XFL5/2007 24.4.2007 15:00 Stránka 1

5
vydává Mûsto Fr y‰ták • r oãník XVII • ãíslo 5 • kvûten 2007 • cena 10 Kã

Zastupitelstvo města Fryštáku
přeje všem maminkám k jejich svátku
hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody,
hodně úspěchů v naplňování
svého každodenního poslání...
UPOZORNĚNÍ
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku zve obãany na

veﬁejné projednávání
Studie úprav prostoru námûstí Míru ve Fry‰táku,
které se uskuteãní ve ãtvrtek dne 10. 5. 2007
od 17.00 hodin v kinosále ve Fry‰táku.
V rámci tohoto projednání bude zájemcÛm prezentována studie
formou vizualizace (dataprojektorem) a komentáﬁe projektanta.
Cílem prezentace je získat co nej‰ir‰í spektrum názorÛ k vybranému zámûru,
aby nová podoba námûstí (která je v souãasné dobû
z hlediska funkãního i estetického jiÏ nevyhnutelná),
co nejvíce korespondovala s názory i pﬁedstavami na‰ich obãanÛ.
Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 6/2007/V ze dne 4. dubna 2007 (V˘bûr)
• RMF bere na vûdomí písemné oznámení radního Mgr. Petra Pagáãe, podané ve smyslu ust. § 8 zákona ã. 159/
2006 Sb., o stﬁetu zájmÛ, a v návaznosti na ust. § 7 téhoÏ zákona, a v souladu s ust. § 83 odst. 2 zák. ã. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení),
v plat. znûní, a to z dÛvodu jeho úãasti
v konkursním ﬁízení na místo ﬁeditele
Z·F, ãímÏ se s okamÏitou platností vyluãuje z rozhodovacích procesÛ (hlasování) ve v‰ech záleÏitostech t˘kajících
se konkurzu.
• RMF v souladu s ust. ãl. VI bodu 11
zﬁiz. listiny p. o. M·F a v souladu se
zprávou HIK MF a v návaznosti na pﬁedloÏen˘ seznam – návrh na vyﬁazení majetku M· Fry‰ták, p. o. MF, schvaluje likvidaci nepotﬁebného majetku – viz provedená inventura MF vãetnû p. o. MF za
rok 2006.
• RMF schvaluje úhradu nákladÛ spojen˘ch s organizací ma‰karního plesu dne
24. února 2007 v KD ZDV Fry‰ták zaji‰Èovaného M·F a NNO Vûneãek v celkové v˘‰i 1.190,- Kã v rámci souhrnn˘ch
nákladÛ na konání akce.
• RMF bere na vûdomí dopis pí ReÏÀá
kové ve vûci realizace opûrné zídky z gabionÛ vãetnû odpovûdi starosty bez pﬁipomínek (stále probíhá proces vydání
stavebního povolení v návaznosti na
nutnost jiného technického ﬁe‰ení – viz
rozhodnutí MMZL ).
• RMF ukládá OSMM zpracovat a vyhlásit V¤ na dodavatele DSP na IA Kanalizace Vítová do konce dubna 2007.
• RMF bere na vûdomí Protokol o v˘sledku kontroly v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ã. 3/07/PÎÚ (ãást II.) na úseku evidence obyvatel.
• RMF bere na vûdomí Protokol o v˘sledku kontroly v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ã. 3/07/PÎÚ (ãást I.) na úseku projednávání pﬁestupkÛ bez pﬁip.
• RMF bere na vûdomí prÛbûh schvalování udûlení licence s tím, Ïe MF trvá na
zﬁízení pravidelné zastávky ve Fry‰táku.
• RMF ukládá Ing. V. DoleÏelové ve spolupráci s Ing. M. Kasalou v návaznosti
na zveﬁejnûní dokumentu PﬁedbûÏn˘
pﬁehled v˘znamn˘ch problémÛ nakládání s vodami v oblastech povodí Moravy
a Dyje zajistit návrh stanoviska MF, dot˘ká-li se ho tato problematika pﬁímo
v rámci vodoteãí nacházejících se ve
správním obvodu MF, a to do konce srpna 2007.
• RMF ve smyslu ust. ãl. II body ã. 2-4
IS MF ã. 3/2001 udûluje souhlas
s uÏitím znaku mûsta Fry‰táku na dresech a upomínkov˘ch trikotech fotbalis2

tÛ, a to jen v souvislosti s reprezentací
mûsta.
• RMF schvaluje poﬁízení (nákup) pohárÛ a vûcn˘ch cen jako odmûn darovan˘ch mûstem Fry‰ták pﬁi akci Volejbalov˘ turnaj o pohár starosty mûsta
Fry‰táku, kter˘ se koná ve sportovním
areálu pﬁi Z·F dne 5. 5. 2007.
• RMF schvaluje prodlouÏení registrace
EU domény frystak.eu.
• RMF bere na vûdomí podnûty obãanÛ
k provozu herny ve Fry‰táku, odpovûì
na nû p. A. Vacha a ukládá starostovi
podat podnût SÚF za úãelem provûﬁení,
zda je zaﬁízení vyuÏíváno v souladu
s kolaudaãním rozhodnutím.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy ã.
800040954 o zaji‰tûní pobytu pﬁi
úãasti na kurzu k prohlubování kvalifikace podle zákona o úﬁednících ÚSC
pro I. Pl‰kovou, úﬁednicí MF, a to mezi
MF a Institutem pro místní správu
Praha, DláÏdûná 6, 110 00 Praha 1,
IâO 70890293, DIâ CZ 708 902 93,
zast. PhDr. Zd. Procházkovou, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce ãásti mûst. poz. p. ã. 233/2,
k. ú. Vítová, obec Fry‰ták, o v˘m. 80
m2, mezi MF a p. P. Ernestem, Fry‰ták
na dobu neurãitou s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o pronájmu mûst. pozemku p. ã. 258,
k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe
217 m2, mezi MF a p. K. Vlãkem,
Fry‰ták, na dobu neurãitou s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu a pov. starostu podpisem smlouvy.
• MF schvaluje uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce ãásti mûst. pozemku p. ã. 45,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe
100 m2, mezi MF a p. O. ·ímou, Fry‰ták, na dobu neurãitou s jednomûsíãní
v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu
a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o pronájmu mûst. poz. p. ã. 910/5, k.
ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 4777 m2, mezi MF a p. E. âervenkou, Fry‰ták, na dobu neurãitou
s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez
udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF odkládá rozhodnutí do doby
zpﬁesnûní Ïádosti (doplnûní podkl. k Ïádosti) mysliveckého sdruÏení a ukládá
místostarostovi pﬁedloÏit RMF nov˘ návrh ﬁe‰ení.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o pronájmu ãásti mûst. pozemku p. ã.

147/24, k. ú. Vítová, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 1 m2, mezi MF a firmou INTERNEXT 2000, s. r. o., Palackého
166, 755 01 Vsetín, IâO 25352288,
zastoupené p. ZbyÀkem Glacnerem, na
dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní
lhÛtou bez udání dÛvodu a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody za
úãelem ukonãení platnosti smlouvy
o pronájmu nebytov˘ch prostor ve Zdravotním stﬁedisku Fry‰ták dohodou ke
dni 31. 3. 2007, uzavﬁené mezi MF a p.
P. ·evãíkem, Fry‰ták, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dohody.
• RMF schvaluje ke dni 5. 4. 2007 zveﬁejnûní zámûru pronajmout nebytové
prostory ve Zdrav. stﬁedisku Fry‰ták za
cenu 720,- Kã/m2/rok na dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez
udání dÛvodu. RMF ukládá OSMM nabídnout pronájem nebyt. prostor formou inzerce ve FL a Zlínském deníku.
• RMF schvaluje prodej pouÏitého poãítaãového vybavení mûsta Fry‰táku, a to
monitory: 17“ AOC inv. ã. 220 010,
17“ RELISYS inv. ã. 250 005 v cenû
500,- Kã/kus, poãítaãe: PC IBM inv. ã.
980 222, PC AUTOCONT inv. ã. 970
616, PC AVM inv. ã. 970 218 v cenû
1.000,- Kã/kus.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce mezi MF a M·F, p. o., Komenského 344, 763 16 Fry‰ták, zast. pí M.
·evelovou, ﬁeditelkou, za úãelem v˘pÛjãky MEOTARU, inv. ã. 200195, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zru‰ení nájemní
smlouvy dohodou ke dni 30. 4. 2007
na pronájem mûstského pozemku p. ã.
258, k. ú. Vítová, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 852 m2, mezi MF a pí Monikou
Hvûzdovou, bytem StﬁíÏovice 44, 768
21 Kvasice, a povûﬁuje starostu podpisem této dohody a vedoucího OSMM
pﬁevzetím nemovitostí.
• RMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru pronajmout poz. p. ã. 258 k. ú. Vítová,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 852 m2, na dobu neurãitou s jednomûsíãní v˘povûdní
lhÛtou bez udání dÛvodu a uzavﬁít pﬁíslu‰nou nájemní smlouvu.
• RMF schvaluje uzavﬁení nájemní
smlouvy mezi MF a Farním úﬁadem
Fry‰ták, P. I. Stuchlého 25, 763 16
Fry‰ták, zast. P. Mgr. Miroslavem Dibelkou, SDB, za úãelem celoroãního pronájmu místnosti v objektu Farního úﬁadu Fry‰ták (farní dvÛr) pro potﬁeby zaji‰tûní prostor pro ãinnost Klubu maminek Fry‰ták a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
FRY·TÁCKÉ LISTY 5/2007
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• RMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã. 11/2007 na koupi obalované smûsi na opravu a údrÏbu místních komunikací (v objemu maximálnû do 24 t/rok)
mezi MF a firmou Stavby silnic
a Ïeleznic, a. s., závod Zlín, se sídlem
Louky 330, 763 02 ZLÍN, IâO 45274
924, zastoupenou Ing. Josefem ·tafou,
ﬁeditelem závodu Zlín, za úãelem koupû
obalované smûsi a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF ru‰í své usnesení ã. Z 5/2007
/V/9 ze dne 7. bﬁezna 2007, a to z dÛvodu zmûny rozsahu pﬁedmûtu smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení mandátní
smlouvy mezi MF a Mgr. Martou âernou, bytem DruÏstevní 87, PSâ 763 26
Luhaãovice, adresa pro doruãování
Vavreãkova 5262, 760 01 Zlín, Iâ 680
19 068, DIâ CZ6653141000, za úãelem zaji‰tûní v˘bûrového ﬁízení na dodavatele IA MF Rekonstrukce ‰kolní jídelny a krãku a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. V. DoleÏelové zajistit
a vyhlásit do konce dubna 2007 V¤ na
mandatáﬁe - zpracovatele Ïádostí o poskytnutí dotací (vãetnû konzultaãní a
metodické pomoci) mûsta v rámci dotaãních fondÛ národních i evropsk˘ch.
• RMF schvaluje v˘pÛjãku nemovitostí
od Zlínského kraje a to:
a.a) rodinného domu ã.p. 69, stojícího
na pozemcích p.ã. 334 a p.ã. 932/63,
pozemek p.ã. 334, zastavûná plocha,
pozemek p.ã. 932/63, zastavûná plocha, pozemek p.ã. 335, zahrada, pozemek p.ã. 932/64, zahrada, pozemek
p.ã. 342, zahrada, pozemek p.ã. 932/
62, zahrada
a.b) rodinného domu ã.p. 70, stojícího
na pozemcích p.ã. 339 a p.ã. 932/61,
pozemek p.ã. 339, zastavûná plocha a
nádvoﬁí, pozemek p.ã. 932/61, zastavûná plocha a nádvoﬁí, pozemek p.ã.
340, zahrada, pozemek p.ã. 932/57,
zahrada, pozemek p.ã. 932/65, zahra-

