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Slavnostní otevření rekonstruovaného víceúčelového objektu
na Vítové dne 23. 7. 2006.
V˘stava historick˘ch fotografií Vítové. K tanci i poslechu hrála Vítovecká "1".
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 7/2006 ze dne 28. ãervna 2006 (V˘bûr)
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 bod 3c) ze dne 7. 6. 2006 ve
smyslu ustanovení § 43 zák. ã. 128/
2000 Sb., o obcích, v platném znûní,
a § 17 odst. 1 zák. ã. 250/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech ÚSC, v platném znûní, schvaluje Závûreãn˘ úãet
mûsta Fry‰táku za r. 2005 s v˘hradami.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 bod 5b) ze dne 7. 6. 2006
schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã. 06/
73 mezi MF a fou RS Trucks s. r. o., Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, Iâ262
71427, DIâ CZ26271427, zastoupenou MUDr. Václavem Kotaãkou, jednatelem spoleãnosti, za úãelem poﬁízení –
dodávky 1 ks zásahové cisternové automobilové stﬁíkaãky CAS typ 24 ve speciálním redukovaném provedení v celkové cenû 5.093.200,- Kã vãetnû DPH
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 bod 4) ze dne 7. 6. 2006
schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1 ke SOD
ã. 2011457, kter˘m se mûní v bodû
ã. I. Název zhotovitele v dÛsledku zmûny jeho statutu a v bodû ã. IV. Cena díla se stanovuje v dÛsledku dohodnuté
zmûny rozsahu díla jeho hodnota novû
na v˘‰i 5.606.505,- Kã vãetnû DPH, pﬁiãemÏ ostatní ujednání smlouvy se nemûní, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 bod 8a) ze dne 7. ãervna
2006 schvaluje prodej ãásti mûstského
pozemku p. ã 125/1 k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, ostatní plocha, o celkové
v˘mûﬁe 163 m2 panu J. Pekaﬁovi.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a J. Pekaﬁem, Fry‰ták, za úãelem prodeje ãásti mûstského pozemku
p. ã 125/1, k. ú. Dolní Ves, obec
Fry‰ták, ostatní plocha, o celkové v˘mûﬁe 163 m2, zapsáno na LV 10001
u KÚ pro Zlínsk˘ kraj pro obec Fry‰ták,
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 bod 9) ze dne 7. ãervna
2006 schvaluje prodej ãásti mûstského
pozemku p. ã. 697/6, novû 697/14, k.
ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, trval˘ travní
porost, o celk. v˘mûﬁe 122 m2, manÏ.
Vavﬁínkov˘m, Fry‰ták.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a manÏ. Vavﬁínkov˘mi, Fry‰ták,
za úãelem prodeje ãásti mûstského pozemku p. ã. 697/6, novû 697/14, k. ú.
Dolní Ves, obec Fry‰ták, trval˘ travní po-
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rost, o celkové v˘mûﬁe 122 m2 , zapsáno na LV 10001 u KÚ pro Zlínsk˘ kraj
pro obec Fry‰ták, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 bod 11 ze dne 7. ãervna
2006 schvaluje bezúplatn˘ pﬁevod – dar
ãásti mûst. pozemku p. ã. 383/29, k.ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
ostatní plocha, o v˘mûﬁe 130 m2, manÏ.
Men‰ov˘m, Zlín.
• ZMF schvaluje uzavﬁení darovací
smlouvy mezi MF a manÏ. Men‰ov˘mi
Zlín, za úãelem bezúplatného pﬁevodu –
daru ãásti mûstského pozemku p. ã
383/29, k. ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, ostatní plocha, o celkové
v˘mûﬁe 130 m2, zapsáno na LV 10001
u KÚ pro Zlínsk˘ kraj pro obec Fry‰ták,
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje v˘kup pozemku p. ã.
690/2 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec
Fry‰ták, ostatní plocha, o v˘m. 223 m2,
od Z. DoleÏala, Fry‰ták, K. DoleÏala,
Fry‰ták, a manÏ. Kolajov˘ch.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a Z. DoleÏalem, Fry‰ták, K. DoleÏalem, Fry‰ták, a manÏ. Kolajov˘mi,
Fry‰ták, za úãelem koupû pozemku p.
ã. 690/2 k. ú Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, ostatní plocha, o v˘mûﬁe
223 m2, zapsáno na LV 1133 u KÚ pro
ZK, a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje:
a) odepsání z majetku mûsta Studii námûstí – rohov˘ dÛm z roku 1996 za
75.229,40 Kã, z roku 2001 projekt NN
za 3.990,- Kã, Studie ZS z roku 1996 za
20.921,30 Kã, pÛvodní projekty Lesní
ãtvrÈ vãetnû inflastruktury z roku 1998
za 950.000,- Kã, Pﬁestavba b˘valé kotelny ÚT Z· na poÏární zbrojnici z roku
1998 za 24.500,- Kã a z r. 2000 za
52.500,- Kã, V˘sadba zelenû na hﬁi‰ti
u Z·F z r. 2001 za 10.500,- Kã = celk.ã.
1.137 640,70 Kã.
b) pﬁevést hodnotu PD do hodnoty realizovan˘ch staveb – Dodatky k Lesní ãtvrti z roku 2003 za 4.725,- Kã, Schodi‰tû
ke kostelu z roku 2002 za 13.125,- Kã,
Rekonstrukce víceúãelového zaﬁízení
·enk z roku 2005 za 26.477,50 Kã,
Rekonstrukce VO Osvobození z roku
2005 za 29.750,- Kã, Rekonstrukce obchodu Vítová z roku 2005 za 80.470,Kã, Chodník Potoky z roku 2005 za
27.370,- Kã, ProdlouÏení plynovodu
Potoky z roku 2005 za 16.500,- Kã
a ProdlouÏení vodovodu Osvobození

z roku 2005 za 4.900 Kã = celková
ãástka 213.317,50 Kã.
c) ZMF ukládá Ing. M. Ja‰kovi zajistit
schválené transakce v bodech 10a), b).
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o spolupráci pﬁi realizaci akce 4901
Hulín – Fry‰ták mezi MF, Zlínsk˘m krajem, IâO 70891320, zastoupen˘m
Liborem Luká‰em, hejtmanem, ¤editelstvím silnic a dálnic âR, závod Brno,
IâO 65993390, zastoupen˘m Ing. Pavlem DoleÏalem, ﬁeditelem, a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí text návrhu OZV
MF O veﬁejném poﬁádku ve mûstû
Fr y‰ták vãetnû komentáﬁÛ právníkÛ
a ukládá MS dopracovat pﬁipomínky pro
dal‰í jednání ZMF k vyhlá‰ení OZV.
• ZMF bere na vûdomí, Ïe oslovení zájemci nemají zájem vykonávat funkci pﬁísedící Okresního soudu Zlín.
• ZMF v návaznosti na pﬁidûlenou dotaci schvaluje zmûnu v˘‰e a úãelu poskytnuté dotace, a to tak, Ïe se novû pﬁidûluje dotace ve v˘‰i 15.000,- Kã na úhradu cestovného a obãerstvení ãlenÛ souboru pﬁi veﬁejn˘ch vystoupeních a na doplnûní materiálního vybavení - nástroji.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 bod 17 j) ze dne 7. ãervna
2006 a v souladu se Zásadami prodeje
mûstsk˘ch bytÛ ze dne 20. 3. 2000 ãl.
II schvaluje prodej bytu ã. 5 v bytovém
domû ãp. 321, ul. Hole‰ovská, Fry‰ták,
J. Strnkové.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a J. Strnkovou, za úãelem prodeje mûstského bytu ã. 5 v bytovém domû ãp. 321, ul. Hole‰ovská, za cenu
nejvy‰‰í nabídky, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO ã. 9/2006
Pﬁíjmy: 4112
+ 24.917,-Kã
poloÏka 4112 - neinvestiãní pﬁijaté dotace ze SR
V˘daje: 4186 - 5410
+ 24.917,-Kã
paragraf 4186 – pﬁíspûvek na individuální dopravu, poloÏka 5410 – soc.dávky
Rozpoãtované prostﬁedky budou oznaãeny pod ÚZ 98072.
• ZMF schvaluje RO ã. 10/2006
Pﬁíjmy: 4116
+ 50.000,-Kã
poloÏka 4116 – ostatní neinvestiãní pﬁijaté dotace ze SR
V˘daje: 3399 - poloÏky tﬁídy 5
+ 50.000,-Kã
paragraf 3399 – ost. záleÏitosti kultury,
církví a sdûl. prostﬁ., poloÏky tﬁídy 5 –
bûÏné v˘daje
Rozpoãtované prostﬁedky budou oznaãeny pod ÚZ 34070.
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• ZMF schvaluje RO ã. 11/2006
Pﬁíjmy: 4216
+ 50.000,-Kã
poloÏka 4116 – ostatní investiãní pﬁijaté dotace ze SR
V˘daje: 3314 - poloÏky tﬁídy 6
+ 50.000,-Kã
paragraf 3314 – ãinnosti knihovnické,
poloÏky tﬁídy 6 – kapitálové v˘daje
Rozpoãtované prostﬁedky budou oznaãeny pod ÚZ 34544.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
finanãního v˘boru ZMF.
• ZMF v souladu s ust. § 67 zák. ã.
128/2000Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, stanovuje pro volební období 2006 aÏ 2010 sedmnáct
ãlenÛ zastupitelstva MF.
• ZMF souhlasí s udílením cen obãanÛm, kteﬁí se zaslouÏili o rozvoj mûsta
Fry‰táku, a ukládá zvlá‰tní komisi pﬁipravit na dal‰í zasedání ZMF návrhy
ocenûn˘ch.
• ZMF bere na vûdomí záporná vyjádﬁení SFÎP ve vûci Ïádosti o poskytnutí dotace na IA Kanalizace Vítová (ve smyslu
maximalistického pojetí akce).
• ZMF schvaluje ve smyslu ust. ãl. IV b.
8, SOD ã. 100300, uzavﬁené mezi MF
a fou Wachal a. s., KromûﬁíÏ, ve znûní
doplÀku ã. 1 v této SOD, odstoupení od
této smlouvy a povûﬁuje starostu podpisem tohoto právního aktu.
• ZMF neschvaluje prodej ãásti mûstského pozemku p. ã. 513, k. ú. Horní

Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, ostatní
plocha, o v˘mûﬁe cca 20 m2.
• ZMF schvaluje v˘‰i telefonního kreditu pro správce SA pﬁi Z·F (tel. ve vlastnictví MF).
• ZMF schvaluje uzavﬁení SOD mezi MF
a fou SKAVO, spol. s r.o., Vyhlídka 238,
763 14 Zlín-Kostelec, IâO 26283221,
DIâ CZ26283221, zastoupenou Michalem DoleÏelem, za úãelem zaji‰tûní dodavatele – zhotovitele IA Veﬁejn˘ vodovod – ulice Osvob. v celkové cenû
201.462,85- Kã vãetnû DPH a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF povûﬁuje funkcí stavebního dozoru pﬁi IA Vodovod – Osvobození vedoucího OSM Ing. P. Kopla.
• ZMF neschvaluje povolení ukonãení
akce Fry‰táck˘ mal˘ svût ve dnech 25.
aÏ 27. srpna 2006 po 22. hodinû pﬁi poﬁádání akce v centru mûsta.
• ZMF doporuãuje uspoﬁádat akci
Fr y‰táck˘ mal˘ svût mimo centrum
mûsta, napﬁ. v Parku ãi zaﬁízení ZDV
Fry‰ták.
• ZMF schvaluje poskytnutí NI dotace
ve v˘‰i 1.900,- Kã Sportovnímu druÏstvu aerobiku na úhradu nákladÛ spojen˘ch s v˘daji na cestovné na akci Dûti
fitness aneb Sportem proti drogám, konané v Praze, a to oproti pﬁedloÏen˘m
dokladÛm, a povûﬁuje starostu podpisem pﬁíslu‰né smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o po-

skytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i
549.000 Kã mezi MF a pﬁíjemcem pﬁíspûvku ¤editelstvím silnic ZK, pﬁíspûvková organizace, K majáku 5001, 761 23
Zlín, Iâ:70934860, zastoupen˘m Ing.
Bronislavem Mal˘m, ﬁeditelem, za úãelem realizace opravy silnice III/4891
v k.ú. Vítová u Fry‰táku (technologií vysprávek silnic asfaltobetonovou smûsí
a tryskovou metodou a celoplo‰nou pokládkou dvouvrstvého mikrokoberce
z asfaltové emulze a drceného kameniva – cca 5,5 tis. m2) a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO ã. 12/2006.
V˘daje: 2212 - 5171
- 549.000,-Kã
paragraf 2212 – silnice,
poloÏka 5171 – opravy + 549.000,-Kã
paragraf 2212 – silnice, poloÏka 5339
– neinv. pﬁíspûvky ostatní pﬁísp. organizacím
• ZMF schvaluje realizaci vodovodní pﬁípojky k domu ã. p. 48 ve vlastnictví p. J.
Dvoﬁáka z prostﬁedkÛ MF z dÛvodÛ havárie mûstského kanalizaãního ﬁadu
a následné kontaminace zdroje pitné
vody (soukromé studny) u sdruÏeného
objektu ã. p. 386.
• ZMF schvaluje poskytnutí penûÏního
pﬁíspûvku na letní soustﬁedûní Ïákovsk˘ch druÏstev SHâMS na Rusavû ve
v˘‰i 1.000,- Kã proti pﬁedloÏen˘m v˘dajov˘m dokladÛm.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 9/2006 ze dne 17. ãervence 2006 (V˘bûr)
• RMF schvaluje pﬁedloÏené znûní
Kroniky mûsta Fry‰táku za rok 2004.
• RMF vyslovuje podûkování kronikáﬁi
MF PhDr. âeslavu Zapletalovi za vzorn˘
pﬁístup ke zpracování Kroniky mûsta
a za práci v oblasti kultury vÛbec
• RMF bere na vûdomí ãinnost krouÏkÛ
v rámci Protidrogového projektu MF
• RMF v souladu s Pravidly … schvaluje udûlení odmûny ﬁediteli Z·F za organizaãní zaji‰tûní ãinnosti krouÏkÛ ve v˘‰i 5.000,- Kã z prostﬁedkÛ vázan˘ch na
ãinnost krouÏkÛ – odmûny vedoucím.
• RMF schvaluje udûlení darÛ mûsta
Fry‰táku za 1. pololetí 2006 ve v˘‰i
23.605,- Kã.
• RMF schvaluje udûlení darÛ SOZ pﬁi
RMF za 1. pololetí 2006 ve v˘‰i
11.142,- Kã.
• RMF ukládá pí V. Holíkové doloÏit Ïádost P. S. Tomanové o sníÏení poplatku
za komunální odpad kopiemi pﬁíslu‰n˘ch dokladÛ o dÛchodu a v‰ech sociálních podporách, popﬁ. jin˘ch pﬁíjmech.
• RMF bere na vûdomí seznam neplatiãÛ komunálního odpadu.

