. I tak jsme na‰li mnoho kusÛ padlé zvûﬁe, která nepﬁeÏila.
Myslivec je v‰ak hlavnû ochránce zvûﬁe a pﬁírody. Proto, po celou zimu, kaÏd˘ t˘den, se pravidelnû scházel v˘bor MS a hodnotil situaci v pﬁírodû. Byly pﬁijata opatﬁení ke zvládnutí pomoci zvûﬁi pﬁi vysoké, neprÛchodné vrstvû snûhu. Vytvoﬁili jsme
jakousi krmnou linku. Tu jsme zásobovali 3x t˘dnû pomocí terénního vozidla a traktoru. Urãitá místa, jeÏ ne‰la zvládnout ani tûmito prostﬁedky (Baìura a jiné), byly odkázány na na‰e lidské síly a batohy.
To v‰e je nyní ale za námi a ãeká nás dal‰í mysliveck˘ rok. Co to znamená?
Nová pﬁíprava a zaji‰tûní krmení. Oprava mysliveck˘ch zaﬁízení. Dal‰í úprava myslivecké chaty, aby lépe slouÏila nám, na‰ím pﬁátelÛm a podporovatelÛm. A nakonec,
v‰em obãanÛm, milovníkÛm dobré myslivecké kuchynû a zábavy. Proto letos, ve
dnech 15.7. a moÏná i 29.7. pﬁipravujeme oblíbené letní setkání v Lindáãi.
Spolupráce s Honebním spoleãenstvem Fry‰ták – Dolní Ves a majiteli i uÏivateli lesních i polních pozemkÛ je dobrá, korektní a vstﬁícná. Bez jejich pochopení a pomoci by myslím v‰e vypadalo jinak. Dá se ﬁíci, Ïe jak ze strany ZDV Fr y‰ták, tak ze
strany soukromû hospodaﬁících rolníkÛ, povût‰inû vycházíme dobﬁe. Pﬁece jenom
jde o vlastnictví, o to jak˘ kter˘ majitel pozemku má vztah k pﬁírodû, zvûﬁi, i myslivosti.
Restitucí se mnoho zmûnilo. ZÛstaly velké celky a na druhé stranû soukromníci
se sv˘mi pozemky, vﬁezan˘mi do tûchto celkÛ. Obrovské lány kukuﬁice, ﬁepky, hrachu atd. vytváﬁejí ideální prostﬁedí pro pobyt a v˘Ïivu zvûﬁe a takﬁka neﬁe‰iteln˘ problém, jak ty men‰í plochy uchránit. Existují prostﬁedky jako HUKINOL a lidské vlasy
v sáãku ( zapachující ), které upozorÀují zvûﬁ na ãlovûka a nebo jsme tady my, myslivci.
Myslíme, Ïe kaÏd˘ vûci znal˘ ãlovûk mÛÏe potvrdit , Ïe jsme pro ochranu plodin
a zájmÛ majitelÛ udûlali v roce 2005 maximum. Byly to stovky probdûl˘ch nocí, náklady na benzín, podloÏené nesmírnou obûtavostí a nasazením na‰ich ãlenÛ MS
v Dolní Vsi. Svûdãí o tom napﬁíklad prokazatelnû sníÏené stavy divok˘ch prasat.
Pro nás platí myslivecké krédo, které ctí v‰ichni na‰i ãlenové: Myslivec je v prvé ﬁadû ochránce zvûﬁe a pﬁírody. Peãuje o podmínky k jejich Ïivotu, rozmnoÏování
a v˘voj. Vytváﬁí pro to odpovídající podmínky, sv˘m zájmem a osobním nasazením.
Krutá zima je jiÏ za námi a pﬁíroda se vrátila do normálního Ïivota. Zvûﬁ bude po
tûÏk˘ch zkou‰kách, v tûchto mûsících, klást svoje mláìata, pernatá vyvádût svoje
kuﬁátka.
Proto prosíme v‰echny obãany, kteﬁí chodí ãasto do na‰í honitby se sv˘mi mazlíãky, projevte pochopení a prokaÏte svÛj vztah k pﬁírodû tím, Ïe jí umoÏníte, aby se
vzpamatovala. PomÛÏete zachránit rodící se Ïivot.
Je‰tû jednou dûkujeme vlastníkÛm zemûdûlského druÏstva ve Fry‰táku,
Honebnímu spoleãenství Fry‰ták – Dolní Ves, lesní spoleãnosti, v‰em kteﬁí nám na‰i ãinnost umoÏÀují a pomáhají. Podûkování patﬁí i soukrom˘m zemûdûlcÛm za
vstﬁícnost, pochopení a krmivo, které nám nezi‰tnû poskytují.
Na‰í myslivosti zdar!

Myslivecké sdruÏení Fry‰ták - Dolní Ves
placená inzerce

Svaz skautů a skautek ČR, oddíly Fryšták
oznamují konání

4. ročníku celostátní akce

Lobinova závodu.
Fryšták, chatová základna Eliška

9. - 11. června 2006
Bližší informace na tel. 776 184 626

AVON, the company for women
Nabízí bezplatnou registraci
zdarma získáte:
- aktuální katalog
- stálé slevy výrobků
- doprava zboží až domů
- možnost vyzkoušení výrobků
- přehled nových trendů v kosmetice
(informace, kurzy)

Bližší informace: 607 245 957, 577 912 845
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