da, pozemek p.ã. 341/1, zahrada, pozemek p.ã. 341/2, zahrada, pozemek
p.ã. 343, ostatní plocha,
a.c) rodinného domu ã.p. 72, stojícího
na pozemku p.ã. 337, pozemek p.ã.
337, zastavûná plocha a nádvoﬁí, pozemek p.ã. 338, zahrada, pozemek p.ã.
932/66, zahrada,
a.d) rodinného domu ã.p. 71, stojícího
na pozemku p.ã. 332, pozemek p.ã.
332, zastavûná plocha a nádvoﬁí, pozemek p.ã. 333, zahrada, pozemek p.ã.
932/59, zahrada, zapsan˘ch v katastru
nemovitostí pﬁíslu‰ného katastrálního
pracovi‰tû Katastrálního úﬁadu pro
Zlínsk˘ kraj na LV ã. 52 pro obec
Fry‰ták a k.ú. Dolní Ves na dobu urãitou
do dne nabytí právní moci rozhodnutí
o odstranûní stavby, maximálnû v‰ak na
dobu 2 let ode dne nabytí úãinnosti
smlouvy o v˘pÛjãce, schvaluje uzavﬁení
pﬁíslu‰né smlouvy o v˘pÛjãce mezi MF
a ZK na pﬁedmûtné, v˘‰e uvedené nemovitosti a povûﬁuje starostu mûsta
uzavﬁením a podpisem této smlouvy
o v˘pÛjãce mezi Zlínsk˘m krajem a mûstem Fry‰ták.
• RMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky nemovitostí a to:
b.a) rodinného domu ã.p. 70, stojícího
na pozemcích p.ã. 339 a p.ã. 932/61,
pozemek p.ã. 339, zastavûná plocha
a nádvoﬁí, pozemek p.ã. 932/61, zastavûná plocha a nádvoﬁí, pozemek p.ã.
340, zahrada, pozemek p.ã. 932/57,
zahrada, pozemek p.ã. 932/65, zahrada, pozemek p.ã. 341/1, zahrada, pozemek p.ã. 341/2, zahrada, pozemek
p.ã. 343, ostatní plocha,
b.b) rodinného domu ã.p. 72, stojící na
pozemku p.ã. 337, pozemek p.ã. 337,
zastavûná plocha a nádvoﬁí, pozemek
p.ã. 338, zahrada, pozemek p.ã.
932/66, zahrada,
b.c) rodinného domu ã.p. 71, stojící na
pozemku p.ã. 332, pozemek p.ã. 332,
zastavûná plocha a nádvoﬁí, pozemek

p.ã. 333, zahrada, pozemek p.ã. 932/
59, zahrada, stávajícím uÏivatelÛm na
dobu urãitou – maximálnû na dobu trvání v˘pÛjãky nemovitostí od ZK.
• RMF schvaluje RO ã. 2/2007 , V˘daje
3412- 6121, - 23.800,- Kã, paragraf
3412 – sport. zaﬁízení, poloÏka 6121 –
budovy, haly a stavby
• RMF schvaluje koupi 2 ks obytn˘ch
bunûk.
RMF ã. R 7/2007/V
ze dne 16. dubna 2007 (V˘bûr)
• RMF v souladu s ust. § 1 odst. 1 a §
2 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 54/2005 Sb.,
o náleÏitostech konkursního ﬁízení
a konkursních komisích, schvaluje sloÏení konkursní komise pro posuzování
uchazeãÛ o jmenování do funkce ﬁeditele/ﬁeditelky Základní ‰koly Fr y‰ták,
nám. Míru 7, 763 16 Fry‰ták, okres
Zlín, IâO 75022702: pﬁedseda Mgr.
Lubomír DoleÏel, starosta MF (zástupce
zﬁizovatele), ãlenové Libor Mikl, radní
MF (zástupce zﬁizovatele), Mgr. Olga
Vallová, odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu KÚ ZK (zástupce KÚ ZK), Mgr.
Jindﬁich El‰ík, ﬁeditel Z· Slu‰ovice (zástupce organizace podle druhu a typu
pﬁíslu‰né ‰koly), Mgr. Milu‰e ·afáﬁová,
v˘chovná poradkynû Z·F (zástupce pedagogick˘ch pracovníkÛ pﬁíslu‰né právnické osoby vykonávající ãinnost ‰koly),
Mgr. Marcela Orságová, ﬁeditelka
Zlínského inspektorátu â·I (zástupce
âeské ‰kolní inspekce), p. Alois Langer,
ãlen Rady ‰koly pﬁi Z·F (zástupce Rady
‰koly pﬁi Z·F).
• RMF v souladu s ust. § 1 odst. 2 vyhl. ã. 54/2005 Sb., o náleÏitostech
konkursního ﬁízení a konkursních komisích, jmenuje do funkce tajemníka komise pro posuzování uchazeãÛ o jmenování do funkce ﬁeditele Z· Fry‰ták pí
TaÈánu Petrá‰ovou, zamûstnankyni
mûsta Fry‰táku.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 3/2007/V ze dne 21. bﬁezna 2007 (V˘bûr)
• ZMF ke dni 22. 03. 2007 a v souladu
s ust. § 3 zákona ã. 250/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech územních samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní,
a s odkazem na ust. § 44 zák. ã. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení),
v platném znûní, schvaluje zveﬁejnûní
návrhu rozpoãtového v˘hledu (s deficitním hospodaﬁením) MF na období roku
2008 – 20100.
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 21. 3. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu

MF k 21. 03. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 1/2007
Pﬁíjmy: 4111
+ 49.242,- Kã,
poloÏka 4111 – neinv. pﬁijaté transfery
z v‰eobecné pokl. správy,
V˘daje 6171- 5011,
+49.242,- Kã,
paragraf 6171 – místní správa, poloÏka
5011 – platy zamûstnancÛ. Pﬁíjmy i v˘daje budou sledovány pod úãelov˘m
znakem 98116.
• ZMF v souladu s ust. § 47 odst. 1
zák. ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu, v platném

znûní, souhlasí s poﬁízením zadání zmûny ÚP mûsta Fry‰táku na pozemku
parc. ã. 232/2 v k. ú. Dolní Ves, obec
Fry‰ták, ve smyslu pﬁevodu pozemku
zmûny kultury pozemku na stavební parcelu, a to s podmínkou úhrady ve‰ker˘ch nákladÛ spojen˘ch s poﬁízením
zmûny Ïadatelem a ukládá poﬁizovateli
Ing. arch. J. Kudûlkovi ve spolupráci
s urãen˘m zastupitelem – místostarostou R. Dupalem zajistit zadání zmûny ÚP
MF.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
3
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Z 2/2007/V/bod 9 ze dne 7. 2. 2007
a z dÛvodu nápravy majetkoprávních
historick˘ch vztahÛ schvaluje bezúplatn˘ pﬁevod (dar) mûstského pozemku p.
ã. 859 o v˘mûﬁe 329 m2, k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, zapsan˘ na LV ã. 10001
pro obec Fry‰ták, a to Ïadateli manÏelÛm Kutrov˘m, Fry‰ták.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a manÏeli Kutrov˘mi, Fry‰ták, o bezúplatném pﬁevodu (daru) mûstského pozemku p. ã. 859 o v˘mûﬁe 329 m2, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, zapsan˘ na LV ã.
10001 pro obec Fry‰ták, a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy. OdÛvodnûní: Náprava a doﬁe‰ení historick˘ch majetkoprávních vztahÛ mezi MF
a Ïadateli.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a Spoleãností singularistÛ velkousedl˘ch, v. o. s., Fry‰ták, nám. Míru
47, 763 16 Fry‰ták, IâO 4852985, zastoupenou Ing. Radoslavem Mlãochem,
za úãelem koupû ãásti pozemku p. ã.
274 (novû oznaãeno 274/2) k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘m. 184 m2, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zámûr prodat ãást
mûst. pozemku p. ã. 937/1, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe do 260 m2,
Ïadateli manÏelÛm Zapletalov˘m Fry‰ták, za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem s podmínkou úhrady nákladÛ
spojen˘ch s vyhotovením geometrického zamûﬁení a souãasnû ukládá OSMM
zajistit pﬁevod pozemkÛ z vlastnictví âR
do vlastnictví MF.
• ZMF ukládá místostarostovi a Mgr. P.
Pagáãovi zajistit stanovisko právníka
k moÏn˘m dopadÛm bezúplatného pﬁevodu poz. p. ã. 987/5 a 987/9 k. ú.
Fry‰ták, ob. Fry‰ták.
• ZMF schvaluje ke dni 22. 3. 2007
zveﬁejnûní zámûru bezúplatnû pﬁevést darovat mûstské pozemky p. ã. 987/5
o v˘mûﬁe 2154 m2 a p. ã. 987/9 o v˘mûﬁe 47 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli obãanskému sdruÏení Tûlov˘chovná jednota Fry‰ták – oddíl kopané, IâO 65792157, zastoupené Vratislavem Rudolfem Zlín, a uzavﬁít s tímto
subjektem pﬁíslu‰nou smlouvu.
• ZMF neschvaluje zveﬁejnûní zámûru
darovat - bezúplatnû pﬁevést mûstsk˘
pozemek p. ã. 432, k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 113 m2, Ïadatelce pí Janû Gajdo‰íkové, bytem StrÏ
104, 763 16 Fry‰ták.
• ZMF schvaluje ke dni 22. 3. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat mûstsk˘ pozemek p. ã. 432, k. ú. Dolní Ves, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 113 m2, Ïadatelce pí
Janû Gajdo‰íkové, bytem StrÏ 104, 763
16 Fry‰ták, a to za cenu ne niÏ‰í neÏ je
cena znaleckého posudku, tj. 16.351,-
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Kã, a uzavﬁít s ní pﬁíslu‰nou kupní
smlouvu.
• ZMF v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona ã. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, a v návaznosti
na své usnesení U Z 2/2007/V/4d) ze
dne 7. 2. 2007 schvaluje uzavﬁení
smluv o poskytnutí neinvestiãní dotace
mezi Mûstem Fry‰ták a
a) panem Tomá‰em Dlabajou Fry‰ták,
na pﬁípravu a cestovné pﬁi závodech orientaãního bûhu ve v˘‰i 5.000,- Kã,
b) panem ·tûpánem Dlabajou, Fry‰ták,
na pﬁípravu a cestovné pﬁi závodech orientaãního bûhu ve v˘‰i 3.000,- Kã,
c) panem Bronislavem RÛãkou, Fry‰ták
na organizaãní zaji‰tûní akce Fry‰táck˘
doktrekking 2007 ve v˘‰i 10.000,- Kã
a na reprezentaci a propagaci mûsta ve
v˘‰i 5.000,- Kã,
d) p. Jiﬁím Grygerou, 763 16 Fry‰ták na
projekt S diakem napﬁíã vlastí ve v˘‰i
10.000,- Kã,
e) panem Mgr. Janem Komárkem, pﬁedsedou o. s. DISu, P. I. Stuchlého
26/27, 763 16 Fry‰ták, IâO 670263
46, na akci DISfest ve v˘‰i 9.000,- Kã,
f) Obãansk˘m sdruÏení Z kola ven, zastoupené Petrem Hala‰tou, nám. Míru
386, 763 16 Fry‰ták, IâO 0841454, na
divadelní a hudební festival ve Fry‰táku
ve v˘‰i 30.000,- Kã,
g) FOS Prameny Fry‰ták, zast. paní
Vlastou Kunstovou, nám. Míru 2, 763
16 Fry‰ták, IâO 26542307, na materiální zaji‰tûní akcí a úãast v soutûÏích
a pﬁehlídkách ve v˘‰i 25.500,- Kã,
h) panem Radomírem Janu‰kou, Fry‰ták, na náklady na cestovné, startovné,
materiál pro motokárov˘ sport ve v˘‰i
2.500,- Kã,
i) panem Josefem Ná‰elem, Fry‰ták, na
náklady na cestovné, startovné, materiál
pro motokárov˘ sport ve v˘‰i 2.500,- Kã,
j) panem ZbyÀkem Sedláﬁem, Fry‰ták
na náklady na cestovné, startovné, materiál pro motokárov˘ sport ve v˘‰i
2.500,- Kã,
k) Speed bike team Fry‰ták, zastoupen˘
panem ing. Karlem Kuãn˘m, Pﬁíãná
210, 763 16 Fry‰ták, IâO 27006875,
na materiální zaji‰tûní akcí a poplatky
ve v˘‰i 10.000,- Kã,
l) Základní organizací âeského svazu
vãelaﬁÛ, zastoupenou ing. Jiﬁím Dofkem
Kvapilova 300, 763 16 Fry‰ták, IâO
00434868, na v˘daje spojené s ãinností a materiál ve v˘‰i 10.000,- Kã,
m) TJ Fry‰ták – oddíl kopané, obãanské
sdruÏení, zastoupen˘ Vratislavem Rudolfem, Zlínská 260, 763 16 Fry‰ták,
IâO 65792157, na materiální vybavení
a poplatky ve v˘‰i 55.000,- Kã,
n) World Association of Karate Jutsu,
zastoupen˘ Karlem Bor‰ekem, P.O.Box

215, 760 01 Zlín 1, IâO 26596679, na
materiální a organizaãní zaji‰tûní ãinnosti ve v˘‰i 8.000,- Kã,
o) Svaz skautÛ a skautek âR – oddíl
skautÛ/oddíl skautek Fry‰ták, zastoupen˘ Bedﬁichem Bûlákem, Horní Ves 5,
763 16 Fry‰ták, IâO 71245928, na
materiální a organizaãní zaji‰tûní ãinnosti ve v˘‰i 20.000,- Kã,
p) Klubem seniorÛ ve Fry‰táku, zastoupen˘m panem Franti‰kem Zálohou,
Fry‰ták, na nájemné a cestovné ve v˘‰i
5.000,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem tûchto smluv viz podbod 12a) – p).
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o majetkoprávním vypoﬁádání stavby mezi
MF, ZK a ¤SZK pro stavbu „Úprava silnice II/490 Fry‰ták – Îabárna“; SO
103, 104 – Chodníky“ a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje sloÏení v˘bûrové komise investora pro v˘bûr dodavatele investiãní akce Rekonstrukce pﬁístavby
Z· a krãku Fry‰ták: pﬁedseda Mgr.
Marta âerná, MCI SERVIS s. r. o.,
Vavreãkova 5262, 760 01 Zlín, ãlenové
Radomír Dupal, Ing. Jan Ko‰ák, Ing.
Miloslav Kasala, Mgr. Leopold Vavru‰a.
Náhradník:Mgr. Lubomír DoleÏel, Ing.
Miroslava ·paãková, Ing. Pavel Gálík,
Ing. arch. Jan Kudûlka, Radek Vyskup.
• ZMF schvaluje kritéria - kvalifikaãní
pﬁedpoklady uchazeãe potenciálních zájemcÛ o realizaci IA Rekonstrukce pﬁístavby Z· a krãku Fry‰ták– viz pﬁíloha ã.
1 zápisu.
• ZMF schvaluje v˘zvu - oslovení pûti firem v rámci V¤ na dodavatele IA Rekonstrukce pﬁístavby Z· a krãku Fry‰ták
- viz pﬁíloha ã. 1 zápisu.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
ã. 207030093/1 mezi MF a fou LESS
a FOREST s. r. o., Bohdaneã 136, 285
25 Kutná Hora, Iâ 27106632, zast.
Ing. Janem Tkáãikem, Ph.D., za úãelem
prodeje dﬁíví a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
ã. 207030094/1 mezi MF a fou LESS
a FOREST s. r.o., Bohdaneã 136, 285
25 Kutná Hora, Iâ 27106632, zast.
Ing. Janem Tkáãikem, Ph.D., za úãelem
prodeje dﬁíví a povûﬁuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
ã. 207030173/1 mezi MF a fou LESS a
FOREST s. r.o., Bohdaneã 136, 285 25
Kutná Hora, Iâ 27106632, zast. Ing.
Janem Tkáãikem, Ph.D., za úãelem prodeje dﬁíví a povûﬁuje starostu podpisem
této kupní smlouvy.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. t) zák. ã. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), v platném znûní, udûluje ãestné obãanství mûsta Fry‰táku Otci
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Donu Ignáci Stuchlému (1869 – 1953),
SDB.
• ZMF bere na vûdomí oznámení p. J.
·tûtkáﬁe z Vítové ve vûci opravy kanalizace p. J. Jurãíka, Vítová.
• ZMF bere na vûd. zprávu pﬁedsedy FV.
• ZMF bere na vûd. zprávu pﬁedsedy KV.
• ZMF ukládá OSMM zajistit údrÏbu dûtského kolotoãe v Horní Vsi u Kaãabaru.
• ZMF bere na vûdomí informace o moÏnosti zapojení MF v Integraãním programu pro azylanty, vyhlá‰eném MV âR,
a nesouhlasí s úãastní MF.
• ZMF bere na vûdomí Ïádost p. A. Pavelky, Fry‰ták o prominutí pokuty stanovené Stavebním úﬁadem ve Fry‰táku
s tím, Ïe tento orgán není kompetentní
pokutu prominout.