• RMF ukládá pracovníku TS R. Stiskálkovi postupovat u neplatiãÛ v souladu s
OZV ã. 7/2005 – O poplatcích za komunální odpad.
• RMF neschvaluje nav˘‰ení cen za
úklidové práce v prostorách radnice pro
úklidovou firmu Mgr. M. Hendrychová,
Nad Ovãírnou III/2473, 760 01 Zlín.
• RMF schvaluje ke dni 18. ãervence
2006 zveﬁejnûní zámûru umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO na ul.
Dr. Absolona ve Fry‰táku firmû TRIODON, spol. s r. o., 6. kvûtna, 763 16
Fry‰ták, na dobu neurãitou od 1. 8.
2006 za cenu 2.400,- Kã/rok.
• RMF v souladu s ãl. VI bod ã. 7
Smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor ze
dne 8. 12. 2005 schvaluje pﬁenechání
nájmu „Víceúãelového zaﬁízení ·ENK“
v Horní Vsi do podnájmu 3. osobû, a to
pí E. Skaliãkové, Fry‰ták, IâO 71946
560, za stejn˘ch sjednan˘ch podmínek,
s platností od 1. 7. 2006 na dobu neurãitou.
• RMF bere na vûdomí platnost zák. ã.
108/2006 Sb., O sociálních sluÏbách.

• RMF ukládá starostovi a místostarostovi jednat s odbornou pracovnicí Magistrátu MZ, oboru sociálních vûcí
o konkrétních dopadech na zaﬁízení
Penziony pro dÛchodce.
• RMF bere na vûdomí pﬁedloÏené doklady o této záleÏitosti – pﬁíjezd k pozemkÛm M. a Z. Brázdov˘ch.
• RMF ukládá starostovi zajistit upﬁesnûní podkladÛ vã. stav. rozhodnutí vodojemu.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody mezi
MF a Martinem Bûlínem, Pomnûnková
504, 763 14 Zlín – Kostelec – pomocné a provozní ãinnosti (úklidové, natûraãské, pokos travnat˘ch ploch) dle pokynÛ Ing. Pavla Kopla, vedoucího OSMM
v cenû 60,- Kã/hod. a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dohody o provedení práce mezi MF a sl. P. Klimkovou, Fry‰ták, na zaji‰tûní knihovnick˘ch
sluÏeb – zástup za pí Gavendovou pﬁi
pomocn˘ch pracích a pﬁi knihovnické
ãinnosti, a povûﬁuje starostu podpisem
této dohody.
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• RMF pﬁijímá petici ve vûci provûﬁení
stavby hospodáﬁské budovy A. a J. Pavelkov˘ch v ul. B. Bakaly.
• RMF jako orgán mûsta Fry‰táku nesouhlasí s povolením zmûny stavby ve
smyslu Vyrozumûní zahájení ﬁízení o povolení zmûny stavby vydaného odborem
v˘stavby MûÚ Fry‰ták, ã. j. V 1800/
2006/Ing. K/· – 416 dne 17. 7. 2006.
• RMF dává podnût odboru v˘stavby
MûÚ Fry‰ták k pro‰etﬁení podezﬁení obãanÛ z ul. B. Bakaly k této vûci uvedené
v petici ze dne 4. 7. 2006.
• RMF ukládá starostovi odpovûdût zástupci petiãního v˘boru p. A. Pavelkovi,
Fry‰ták o pro‰etﬁení petiãní stíÏnosti .
• RMF schvaluje bezplatné zveﬁejnûní
kandidátÛ a volebních programÛ politick˘ch stran a hnutí, podávajících kandidátní listiny pro komunální volby 2006
v mûstû Fry‰táku ve Fry‰tack˘ch listech
ã. 9 a 10/2006.

Výzva
k občanům
k 650. výročí
Fryštáku
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku
hodlá v rámci 650. v˘roãí první písemné zmínky o Fry‰táku ocenit ty
osobnosti, které se v˘znamnû podílejí na spoleãenském, kulturním,
sportovním dûní a popularizaci na‰eho mûsta doma i ve svûtû.
Proto si vás, milí spoluobãané,
dovolujeme poÏádat o návrhy osob,
které bychom si mûli v rámci jubilea pﬁipomenout.
Své návrhy (jméno, pﬁíjmení,
druh ãinnosti) mÛÏete ústnû nebo
písemnû nahlásit do konce srpna
v podatelnû MûÚ Fry‰ták (u paní
Nûvy Adamíkové) nebo na kulturním oddûlení (u paní Ivany Pl‰kové).
Dûkujeme za pochopení a spolupráci.

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
A4
A5
A6
A7
A8
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OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta mûsta Fry‰táku ve smyslu ust. § 7 zák. ã. 312/2002 Sb., o úﬁednících
územních samosprávních celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní, vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na obsazení tohoto pracovního místa:
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU
Druh práce: vedoucí odboru správy majetku mûsta
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Platová tﬁída: 10
Místo v˘konu práce: pracovi‰tû Mûstského úﬁadu Fry‰ták
Uchazeã musí splÀovat:
1. Pﬁedpoklady stanovené § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ:
- je státním obãanem âR, pﬁípadnû cizím státním obãanem, kter˘ má v âR trval˘ pobyt,
- dosáhl vûku 18 let,
- je zpÛsobil˘ k právním úkonÛm,
- je bezúhonn˘, tj. nebyl pravomocnû odsouzen:
a) pro trestn˘ ãin spáchan˘ úmyslnû nebo
b) pro trestn˘ ãin spáchan˘ z nedbalosti za jednání související s v˘konem veﬁ. správy.
2. PoÏadavky zamûstnavatele:
- V·, fakulta stavební, obor pozemní stavby v˘hodou,
- znalost stavebního zákona, jeho provádûcích vyhlá‰ek a správního ﬁádu v˘hodou,
- uÏivatelská znalost Microsoft Office,
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz sk. „B“,
- nástup do zamûstnání od 1. 1. 2007.
Jiná v˘dûleãná ãinnost mÛÏe b˘t vykonávána jen s pﬁedchozím písemn˘m souhlasem zamûstnavatele; úﬁedník mÛÏe b˘t ãlenem ﬁídícího, dozorãího nebo kontrolního orgánu
právnické osoby, jejímÏ pﬁedmûtem ãinnosti je podnikání, pouze tehdy, kdyÏ je do nich
vyslán zamûstnavatelem.
V souvislosti s tímto ãlenstvím mu nenáleÏí odmûna za v˘kon takové funkce a nesmí mu
b˘t poskytnuta ani po skonãení pracovního pomûru.
NáleÏitosti pﬁihlá‰ky:
- jméno, pﬁíjmení a titul uchazeãe,
- datum a místo narození uchazeãe,
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe,
- místo trvalého pobytu uchazeãe vã. ãísla telefonu,
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního pﬁíslu‰níka),
- datum a podpis uchazeãe,
- adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeãe.
K pﬁihlá‰ce do v˘bûrového ﬁízení musí b˘t pﬁiloÏeny následující doklady:
- Ïivotopis s uvedením údajÛ o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech
a dovednostech, t˘kajících se oblasti pozemního stavitelství,
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce; u cizích státních obãanÛ téÏ
obdobn˘ doklad dosvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘
doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se ãestn˘m prohlá‰ením,
- úﬁednû ovûﬁená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,
- osvûdãení dle zákona ã. 451/1991 Sb.
Místo, zpÛsob a lhÛta podání pﬁihlá‰ky:
- po‰tou na adresu: Mûsto Fry‰ták, námûstí Míru 43, 763 16 Fry‰ták (obálka musí b˘t
oznaãena znaãkou „vedoucí OSMM“ do 25. 08. 2006 do 13.30 hod.
- osobnû do podatelny Mûstského úﬁadu Fry‰ták, námûstí Míru 43, 763 16 Fry‰ták
(obálka musí b˘t oznaãena znaãkou „vedoucí OSMM“ nejpozdûji do 25. 08. 2006 do
13.30 hodin.
Ve Fry‰táku 31. 07. 2006

Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta mûsta Fry‰táku
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Neztratili svou čest
(Vzpomínky na srpen 1968 a jeho dÛsledky)
21. srpen 1968 patﬁí v na‰ich dûjinách k v˘roãím, které jsou spojeny s rozãarováním, lítostí a zármutkem. Jako kronikáﬁ se setkávám s ﬁadou autentick˘ch
vzpomínek a tím i osudÛ, Ïivotních okamÏikÛ spoluobãanÛ mûsta Fry‰táku. Dnes
nahlédneme do stránek svûdectví plukovníka v.v. Ing. Radoslava Mlãocha, publikovan˘ch ve sborníku VOJÁCI, KTE¤Í NEZTRATILI SVOU âEST (Ministerstvo národní obrany âR, Praha 2002)
V této dobû jsem vykonával funkci náãelníka ‰tábu ãáslavské divize, a pokud
si vzpomínám, byly nám podﬁízeny ãtyﬁi
pluky stíhacích bombardovacích letounÛ, pﬁeváÏnû s v˘zbrojí letounÛ SU
a MIG, s pomûrnû vysokou úrovní bojové pﬁipravenosti. Potrpûl jsem si zejména na to, aby piloti byli cviãeni pﬁedev‰ím v bojov˘ch podmínkách a v pﬁistávání na polních leti‰tích, se schopností
provést rozptyl letecké techniky na vyãlenûn˘ch plochách bez jakéhokoliv radiotechnického zabezpeãení (pﬁistání vybraného velitele na minimální úrovni velitele letky na takové plo‰e a ﬁízení pﬁistání ostatních pﬁímo rádiem z letounu).
21. srpen 1968 mne zastihl na dovolené. V ãasn˘ch ranních hodinách (okolo
4.00 hod.) mi okupaci oznámil velitel
obvodního oddûlení SNB ve Fry‰táku
kpt. Masn˘. OkamÏitû jsem vlastním vozidlem bez rozlouãení s rodinou odjíÏdûl
do mateﬁské posádky, ale cestou jsem
naráÏel na skupiny vojsk, které zabíraly
komunikace, takÏe jsem musel pﬁeváÏnû uÏívat náhradní silnice II. a III. tﬁídy.
Vzhledem k této situaci jsem se dostal
do posádky âáslav aÏ kolem 12.00 hodin. OkamÏitû jsem nechal nastoupit cel˘ ‰táb divize, protoÏe nálady u dÛstojníkÛ byly rÛzné. RÛzné chápu v tom smyslu, Ïe nûkteﬁí „tﬁískali“ brigad˘rkami
o zem na dÛkaz protestu (zejména star‰í) a zhruba 50 % hned zpoãátku zaujalo stanovisko pasivní rezistence.
ProtoÏe velitel se vÛbec nedostavil, musel jsem z hlediska ﬁádÛ velet této divizi
sám. První opatﬁení byla ochranného
charakteru, a to jak ve ‰tábu divize, tak
i u zabezpeãujících útvarÛ. Nechal jsem
vyvézt ve‰keré radiotechnické prostﬁedky praporu spojení a RTZ do polních podmínek k aktivaci záloÏního i bojového
VS, dále vyvézt ﬁadu zásob z leti‰tû, znepﬁístupnit pﬁistávání na leti‰ti vyvezením
nûkteré automobilové techniky na leti‰tní plochu, vyzbrojit ve‰keré vojáky ostr˘m stﬁelivem, zdvojnásobit stráÏe a zesílit ve‰keré sluÏby tak, aby byly plnû bojeschopné. Hlavním mûﬁítkem byla pro
mû osobnû skuteãnost, Ïe jsem zodpovûdn˘ za stav tûchto prostﬁedkÛ, a pokud by prezident republiky nevydal jin˘
rozkaz, tak jsem cítil povinnost tento
majetek chránit. Byl to totiÏ majetek na-

‰í republiky. Mezi dal‰í opatﬁení také
patﬁilo mé naﬁízení zneschopnit pﬁístupové cesty k zásobám leteck˘ch pohonn˘ch hmot. Bylo to z dÛvodu, aby po pﬁípadném pﬁistání letounÛ tzv. „spojeneck˘ch vojsk“, nemohly b˘t tyto letouny
doplnûny pohonn˘mi hmotami – tím bylo
znemoÏnûno jejich dal‰í pouÏití. Cel˘ záloÏn˘ systém velení v polních podmínkách byl plnû rozvinut, na mÛj pﬁíkaz
i u podﬁízen˘ch útvarÛ, ke kter˘m patﬁily
i zabezpeãující leti‰tní prapory a prapory
RTZ. ·táb divize jsem nechal rozvinout
ve sklepních prostorách zámku Îleby
a zabezpeãující jednotky na panství Îleby a Filipov. Tato opatﬁení hodnotím velmi krátce z toho dÛvodu, Ïe povinnost
ochránit bojeschopnost divize jsem povaÏoval za evidentní a nepﬁipou‰tûl jsem
o tûchto opatﬁeních Ïádné diskuze.
V‰em dÛstojníkÛm jsem zakázal odchod
domÛ, naﬁídil obsadit záloÏní stanovi‰tû,
a tím b˘t plnû pﬁipraveni na pﬁípadné
rozkazy z nadﬁízené letecké armády, které v‰ak bohuÏel nepﬁicházely. Pokud si
vzpomínám, vy‰el jen jedin˘ rozkaz, aby
byly spojovací a RTZ prostﬁedky (v pﬁípadû Ïádosti tehdej‰ího OV KSâ) dány orgánÛm k dispozici. Tolik struãnû k vojensk˘m opatﬁením.
Za druhou ãást sv˘ch povinností jsem
povaÏoval spojit se z hlediska velitele
posádky âáslav s ostatními útvar y
v tomto mûstû, které tvoﬁily pﬁedev‰ím
tankov˘ pluk a automobilní prapor.
Na‰el jsem u tûchto orgánÛ velké pochopení a na spoleãné schÛzce jsme pﬁipravili opatﬁení, která budou realizována
v pﬁípadû, Ïe by do SSSR zavleãené orgány státní moci (Dubãek, Kriegel, âerník apod.) byly likvidovány nebo jinak
perzekvovány. âekali jsme na rozkaz
prezidenta, kter˘ nám pﬁed odletem do
Moskvy ﬁekl, aÈ zachováme hlavnû klid
a poﬁádek, a tím usnadníme ﬁe‰ení celé
situace. MÛj postoj vÛãi okupantÛm byl
nekompromisní a do prostor na‰í dislokace nebyly tyto útvary vpu‰tûny. Pokud
si vzpomínám, byly proti nám pﬁipraveny
jednotky nûmecké, polské, a pﬁedev‰ím
jednotky sovûtské, vãetnû tankového
a leteckého pluku. Z vojensk˘ch opatﬁení jsem se kategoricky postavil i k okupaãním vojskÛm, která povaÏovala posádku âáslav za jednu z dominantních

v rámci republiky. Opomnûl jsem zmínit,
Ïe v rámci rÛzn˘ch opatﬁení jsem nechal
„popravit“ orientaãní silniãní ukazatele.
Vydal jsem rozkaz opustit pracovi‰tû ﬁídících létání a znemoÏnit jejich pouÏití
vãetnû bliÏné a dálné radiotechnické
stanice. V rámci tûchto opatﬁení jsem
také provedl základní dohovor s velitelem okupaãních vojsk v na‰em teritoriu
a stanovil tzv. demarkaãní ãáru, po níÏ
smûla okupaãní vojska pﬁistupovat k na‰im ubytovacím prostorÛm. Pﬁijal jsem
toto opatﬁení z toho dÛvodu, Ïe vojáci
byli pﬁipraveni naostro, tzn. pﬁeváÏná
ãást dÛstojníkÛ a hlavnû vojákÛ základní
sluÏby byla pﬁipravena zaãít se bránit.
Zachování klidu a poﬁádku vyÏadovalo
obrovské úsilí, protoÏe názorÛ, místy
i provokativních, bylo nadbytek, takÏe
osobnû jsem povaÏoval za dÛleÏité nav‰tívit vojska osobnû dvakrát aÏ tﬁikrát
v prÛbûhu dne. Jak z OV KSâ Kutná
Hora, tak i od orgánÛ mûsta âáslav
jsem byl velmi ãasto Ïádán o pomoc pﬁi
jednání s okupaãními vojsky. Práce to
byla dosti riskantní, protoÏe pﬁi rekognoskaci, kde jsou okupaãní vojska rozmístûna (v rámci v˘‰e uvedeného dohovoru, kam mohou vstupovat, aby se zabránilo stﬁetu), jsem i s doprovodem byl
sledován a vidûl jsem, Ïe se k nám otáãejí zbranû a kulometná hnízda, ale i tato ãinnost byla nutná, protoÏe pﬁíkaz
prezidenta Svobody – zachovat klid a poﬁádek – byl pro mû jednoznaãn˘. Chci
pouze podotknout, Ïe k vlastní ochranû
mû doprovázela ãeta z velitelské roty
‰tábu divize, ale tato akce nebyla ode
mne vyÏadována. Vojáci základní sluÏby
ji plnili z vlastní iniciativy a pﬁiznám, Ïe
i to mnû dodávalo urãité odvahy, kdyÏ
jsem napﬁ. na MûNV v âáslavi jednal se
zástupci okupaãních vojsk, protoÏe staãilo pohlédnout z okna a vidûl jsem, jak
vhodnû byli vojáci rozmístûni k mé
ochranû. Jestli jim velel nûkter˘ z dÛstojníkÛ velitelské roty jsem v této dobû
nevûdûl, ale cítil jsem vysokou disciplinovanost tûchto vojákÛ.
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Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost
Tečovská 1052, Zlín – Malenovice, PSČ 760 01
(budova stavební firmy Centring, dříve UNICARS);
tel/fax.: 577 158 635; e-mail: apz@cspzlin.cz;
Centrum sluÏeb postiÏen˘m Zlín, obecnû prospû‰ná spoleãnost, vzniklo snahou pﬁím˘ch uÏivatelÛ sociálních sluÏeb
sdruÏen˘ch v humanitárním sdruÏení
Handicap(?) Zlín vytvoﬁit takovou instituci,
ve které by byli schopni ovlivnit druh, rozsah i kvalitu sluÏby, a tak se stali partnery pﬁi jejím poskytování.
Od svého zaloÏení v r. 1996 se postupnû profilovaly jednotlivé segmenty obecnû prospû‰n˘ch sluÏeb. Spoleãnost reagovala na poptávku po sluÏbách jak pro
konkrétní cílové skupiny, tak i po potﬁebném rozsahu a kvalitû.
PracovníkÛm i dobrovolníkÛm, kteﬁí
v na‰í organizaci pracují, se podaﬁilo vytvoﬁit stabilní prostﬁedí pro na‰e klienty.
Spoleãnost je okolím vnímána jako spolehliv˘ partner, kter˘ má své pevné místo
v místní sociální infrastruktuﬁe.
Nejsme charitativní organizace zdÛrazÀující závislost zdravotnû postiÏen˘ch.
Nechceme veﬁejnosti pﬁedkládat obraz
bezmocn˘ch, utrápen˘ch lidí, n˘brÏ obraz
lidí, kteﬁí mohou a umí b˘t uÏiteãní sobû i
jin˘m. Na‰i klienti nestojí na okraji spoleãnosti, nejsou pasivní pﬁíjemci pomoci.
Îijí jako Vy.
AGENTURA PODPOROVANÉHO
ZAMùSTNÁVÁNÍ
Od prosince roku 2005 pracuje pﬁi
Centru sluÏeb postiÏen˘m Zlín, o.p.s.
Agentura podporovaného zamûstnávání,
která se spolupodílí na realizaci projektu
podporovaného zamûstnávání „JDEME DO
PRÁCE“.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY
Projekt podporovaného zamûstnávání
„JDEME DO PRÁCE“ je zamûﬁen na zdravotnû postiÏené nebo sociálnû znev˘hodnûné obãany, kteﬁí z dÛvodu svého znev˘hodnûní obtíÏnû nalézají pracovní uplatnûní na otevﬁeném trhu práce.
Cílem je umoÏnit tûmto lidem získat a
zachovat si vhodné zamûstnání na otevﬁeném trhu práce, souãasnû zv˘‰it míru jejich samostatnosti, posílit jejich pracovní
návyky a motivaci k dal‰ímu profesnímu
rozvoji.
Tato sluÏba je ãasovû omezená a pﬁizpÛsobuje se individuálním potﬁebám
uÏivatele.
Pomoc a podpora je poskytována také
zamûstnavateli klienta. Zahrnuje pomoc s
nejrÛznûj‰í administrativou, úpravou pracovního místa, pracovní náplnû atd.
Podporované zamûstnávání bylo popr-
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vé definováno v USA v roce 1984. V zemích EU a ve Spojen˘ch státech je podporované zamûstnávání moderní, progresivní a osvûdãenou metodou, která napomáhá integraci osob ze znev˘hodnûn˘ch
skupin ve spoleãnosti.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE
O PODPOROVANÉ ZAMùSTNÁVÁNÍ
KOMU POMÁHÁME?
Lidem s:
• mentálním postiÏením
• smyslov˘m postiÏením
• fyzick˘m postiÏením
• kombinovan˘m postiÏením
• du‰evním onemocnûním
• osoby sociálnû znev˘hodnûné
Co musíte splÀovat, abychom Vám
mohli nabídnout sluÏbu podporovaného
zamûstnávání?
• bydlet v regionu Zlínska
• chtít vyuÏívat sluÏbu podporovaného zamûstnávání a aktivnû s námi spolupracovat
• chtít pracovat v bûÏném pracovním prostﬁedí
• mít takové zdravotní nebo sociální znev˘hodnûní, které vám v˘raznû znesnadÀuje najít práci
• stabilizovan˘ zdravotní stav
V âEM VÁM MÒÎEME POMOCI?
• PomÛÏeme vám ujasnit si, jaké jsou
druhy práce, jakou práci byste rádi dûlali, co k v˘konu práce potﬁebujete znát.

• Nauãíte se, kde práci hledat, jak napsat Ïivotopis a vyplnit formuláﬁ Ïádosti o zamûstnání atd.
• PomÛÏeme vám jednat se zamûstnavatelem, s úﬁadem práce a jin˘mi org.
• Do práce s vámi v nezbytné míﬁe mÛÏe
chodit pracovník agentury (pomÛÏe vám
vyznat se na pracovi‰ti, seznámit se
s ostatními pracovníky, dobﬁe vykonávat uloÏenou práci).
INFORMACE PRO ZAMùSTNAVATELE

JAKÉ ZÍSKÁTE V¯HODY?
• Zamûstnávání lidí se zdravotním postiÏením: Zákon o zamûstnanosti ã. 435/
2004 Sb., § 81 odst. 1 stanovuje zamûstnavatelÛm s více neÏ 25 zamûstnanci 4% povinn˘ podíl obãanÛ se zdravotním postiÏením z celkovém poãtu zamûstnancÛ.
• Slevy na daních: Podle zákona o dani
z pﬁíjmu, §35 se sniÏuje daÀ o ãástku
18 000 Kã za kaÏdého zamûstnance se
zdravotním postiÏením a o ãástku 60
tis. Kã za kaÏdého zamûstnance s tûÏ‰ím zdravotním postiÏením.
• Získání motivovan˘ch a stál˘ch zamûstnancÛ
• Odstranûní pﬁesãasové práce vlastních
zamûstnancÛ: Uchazeãe je moÏné zamûstnat na ãásteãn˘ úvazek.
• Zviditelnûní zamûstnavatele: Uvedení
firmy v propagaãních materiálech CSP
Zlín, o.p.s. a dal‰í prezentace na veﬁejnosti.
• Dobré jméno zamûstnavatele - veﬁejnost hodnotí kladnû snahu firem pomoci lidem znev˘hodnûn˘m na trhu práce.
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Informace Ministerstva práce a sociálních věcí
Od 1. ãervence 2006 se mûní nûkteré právní pﬁedpisy, které spadají do kompetence Ministerstva práce a sociálních vûcí (MPSV).
Oblast sociální
Pﬁi posuzování sociální potﬁebnosti lidí,
kteﬁí se musí dietnû stravovat, seod pﬁí‰tího mûsíce zv˘‰í ãástka Ïivotního minima potﬁebná k zaji‰tûní v˘Ïivy a ostatních
základních osobních potﬁeb obãana
(2 400 Kã pro dospûlého jednotlivce).
U diety nízkobílkovinné stoupne o 850
Kã, u diety pﬁi dial˘ze o 850 Kã, u diety
pankreatické o 900 Kã, u diety nízkocholesterolové pﬁi hypercholesterolemii nebo
hyperlipoproteinemii o 900 Kã, u diety diabetické o 1 000 Kã, u diety pﬁi onemocnûní fenylketonurií o 2 000 Kã, u diety pﬁi
onemocnûní celiakií o 2 400 Kã.
Lidé vãetnû dûtí, kteﬁí uveden˘mi nemocemi trpí a nemají dostatek prostﬁedkÛ k úhradû nákladné diety, se mohou
obrátit na pﬁíslu‰né povûﬁené obecní úﬁady podle místa trvalého bydli‰tû a tam
poÏádat o dávku sociální péãe. K Ïádosti
musí doloÏit doporuãení pﬁíslu‰ného odborného lékaﬁe. ZároveÀ musí doloÏit
údaje o v˘‰i pﬁíjmu a v˘dajích. Správní orgán poté posoudí v rámci ﬁízení o pﬁiznání uvedené dávky celkové sociální a majetkové pomûry Ïadatele, popﬁ. spoleãnû
posuzovan˘ch osob.
Od ãervence 2006 bude stát vyplácet
novou dávku státní sociální podpor y
(SSP) – pﬁíspûvek na ‰kolní pomÛcky ve
v˘‰i 1 000 Kã. Dávka je urãena dûtem
nastupujícím do první tﬁídy základní ‰koly, a to od pﬁí‰tího ‰kolního roku.
Pﬁíspûvek budou vyplácet, stejnû jako
ostatní dávky SSP, pﬁíslu‰né úﬁady práce
(v Praze úﬁady mûstsk˘ch ãástí).
Podmínkou nároku na tuto dávku je zápis dítûte do první tﬁídy základní ‰koly,
a skuteãnost, Ïe do konce mûsíce kvûtna
v roce, ve kterém má dítû nastoupit do
‰koly, nedo‰lo k odloÏení povinné ‰kolní
docházky. V pﬁípadû, Ïe dojde k odkladu
nástupu do ‰koly, pﬁiznají úﬁady nárok na
pﬁíspûvek aÏ v roce, kdy dítû do ‰koly nastoupí.
Nárok na dávku vzniká vÏdy 1. ãervna
pﬁíslu‰ného roku a kaÏdé dítû mÛÏe dostat tento pﬁíspûvek jen jednou.
Pﬁíspûvek dostanou pouze ty dûti, na které jejich rodiãe pobírají pﬁídavek na dítû.
Úﬁady berou v potaz to, zdali má Ïadatel
nárok na pﬁídavek na dítû za mûsíc kvûten v roce, ve kterém vznikne nárok na
pﬁíspûvek na ‰kolní pomÛcky.
Od 1. ãervence 2006 uÏ nebudou o pﬁiznání statusu osoby zdravotnû znev˘hodnûné rozhodovat pﬁíslu‰né okresní správy sociálního zabezpeãení (OSSZ), ale
úﬁady práce. Zmûna souvisí s nov˘m zákonem o sociálních sluÏbách a jeho doprovodn˘m zákonem, kter˘ mûní nûkteré

dal‰í právní normy vãetnû zákona o zamûstnanosti.
Zmûny právních pﬁedpisÛ od 1. ãervence 2006
Obãané, kteﬁí budou po 1. 7. 2006 Ïádat o pﬁiznání statusu osoby zdravotnû
znev˘hodnûné, musí Ïádost podat na pﬁíslu‰ném úﬁadu práce. Ten posoudí na základû lékaﬁského vy‰etﬁení jejich zdravotní stav a rozhodne, zda se jedná o osobu
zdravotnû znev˘hodnûnou ãi nikoli. O odvolání pak bude rozhodovat Ministerstvo
práce a sociálních vûcí. ¤ízení o uznání
za osobu zdravotnû znev˘hodnûnou, která byla zahájena pﬁed 1. 7. 2006 a dosud pravomocnû neskonãila, probûhnou
podle dosavadních právních pﬁedpisÛ.
Od 1. ãervence 2006 dojde souãasnû
s v˘‰e uveden˘mi zmûnami k reorganizaci posudkové sluÏby sociálního zabezpeãení. Od tohoto data budou nûkteﬁí posudkoví lékaﬁi pﬁevedeni z okresních
správ sociálního zabezpeãení na úﬁady
práce a vznikne lékaﬁská posudková sluÏba úﬁadÛ práce.
Lékaﬁi úﬁadÛ práce budou posuzovat
mimo jiné zdravotní stav i pro úãely pﬁiznání dávek státní sociální podpory a sociální péãe, coÏ bylo dosud v kompetenci
OSSZ.
Oblast mzdová
Od 1. ãervence 2006 vzroste minimální mzda (MM) o 5,1 %. Mûsíãnû tak budou lidé, kteﬁí minimální mzdu pobírají,
dostávat místo souãasn˘ch 7 570 Kã
7 955 Kã. Minimální hodinová mzda
vzroste ze 44,70 Kã na 48,10 Kã. Tento
krok spoleãnû s dal‰ími opatﬁeními v oblasti zamûstnanosti, daní a sociální politiky smûﬁuje k zatraktivnûní pracovních
pﬁíjmÛ pﬁed pﬁíjmy ze sociálních dávek.
Minimální mzda je nejniÏ‰í penûÏité plnûní, které je zamûstnavatel podle zákoníku práce povinen poskytnout zamûstnanci za vykonanou práci. V˘‰i a podmínky pro její poskytování stanovuje vláda
sv˘m naﬁízením. Minimální mzda byla
v âeské republice poprvé zavedena v roce 1991, a to v jednotné v˘‰i pro celé
území republiky. Její v˘‰e tehdy ãinila
2 000 Kã mûsíãnû. Po zv˘‰ení MM od
1. 7. 2006 by mohl v âR podíl ãisté minimální mzdy k pﬁedpokládané ãisté prÛmûrné mzdû v národním hospodáﬁství dosáhnout témûﬁ 44 %.
MPSV pﬁedpokládá, Ïe MM budou i po
jejím zv˘‰ení pobírat pouze 2 – 3 % zamûstnancÛ. Jedná se pﬁedev‰ím o pracovníky s nízkou kvalifikací, kteﬁí vykonávají jednoduché práce.