• ZMF bere na vûdomí informaci starosty o prodeji pozemkÛ p. ã. 272
a 274 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, ve
vlastnictví Spoleãnosti singularistÛ velkousedl˘ch, v. o. s., Fry‰ták.
• ZMF schvaluje zámûr realizovat smûnu pozemkÛ p. ã. 447/6 k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, a poz. p. ã. 376/2 k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, a to mezi MF a p.
V. Matú‰Û, Zlín a ukládá OSMM neprodlenû zajistit pﬁevedení pozemku
z vlastnictví âR do vlastnictví MF.
• ZMF schvaluje udûlení v˘jimky ve vûci
moÏnosti zﬁízení stánkového obãerstvení na volejbalovém turnaji organizovaném místní TJ Fry‰ták a souhlasí tímto
s moÏností zaji‰tûní obãerstvení organizátory, a to ve vyhrazeném prostoru.

Město Fryšták
oznamuje v souladu s § 39 Zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní, svÛj zámûr:
PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY ve Zdravotním stﬁedisku
Fry‰ták za cenu 720,- Kã/m2/rok na
dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu.
Îádosti o pronájem lze vyzvednout
na Odboru správy majetku mûsta, budova radnice, 1. patro, dveﬁe ã. 209
nebo na webov˘ch stránkách Mûsta
Fr y‰táku – http://www.fr ystak.cz/
radnice_majetek.htm

MùSTO FRY·TÁK
nabízí

k pronájmu
zrekonstruovanou prodejnu
potravin ve Vítové.
Zájemci, hlaste se na adrese
Mûsto Fry‰ták, nám. Míru 43, Fry‰ták.
Kontakt Ing. DoleÏelová nebo starosta MF - telefon 577 911 051.

Víte, že ....
1. kvûten Svátek práce (svátek âR) - v˘roãí boje amerického proletariátu v roce 1886,
slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. internacionály
3. kvûten Den Slunce
Svûtov˘ den svobody tisku, poprvé slaven roku 1991 z iniciativy sdruÏení
Reportéﬁi bez hranic
Svûtov˘ den astmatu a alergie, vyhlá‰en Globální iniciativou pro astma
a Evropskou federací sdruÏení astmatikÛ a alergikÛ, v âeské republice slaven od roku 1999
5. kvûten Kvûtnové povstání ãeského lidu (v˘znamn˘ den âR)
6. kvûten Svátek matek (2. nedûle v kvûtnu), slaví se od roku 1914
8. kvûten Den vítûzství (státní svátek âR)
Mezinárodní den âerveného kﬁíÏe - v˘roãí narození Henriho Dunanta, zakladatele âerveného kﬁíÏe, slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Meziná-rodní
konference âerveného kﬁíÏe
9. kvûten Den Evropy, slaví se z rozhodnutí Evropské rady v roce 1985
15. kvûten Den rodin (v˘znamn˘ den âR) Mezinárodní den rodiny, vyhlá‰en Valn˘m shromáÏdûním OSN v roce 1995
17. kvûten Svûtov˘ den informaãní spoleãnosti
18. kvûten Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z rozhodnutí Mezinárodní muzejní rady
21. kvûten Svûtov˘ den kulturní rozmanitosti
22. kvûten Mezinárodní den biologické rozmanitosti
24. kvûten Svûtov˘ den národních parkÛ
25. kvûten Den Afriky - v˘roãí zaloÏení Organizace africké jednoty v roce 1963
Mezinárodní den pohﬁe‰ovan˘ch dûtí, slaví se od roku 1986
28. kvûten Mezinárodní den poãítaãÛ, pﬁipomíná se den v roce 1950, kdy matematik
Alan Mathison Turing zveﬁejnil svÛj koncept umûlé inteligence
29. kvûten Mezinárodní den mírov˘ch jednotek OSN
31. kvûten Svûtov˘ den bez tabáku, vyhlá‰en v roce 1989

Mûsto Fry‰ták zveﬁejÀuje svÛj zámûr pronajmout mûstsk˘ pozemek
p.ã. 258, k.ú. Vítová, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 852 m2 na dobu neurãitou
s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez
udání dÛvodu, v cenû 4,- Kã/m2 /rok,
tj. celkem 3.408,- Kã/rok.

VOLEJBALOV¯
TURNAJ
O pohár starosty mûsta Fry‰táku
se koná

v sobotu 5. kvûtna 2007
ve Sportovním areálu ve Fry‰táku
(za ‰kolou) od 8.00 hodin.
***
Obãerstvení zaji‰tûno.
Kontakt p. Zdenûk PoledÀák
tel. 604 724 173.
Klub dÛchodcÛ Fry‰ták Vás srdeãnû zve na besedu
LIDOVù O ZDRAVÍ - PREVENCE,
která se koná v pondûlí 21. kvûtna 2007 v jídelnû Penzionu ve Fry‰táku od 17.00 hodin.
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6. květen - den kdy si připomínáme
osvobození Fryštáku

(foto z archívu mûsta Fry‰táku)
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OLDŘICH DOLEŽAL – VÍTOVÁ • ÚNOS DO ERDINGU U MNICHOVA
Dne 24. bﬁezna 1950, pﬁibliÏnû v pÛlhodinov˘ch intervalech po sobû tﬁi dopravní Dakoty DC-3, letící na pravideln˘ch
linkách z Bratislavy, Ostravy a Brna, opustily podle pﬁedem dohodnutého a utajeného plánu kurs na Prahu a zamíﬁily pﬁes jíÏní hranice âeskoslovenska do americké vojenské zóny.
Cílem bylo vojenské leti‰tû v Erdingu u Mnichova.
Brnûnská Dakota nesla na palubû 26 cestujících. Posádku
tvoﬁili: Josef Klesnil jako kapitán, b˘val˘ váleãn˘ pilot RAF
/vrátil se/. Vít Angetter jako druh˘ pilot, b˘val˘ stíhaã RAF.
Dále mechanik Tuãek a telegrafista Kamil Mráz. Stevardkou
byla Lída ·korpíková. Dakota startovala z Brna v pÛl sedmé
ráno. Nûkolik cestujících bylo zasvûceno do pﬁipravovaného
útûku, mezi nimi i manÏelka druhého pilota Víta Angettera, zapsána pro tento let z dÛvodu utajení jako cestující pod sv˘m
rodn˘m jménem Eva Veselá.
V letadle z Ostravy bylo 23 osob, startovalo rovnûÏ v pÛl
sedmé. Prvním pilotem byl Jaroslav Svûtlík, b˘val˘ pilot RAF,
kopilotem Kozák /vrátil se/. Telegrafistou-navigátorem BroÏ
/vrátil se/. Mechanik se jmenoval Holoda /vrátil se/. Jako cestující letûli Viktor Popelka, b˘val˘ pilot RAF a také manÏelka
kapitána bratislavské Dakoty Kvûta DoleÏalová se synem
Tomíãkem, pÛl roku star˘m, pod záminkou náv‰tûvy praÏské
nemocnice. Viktor Popelka a kapitán Svûtlík mûli také ze
v‰ech posádek nejvût‰í problémy. Pﬁed Pardubicemi pak i jeho stroj zmûnil kurs a zamíﬁil na Linec a pak do Erdingu.
Dakota z Bratislavy startovala v pÛl osmé ráno. Na její palubû bylo 31 osob. AÏ na mechanika Jano Kralovenského byli
v‰ichni z posádky b˘valí pﬁíslu‰níci RAF. Kapitán Oldﬁich
DoleÏal, druh˘ pilot Boﬁivoj ·míd, telegrafista Stanislav ·ácha. Letu‰kou byla Eva VyslouÏilová. Posádka se smluvila,
a tak se zdálo, Ïe nebude mít s úletem nejmen‰í potíÏe. Jak
ale pozdûji prohlásil kapitán DoleÏal, byl to pﬁece „nervák“.
Díky zavazadlÛm byla Dakota o 750 kg pﬁetíÏená. Kapitán musel ãarovat s benzínem - namísto 1800 litrÛ nahlásil 1200 litrÛ. Tûsnû pﬁed startem se navíc odmlãely radiostanice brnûnské i ostravské Dakoty a posádka se zaãala obávat pﬁedãasného prozrazení celé dohodnuté akce. Pozemní kontrola nepojala podezﬁení a posádka dostala s pÛlhodinov˘m zpoÏdûním povolení ke startu. Nad Bﬁeclaví pak i toto letadlo zmûnilo kurs nad Rakousko. Pﬁed Brnem hlásil kapitán Oldﬁich
DoleÏal poruchu na podvozku, nedovolující mezipﬁistání
v Brnû. Kritick˘m okamÏikem byl pﬁelet sovûtské zóny.