V souvislosti se zv˘‰ením minimální
mzdy o 5,1 % od 1. ãervence 2006 vzrostou i minimální mzdové tarify, a to o stejné procento. Sazba minimálního mzdového tarifu 1. tarifního stupnû bude odpovídat minimální mzdû. ZároveÀ se nebude
mûnit pomûr sazeb minimálních mzdov˘ch tarifÛ nejvy‰‰ího a nejniÏ‰ího tarifního stupnû, kter˘ je cca 2,25:1.
Minimální mzdové tarify se uplatÀují ve
firmách, ve kter˘ch neexistují podmínky
pro sjednání mzdy v kolektivní smlouvû.
Zamûstnanci v tûchto podnicích tak nemohou vyuÏívat v˘hod ochrany, které poskytuje kolektivní vyjednávání.
Od 1. ãervence 2006 budou zdravotní
stav posuzovat úﬁady práce
Od 1. ãervence 2006 uÏ nebudou o pﬁiznání statusu osoby zdravotnû znev˘hodnûné rozhodovat pﬁíslu‰né okresní správy sociálního zabezpeãení (OSSZ), ale
úﬁady práce. Zmûna souvisí s nov˘m zákonem o sociálních sluÏbách a jeho doprovodn˘m zákonem, kter˘ mûní nûkteré
dal‰í právní normy vãetnû zákona o zamûstnanosti.
PﬁestoÏe zákon o sociálních sluÏbách
vejde v úãinnost aÏ od 1. ledna 2007, nûkterá ustanovení doprovodného zákona
budou úãinná uÏ od 1. ãervence 2006.
Institut osoby zdravotnû znev˘hodnûné
(nahradil zmûnûnou pracovní schopnost)
zaji‰Èuje lidem se zdravotním postiÏením
zv˘‰enou ochranu na trhu práce, napﬁ.
právo na pracovní rehabilitaci.
Obãané, kteﬁí budou po 1. 7. 2006 Ïádat o pﬁiznání statusu osoby zdravotnû
znev˘hodnûné, musí Ïádost podat na pﬁíslu‰ném úﬁadu práce. Ten posoudí na základû lékaﬁského vy‰etﬁení jejich zdravotní stav a rozhodne, zda se jedná o osobu
zdravotnû znev˘hodnûnou ãi nikoli. O odvolání pak bude rozhodovat Ministerstvo
práce a sociálních vûcí.
¤ízení o uznání za osobu zdravotnû
znev˘hodnûnou, která byla zahájena pﬁed
1. 7. 2006 a dosud pravomocnû neskonãila, probûhnou podle dosavadních
právních pﬁedpisÛ.
Od 1. 7. 206 dojde souãasnû s v˘‰e
uveden˘mi zmûnami k reorganizaci posudkové sluÏby sociálního zabezpeãení.
Od tohoto data budou nûkteﬁí posudkoví
lékaﬁi pﬁevedeni z okresních správ sociálního zabezpeãení na úﬁady práce a vznikne lékaﬁská posudková sluÏba úﬁadÛ práce. Lékaﬁi úﬁadÛ práce budou posuzovat
mimo jiné zdravotní stav i pro úãely pﬁiznání dávek státní sociální podpory a sociální péãe, coÏ bylo dosud v kompetenci
OSSZ.
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Odkaz našich předchůdců
inspirací a pilířem dneška a budoucnosti
Tereziánské a josefínské reformy (zru‰ení nevolnictví, toleranãní patent ad.), my‰lenky osvícenství, dÛsledky napoleonsk˘ch válek a zejména celoevropské revoluce v letech
1848/49 rozh˘baly i zdánlivû poklidné vody pﬁi b˘valé hornouherské hranici. Po Ïivelní pohromû a poÏáru Fry‰táku v roce 1841 se spolu s komplexní pﬁestavbou mûsteãka rozvinuly i hodnoty ãeského národního obrození, jehoÏ dovr‰iteli se
po boku vlastenecky sm˘‰lejících knûÏí a uãitelÛ stali zvlá‰tû
fry‰táãtí vysoko‰kol‰tí studenti, absolventi vídeÀsk˘ch ‰kol
(budoucí architekt Fischer, lékaﬁ Fischer, lékaﬁ Absolon, rodiny Bakalova, Kvapilova...), podnikatel Jadrníãek, pobﬁeznoví
starostové mûsta i ãetní fry‰táãtí Ïivnostníci a seãtelí rolníci.
Velk˘ vliv na kulturní Ïivot (divadlo, hudba, ãtenáﬁství) mûly
styky s Franti‰kem Barto‰em z Mladcové, s malíﬁem Havelkou
z Lo‰tic a obrozensk˘m knûzem slovenského pÛvodu
Danielem Slobodou z Rusavy, pﬁíbuzn˘m slovensk˘ch ‰túrovcÛ, a zejména pﬁíchod buditele - MUDr. Jána ·ípky z Turãianského sv. Mar tina nebo komeniologa
Josefa Krumpholce, kter ˘ stál spolu s
Josefem Miklem u kolébky TJ Sokol.
Jedineãnou postavou fry‰táckého obrození
byl propagátor ãtenáﬁství a lidov˘ znalec klenotÛ literárních Josef Karlík z V˘lant. Po roce 1850 se stal Fry‰ták s okolními obcemi
souãástí okresu Hole‰ov. V roce 1965 vznikl krouÏek ãtenáﬁÛ novin a knih, r. 1880
Spoleãenstvo Ïivností ﬁemesln˘ch, 1883
pûvecko-ãtenáﬁsk˘ spolek Svornost, od 70.
let tu pÛsobily první divadelní skupiny a lidové kapely, v 90. letech obohacuje dûní na
Fry‰tácku hasiãsk˘ sbor a ﬁada spolkÛ a institucí dal‰ích. Klíãovou roli hrálo místní
‰kolství veﬁejné ãi církevní a zásluÏná ãinnost sponzorská. Mecená‰ství na poli kulturním a pozdûji i sportovním povaÏovali v‰ichni podnikatelé
za samozﬁejmost a sami stáli ãasto v ãele rÛzn˘ch institucí.
Polnice 1. svûtové války (1914 - 1918) zhatila mnohé nadûje a krutû zasáhla do osudÛ rodin. Na frontách zahynulo 97
muÏÛ (prvním padl˘m z Fry‰tácka byl Josef Pekárek, prvním
popraven˘m z na‰ich zemí Antonín Grmela). Na 40 vojákÛ bojovalo za svobodu v zahraniãních legiích (v Rusku, Srbsku, Itáli
ãi Francii). Vyhlá‰ení samostatnosti 28. ﬁíjna 1918 znamenalo i pro ná‰ region obrovskou ‰anci. Svûdãí o tom pozoruhodn˘ rozmach hospodáﬁsk˘,duchovní i spoleãensk˘.
V˘robky z Jadrníãkovy a Pekárkovy továrny, PapeÏíkovy sodovkárny, VD Vala‰sk˘ dﬁevoprÛmysl dob˘valy republiku
i Evropu, Sokoli, zemûdûlci, ﬁemeslníci, obchodníci i tovární

dûlníci byli hrdi na svou práci a ctili zákazníka, místní uãitelé,
Sokoli, Orli, hasiãi, kopaná, stejnû jako chovatelé hospodáﬁského zvíﬁectva, koní a od roku 1927 i sálesiáni dokázali vytvoﬁit dílo, pﬁed nímÏ jako historik hluboce smekám! A hlavnû:
dokázali vychovat doma i v Ïivotû veﬁejném pevné charaktery,
‰ikovné lidi a dobré vlastence!
2. svûtová válka, protektorát a 40 let vlády jedné strany
provûﬁilo kvality fry‰tácké pospolitosti, jeÏ se po listopadovém
pﬁevratu 1989 vrátila ke staletími provûﬁenému dûdictví sv˘ch
pﬁedkÛ. Dokládají to kaÏdoroãní podrobné záznamy mûstské
kroniky (jen za léta 1977 do souãasnosti jde o více neÏ 3 tisíce stran textu) i dokumentaãní pﬁílohy (foto, videa, DVD , v˘stﬁiÏky z tisku, plakáty, propagaãní a jiné materiály).
Demokraticky zvolené Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku citlivû váÏí a prosazuje potﬁeby Fry‰táku a jeho obyvatel. Není to
práce jednoduchá (a nebyla nikdy, jak potvrzuje i znám˘ v˘rok
nejvût‰í âe‰ky paní BoÏeny Nûmcové...)
Celá historie Fry‰táku, Dolní a Horní Vsi,
Vítové i obce Lukoveãek, jak jsme ji v posledních letech nûkolikrát formou seriálÛ i
samostatn˘ch ãlánkÛ pﬁedstavili na‰í veﬁejnosti ve Fry‰táck˘ch listech ãi publikacích,
pﬁi besedách nad kronikou i v rámci celomûstsk˘ch akcí, má v mnohém co ﬁíci dne‰ku i budoucnosti. Je svûdectvím pracovitosti, vûrnosti, opravdové lásky k domovu, úcty
k rodiãÛm i prarodiãÛm a rodné zemi.
To nechÈ se nám, milí spoluobãané a mladí
lidé, hluboce zapí‰e do srdcí právû v okamÏicích, kdy si pﬁipomínáme více neÏ 650
let dlouhou cestu obyvatel tohoto mûsta.
KdyÏ se v tûchto parn˘ch dnech probírám
znovu a znovu tisíci fotografiemi, dívám se
do tváﬁí tûch, kdo se tu narodili, Ïili nebo se
rádi navraceli, pﬁipadám si, jako by se zastavil ãas, jako by tu
znovu v‰ichni byli mezi námi.
âeslav ZAPLETAL,
kronikáﬁ mûsta Fry‰táku
P. S. Pokud máte doma je‰tû nûjaké zajímavé fotografie
(napﬁ. star˘ch stavení, dvorÛ, událostí - napﬁ. povodnû aj.),
budeme vám velmi vdûãni za jejich zapÛjãení pro úãely blíÏící se v˘stavy. Na zadní stranu prosíme o informaci, o co nebo o koho jde, místo, rok ãi pﬁibliÏnû dobu. Pﬁedat je mÛÏete v pÛjãovní dobu do knihovny v pﬁízemí penzionu.
Dûkujeme za pochopení a pomoc.

Program oslav 650. výročí první písemné zmínky o Fryštáku
•
•
•
•
•
•

nedûle 10. 9. 2006
pondûlí 11. 9. 2006
stﬁeda 13. 9. 2006
pátek 15. 9. 2006
sobota 16. 9. 2006
nedûle 17. 9.2006

-

vernisáÏ v˘stavy o Fry‰táku - úãinkuje paní Gabriela Vránová, ãlenka ãinohry Divadla Na Vinohradech
beseda v knihovnû s prohlíÏením archivních materiálÛ
filmov˘ veãer - promítání filmu pro dûti, natoãeného ve Fry‰táku V˘buch bude v pût
divadelní veãer - pﬁedstavení Divadla R. Brzobohatého
ﬁemeslnické trhy, módní pﬁehlídka a taneãní zábava
promenádní koncert, slavnostní m‰e svatá koncelebrovaná biskupem K. Herbstem

Oslavy se konají za finanãní podpory Ministrstva kultury âR
Sponzoﬁi: âSAD a.s Vsetín, ALPINE stavebni spoleãnost CZ, s.r.o, Rapos a.s. Hole‰ov, MSI a.s. Zlín, Vratislav Rudolf Fry‰ták
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Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F R Y Š T Á K

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Fryšták ve školním roce 2005/2006
Základní ‰kola Fry‰ták je pﬁíspûvková
organizace s právní subjektivitou od 1. 1.
2003.
Námûstí Míru ã. 7, 763 16 Fry‰ták
Základní údaje o ‰kole
Poãet tﬁíd/Poãet ÏákÛ/Poãet pedagogÛ
/PrÛmûrn˘ poãet na tﬁídu
1. stupeÀ
10/188/10/18,8
2. stupeÀ
8/215/16/26,88
Zapoãítán ¤, Z¤
Celkem
18/403/26/22,4
·kolní druÏina
2/50/2/25
·kolní jídelna má
400 strávníkÛ
V jídelnû pracuje
7 pracovníkÛ
Pﬁi ‰kole pracuje SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel Z· Fry‰ták. Pﬁedseda Alois Langer.
Rada ‰koly zﬁízena k 1. 1. 2006 – pﬁedsedkynû Jana Caisová (zástupce rodiãÛ).
Îákovská samospráva funguje – starostou ‰koly byl Luká‰ Sedláãek.
Pracoval ·kolní sportovní klub (A·SK)
pod vedením Milu‰e ·afáﬁové.
·kola ve spolupráci s Mûstem Fry‰ták
zﬁizuje v rámci „Protidrogového programu“
zájmové krouÏky pro Ïáky ‰koly. Poãet
krouÏkÛ 13, zapojeno 210 ÏákÛ.
Vzdûlávacím programem pro v‰echny
Ïáky je „Základní ‰kola“ ã.j. M·MT 16
847/96-2.
V rámci povinnû voliteln˘ch pﬁedmûtÛ
bylo vyuãováno: Informatika – 4 skupiny,
R˘sování, Literárnû-v˘tvarn˘ semináﬁ – 2
skupiny. V nepovinn˘ch pﬁedmûtech to bylo Cviãení z jazyka ãeského, Cviãení z matematiky, Sportovní hry a NáboÏenství.
Pedagogové ‰koly pracují na pﬁípravû
„·kolního vzdûlávacího plánu“ (·VP). Dva
pracovníci pro‰li ‰kolením „Koordinátor“.
V rámci mezinárodních pﬁátelsk˘ch vztahÛ se Základní ‰kolou MuráÀ (Slovenská
republika), byla uskuteãnûna v˘mûnná akce sportovních turnajÛ.
Celkov˘ prospûch ÏákÛ za ‰kolní rok
2004/2005.
Roãník/Poãet ÏákÛ/S vyznamenáním
/Prospûlo/Neprospûlo/Hodnocení odloÏeno
Celkem I. st.
188/159/29/0/0
Celkem II. st. 215/72/138/2/3
·kola celkem 403/231/167/2/3
Hodnocení v˘sledkÛ v˘chovného pÛsobení
Ve ‰kole jsou ustanoveni dva v˘chovní
poradci, jeden pro volbu povolání, jeden
pro práci s integrovan˘mi a problémov˘mi
Ïáky.
Je ustanoven a pracuje preventista sociálnû patologick˘ch jevÛ.

Je ustavena skupina pro nápravu ﬁeãi a
pomoc ÏákÛm s rÛzn˘m typem dysfunkce.
Pro integrované Ïáky jsou vypracovány
individuální uãební a v˘chovné plány, provádí se pravidelné konzultace s Pedagogicko-psychologickou poradnou a pﬁíslu‰n˘mi centry.
V˘chovné pÛsobení ‰koly je naru‰ováno
rozdílnou v˘chovou v rodinû (vulgarita, promiskuita, krádeÏe,…) a sledováním nevhodn˘ch televizních programÛ dûtmi.
Také mnohé ãasopisy pro dospívající dívky
pod rou‰kou upﬁímnosti „nabádají“ nevhodn˘m zpÛsobem k nemravnému jednání, aÏ k poru‰ování zákonÛ.
89 pochval udûlen˘ch ÏákÛm ukazuje,
Ïe to s celou mladou generací není úplnû
tragické.
Zame‰kané hodiny ve vyuãování
K problematice zame‰kan˘ch hodin je
tﬁeba poznamenat, Ïe je mnohem vy‰‰í na
II. stupni. Poãet zame‰kan˘ch hodin zvy‰uje uvolnûní dûtí na rodinné dovolené
v prÛbûhu ‰kolního roku. Zde je tﬁeba poznamenat, Ïe dûti mají v prÛbûhu roku tﬁi
mûsíce volna! Rodiãe jsou s termíny
prázdnin seznámeni písemnû uÏ v záﬁí,
takÏe mohou své dovolené plánovat vhodnûji. Mnozí si neuvûdomují, Ïe po‰kozují
pﬁedev‰ím své dítû. Dítû zame‰ká v˘uku,
pak ji musí dohánût. Navíc na konci ‰kolního roku nesdílí se spoluÏáky pocity ze
zakonãení práce ve ‰kolním roce. Takto
zame‰kané hodiny pﬁedstavují cca 1 150
vyuãovacích hodin.
Celkem takto zame‰káno 1590 vyuãovacích hodin.
Integrovaní Ïáci
Integrovaní celkem/Tûlesné postiÏení
/V˘vojové poruchy/Kombinovaná post.
10/1/8/1
Zájmová ãinnost a mimo‰kolní aktivity
Îáci na‰í ‰koly se zúãastnili ﬁady akcí,
které navazují na ‰kolní v˘uku a prohlubují znalosti dûtí v daném oboru.
Olympiády: matematická, ãesk˘ jazyk,
pﬁírodovûdná, zemûpisná, historická, chemická, Matematick˘ klokan.
Okresní pﬁebory: florbal, odbíjená, kopaná, stolní tenis, lehká atletika.
V „Dopravní soutûÏi“ tradiãnû obsazujeme pﬁední místa, tentokrát jsme vyhráli
okrsek a v okrese skonãili druzí. V atletice
mlad‰ích ÏákÛ III. místo v okrese.
Pro Ïáky 6. tﬁíd je poﬁádán dva a pÛl
denní seznamovací program ve spolupráci
s „Domem Ignáce Stuchlého“. Sedmé tﬁídy absolvují pûtidenní lyÏaﬁsk˘ kurz. Je poﬁádána ﬁada exkurzí a poznávacích vycházek. Tﬁídy aktivnû spolupracují se zaﬁíze-

ním Hrádek (zaﬁízení pro mentálnû postiÏené dûti). V rámci pﬁechodu dûtí z M· je
zde spolupráce s mateﬁskou ‰kolou.
Podobnû existují náv‰tûvy a vzájemná
sportovní utkání se Z· Lukov.
Pod zá‰titou Mûsta Fry‰ták v rámci
„Protidrogového programu“ pﬁipravuje
Základní ‰kola Fry‰ták ﬁadu zájmov˘ch
krouÏkÛ: Atletika, Florbal ho‰i, dívky,
Pohybové hry, Sportovní hry, Poãítaãe I.,
II., Pﬁírodovûda, Angliãtina pro 3. tﬁídy,
Internet pro IX., Odbíjená I. a II., Házená,
Soubor „Pramének“. Ve v˘‰e zmínûn˘ch
krouÏcích probûhlo 788 v˘ukov˘ch hodin,
Nezanedbatelné jsou rÛzné v˘tvarné
soutûÏe. Na pﬁíklad v soutûÏi Policie âR
obsadila spoleãná prostorová práce ÏákÛ
„Místo ãinu“ první místo. V˘tvarné práce
dûtí jsou vystavovány ve ‰kole.
Îáci ‰koly pod vedením Mgr. Hany
Bﬁezinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúãastÀovali pﬁedstavení „Divadlo nejmlad‰ího
diváka“ v MD Zlín.
Ve ‰kolní budovû je umoÏnûno pracovat
ZU· Morava – obor v˘tvarn˘ a hudební,
dále Karate Jutsu a v˘tvarné aktivity M.
Kunstové.
Inspekce
Inspekce â·I se nekonala. Dne 18. 5.
2005 byla provedena „Tématická kontrola
poÏární ochrany“. Drobné nedostatky které byly zji‰tûny, byly odstranûny.
Závûr v˘roãní zprávy.
Po stránce pedagogické lze Z· Fry‰ták
hodnotit kladnû. Do‰lo ke konsolidaci pedagogického kádru. Také ostatní pracovníci ‰koly na‰li dobr˘ pﬁístup k ÏákÛm a pÛsobí na nû v˘chovnû. Vzhledem k pﬁechodu na ·VP (‰kolní vzdûlávací plán) od roku
2007/2008) se pedagogové pﬁipravují na
tento nov˘ styl v˘uky. Zúãastnili se ﬁady
besed, semináﬁÛ, exkurzí, pﬁedná‰ek a ukázek v˘uky. Je na‰í snahou uplatnit logické uvaÏování, vyuÏít poznatky z teorie v
praxi a spojovat znalosti z jednotliv˘ch
pﬁedmûtÛ v komplexní poznání.
Pro pﬁí‰tí období chceme zv˘‰it ãetnost
práce nov˘mi metodami a také je ãastûji
zaﬁazovat do v˘uky.
Na Ïáky pozitivnû pÛsobí opravená historická budova a novû vybavené tﬁídy.
Z hlediska zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí,
jakoÏ i sníÏení energetické spotﬁeby jsou
nezbytné úpravy pﬁístavby a krãku mezi
starou ‰kolou a pﬁístavbou. V˘mûna stávajících oken, zateplení stûn, zateplení
stropních konstrukcí. Ve druhé etapû pak
vyuÏití solárních panelÛ na stﬁe‰e a zmûna topného systému.
Mgr. Leopold Vavru‰a,
ﬁeditel Z· Fry‰ták
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Házená ve Fryštáku
JiÏ druh˘m rokem provozujeme pod
zá‰titou Z· Fry‰ták krouÏek házené.
Chodí zde dûti ve vûku od 1. – 5. tﬁídy
a uãí se základy práce s míãem a seznamují se s pravidly miniházené, která je pﬁípravou na pozdûj‰í házenou.
V zimû a za nepﬁíznivého poãasí jsme
ve ‰kolní tûlocviãnû, ale jak je trochu
pûknû, tak vût‰inu ãasu trávíme na
venkovním hﬁi‰ti za ‰kolou.
JelikoÏ spolupracujeme se 17. Z· Zlín
- Kﬁiby, kde má na starosti v˘uku miniházené pí. uã. Marta Slavíková, tak máme moÏnost zmûﬁit své zku‰enosti
a dovednosti i s ostatními dûtmi, které
se miniházené vûnují. V leto‰ním ‰kolním roce se nám podaﬁilo zúãastnit se
3 turnajÛ ve Zlínû. Podle v˘sledkÛ se dá
usoudit, Ïe jsme se jiÏ nûco nauãili.
Posuìte sami: na turnaji 12. 3. 2006
jsme obsadili skvûlé 1. místo, 17. 5.
2006 jsme skonãili na 4. místû, 7. 6.
2006 jsme obsadili 1. a 2. místo, jelikoÏ jsme utvoﬁili dvû druÏstva a ve finále jsme hráli proti sobû.
O tyto skvûlé v˘sledky se zaslouÏily
témûﬁ v‰echny dûti, které k nám pravidelnû chodí.
Jsou to: skvûl˘ brankáﬁ Jarda MaÀásek, kterého nám závidí i ve Zlínû, dále
Dominika Kuãná, Katka Nûmcová, Renata Filáková, Nikola Kroupová, Radek
Gregor, David Îák, Pavel Uhﬁík, Krist˘na
Sedlaﬁíková, Nikola Vlãková, Milan Langer a Jakub Svaãina. Chtûla bych jim podûkovat za skvûlé v˘kony a popﬁát do
pﬁí‰tího ‰kol. roku hodnû úspûchÛ v házené i mimo ni /nûkteﬁí z nich se chtûjí
vûnovat házené více, a tak chodí na tréninky také do Zlína/.
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Nejvíce bych ale chtûla podûkovat rodiãÛm dûtí, kteﬁí obûtavû zaji‰Èují dopravu dûtí na turnaje nebo pﬁispívají
drobnostmi na odmûny úãastníkÛm turnaje. Jedná se o pí. Kuãnou, pí. Grego-

rovou, pí. MaÀáskovou, pí. Kroupovou
a p. Îáka.
Tímto patﬁí dík i panu ﬁediteli L.
Vavru‰ovi a paní uãitelce M. ·afáﬁové
za podporu a pomoc pﬁi zaji‰tûní prostor na tréninky a drobné odmûny pro
dûti.
Na závûr chci popﬁát v‰em dûtem
krásné prázdniny, abychom se v novém
‰kolním roce opût se‰li. Doufám, Ïe se
k nám pﬁidají i ti, kteﬁí doposud váhali,
a nebo chtûjí s házenou teprve zaãít
a posílit tak na‰e druÏstvo.
Helena Lupaãová

Kamarádi, modeláři,
motoristé
NezadrÏitelnû se blíÏí termín oslav
650. v˘roãí Fry‰táku a bohuÏel i 5. v˘roãí úmrtí Rudolfa Knedly. Chtûli bychom
uspoﬁádat
v˘stavu
modeláﬁské
a motoristické ãinnosti v na‰em mûstû.
Chtûli bychom ukázat mládeÏi a veﬁejnosti, jak a ãím jste se zab˘vali, jak zruãní a ‰ikovní lidé proslavovali Fry‰ták.
Vyhledejte, opra‰te své exponáty, zapÛjãte je na v˘stavu. Jistû je‰tû máte doma modely letadel, vláãkÛ, lodí, autíãek,
motocyklÛ, dﬁevoﬁezeb, intarzií, rÛzn˘ch
elektronick˘ch, elektrick˘ch pﬁístrojÛ a jin˘ch „hejblat“, které jste vyrobili v modeláﬁsk˘ch krouÏcích. Pokud byste milí
modeláﬁi, váÏení závodníci motoristé
(motokár, motokrosu) zapÛjãili fotografie, plakáty, pﬁípadnû diplomy, které jste
pﬁi soutûÏích obdrÏeli, bylo by to „supr“.
Materiál noste, prosím, do ‰koly jiÏ v
posledním t˘dnu prázdnin S. Knedlové,
která se tû‰í na spolupráci s vámi, na oprá‰ení vzpomínek.
SK
FRY·TÁCKÉ LISTY 8/2006
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Když prší bonbony
KaÏdoroãnû slavíme konec ‰kolního roku dûtsk˘m dnem s názvem „Vítání
prázdnin“. Letos jsme v‰ak mûli o dÛvod víc ﬁádnû pﬁivítat prázdniny, neboÈ v ãervnu bylo v˘roãí 30 let otevﬁení víceúãelové vodní nádrÏe v Lukoveãku.

Mezi pozvan˘mi hosty, kteﬁí se zaslouÏili o vybudování nádrÏe, byli pan
Rudolf Svaãina, Ing. Rudolf P‰eja, pan
Oldﬁich Krajãa st., pan Kvûtoslav Krajãa, pan Vítûzslav Jurá‰ek, pan Mojmír

Krajãa a náv‰tûvníci mohli zhlédnout
malou v˘stavu dokumentÛ o v˘stavbû.
O dne‰ní podobu celého areálu vodní
nádrÏe se v‰ak zaslouÏila celá ﬁada obãanÛ, za coÏ v‰em patﬁí velk˘ dík.

A jak jinak oslavit takové v˘roãí neÏ
vodními hrátkami. Dokonce sluníãko
tak spalovalo, Ïe nebylo moÏné dítka udrÏet a s radostí se vrhala do vody.
SoutûÏe spojené s vodou ãekaly nejen
na dûti, ale i tradiãnû na dospûlé.
Nechybûla ani ukázka modelÛ motorového ãlunu a terénního auta, skákací
hrad. Snad jediné co letos chybûlo byl
dé‰È, kter˘ je poslední dobou pravideln˘m úãastníkem na‰ich akcí.
Pﬁekvapením pro v‰echny v‰ak bylo,
kdyÏ z jasného nebe bez mráãku zaãaly
pr‰et bonbony. Vítání prázdnin zavr‰ila
letka dvou akrobatick˘ch a jednoho ultralehkého letounu, která nûkolikrát
pﬁedvedla prÛlet se zdravicí v podobû
spr‰ky sladkostí.

Byla to nádherná podívaná a nikomu nevadilo, Ïe náhodou dostal bonbonem do hlavy. AlespoÀ uÏ víme jaké to
je, KDYÎ PR·Í BONBONY !
SV
11
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VÝLET
NA PUSTEVNY

PROGRAM
benefičního festivalu

„Pod hvûzdami“ 2006
12. srpna 2006
• 16 – 17 hodin
soutûÏení s Radiem âas pro dûti s
projíÏìkou terénními vozy firmy Simcar
• 17,00 hodin
Wabi Danûk
• 18,00 hodin
skupina Jazovjej
• 18,30 hodin
taneãní vystoupení ÏákÛ ‰koly Mûdílkov˘ch
• 19,00 hodin
talk show s Honzou âensk˘m
• 19,30 hodin
skupina Taurus

V nedûli 11. ãervna 2006 uspoﬁádala místní skupina ââK v˘let na Pustevny a do RoÏnova pod Radho‰tûm.
OdjíÏdûlo se v 8 hodin. Pﬁistaven˘ autobus byl úplnû pln˘ a kaÏd˘ dostal je‰tû pﬁed nastoupením mal˘ kalí‰ek na
lep‰í krok.
První cesta smûﬁovala na Pustevny.
A protoÏe nám poãasí pﬁálo, kaÏd˘ se
vydal dle sv˘ch sil na procházku.
Nûkteﬁí se byli podívat na sochu
Radegasta a nûkteﬁí do‰li aÏ ke kostelíku. Také jsme nav‰tívili nádhernou stylovou restauraci.
Dal‰ím cílem byl skanzen Dﬁevûné
mûsteãko, kde probíhal kulturní program s vystoupením umûlcÛ z rÛzn˘ch
koutÛ svûta.
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Cestou zpût si spoluobãané svûﬁovali své dojmy. Vût‰ina z nás byla unavená, ale v‰ichni spokojení. Také jsme
navázali druÏbu s lidmi z Fry‰táku, kterou jsme zapili slivoviãkou paní Ko‰ákové.
Dûkujeme panu Zapletalovi za zajímavé vyprávûní o kraji, kter˘m jsme byli tak nad‰eni.
E. Hubayová

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Jan Divila

60 let

• 20,00 hodin
taneãní vystoupení ÏákÛ ‰koly Mûdílkov˘ch
• 20,10 hodin
Petr Kotvald s taneãní skupinou
• od cca 21,00 hodin
taneãní zábava se skupinou Labyrint
Obãerstvení a tombola zaji‰tûny,
vstupné dobrovolné.
Leto‰ní v˘tûÏek poputuje ve prospûch
Základní ‰koly praktické a ‰koly speciální pro dûti s více vadami ve Zlínû
na JiÏních Svazích – Stﬁedové.
Pozn.: ãas je orientaãní, zmûna programu vyhrazena!

FRY·TÁCKÉ LISTY 8/2006
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Změna živnostenského zákona k 1. 8. 2006
K 1. 8. 2006 nastávají podstatné zmûny Ïivnostenského zákona a Ïivnostensk˘ úﬁad se tak stává centrálním
registraãním místem.
Obecnû:
- pﬁijímá pﬁihlá‰ky k registraci nebo
oznámení na základû zvlá‰tního právního pﬁedpisu (finanãní úﬁad) od osob
podnikajících na základû ÎO
- pﬁijímá oznámení a hlá‰ení v oblasti
sociálního zabezpeãení od FO podnikajících na základû Ïivnostenského oprávnûní
- pﬁijímá oznámení osob podnikajících
na základû Ïivnostenského oprávnûní
o vzniku voln˘ch pracovních míst nebo
jejich obsazení
- pﬁijímá oznámení a hlá‰ení FO podnikajících na základû Ïivnostenského
oprávnûní vÛãi zdravotním poji‰Èovnám
v rozsahu stanoveném zvlá‰tním právním pﬁedpisem
Obecní Ïivnostensk˘ úﬁad pﬁedává ve
lhÛtû stanovené zvlá‰tním právním
pﬁedpisem ve‰kerá podání, která obdrÏí, pﬁíslu‰n˘m správním úﬁadÛm, které
dále postupují podle pﬁíslu‰n˘ch zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ. Pﬁitom obecní
Ïivnostensk˘ úﬁad neposuzuje úplnost
nebo vûcnou správnost tûchto podání.
Pro ohlá‰ení Ïivnosti, Ïádost o koncesi, registraci pro jiné úﬁady (vãetnû
oznámení zmûn), byly MPO zpracovány
jednotné formuláﬁe (musí b˘t originální barevné), na jin˘ch formuláﬁích nelze
pﬁijat.
Zmûny ÎZ
V‰eobecné podmínky provozování Ïivnosti FO se roz‰iﬁují o povinnost prokázat skuteãnost, Ïe FO (pokud na území
âR podniká nebo podnikala) nemá nedoplatky na pojistném na veﬁejném
zdravotním poji‰tûní (dokládá se ãestn˘m prohlá‰ením, které je souãástí jednotného formuláﬁe).
Odpovûdn˘ zástupce se neustanovuje
u PO u Ïivností ohla‰ovacích, kde není
vyÏadováno splnûní zvlá‰tních podmínek provozování Ïivnosti dle § 7 - volné
Ïivnosti.
Provozování Ïivnosti lze pﬁeru‰it vÏdy
nejdéle na dobu dvou let. Îivnost je pﬁeru‰ena dnem doruãení oznámení o pﬁeru‰ení provozování Ïivnosti ÎÚ nebo pozdûj‰ím datem uveden˘m v oznámení.
V provozování Ïivnosti je moÏno pokraãovat nejdﬁíve dnem doruãení oznámení o pokraãování v provozování Ïivnosti ÎÚ nebo pozdûj‰ím datem uveden˘m v oznámení.