Pilot Angetter z brnûnské Dakoty ale poÏádal velitele letecké báze v Erdingu o americk˘ doprovod bratislavského letadla, a tak od Lince letûla DoleÏalova Dakota s doprovodem
americk˘ch stíhaãek.
Brnûnsk˘ stroj pﬁistál v Erdingu jako první v 8:20 hodin, po
dohodnutém identifikaãním heslu „the way to freedom“,ostravsk˘ pﬁistál v 8:40 a bratislavsk˘ v 9:20.
Celkem bylo na palubách letadel 85 osob. Padesát osm
se vrátilo, dvacet sedm zÛstalo. V‰echny tﬁi Dakoty Ameriãané
vrátili.
Pokud se t˘ká lidí, kteﬁí letûli jako cestující, z nás pilotÛ je
nikdo neznal. To v‰e zaﬁídil Hanzlíãek, zamûstnanec aerolínií,
jak v Brnû, tak i v Bratislavû. Pokud vím, ﬁíká Vít Angetter, mûla nejvût‰í zásluhu na rezervaci sedadel Lída ·korpíková, která nakonec jakoby zÛstala jen v tom, co mûla na sobû, ve své
uniformû. Byla to veliká klika, Ïe se nám to povedlo, Ïe se nic
neprozradilo. To se neujednalo pﬁi jedné kávû, jak to napsaly
jedny noviny v Nûmecku. Plánovali jsme útûk pﬁes dva mûsíce.
âlenové KSâ, kteﬁí se vraceli domÛ nebyli stateãní?
Nûkteﬁí se divili tomu, kolik mají Rusáci na Ruzyni stíhaãek,
nevûdûli hned, Ïe jsou v západním Nûmecku a popletli si barvu hvûzd na letadlech, která stála na americkém vojenském
leti‰ti v Erdingu.
Film „Únos“ a poté i kníÏka „Únos do Erdingu“ líãí v‰echny, kteﬁí zÛstali a poÏádali americké úﬁady o politick˘ azyl za
tûÏké zloãince. Ty, kteﬁí se vrátili, oslavovali jako hrdiny a vlastence. Ve skuteãnosti zÛstali ti, kdo pro své rozhodnutí mûli
váÏné dÛvody. Utíkali pﬁed reÏimem, pﬁed bezdÛvodn˘m vûznûním, ze strachu o své Ïivoty. Nerozli‰ovalo se buì byla ãerná nebo bílá, byli jen zloãinci nebo hrdinové.
Pﬁípad byl Prahou podáván jako zloãineck˘ a politick˘
„únos“ i proto, Ïe shodou okolností letûla v ostravském letadle delegace s pozvánkou k tehdej‰ímu prezidentovi Gottwaldovi na Hrad. ReÏim se taky nepochlubil tím, za jak˘ch okolností byl stroj z Brna „unesen“. Pﬁípad mûl dlouhou diplomatickou dohru.
Z velké ãásti jsou tyto poznatky od Víta Angettera *1921,
rodáka z Moravsk˘ch Pﬁáslavic u Olomouce, nyní Ïijícího
v Arizonû v USA, jak ﬁíká, snad posledního Ïijícího pﬁíslu‰níka
312. perutû RAF.
Radomír Slováãek
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Základní informace obãanÛm o rozhodování v území, povolování a ohla‰ování
staveb, terénních úprav a zaﬁízení, jejich uÏívání a odstraÀování
3. ãást (dokonãení)
V pﬁípadû, Ïe stavba byla navrÏena
v rozporu s územnû plánovací informací,
územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, s obecn˘mi technick˘mi poÏadavky na v˘stavbu nebo umisÈována v nezastavûném území anebo v rozporu se závazn˘m stanoviskem dotãeného orgánu,
stavební úﬁad stavbu zakáÏe.
V pﬁípadû, Ïe podání nemá náleÏitosti
stanovené zákonem není ohlá‰ením a stavební úﬁad je usnesením odloÏí.
Souhlas s ohlá‰ením platí po dobu 12
mûsícÛ.
STAVEBNÍ ¤ÍZENÍ A POVOLENÍ
Úãastníky stavebního ﬁízení jsou
- stavebník
- vlastník pozemku, na kterém má b˘t
stavba povolena, není-li stavebníkem
- vlastník stavby, na níÏ má b˘t provedena zmûna ãi udrÏovací práce, není-li stavebníkem
- vlastník stavby na pozemku, na kterém
má b˘t stavba provádûna a ten, kdo má
k tomuto pozemku nebo stavbû právo odpovídající vûcnému bﬁemenu mÛÏe-li b˘t
navrhovanou stavbou pﬁímo dotãeno jeho
vlastnické právo
- vlastník sousední stavby anebo sousedního pozemku, mÛÏe-li b˘t navrhovanou stavbou pﬁímo dotãeno jeho vlastnické právo
- ten, kdo má k sousednímu pozemku
právo odpovídající vûcnému bﬁemenu
- spoleãenství vlastníkÛ jednotek.
Îádost o stavební povolení obsahuje
kromû obecn˘ch náleÏitostí údaje o poÏadovaném zámûru a identifikaãní údaje
o pozemkÛ a staveb.
K Ïádosti stavebník pﬁipojí:
- doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu zaloÏeném smlouvou provést stavbu nebo opatﬁení anebo
právo odpovídající vûcnému bﬁemenu
k pozemkÛm nebo stavbám /pouze v pﬁípadû, nelze-li tato práva ovûﬁit v katastru
nemovitostí/
- projektovou dokumentaci
- plán kontrolních prohlídek stavby
- závazná stanoviska popﬁ. stanoviska
vyÏadovaná zvlá‰tními pﬁedpisy pokud je
stavebník obstaral pﬁedem sám
Projektová dokumentace musí b˘t zpracována oprávnûnou osobou. Stavebník ji
pﬁedkládá ve dvojím vyhotovení,
není-li obecní úﬁad v místû stavby stavebním úﬁadem pﬁedkládá stavebník trojmo a není-li stavebník vlastníkem stavby,
pﬁipojuje jedno dal‰í vyhotovení.
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ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ¤ÍZENÍ
Uzavﬁe - li stavebník s autorizovan˘m inspektorem smlouvu o provedení kontroly
projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, mÛÏe takovou stavbu
pouze oznámit stavebnímu úﬁadu, jestliÏe
- byla opatﬁena souhlasná závazná stanoviska dotãen˘ch orgánÛ a
- vyjádﬁení osob, které by byly úãastníky
stavebního ﬁízení,
- a nejde-li o stavbu, která je nezpÛsobilá pro zkrácené stavební ﬁízení.

Obdobnû postupuje u stavby provedené
v rozporu se stavebním povolením ãi
ohlá‰ením nebo uÏívané bez pﬁedchozího
oznámení.
Evidence dokonãen˘ch staveb v katastru nemovitostí, u kter˘ch není vyÏadováno rozhodnutí nebo jiné opatﬁení je upravena katastrálním zákonem, tak Ïe k zápisu do katastru nemovitostí navrhovatel
zajistí aby pﬁíslu‰n˘ správní orgán potvrdil, Ïe údaje v návrhu odpovídají skuteãnosti.

Stavebník stavebnímu úﬁadu k oznámení stavby pﬁipojí projektovou dokumentaci
a certifikát vydan˘ autorizovan˘m inspektorem.
Pokud byly ve vyjádﬁení osob uplatnûny
námitky je v prvé ﬁadû na autorizovaném
inspektorovi námitky projednat a odstranit.
Uplatnûné námitky autorizovan˘ inspektor projedná s osobami, které je uplatnili.
Nepodaﬁí–li se rozpory odstranit, pﬁedloÏí
autorizovan˘ inspektor vyjádﬁení osob,
které by byly úãastníky stavebního ﬁízení
spolu s projektovou dokumentací a závazn˘mi stanovisky dotãen˘ch orgánÛ stavebnímu úﬁadu, kter˘
- zajistí vypoﬁádání nebo
- usnesením rozhodne o námitkách ve
své pÛsobnosti anebo
- usnesením rozhodne o nezpÛsobilosti
stavby pro zkrácené ﬁízení.

KOLAUDAâNÍ SOUHLAS
Stavba, jejíÏ vlastnosti nemohou budoucí uÏivatelé ovlivnit, napﬁ. nemocnice,
‰kola, nájemní bytov˘ dÛm, stavba pro
obchod a prÛmysl, stavba dopravní
a technické infrastruktury aj. mÛÏe b˘t
uÏívána pouze na základû kolaudaãního
souhlasu.
Stavebník v Ïádosti uvede identifikaãní
údaje o stavbû a pﬁedpokládan˘ termín
dokonãení. Pro vydání kolaudaãního souhlasu opatﬁí závazná stanoviska dotãen˘ch orgánÛ k uÏívání stavby vyÏadovaná
zvlá‰tními právními pﬁedpisy. Pokud je
stavba pﬁedmûtem evidence v katastru
nemovitostí, zajistí stavebník geometrick˘
plán.