FO mÛÏe spoleãnû s ohlá‰ením Ïivnosti nebo Ïádostí o koncesi na pﬁíslu‰ném ÎÚ téÏ:
- podat pﬁihlá‰ku k daÀové registraci
nebo pﬁíslu‰né oznámení
- oznámit zahájení samostatné v˘dûleãné ãinnosti
- podat pﬁihlá‰ku k dÛchodovému poji‰tûní
- podat pﬁihlá‰ku k nemocenskému
poji‰tûní
- oznámit vznik nebo obsazení volného pracovního místa
- podat oznámení podle zákona o veﬁejném zdravotním poji‰tûní
PO mÛÏe spoleãnû s ohlá‰ením Ïivnosti nebo Ïádosti o koncesi na pﬁíslu‰ném ÎÚ téÏ :
- podat pﬁihlá‰ku k daÀové registraci
nebo pﬁíslu‰né oznámení
- oznámit vznik volného pracovního
místa nebo jeho obsazení
Podnikatel mÛÏe na pﬁíslu‰ném Ïivnostenském úﬁadû ve lhÛtû stanovené
zvlá‰tními právními pﬁedpisy oznámit
téÏ zmûnu údajÛ, pouze pokud tak ãiní
souãasnû s oznámením zmûn dle Ïivnostenského zákona.
V § 46 z.ã. 455/1991 Sb. dochází k
dal‰í zmûnû a to v odst. 1 písmeno e)
- FO pﬁipojí k ohlá‰ení doklad prokazující právní dÛvod pro uÏívání prostor,
do nichÏ umístil místo podnikání, li‰í-li
se od bydli‰tû postaãí písemné prohlá‰ení vlastníka nemovitosti, pﬁípadnû
prohlá‰ení osoby oprávnûné nemovitostí, Ïe s umístûním souhlasí. (Dﬁíve bylo
"doklad o vlastnickém nebo uÏívacím ãi
jiném obdobném právu")
odstavec 2 písmeno d) a e)
- PO pﬁipojí k ohlá‰ení doklad prokazující právní dÛvod pro uÏívání prostor,
v nichÏ má PO na území âR sídlo, neníli ohla‰ovaná adresa sídla jiÏ zapsána
v obchodním rejstﬁíku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven
zvlá‰tním právním pﬁedpisem jako podmínka zápisu do této evidence
Pokud podnikatel (kter˘ podniká nebo
podnikal) od 1. 8. 2006 zároveÀ s ohlá‰ením Ïivnosti (Ïádostí o koncesi) nepﬁedloÏí doklad o tom, Ïe nemá na
svém osobním úãtu evidovány daÀové

nedoplatky a nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpeãení a pﬁíspûvku na státní politiku zamûstnanosti, vyÏádá si tato potvrzení
Ïivnostensk˘ úﬁad u pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ.
TotéÏ platí u v˘pisu z rejstﬁíku trestÛ (jeli zákonem poÏadován).
Pokud si Ïivnostensk˘ úﬁad vyÏádá
u pﬁíslu‰ného orgánu státní správy nebo od Rejstﬁíku trestÛ potvrzení nebo jin˘ doklad potﬁebn˘ k ohlá‰ení Ïivnosti,
nebûÏí lhÛta pro vydání Ïivnostenského
listu. Tato lhÛta nebûÏí ode dne odeslání vyÏádání do dne doruãení potvrzení
nebo jiného dokladu od tohoto orgánu
státní správy. O této skuteãnosti Ïivnostensk˘ úﬁad informuje podnikatele bez
zbyteãného odkladu.
UPOZORNùNÍ !!!
Od 1. 8. 2006 nebudou na Ïivnostenském úﬁadû pﬁijímány formuláﬁe
vytisknuté z internetu, a to v souvislosti s nabytím úãinnosti zákona
ã. 214/2006 Sb., kter˘m se mûní Ïivnostensk˘ zákon, a Ïivnostenské úﬁady se stávají Centrálním registraãním
místem. Ve‰kerá podání, oznámení,
Ïádosti, zmûny, bude moÏno uãinit
pouze na originálních (barevn˘ch) tiskopisech vydan˘ch Ministerstvem
prÛmyslu a obchodu. Tiskopisy budou
k dispozici na v‰ech Ïivnostensk˘ch
úﬁadech.

Počasí 2005 Fryštácko
Srpen
PrÛmûrná ranní teplota se pohybovala okolo +11 °C, kdy nejchladnûji bylo 9. srpna s teplotou +5 °C a 10. srpna +6 °C. Nejtepleji ráno bylo 3. srpna
s +18 °C. Odpolední teploty se pohybovaly na +20 °C, kdy nejchladnûji bylo 4. srpna +16 °C cel˘ den pr‰elo.
Nejtep-leji bylo 1., 3., 20. a 31. srpna
pﬁi teplotû +28 °C pﬁes den. PrÛmûr
odpolední teploty byl +22 °C. Jasn˘ch
22 dní, zataÏen˘ch 9 dní a z toho 6 dní
de‰Èov˘ch. Bouﬁkov˘ den byl 3. srpna,
kde bûhem odpoledne byly 3 bouﬁe s
de‰tûm a jiÏním vûtrem. Dále pak 21.
srpna byly odpoledne 2 bouﬁe s de‰tûm a západním vûtrem. Poslední bouﬁe v mûsíci byla 23. srpna odpoledne
s de‰tûm a v˘chodním vûtrem. Vítr
foukal vût‰inou západní. Pﬁi konci mûsíce mlhavá rána.
A.K.
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Úspěšná vystoupení fryštackých souborů
CM PRAMENY s PRAMÉNKEM
a nového souboru PRAMENY II
v závěru školního roku
Do Fry‰táku pﬁijel dûtsk˘ folklorní umûleck˘ soubor z Koreje. Pﬁi slavnostním pﬁivítání na radnici úãinkoval i ná‰
nov˘ komorní soubor PRAMENY II (housle, kytara, zpûvaãky). Zahráli jsme a zazpívali moje písnû (Z té fry‰tacké strany,
Strom, Skála a TvÛj kraj). Paní Kunstová
k tûmto skladbám zkomponovala virtuosní pﬁedehry, mezihry a dohry, bravurnû je zahrála, ãímÏ zpÛsobila u KorejcÛ
velk˘ zájem o její houslovou hru, také
zpûvaãky M. Matulová a P. DoleÏelová
pﬁedvedly skvûl˘ v˘kon. I mÛj nároãn˘

Za t˘den v nedûli vystupovala CM
PRAMENY s PRAMÉNKEM na Mezinárodním folklorním festivalu v Liptále.
Ten se mÛÏe pochlubit tím, Ïe patﬁí mezi nejstar‰í festivaly v âeské republice.
Velmi nás pﬁekvapilo a potû‰ilo, Ïe tam
cel˘ den prÛbûÏnû z místního rozhlasu
vyhrávalo na‰e CD. Liptálsk˘ starosta
p. Vaculík je nad‰en na‰í hudbou a pﬁipadali jsme si jako doma, kdyÏ to posloucháme. V rámci tohoto festivalu se
konala soutûÏ „O Liptálského ptáãka
zpûváãka“. Na‰e zpûvaãky Krist˘na Do-

leÏelová a Markéta Matulová ze tﬁí prvních cen vyhrály dvû. Navíc M. Matulová
zpÛsobila sv˘m projevem úplnou senzaci. Zpívaly na‰e nové písnû (KdyÏ sem já
‰el a Roboty pﬁestaly). Po vystoupení
CM PRAMENY a PRAMÉNKU jsme sly‰eli od poﬁadatelÛ odborníkÛ (prezidentka festivalu v Luhaãovicích p. Haluzová,
prezident festivalu v Liptále p. Michálek
a jiní), Ïe takové kvalitní vystoupení je‰tû v Liptále nevidûli, ani nesly‰eli.
Dokonce jedna paní z Liptálu prohlásila:
„Mne nezajímá kolik va‰e CD stojí, já
ho musím mít“.
kytarov˘ doprovod vyznûl dobﬁe. V‰ichni
pﬁítomní od srdce zatleskali. Korejsk˘
soubor pob˘val ve Fry‰táku t˘den. Na
rozlouãenou s nimi jim opût zahrál PRAMENY II (zpívaly sestr y DoleÏelovy),
opût soubor sklidil zaslouÏil˘ potlesk.
Dokonce jsme byli pozváni do Koreje.
Pﬁi louãení se v‰echny dûti rozplakaly,
bylo to dojemné.
CM PRAMENY s PRAMÉNKEM byl pozván na vystoupení na Slovensko do
Muránû. V‰ichni mûli moÏnost se seznámit s nádhernou pﬁírodou, hradem,
léãebn˘mi koupelemi a jiné. Na‰e vystoupení se velmi líbilo, posluchaãi nad‰enû tleskali do rytmu a také projevili
velk˘ zájem o na‰e CD nov˘ch fry‰tack˘ch písní a dokonce uãitelka hudby
ﬁekla „Tak mají vypadat písnû“. Pﬁátel‰tí
Slováci se nám velmi vûnovali, jsou velmi pohostinní a dobrosrdeãní. V‰em se
pod Tatrami moc líbilo.
14
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Na‰e soubory PRAMENY s PRAMÉNKEM i PRAMENY II, kvalitnû reprezentují Fry‰ták. Jsme rádi, Ïe jdeme správnou
cestou, neboÈ takové písnû jaké pí‰eme
nemá ani jeden soubor, u divákÛ a posluchaãÛ zpÛsobují velké nad‰ení, coÏ
je dÛkaz, Ïe rozumíme tomu, co dûláme. A to, jak se pûveck˘ soubor pohybovû projevuje a zpívá a CM hraje dokazuje, Ïe vedoucí p. Vlasta Kunstová je
odbornicí na správném místû. ZároveÀ
dûkuji hráãÛm CM Ing. K. Krajãovi, Mgr.
D. Krajãové, L. Görigové, a pûveckému
souboru PRAMÉNEK za skvûlou reprezentaci na‰eho mûsta.
Richard Hovadík

VáÏená paní Vlasto, mil˘ Rí‰o!
Dovoluji si alespoÀ touto cestou Vám co nejvﬁeleji podûkovat za Va‰e CD s nahrávkou nov˘ch fry‰táck˘ch písní, jejímiÏ autory jste právû Vy. Vûnovala mi je moje sestra k narozeninám. Jsem dojat, kolik citu, nálady, osobitého vztahu a umûleckého
kum‰tu se v nich ukr˘vají. Pûveck˘ sbor PRAMÉNEK je prezentuje pﬁímo obdivuhodnû a skvûle. Je to poklad, kter˘ obohatí
mÛj Ïivot. Dûkuji za nûj. Závûreãná píseÀ „OchraÀuj dobré HorÀany“ mne inspirovala k tomu, abych vyprovodila na‰i maminku Hermínu Bûlákovou na poslední cestû 22. ãervna 2006 ve Zlínû.
Moje rodina, se kterou Ïiji na severu Moravy je muzikantská a dovede tento Ïánr ocenit. Máte ná‰ obdiv. Je‰tû jednou za
tento skvost dûkuji. Talent se nezapﬁe a píle je vidût a sly‰et. Díky a opatrujte se.
S pozdravem

Vazeny pane Starosto a mesto Frystak.
Srdecne z Afriky zdravi Jirka G. Verim, ze se vam vsem dari, a ze vas moc neposmutnel FIFA WORLD CUP 2006, predevsim zapas Czech republic vs Ghana. Tady se o tom jeste
neprestalo mluvit. Koneckoncu dopravni prostredky ovesene
reprezentativnimi symboly jsou toho zivym dukazem. Jeste
jednou preji dobry letni den k vam, k nam domu. S Jihoafrickou republikou jsem se rozloucil se slzami v ocich, ale to uz
je udel cestovani. Sve posledni ,,Sbohem" jsem rekl na mezipristani v Johannesburku, na ceste z Durbanu do Accry,
hlavniho mesta Ghany. GHANA-prvni stat zapadni casti Afriky,
ktery jako prvni dobyl svobody. Stat s obyvatelstvem hrdym
na svou zemi. Zluta, cervena, zelena s cernou hvezdou
uprostred. Tak jsem tady, zivy a zdravy.
Asi po 36 hodinach nespani jsem se pred pulnoci 29. cervence 2006 ocitl tvari v tvar imigracnim urednikum. Hned od
pocatku jsem obdrzel nekolik soku a zcela rychle jsem pochopil zakony a jejich vahu. Zakony????
Nicmene rekneme, ze asi ve 2.00 rano jsem se vymotal
ze zmatku. Prvni noc jsem prespal v Accre a nasledujici den
podstoupil skoleni, kde mimochodem dorazil director projektu [nebo mise chcete-li], ktereho se ucastnim, Eric Arthur.
Projekt nese nazev ,,The Help a school".
Ve stejny den opustim Accru na ceste do meho noveho
„domova“. Pantang. Nazev maleho mestecka, jak Eric rika:
„Nove se budujici, nadejna komunita.“ Pantang lezi asi 25km
vychodne od Accry, stale na Pobrezi slonoviny. Na jeho konci
najdeme komplex budov, ktere spolecne vytvari Higher
Heights Academy. Skolu, ve ktere napomaham vzdelavat
ghanske deti ve veku 5-12 let.

Jaroslava Bûláková – Svato‰ová
Chlebovice 215, 739 42 Fr˘dek – Místek 8

Uprimne receno pratele Pantang je ma nejvetsi a nejdrsnejsi zkusenost, kterou jsem kdy prosel. Pocasi, strava, lidi,
ale i to, co napomaha dotvorit tento svet. Komari a jejich malarie, HIV pozitivni deti... .
Vite, komari se snad dostanou vsude, kdyz vam reknu,
kde ted pisi tento dopis, asi mi nebudete verit. Sedim v pokoji, a navic ve stanu, kde je kolem 31°C ted, ve 20.00. Ale
neni nad klidny spanek a jeste klidnejsi nasledujici den.
Vyucuji dve tridy - IV. a V., vek deti 8-12 - matematiku a od
tohoto tydne i vytvarnou vychovu vsech trid. Mou nejoblibenejsi tridou je V. Pokazde, kdyz ty deti rano zasednou do
svych lavic, pohled na ne mi pripominaji jedno prekrasne obdobi, ktere jsem prozil ve Frystaku a ja se musim smat.
Obdobi, kdy jsem vedl folklorni souborek Frystacek a s nim
i zdrave jadro kluku - bratr Honzik, Tomco Zaloha, Marta
Klacel, Marta Halaska, Radecek Vitovsky, Marta Modlitba
a Peta Mlcoch. Ono uz to dnes budou velci chlapi. Zvlaste zak
Daniel Asence Mawutor, ktery svym chovanim pripomina
Radecka. Timto vsechny jmenovane s laskou zdravim.
Kazde rano zahajujeme zpevem a modlitbou. Samotne vyucovani tak zacina kolem 8.30. Matematiku ucim dve hodiny,
prestavka a dalsi dve hodiny. Musim rici, ze jsem si mezi detmi vybudoval vztah, ktery bych popsal asi nasledovne - respekt a zaroven kamarad. Sedime si vazne dobre, berou me.
Ale abych rekl pravdu o techto vecech se nepise nejlip,
musime o tom mluvit, a to az doma, doma ve Frystaku. Jen
jsem vam chtel poslat zpravu o sobe a vubec byti tady
v Ghane. Dalsi zpravu napisi brzy.
Preji vam vsem zdravi, Bozi pozehnani.
Navidenou a s laskou k VAM
JIrka Grygera, Ghana
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mezit je skoro nemoÏné - proto si publicisté v jejím pﬁípadû jiÏ léta vypomáhají ‰katulkou "alternativa". A skupina
Oswald Schneider je alternativou vskutku k lecãemus: acid jazz, crossover, fusion, jazzrock, poprock.
http://www.noise.cz/oswald/

kulturní festival • 24.- 26. 8. 2006
• ãt 24. 8., 14:30
THE RAW HardCore /Slaviãín/
The Raw - mladá kapela ze Slaviãína, kde zapoãali svou dráhu kapely jako, HUP, Substance of Change. The
Raw vychází ze stylu rytmic HardCore,
kter˘ si pﬁedûlává ku obrazu svému.
Pro men‰í pﬁiblíÏení kapely: The Raw vychází z prvopoãátkÛ tohoto stylu. Spojuje melodické prvky Faith No More
s rytmikou KoRn a agresivností Deftones nebo Slipknot. Kapela vystupuje ve
ãtyﬁãlenné sestavû: Jan Laník - kytara,
Jakub Ocelík - baskytara, Xien - hlasov˘
projev, Adam Hrabina (Hrabal) - bicí.
KRUT¯ OMYL alternativa /Zlín/
je ‰iroce Ïánrovû zamûﬁená kapela,
v jejich autorsk˘ch písních mÛÏeme sly‰et reakce na písnû Michala Davida,
stejnû jako ozvûny koﬁenÛ ﬁízné moravské dechovky. Nûkteré písnû jsou o zvíﬁátkách. Tomá‰ Hubáãek - klávesy,
zpûv; Jakub Navrátil - ak. kytara, alt saxofon, zpûv; Jakub Soldán - klarinet, tenor saxofon; David Prokop Buben - muÏ
mnoha tváﬁí; Miroslav Kohoutek - baskytara; Michal Navrátil - bicí;
http://www.krutyomyl.tk
LESNÍ ZVù¤ jazz, funky /Brno/
âlenové této kapely nejsou Ïádn˘mi
nováãky a vût‰ina z nich pro‰la skupinami, které si ve své oblasti vytvoﬁily
slu‰né renomé (Jiﬁí Hradil (Chorchestr)
- klávesy, Milo‰ Rejsek (Sworfishtrom
bones) - zpûv, Martin âech (Chorchestr)
- bicí, Ondﬁej Li‰ka - zpûv) skladby Lesní
zvûﬁe mají odpich, dominantní zvuk
Hradilov˘ch kláves se proplétá s Rejskov˘m loureedovsk˘m zpûvem i Li‰kov˘m rapováním a slamováním.
V jejich repertoáru jsou originálnû
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namíchány ingredience jazzu, funky,
Toma Waitse, Doors, FrancouzÛ, ãernochÛ...
http://www.sft.cz/lz/
FRU FRU alternativa /Tﬁebíã/
Tﬁebíã‰tí FruFru jsou jednou z nejnadûjnûj‰ích mlad˘ch experimentálních
kapel z ãesk˘ch luhÛ, hájÛ, panelákÛ
a slumÛ. Tato silnû alternativní skupina
vystrãila na svût rÛÏky pﬁed ãtyﬁmi lety
v podobû debutu Hmotn˘ svût. FruFru
kombinují etno music s tradicí ãeské
undergroundové tvorby.
http://www.frufru.cz/
BONUS v kinû*
• pá 25. 8., 12:00
BONUS v kinû*
JITUNK COMPANY alternativa
Seskupení vynikajících hudebníkÛ,
kteﬁí v‰ak svÛj talent promarnili. Pﬁesto
jsou jejich vystoupení líbivá a místy
i strhující.
HUP pop-rock /Slaviãín/
Historie kapely HUP sahá ke konci
80. let, od roku 1997 se z doposud stylovû vyhranûného souboru stává seskupení, které se vûdomû ãi podvûdomû vyh˘bá b˘t zaﬁazeno do jakékoliv
‰katulky. Po roce spoleãného hraní se
kapela rozhodla písniãky, které za tu
dobu vznikly, nahrát jako své první demo.
http://www.freemusic.cz/hup
OSWALD SCHNEIDER acid jazz,
crossover, fusion, /Praha/
S tak neobyãejnou hudbou, jakou
na své jiÏ tﬁetí album shromáÏdila praÏská kapela Oswald Schneider, se na‰inec vûru nesetkává ãasto. Stylovû ji vy-

LAPUTA rock
O Laputû se obecnû poﬁád nûjak
moc neví. A to je asi jediné mínus, které by ‰lo k existenci kapely tohoto jména, sloÏené jinak z veﬁejnû vesmûs znám˘ch muzikantsk˘ch osobností, pﬁipsat. S instrumentální profesionalitou
sobû vlastní, která nechává ãasto sráÏet brady fanou‰kÛ údivem, pﬁistupují
ke koncertÛm jinak velmi mile amatérsk˘m zpÛsobem.
http://www.laputa.wz.cz/
Divadelní hra - Bûsna Secret of
sand inside Eyers rock
Kolem opery v Sydney b˘vá hodnû
labutí. Hlavnû k veãeru. K veãeru b˘vá
v hospodách hodnû podivn˘ch lidí.
Hlavnû Ïensk˘ch. Îenské jsou ‰pinavé,
hodnû opilé. Hlavnû s hoﬁkého pití.
Hoﬁké pití pije nejvíc Bûsna. Nechodí
spát. Hlavnû v noci se vyplazí z mûsta
do bu‰e a tanãí. Potkává hodnû klokanÛ. Hodnû klokanÛ se promûní v labutû...
Karolína Tmavá, námût, scénáﬁ, reÏie
• so 26. 8. 12:00
BONUS v kinû*
KÁJOVA KAPELA rock /Otrokovice/
SENZACE P¤Í·TÍHO LÉTA reggae,
hip hop, veselé ska /Zlín/
Kapela Senzace pﬁí‰tího léta
(S.P.L.) je seskupení sedmi mlad˘ch,
nadûjn˘ch a stateãn˘ch muzikantÛ, pﬁeváÏnû ze Zlínska. Hudební styl svérázné
formace je velmi tûÏké pojmenovat, ale
sami muzikanti jej naz˘vají jako "animal
people music". Toto originální oznaãení
zahrnuje reggae, hip hop, veselé ska
a spoustu dal‰ích neidentifikovateln˘ch
stylÛ. S.P.L. hrají v sestavû F.I.L. (bonga, zpûv), Kajak (bicí), Igi (kytara),
Honza (basa), Kuba (saxofon ã. 1),
Honza 2 (saxofon ã. 2) a Blanice (zpûv).
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SULTAN SOLIMAN ska, reggae
/Ostrava/
Sultan Soliman je souborem v jehoÏ
tvorbû se mísí prvky ska, reggae místy
punku a v novûj‰ích kompozicích lze
sly‰et i nádechy jazzu. Tyto rytmy pﬁetavují do vlastní podoby a naz˘vají tento produkt RASTA ESTA... Jde o pÛsobiv˘ taneãní styl, kter˘ nikoho nenechá v
klidu...
http://sultansoliman.energia.cz/
KUPÉ funky, jazz /Zlín/
Funky kapela fungující od roku
1994. Kupé se snaÏí osobit˘m zpÛsobem vstﬁebat v‰echny v˘znamné podnûty, kter˘mi funky scéna od poãátku
70. let pro‰la. Tomu odpovídá také repertoár, kter˘ se kromû vlastní tvorby
vûnuje také úpravám standardÛ a to
poãínaje takov˘mi klasikami jako je
“Cantaloop” Herbie Hancocka pﬁes
“I feel good” Jamese Browna, aÏ po píseÀ “Jungle Boogie” z Tarantinova filmu
Pulp Fiction.
Kupé: Martin Kuchaﬁ-kytara, zpûv,
Zdenek Maru‰ák-saxofon, zpûv, Radek
Bednaﬁík-altsaxofon, Ivo Thurner-trubka, Markéta Lamo‰ová-zpûv, Petr Stojan-klávesy, Per t ÎÛrek-bicí, Hynek
Sedlák-baskytara.
http://www.gedip.cz/kupe/
LOS PEJOROS poloimprovizující divadlo /Olomouc/
Divadlo Los Pejoros je poloimprovizující skupina vzniknuv‰í pﬁibliÏnû pﬁed
dvûma roky na scénû jedné z Olomouck˘ch ãajoven. Vût‰ina ãlenÛ Los
Pejoros se angaÏuje v divadle Tramtarie
a stejnû tak v amatérském Divadle Na
cucky (jako herci, dramaturgové ãi reÏiséﬁi).
http://www.lospejoros.wz.cz/
*BONUSY v kinû
Pro náv‰tûvníky máme pﬁipraveny
speciální bonusy, které nebudeme prozrazovat. Tyto kulturní bonbónky budou
podávány ve fry‰táckém kinosále. V‰e
se vãas dozvíte.
Místo: FRY·TÁK, farní dvÛr vedle
kostela, (8 km od Zlína)
Pﬁedprodej: na cel˘ festival 250,Kã (v âajovnû - múzickém klubu, pa-ne
do 20. 8.)
Vstupné: jednodenní 120,- Kã, na
cel˘ festival 320,- Kã. Dûti do 14 let,
dÛchodci a tûlesnû ãi mentálnû postiÏení ZDARMA.
Poﬁádá: obãanské sdruÏení Z KOLA
VEN za finanãní podpor y Mûsta
Fry‰ták.
www.malysvet.zde.cz web festivalu

Festival dechových a folklorních souborů
13. roãník Mezinárodního festivalu dechov˘ch a folklorních souborÛ probûhne
ve dnech 31. srpna. aÏ 3. záﬁí 2006 a zpﬁíjemní tak obyvatelÛm Zlína poslední
prázdninov˘ víkend. Vystoupení se dále uskuteãní v Zoo Le‰ná a v Luhaãovicích.
Obyvatelé Zlína se mohou tû‰it také na festivalov˘ prÛvod mûstem, kter˘ probûhne
v sobotní podveãer.
PROGRAM:
âtvrtek 31. 8. 2006
19.00 h Zahajovací koncert (námûstí Míru)
Pátek 1. 9. 2006
17.00 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (námûstí Míru)
17.00 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (âepkov)
19.30 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (námûstí Míru)
19.30 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (âepkov)
Sobota 2. 9. 2006
10.00 h Vystoupení dechov˘ch hudeb (námûstí Míru)
14.00 h Vystoupení dûtsk˘ch folklorních souborÛ (ZOO Le‰ná)
15.00 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (námûstí Míru)
15.00 h Vystoupení dechov˘ch hudeb (âepkov)
18.00 h Festivalov˘ prÛvod mûstem (tﬁ. T. Bati)
19.30 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (námûstí Míru)
19.30 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (âepkov)
Nedûle 3. 9. 2006
10.00 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (námûstí Míru)
10.00 h Vystoupení dûtsk˘ch folklorních souborÛ (âepkov)
10.00 h Promenádní koncert dechov˘ch hudeb (Luhaãovice)
14.00 h Poﬁad dechov˘ch a folklorních souborÛ (Luhaãovice)
Festivalu se zúãastní 8 dechov˘ch orchestrÛ a 7 folklorních souborÛ z âeské republiky, 5 dechov˘ch orchestrÛ a 5 folklorních souborÛ ze zahraniãí (Itálie, Maìarsko, Polsko, Rakousko, ¤ecko, Slovensko, Ukrajina). Dramaturgie jednotliv˘ch poﬁadÛ bude zveﬁejnûna v programové broÏuﬁe festivalu a bude k prodeji v prÛbûhu
festivalu.
Poﬁadatelé - Hudební sdruÏení Zlín, Statutární mûsto Zlín, Vala‰sk˘ soubor
Ka‰ava, spolupoﬁadatelé - DÛm kultury, s.r.o., Zoo a zámek Le‰ná.
Projekt se koná za finanãního pﬁispûní Ministerstva kultury âR, fondu kultury
Zlínského kraje, kulturního fondu mûsta Zlína a Evropské unie, pod zá‰titou ministra kultury âR, hejtmana Zlínského kraje Libora Luká‰e a primátora mûsta Zlína
Tomá‰e Úlehly.
Dal‰í informace na www.vdoz.wz.cz
UpozorÀujeme obyvatele Zlína, Ïe v dobû prÛvodu, tj. v sobotu 2. záﬁí od 17
do 19 hodin nepojede autobus na lince 31 po tﬁ. T. Bati, ale po ul. ·tefánikova.
Pramen: www.mestozlin.cz

36. ročník Barum rally Zlín 2006
- doprovodný program
24. srpen 2006 v 18.30 hodin, námûstí Míru (prostory u Radnice)
Barum rally Zlín 2006 - OPEN KONCERT
Reflexy, Legendy se vrací a DùDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
25. srpen 2006 ve 23.00 hodin, námûstí Práce (prostory pﬁed Velk˘m kinem)
Global Assistance Mega Disco Show
DJ Martin Hrdinka, Abba, Beatles, ohÀostroj a pﬁekvapení
26. srpen 2006 ve 13.00 hodin, námûstí Práce (prostory pﬁed Velk˘m kinem)
Show nejen pro rodiny s dûtmi
MAXIM TURBULENC, skupiny Infinity a BarbekjÛ. Exhibice rokenrolu, atrakce
(napﬁ. nafukovací hrady, skluzavky, trenaÏér F 1 a mnoho dal‰ích). Atrakce budou
zpﬁístupnûny od 11 h.
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Hasičská soutěž ve Fryštáku

V nedûli 2. ãervence t.r. jsme uspoﬁádali na fotbalovém hﬁi‰ti TJ
Fry‰ták jiÏ 7. roãník hasiãské soutûÏe
o Putovní pohár starosty mûsta
Fry‰táku.
Za krásného poãasí pﬁijela do
Fry‰táku zatím rekordní úãast 37 t˘mÛ
muÏÛ a 11 muÏstev nûÏného pohlaví.
Také divákÛ a fandÛ tohoto nároãného
a krásného sportu pﬁihlíÏelo neb˘valé
mnoÏství. Zahájení a závûreãné vyhodnocení provedl starosta mûsta Mgr.
Lubomír DoleÏel. Celá soutûÏ se díky
velkému mnoÏství závodníkÛ protáhla
aÏ do pozdních odpoledních hodin. Kdo
ale vydÏel do konce byl odmûnûn kvalitními v˘kony v‰ech soutûÏících po celou dobu trvání soutûÏe. VÏdyÈ v muÏské kategorii dûlilo první místo od pátého místa pouh˘ch 0,26 sec!! Krásn˘
putovní pohár byl svûﬁen na rok do drÏení druÏstvu z DrÏkové. Fr y‰tacké
muÏstvo bylo nervóznûj‰í pﬁed domácím publikem více neÏ jindy, obsadilo
stﬁed tabulky 20. místem.