UÎÍVÁNÍ STAVEB
Stavby nevyÏadující stavební povolení
ani ohlá‰ení a stavby vyÏadující ohlá‰ení
mimo staveb uveden˘ch v ust. § 104
odst.2 písm. a) aÏ e) a n) lze uÏívat po jejich dokonãení.
Dokonãenou stavbu, popﬁípadû ãást
schopnou samostatného uÏívání pokud vyÏadovala stavební povolení nebo ohlá‰ení
podle ust.§ 104 odst. 2 písm. a) aÏ e)
a n) anebo byla provádûna na podkladû
veﬁejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovan˘m inspektorem a byla
provedena v souladu s ním lze uÏívat na
základû oznámení stavebnímu úﬁadu nebo
kolaudaãního souhlasu.
OZNÁMENÍ STAVEBNÍMU Ú¤ADU
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úﬁadu zámûr zapoãít s uÏíváním stavby
nejménû 30 dnÛ pﬁedem, nejde-li o stavbu
vyÏadující kolaudaãní souhlas.
S uÏíváním stavby mÛÏe b˘t zapoãato,
pokud do 30 dnÛ od oznámení stavební
úﬁad rozhodnutím uÏívání nezakáÏe.
Stavební úﬁad uÏívání zakáÏe, jestliÏe
na základû závûreãné kontrolní prohlídky
zjistí závady, které brání jejímu uÏívání.

ODSTRA≈OVÁNÍ STAVEB, TERÉNNÍCH
ÚPRAV A ZA¤ÍZENÍ NA ZÁKLADù:
- ohlá‰ení
- naﬁízení odstranûní
OHLÁ·ENÍ
Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úﬁadu zámûr odstranit stavbu,
s v˘jimkou staveb nevyÏadujících povolení
ãi ohlá‰ení, nejde-li o s stavbu v níÏ je pﬁítomen azbest.
Jde-li o stavby vyÏadující povolení nebo
ohlá‰ení podle ust. § 104 odst. 2 písm.
a) aÏ e) pﬁipojí k ohlá‰ení dokumentaci
bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbû, pokud stavební
úﬁad nemÛÏe existenci takového práva
ovûﬁit v katastru nemovitostí.
Stavbu lze odstranit, pokud stavební
úﬁad do 30 dnÛ ode dne ohlá‰ení, Ïe
k odstranûní je tﬁeba povolení.
Vlastník stavby odpovídá za to, Ïe stavba bude odstranûna stavebním podnikatelem. Stavbu, která nevyÏaduje stavební
povolení mÛÏe její vlastník odstranit svépomocí pokud zajistí provádûní stavebního dozoru.
Odstranûní terénních úprav a zaﬁízení
nevyÏaduje ohlá‰ení, pokud stavební úﬁad
ve stavebním povolení nestanovil jinak.
V pﬁípadû, Ïe ohlá‰en˘ zámûr odstranit
stavbu, terénní úpravy nebo zaﬁízení t˘kaFRY·TÁCKÉ LISTY 5/2007
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jí nemovitosti, která je v památkové zónû,
památkové rezervaci nebo v ochranném
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a závazné stanovisko orgánu státní památkové péãe
stanoví podmínky pro odstranûní, stavební úﬁad stavebníkovi sdûlí, Ïe stavbu, terénní úpravy nebo zaﬁízení lze odstranit
jen na základû povolení.
NA¤ÍZENÍ
Stavební úﬁad naﬁídí vlastníku stavby
popﬁípadû s jeho souhlasem jiné osobû
odstranûní stavby:
- která sv˘m závadn˘m stavem ohroÏuje
Ïivot a zdraví osob nebo zvíﬁat, bezpeãnost, Ïivotní prostﬁedí nebo majetek tﬁetích osob a vlastník ve lhÛtû stanovené
stavebním úﬁadem neodstranil závadn˘
stav,
- provedené bez rozhodnutí nebo opatﬁení stavebního úﬁadu vyÏadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním,
- u níÏ bylo stavební povolení zru‰eno
a stavbu nelze zachovat.
Stavbu provedenou bez povolení nebo
opatﬁení stavebního úﬁadu anebo v rozporu s ním lze dodateãnû povolit pokud stavebník nebo její vlastník prokáÏe,Ïe
- není umístûna v rozporu se zámûry
územního plánování,
- není umístûna na pozemku, kde to
zvlá‰tní pﬁedpis zakazuje nebo omezuje,
- není v rozporu s obecn˘mi poÏadavky
na v˘stavbu nebo veﬁejn˘m zájmem chránûn˘m zvlá‰tním pﬁedpisem.
Obsahové náleÏitosti Ïádostí a ohlá‰ení, rozhodnutí, veﬁejnoprávní smlouvy, kolaudaãního souhlasu, náleÏitosti v˘zvy na
zjednání nápravy jsou stanoveny vyhl.ã.
526/2006 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení stavebního zákona ve
vûcech stavebního ﬁádu.
NEUKONâENÁ ¤ÍZENÍ
¤ízení zahájená pﬁede dnem úãinnosti
nového stavebního zákona se dokonãí
podle dosavadních právních pﬁedpisÛ s v˘jimkou
- stavebních ﬁízení neukonãen˘ch v prvním stupni, která se t˘kají staveb, u nichÏ
podle nové právní úpravy postaãí ohlá‰ení,
- ﬁízení o správních deliktech a pﬁestupcích,
- ﬁízení o vyvlastnûní.
Neukonãená ﬁízení vedená podle dosavadní úpravy dokonãí stavební úﬁad, kter˘
se stal pﬁíslu‰n˘m k vedení ﬁízení v dané
vûci napﬁ. pﬁíslu‰n˘ stavební úﬁad po
ukonãení pﬁenesené ãásteãné pravomoci
stavebního úﬁadu obcí nebo vyvlastÀovací
úﬁad po urãení, Ïe vyvlastÀovacím úﬁadem
od 1. 1. 2007 je obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností.

PODÁVÁNÍ ÎÁDOSTÍ A OHLÁ·ENÍ
Îádosti a ohlá‰ení se podávají na formuláﬁích, které jsou pﬁílohami vyhlá‰ek
ã. 503/2006 Sb. a 526/2006 Sb.
ZÁKLADNÍ INFORMACE K VYVLAST≈OVACÍMU ¤ÍZENÍ
Odnûtí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbû (vyvlastnûní) je
upraveno zákonem ã. 184/2006 Sb.,
o odnûtí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo stavbû (zákon o vyvlastnûní).
K vyvlastÀovacímu ﬁízení jsou pﬁíslu‰n˘m správním orgánem tj. vyvlastÀovacím
úﬁadem obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností (obec III kategorie). Ve Zlínském
kraji to jsou Bystﬁice p. Host˘nem, Hole‰ov, KromûﬁíÏ, Luhaãovice, Otrokovice,
RoÏnov p. Radho‰tûm, Uherské Hradi‰tû,
Uhersk˘ Brod, Vala‰ské Klobouky, Vala‰ské Meziﬁíãí, Vizovice, Vsetín, Zlín.
VyvlastÀovacím úﬁadem nemusí b˘t vÏdy
obecn˘ stavební úﬁad této obce, ale mÛÏe
jim b˘t i jin˘ odbor tohoto obecního úﬁadu
urãen˘ organizaãním ﬁádem.
Vyvlastnûním se pro úãely zákona o vyvlastnûní rozumí odnûtí nebo omezení
vlastnického práva nebo práva odpovídajícího vûcnému bﬁemenu k pozemku nebo
stavbû pro dosaÏení úãelu vyvlastnûní stanoveného zvlá‰tním zákonem napﬁ. zák.ã.
183/ 2006 Sb. stavební zákon, zák.ã.
254/2001 Sb. o vodách, zák.ã. 20/
1987 Sb. o státní památkové péãi, zák.ã.
458/ 2000 Sb. energetick˘ zákon, zák.ã.
44/ 1988 Sb. horní zákon, zák.ã.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
a dal‰í.
Vyvlastnûní je pﬁípustné jen pro úãel vyvlastnûní stanoven˘ zvlá‰tním zákonem
a jen jestliÏe veﬁejn˘ zájem na dosaÏení
tohoto úãelu pﬁevaÏuje nad zachováním
dosavadních práv vyvlastÀovaného.
Veﬁejn˘ zájem tj. zájem obecn˘ vypl˘vající
ze zájmÛ spoleãnosti jako celku musí b˘t
prokázán ve vyvlastÀovacím ﬁízení.
Vyvlastnûní není pﬁípustné, je-li moÏno
práva k pozemku nebo stavbû potﬁebná
pro uskuteãnûní úãelu vyvlastnûní získat
dohodou nebo jin˘m zpÛsobem. Vyvlastnûní lze provést jen v nezbytném rozsahu.
O zahájení vyvlastÀovacího ﬁízení se
uvûdomí také katastrální úﬁad, kter˘ zapí‰e do katastru nemovitostí poznámku.
Právní úkony, kter˘mi vyvlastÀovan˘ po
uvûdomûní o zahájení vyvlastÀovacího ﬁízení pﬁevádí, pronajímá ãi jinak zatûÏuje
pozemek nebo stavbu, kter˘ch se vyvlastnûní t˘ká, jsou neplatné.
Za vyvlastnûní náleÏí vyvlastÀovanému
náhrada
- ve v˘‰i obvyklé ceny pozemku nebo
vãetnû v‰ech jejích souãástí a pﬁíslu‰enství, do‰lo-li k odnûtí vlastnického práva
k nim, nebo
- ve v˘‰i ceny práva odpovídajícího vûcnému bﬁemenu, do‰lo-li k omezení vlast-

nického práva zﬁízením vûcného bﬁemene
nebo odnûtí nebo omezení práva odpovídajícího vûcnému bﬁemenu.
- vyvlastÀovanému náleÏí také náhrada
stûhovacích nákladÛ, nákladÛ spojen˘ch
se zmûnou místa podnikání a obdobn˘ch
nákladÛ
Náhrada se stanoví takov˘m zpÛsobem
a v takové v˘‰i, aby odpovídala majetkové
újmû vyvlastÀovaného. Jako náhradu je
moÏné poskytnout jin˘ pozemek nebo
stavbu, dohodne-li se na tom vyvlastÀovan˘ s vyvlastnitelem.
Nezaplatí-li vyvlastnitel vyvlastÀovanému náhradu do 30 dnÛ ode dne uplynutí
stanovené lhÛty, která nesmí b˘t del‰í neÏ
60 dnÛ od právní moci rozhodnutí o vyvlastnûní, vyvlastÀovací úﬁad na Ïádost vyvlastnûného rozhodne, Ïe provedené vyvlastnûní se zru‰uje.
Miroslav Zeman
vedoucí oddûlení stavebního ﬁádu
KÚ ZK

Oznámení
Mûstsk˘ úﬁad oznamuje v‰em obãanÛm, firmám a zájmov˘m organizacím,
kteﬁí uÏívají obrazové symboly mûsta
a nemají k tomu udûlen písemn˘ souhlas rady mûsta, tedy znak ãi prapor, Ïe
dle platné interní smûrnice MF O znaku
a praporu mûsta, ãl. II. a III. - UÏívání
znaku a praporu mûsta, je nutno poÏádat Radu mûsta Fr y‰táku písemnû
(i mailem) o souhlas s pouÏíváním
mûstského znaku ãi praporu.
Pokud uÏivatel do níÏe uvedeného data nepoÏádá Radu mûsta Fr y‰táku
o souhlas, vystavuje se sankcím a postihu dle ãl. V.
Îádosti zasílejte nejpozdûji do 31.
kvûtna 2007 na adresu MûÚ Fry‰ták,
nám. Míru 43, 763 16 Fry‰ták, k rukám
p. I. Pl‰kové, ãi mailem na adresu: kultura@frystak.cz.
-IP-

Koupím byt
2+1 nebo 3+1
ve Fryštáku
v osobním vlastnictví.
Tel. 777 615 198.

KLUB MAMINEK
3. 5. POZOR, âTVRTEK!!!
Jdeme do DISu na dûtské hﬁi‰tû
15. 5. Nav‰tíví nás dûtská psycholoÏka
29. 5. Vyrábíme ‰perky ze sklíãek
a korálkÛ (materiál zaji‰tûn)
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Padl dub, zachvěla se země…
(Za ing. Vladimírem Chudárkem)
Vím, co je stesk. A vím, co je touha.
Vím, oč jsou těžší než zima a hlad.
Usmýkán steskem a touhou,
s tvou vůní se vracím…
neschopen vdechnout svobodu dřív,
než jitro lásky se rozklene
nad celou zemí
jak oblouk básně
nad domovem.
(Václav Renč)
KdyÏ svého ãasu proná‰el slavn˘
smuteãní ﬁeãník str˘c Rudolf Dlabaja ze
Îabárny nad hrobem nûkterého ze zesnul˘ch Fry‰taãanÛ vûtu „Padl dub, zachvûla se zemû, zemﬁel mlád …“ (a pﬁitom ‰lo o na‰ince, jemuÏ mnoho do
stovky nechybûlo), vyvolalo to na tváﬁích
nûkter˘ch pﬁítomn˘ch úsmûv. Jako ogara jsem v˘rok také brával s humorem.
Leã Ïivot sám jest uãitelem nejzdatnûj‰ím! Dnes tato slova chápu jako projev
obecné úcty k bytosti, která se právem
zapsala do dûjÛ kraje i pamûti lidu vezdej‰ího!
Bolestná zpráva o posledním vydechnutí muÏe, jehoÏ jsme jiÏ za jeho Ïivota zaﬁadili mezi osobnosti do knihy
„Mûsto Fry‰ták“ (1996), ãlovûka nabitého energií a vá‰niv˘m vztahem k rodné zemi, vyvolala mi okamÏitû na mysl
právû onen citát v˘‰e uveden˘. Îivû
jsem v tomto okamÏiku pocítil, jak zachvûla se fry‰tácká zemû, neboÈ padl
jeden z dubÛ této krajiny! A proto i vûk
zesnulého – 84 let - coby odkaz nám
i budoucím – znakem jest nehynoucí
mladosti!
„Ví‰, Slávku, z koÀského hﬁbetu vidí‰ svût jinak, svobodnûji… Hrdost celého kraje jakoby ti pr˘‰tila z Ïil! To studen˘ v˘hled z auta pﬁipomíná spí‰ pohled ze zamﬁíÏovaného okna…“ svûﬁil
se mi kdysi starosta Chudárek pﬁi zastavení na V˘lantském kopci, kdyÏ jsme
kráãeli z Lindáãe, kochali se krásou
Fry‰tácké brázdy a ing. Chudárek mi povídal o ãinnosti dolnovesk˘ch singularistÛ a své veliké lásce – o koních. „A ty
lesy kolem a obdûlaná pole, synku, to je
dar, za kter˘ musíme Bohu i sv˘m pracovit˘m pﬁedkÛm dûkovat kaÏd˘ den!“
„A od vãeliãek se mÛÏeme uãit, co je
potﬁeba,“ dodal po chvíli.
Vladimír Chudárek pocházel ze starého selského rodu. Svûtlo svûta spatﬁil
11. bﬁezna 1923 v milované Dolní Vsi.
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Otec Karel, znalec a chovatel koní,
a maminka vedli syna od raného vûku
k práci, úctû k lidem i pﬁírodû. Ve fry‰tácké mû‰Èance poznal Vladimír ﬁadu v˘teãn˘ch uãitelÛ (napﬁ. dal‰ího DolÀana
Josefa Barboﬁíka, pozdûj‰ího ﬁeditele
Základní ‰koly v Bystﬁici pod Host˘nem,
kronikáﬁe a vlastivûdného pracovníka),
ale také spoluÏákÛ (napﬁ. lukovského
rodáka dr. Franti‰ka Pavlíãka, slavného
dramatika, filmového scénáristu a spisovatele a ãi známého fry‰táckého fotbalistu a odchovance salesiánÛ Vojtu
Zezulku).
Po absolvování BaÈovy ‰koly práce
ve Zlínû a Hospodáﬁské ‰koly v Hole‰ovû pﬁi‰la 2. svûtová válka, okupace a totální nasazení v Rakousku.
Nové nadûje svitly po osvobození
vlasti a zejména díky sÀatku se sleãnou
Marií StaÀkovou v roce 1948, která se
stala jeho celoÏivotní oporou. V lásce
vychovali dvû dûti: ing. Vladimíra
Chudárka (dlouholetého ﬁeditele zlínské
poboãky Komerãní banky) a dceru ing.
Alenu, provdanou Dofkovou (dlouholetou profesorku a ﬁeditelku Obchodní
akademie ve Zlínû). Dûti, vnouãata
i pravnouãata staly se jedním z hlavních
smyslÛ spoleãné Ïivotní pouti.
Od roku 1959 vedl ing. Chudárek
jedno z nejlep‰ích zemûdûlsk˘ch druÏstev okresu i kraje. Ne náhodou obdrÏelo JZD Fry‰ták ãetná vyznamenání
Okresní zemûdûlské správy ve Zlínû,
ocenûní krajská i celostátní. Sám pﬁedseda ing. V. Chudárek byl vyznamenán
ministerstvem zemûdûlství a obdrÏel na
PraÏském hradû i ocenûní prezidenta republiky. Za nûho byla vybudována farma
druÏstva, administartivní budova JZD,
vãetnû kulturního zaﬁízení, ale také areál na Pastyﬁici a ﬁada dal‰ích dûl. Zemûdûlské druÏstvo pod jeho vedením v‰estrannû podporovalo rozvoj Fry‰tácka
i okresu. Ing. Vladimír Chudárek se stal
pojmem v oblasti chovu koní v na‰em