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY!
Vzhledem k mnoÏícím se pﬁípadÛm
naru‰ení obãanského souÏití a narÛstajícím ‰kodám na majetku i újmám na zdraví spoluobãanÛ, a to v dÛsledkÛ volnû se
pohybujících psÛ, opakovanû upozorÀuji
v‰echny majitele psÛ, aby – v souladu se
zákonem – zajistili, aby se psi volnû nepohybovali po veﬁejn˘ch prostranstvích,
pﬁípadnû nevnikali na soukromé pozemky
(ust. § 127 odst. 1 obã. zák.). Souãasnû
pﬁipomínám, Ïe pﬁi pohybu zvíﬁete na veﬁejném prostranství je jeho majitel povinen pﬁijmout taková opatﬁení, aby se zamezilo ohroÏení zdraví obãanÛ (pouÏití vodítka, náhubek).
RovnûÏ obãany upozorÀuji, Ïe za úãelem operativního ﬁe‰ení pﬁípadÛ toulav˘ch
a nebezpeãn˘ch psÛ (pro potﬁebu odvrácení akutního nebezpeãí ohroÏení zdraví,
Ïivota ãi jin˘ch ‰kod) je nezbytnû nutné –
na základû platné smlouvy s Mûstskou
policií Zlín – okamÏitû volat odchytovou
sluÏbu MPZ pﬁes tel. ãíslo 156, která, na
základû telefonické ãi pﬁímo osobní autorizace starostou ãi místostarostou, neprodlenû realizuje odchyt. Jen tímto zpÛsobem úãinnû spoleãnû zamezíme ‰íﬁení
zmiÀovaného ne‰varu a upevníme sousedské vztahy.
Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta mûsta

Podûkování a velké uznání za velmi
kvalitní soutûÏní odpoledne patﬁí místním organizátorÛm (hasiãÛm), Mûstu
Fry‰ták za krásné poháry pro nejlep‰í
t˘my, TJ Fry‰ták za pÛjãení areálu,
zvlá‰È panu ÎÛrkovi za velmi kvalitní pﬁípravu trávy. Velké podûkování patﬁí téÏ
v‰em sponzorÛm za finanãní dary k té-

to soutûÏi, ocenit ty nejlep‰í v obou kategoriích nám pomohly tyto fry‰tácké
firmy: Hanák náﬁadí, MAVA kovolisovna,
ELSO system s.r.o., Okenní systémy
Zlín, SIMCAR v.o.s., ·enk Horní Ves,
Uzenáﬁství ·evãík Pavel, Trafika pan
Matûjíãek.
LR

V˘sledky muÏi:
1. DrÏková ZL 17,36
2. Brumov ZL 17,46
3. V. Oﬁechov A ZL 17,52
4. V. Oﬁechov B ZL 17,57
5. ·arovy ZL 17,62
....
20. Fry‰ták ZL 20,09
V˘sledky Ïeny:
1. Lhota ZL 19,71
2. Loukov KM 20,38
3. Hﬁiv. Újezd ZL 21,31
4. Poãenice KM 32,01
5. Racková ZL 23,04
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VELKÉ KINO ZLÍN - SRPEN
1. – 2. srpna v 17 a ve 20 hodin
SUPERMAN SE VRACÍ
USA-’06-154 min.-tit.-prem.-W. Bros.-(12)
Nejoblíbenûj‰í ze superhrdinÛ otevírá novou kapitolu ságy.
V hlavních rolích Brandon Routh, Kate
Brosworth, Kevin Spacey
ReÏie: Bryan Singer
vstupné 80 Kã
3. – 9. srpna v 17 hodin
ZA PLOTEM
USA-’06-83 min.-ã. dabing-Bontonfilm-(0)
KdyÏ venku zaãne zuﬁit jaro, probouzejí se
ze zimního spánku i ti nejvût‰í spáãi. Îelví sameãek Verne a jeho kamarádi z lesa
po procitnutí zjistili, Ïe jim kolem domova
vyrostl vysok˘ Ïiv˘ plot.
ReÏie: Len Blum, Lorne Cameron
vstupné 70 Kã
3. – 9. srpna v 19.30 hodin
SILENT HILL
USA/Jap.-126 minut-prem.-Falcon-(15)
Mladá matka Rose (Radha Mitchell) se
marnû snaÏí najít léãbu pro svou dceru
Sharon, která onemocnûla zvlá‰tní nemocí. KdyÏ jí lékaﬁi doporuãí, aby Sharon umístila do psychiatrické léãebny, rozhodne
se i s dcerou utéci a pokusit se najít záchranu ve vesnici Silent Hill, o níÏ Sharon
neustále mluví ze spaní.
ReÏie: Christophe Gans vstupné 80 Kã
Pondûlí 7. srpna v 10 hodin
FKS
ZKROCENÁ HORA
USA-2005-134 minut-titulky-Bioscop-(15)
Pﬁíbûh lásky a pﬁátelství – pﬁíbûh dvou
mlad˘ch muÏÛ – ranãera a kovboje, kteﬁí
se poznali v létû roku 1963 a stali se pﬁáteli na cel˘ Ïivot. Film získal 3 Oscary za
rok 2005 – za reÏii, hudbu a scénáﬁ
ReÏie: Ang Lee
vstupné 25 Kã
10. – 16. srpna v 17 a ve 20 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU
– TRUHLA MRTVÉHO MUÎE
USA-’06- 151 min.-tit.-prem.-Falcon-(0)
DobrodruÏné a velkolepé pokraãování filmového hitu z roku 2003
V hlavních rolích Johnny Depp, Orlando
Bloom, Naomie Harris, Keira Knightley
ReÏie: Gore Verbinski
vstupné 85 Kã
17. srpna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
ANGEL-A
Fr.-’05-90 min.-tit.-prem.-Bioscop-(12)
Gangster paﬁíÏského podsvûtí André
(Jamel Debbouze) má dluhy, vymahaãi
jsou mu v patách, a tak se rozhodne skoncovat se Ïivotem. Na mostû, odhodlan˘ ke

skoku, v‰ak není sám. Spatﬁí krásnou dívku, která se chystá udûlat to samé...
ReÏie: Luc Besson
vstupné 60 Kã
18. – 23. srpna v 17 hodin
KOUZELNÁ CHÒVA NANNY McPHEE
USA-’05-99 min.-ã.dab.prem.-Bontonfilm-(0)
KdyÏ dûti zaãnou pﬁerÛstat rodiãÛm pﬁes
hlavu, mûli by si na nû poﬁídit chÛvu.
JenÏe kdyÏ nezvladatelné ratolesti zlikvidují sedmnáct peãovatelek v ﬁadû, existuje jediné ﬁe‰ení – dáma jménem Nanny
PcPhee…
ReÏie: Kirk Jones
vstupné 70 Kã
18. – 23. srpna v 19.30 hodin
16 BLOKÒ
USA-’05-105 min.-tit.-prem.-Bioscop-(12)
Po proh˘ﬁené noci je policista Jack (Bruce
Willis) povûﬁen jednoduch˘m úkolem: zajistit pﬁevoz bezv˘znamného zlodûjíãka
Eddieho (Mos Def) z policejní stanice k v˘slechu u soudu. Nev‰imne si ale, Ïe jsou
celou dobu sledováni...
ReÏie: Richard Donner
vstupné 80 Kã
Stﬁeda 23. srpna ve 14 hodin
FKS
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU
âR-2006-113 minut-Falcon-(0)
Komedie podle bestselleru Michala
Viewegha.
ReÏie: Jiﬁí Vejdûlek
vstupné 25 Kã
24. – 27. srpna v 17 hodin
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU
âR-2006-113 minut-Falcon-(0)
Komedie podle bestselleru Michala
Viewegha. Na dovolenou autobusem k
Jadranu vyráÏí náhodná skupinka cestujících… V hl. rolích A. Polívková, E.
Holubová, B. Klepl, J. ·tûpánková, K.
Fialová
ReÏie: Jiﬁí Vejdûlek
vstupné 75 Kã
24. – 27. srpna v 19.30 hodin
+ 28. – 30. srpna v 17 hodin
·IFRA MISTRA LEONARDA
USA- 2006-148 minut-Falcon-(12)
Proslul˘ symbolog Robert Landgon (Tom
Hanks) je jedné noci pﬁivolán do Louvru k
vraÏdû místního správce, kter˘ za sebou
zanechal spoustu mystick˘ch stop a symbolÛ. S pomocí policejní kr yptoloÏky
Sophie Neveu (Audrey Tautou) zaãíná odkr˘vat sérii ohromujících tajemství ukryt˘ch v dílech Leonarda da Vinciho, která
neomylnû vedou k pradávné organizaci, jejímÏ cílem je stﬁeÏit dva tisíce let staré tajemství….
ReÏie: Ron Howard
vstupné 80 Kã

28. a 29. srpna v 19.45 hodin
(a)
BESTIE KARLA
USA-’05-99 min.tit.-prem.-Bioscop-(18)
Pﬁíbûh nejbrutálnûj‰í vraÏedkynû ãeského
pÛvodu natoãen˘ na motivy skuteãn˘ch
událostí.
V hlavní roli Laura Prepon
ReÏie: Joel Bender
vstupné 80 Kã
30. srpna v 19.45 hodin
Uzavﬁené pﬁedst. pro ãleny V.I.P. klubu
LEMRA LÍNÁ
USA-2006-98 min.-tit.-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. Najali si proto krásnou Paulu,
aby mu trochu pomohla….
ReÏie: Tom Dey
vstup na prÛkaz V.I.P. klubu
nebo na kupón z T˘deníku Zlínska
31. srpna – 6. záﬁí v 17 hodin
GARFIELD 2
USA-’06- 77 min.-prem.-ã. dab.-Bontonfilm-(0)
Garfield, v‰emi milovan˘ch kocour, odjíÏdí
do Evropy. Cestuje spoleãnû s vûrn˘m parÈákem fenkou Odie, aby pﬁekvapili svého
páníãka Jona, kter˘ je právû s pﬁítelkyní
Liz v Lond˘nû…
ReÏie: Tim Hill
vstupné 80 Kã
31. srpna – 6. záﬁí v 19.30 hodin
MIAMI VICE
USA-’06-146 min.- tit.-prem.- Bontonfilm-15)
Îádné pﬁíkazy. Îádná pravidla. Îádné zákony. Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) spoleãnû s partnerkou Trudy vnikli do komunity
pa‰erákÛ drog. Ricardo je polda pracující
v utajení. Sonny Crockett (Colin Farrell) vyuÏívá své bezedné charisma k nepﬁetrÏitému flirtování, dokud se bûhem spolupráce
s v˘‰e zmínûnou skupinou pa‰erákÛ nezadá s manÏelkou jejich ‰éfa. I Sonny je
polda pracující v utajení…. SloÏit˘ pﬁípad
ale dotlaãí Crocketta a Tubbse aÏ na hranici, která stírá rozdíly mezi zloãincem prav˘m a fale‰n˘m….
ReÏie: Michael Mann
vstupné 80 Kã
Pﬁedstavení pro dûti v sobotu v 15 hodin
se v mûsíci srpnu NEKONAJÍ

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.
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Matrika



SRPEN 2006
JUBILANTI

Vûra Fi‰erová
Drahomíra ·vajdová
Ludmila Buchtová
Marie Vlãková
Otilie Jurãíková
Eva Skﬁivánková
Mgr.Jarmila Sklenaﬁíková
Josef Dvoﬁák
Vladimír Svaãina
Danislava âalová
Ladislav Sm˘kal
Stanislava âervenková
RÛÏena Dlabajová
Vladimír Koneãn˘
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65
94
70
70
60
65
60
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60
70
85
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let
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Okénko ochrany přírody

NEDOSTATEK POPELNIC VE FRYŠTÁKU

NAROZENÍ

David Skoumal
David Sklenaﬁík



Město Fryšták děkuje touto cestou firmě ČSAD Vsetín, a. s.
za finanční podporu družebních dnů mezi městem Fryšták
a obcí Muráň.
-STA-

ÚMRTÍ

Hermina Bûláková ve vûku 87 let
Ludmila Pou‰ová ve vûku 88 let
ZLATÁ SVATBA - 50 let od uzavﬁení
manÏelství slaví Antonín a Stanislava DLABAJOVI z Fry‰táku.
Do dal‰ích spoleãn˘ch let pﬁejeme
hodnû rodinné pohody, lásky, ‰tûstí
a hlavnû mnoho zdraví.

PODùKOVÁNÍ
Ráda bych podûkovala touto cestou
paní Jarce Konãákové, která na‰la mou
ztracenou penûÏenku, leÏící u pﬁechodu
na námûstí ve Fry‰táku. V dobû, kdy jsem
je‰tû ani nezjistila tuto ztrátu, poctila mû
svou náv‰tûvou nálezkynû a penûÏenka
mi byla pﬁedána. Byla jsem nejprve pﬁekvapena ztrátou, ale zároveÀ velmi potû‰ena poctiv˘m pﬁístupem.
VaÏme si takov˘ch spoluobãanÛ!

Milena ·ímová

“…a také odpadkov˘ch ko‰Û“, stûÏuje si Fry‰táck˘ potok. Bezradní obãané tohoto jinak vcelku ãistého mûsteãka jsou proto nuceni házet odpadky do potoka.
Ten se zaãíná nemilosrdnû plnit a jeho, místy ?kdoví proã?, do latû srovnané koryto, hrozí pﬁeplnûním.
Mladí ochránci pﬁírody z pﬁírodovûdného krouÏku Z· Fry‰ták se proto ve stﬁedu 7. ãervna rozhodli vzít váÏnou situaci do vlastních rukou a stabilizovat tak zdej‰í kritick˘ stav. Na pomoc jim pﬁi‰li uãitelé, hastrmani, víly i samotn˘ Jan Nepomuck˘.
„Zákrok probíhal celkem hladce“, zmínil se jirka. „Nechápu, proã tam ten bordel furt nûkdo hází?“, opakovali si pﬁi záchranné akci Ladik se StaÀou stále znovu.
JelikoÏ na celou operaci byla pouÏita nejmodernûj‰í technika, jako napﬁ. napichovátka Martina a Jirky, ponorné gumáky Matûje a Janeãka, Honzova obojÏivelná
koleãka ãi Michalova lyÏaﬁská hÛlka, byly kromû dal‰ích asi 200 kg odpadu vyloveny také zánovní lyÏe, v˘fuk ãi stará beãka. Prázdná.
Celá záchranná mise trvala asi 3 hodiny a probíhala v úseku od poÏární zbrojnice aÏ po most brigádníkÛ.
Velké podûkování patﬁí v‰em dobrovoln˘m ochráncÛm a ochránkyním, z nichÏ
nûkolik vodu pocítilo cel˘m povrchem tûla. Dále pak panu starostovi Mûsta
Fry‰táku, pod jehoÏ zá‰titou se celé ãi‰tûní konalo, také v‰em obãanÛm bez popelnic, kteﬁí potﬁebu této zcela zbyteãné akce zapﬁíãinili a hlavnû onomu
Fry‰táckému potoku, kter˘ díky Bohu stále je‰tû teãe.
Pﬁí‰tí podobné zbyteãné práce navíc se doufám, váÏení obãané s popelnicemi,
jiÏ nedoãkáme, pﬁestoÏe se na ni na‰i opravdu obdivuhodní mladí pﬁírodo-ochránci tû‰í. Co kdybychom je nechali dûlat radûji nûco smysluplnûj‰ího?
Více informací hledejte ve va‰ich popelnicích...
…Ïivot v pﬁírodû

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 800 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
Odpovûdná redaktorka Ivana Pl‰ková. Grafická úprava a zlom RENO Zlín. Tisk Bc. David Mikala. Registraãní ãíslo MK âR E 13006