státû – jako vyhlá‰en˘ odborník i funkcionáﬁ. Dlouhá léta vedl také organizaci
fry‰táck˘ch vãelaﬁÛ, pÛsobil ve vedení
místní organizace âs. strany lidové,
v mysliveckém sdruÏení, stál v ãele singularistÛ velkousedl˘ch v Dolní Vsi,
patﬁil k zakladatelÛm Spoleãnosti V.
Renãe.
V rámci demokratizaãního procesu
po 17. listopadu 1989 byl právem zvolen starostou mûsta Fry‰táku. Jeho
jméno je spojeno s budováním prvních
fází plynofikace, kanalizace a vodovodního ﬁádu, v˘stavbou penzionu, bytovou
v˘stavbou, otevﬁením moderní mûstské
knihovny, obnovením tradic a poﬁádáním rÛzn˘ch kulturních akcí. ZaslouÏil
se také o vydání obsáhlé knihy o Ïivotû
Fry‰tácka v posledním pÛlstoletí, instalaci reliéfu dr. Václava Renãe aj. KdyÏ listuji svazky Kroniky mûsta Fry‰táku,
JZD Fry‰ták, vãelaﬁÛ, singularistÛ ãi dokumentaãními pﬁílohami, nechce se mi
ani vûﬁit, kolik toho lze za jeden lidsk˘
Ïivot vykonat.
VáÏím si jeho lidského pﬁístupu ke
spolupracovníkÛm, skromnosti, Ïivotní
moudrosti a schopnosti citlivû, ale také
energicky ﬁe‰it potﬁeby spoluobãanÛ
a regionu.
KdyÏ roku 1346 angliãtí vítûzové poklekli po bitvû u Kresãaku u zesnulého
ãeského krále Jana Lucemburského,
vzdali mu hold slovy: „Zde padla koruna rytíﬁstva!“ Coby prost˘ venkovsk˘
písmák a historik mohu u hrobu ing.
Vladimíra Chudárka ﬁíci, Ïe ode‰el dobr˘ ãlovûk, vûrn˘ DolÀan, Ïe padla fry‰tácká koruna selského stavu, jenÏ byl
po tisíc let v této zemi uprostﬁed Evropy
jedním z pilíﬁÛ - jistot na‰ich domovÛ…
âest jeho památce!
PhDr. âESLAV ZAPLETAL

Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták
oznamuje,
Ïe pracovnice odboru správy majetku ing. Vladimíra DoleÏelová vyﬁizuje v budovû radnice, mezipatro, dveﬁe
ãíslo 110, tel. 577 911 221 nebo 577
911 051, linka 24, e-mail: majetek
@frystak, tyto agendy:
• Îivotní prostﬁedí
(kácení stromÛ, ovzdu‰í)
• Vyﬁizování vodovodních pﬁípojek
• Odpadové hospodáﬁství
• Prodej pískÛ
• Pohﬁebnictví.
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EVIDENCE OBYVATEL

Karneval
pro děti

V nedûli 25. 3. uspoﬁádal Obecní úﬁad
v Lukoveãku spolu se Sborem místních
dobrovoln˘ch hasiãÛ karneval pro dûti
a jejich rodiãe.
Po pﬁedvelikonoãních diskotékách pro
dûti v minul˘ch letech bylo na ãase vyzkou‰et nûco nového a dosud neokoukaného. Proto mûlo tûch pár stejn˘ch nad‰encÛ, kteﬁí tuto vûc uspoﬁádali, pochopitelné obavy, kdyÏ je‰tû tûsnû pﬁed tﬁetí
hodinou odpolední, kdy mûl „divok˘“rej
masek zaãít, zel sálek b˘valé ‰koly takﬁka
prázdnotou.
Ale jak to tu na vesnici b˘vá, kde se vzalo tu se najednou vzalo tolik mal˘ch i vût‰ích dûtí i s rodiãi anebo prarodiãi, Ïe zbylo sotva místo pro tanec nebo poﬁádání
her a soutûÏí. V‰echny dûti pﬁedvedly hodnû odvahy hned v úvodu pﬁi pﬁedstavování
jména a názvu masky, za kterou na karneval pﬁi‰ly, a je‰tû k tomu bravurnû zvlád-

JUBILANTI
Marie Hoferková
Anna ·ebíková

li mluvit do mikrofonu, kter˘ jim podstrãila „ hodnû stará ãarodûjnice“, v civilu paní Jurãíková, jeÏ celé odpoledne dokázala
se v‰emi dûtmi drÏet stateãnû krok.
Porota vybrala na závûr nejlep‰í a nejnápaditûj‰í masky jako napﬁíklad vûznû, mimino nebo piráta a z tûch nejmen‰ích
âervenou Karkulku, Snûhurku nebo princeznu.
KaÏdá hra nebo soutûÏ byla po zásluze
odmûnûna nûjakou dobrotou a na úpln˘
závûr bylo pro dûti pﬁipraveno pﬁekvapení
v podobû krásného dortu.
·koda jen, Ïe kdyÏ byla zábava v nejlep‰ím a dûti se mohly nakonec je‰tû vydovádût a rodiãe posedût, vytratili se témûﬁ v‰ichni jako pára nad vodou, ale co
se urãitû nevytratilo byl pocit, Ïe se snad
v‰ichni dobﬁe pobavili a v‰em se to nedûlní odpoledne líbilo.
Kojeck˘ P.

85 let
60 let

OBRAZEM
16. bﬁezna byla poﬁádána na OÚ
pﬁedná‰ka s praktickou ukázkou studené kuchynû pod vedením paní Rakové, která se s námi podûlila o profesionální zku‰enosti z této oblasti.
MnoÏství lákav˘ch lahÛdek, praktická
ukázka pﬁípravy a spousta receptÛ byly pﬁínosem pro kaÏdou hospodyÀku.

Blahopﬁejeme k získání „Zlaté
plakety MUDr. Jánského“ za 40 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ krve panu Ing.
Petru Popeláﬁovi, Lukoveãek.
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Jak se budí studánka
Jestlipak víte, jak se budí studánka?
Není to nic tûÏkého, staãí jenom znát
to správné ﬁíkadlo nebo básniãku.
A také zazpívat tu správnou písniãku,
ve které je ﬁeã o vodû. Nevûﬁíte? Zeptejte se na to na‰ich dûtí z fry‰tácké
mateﬁské ‰koly.
Vzhledem k tomu, Ïe jaro se letos
pﬁihlásilo opravdu hodnû brzy, tak jsme
se uÏ ve druhém dubnovém t˘dnu ve
‰kolce domluvili, Ïe zajdeme ke studánce. Zvolili jsme, tak jako kaÏd˘ rok,
tu, které se ﬁíká Sklep. Letos ale celou
akci pﬁipravily obûtavé maminky z na‰eho rodiãovského sdruÏení Vûneãek.
Vyznaãily cestu ãerven˘mi fáborky a pﬁichystaly pro nás také plnûní rÛzn˘ch
úkolÛ. Bûhem cesty dûti házely ‰i‰kami
do kruhu, skákaly po vyznaãené trase,
poznávaly rÛzné rostliny, ﬁe‰ily hádanky, pﬁekonávaly pﬁekáÏky a hlavnû hledaly poklad. Ti mlad‰í, tﬁí a ãtyﬁletí, jej
mûli ukryt˘ radûji uÏ na „Îabû“, protoÏe dojít aÏ ke studánce, by bylo nad
moÏnosti a fyzické síly nûkter ˘ch
z nich. Sotva jsme na zmínûné místo
dorazili, dûti posedaly do trávy, na laviãky a odpoãívaly. Poklad se vydalo
hledat jenom pár star‰ích dûtí. KdyÏ ale
ostatní zjistili, Ïe objeven˘ ko‰ík skr˘vá
pro kaÏdého pískací papírovou „frkaãku“, nad‰ení nebralo konce. A jak˘ by
to byl poklad bez ãokoládov˘ch zlaÈákÛ?
Star‰í dûti pokraãovaly po znaãkách
dále, aÏ ke studánce. âekalo je je‰tû
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po cestû pár úkolÛ, aÏ na konec do‰lo
na probouzení studánky. A protoÏe se
v‰echno podaﬁilo, mohli se v‰ichni také
napít studánkové vody. Teì na jaﬁe je
pr˘ nejzdravûj‰í a dodává tu správnou
sílu. Ani star‰í dûti nepﬁi‰ly o svÛj poklad, ale protoÏe jsme byli v pﬁírodû,
schovaly jim paní uãitelky pí‰Èalky do
batohÛ. V poledne a odpoledne, kdyÏ
se v‰ichni rozcházejí domÛ, oz˘valo se
celou ‰kolkou a pﬁilehl˘mi ulicemi vytrvalé a nad‰ené pískání.

Poãasí se nám opravdu vydaﬁilo, dûti byly unavené, ale spokojené, a tak
nezb˘vá neÏ podûkovat na‰im maminkám. Dûkujeme za promy‰lenou a dobﬁe pﬁipravenou akci a hezky strávené
dopoledne.
My pro nû teì na oplátku pﬁipravujeme s dûtmi pﬁekvapení a dáreãky ke
kvûtnovému Svátku matek. Ale protoÏe
je to opravdu pﬁekvapení pro v‰echny
maminky, tak o tom aÏ zase pﬁí‰tû.
StaÀková Ilona, uãitelka M·
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OZNÁMENÍ

Projekt žáků ZŠ „ BIKEPARK“
V rámci v˘uky pracovních ãinností chlapcÛ 8. roãníku byl v mûsících leden
a únor realizován projekt „hﬁi‰tû na‰ich snÛ“. Projekt byl zamûﬁen na sestavení
modelu hﬁi‰tû, které by si Ïáci tohoto roãníku pﬁáli mít ve svém okolí za úãelem
sportovního vyÏití ve volném ãase. Z nûkolika pÛvodních nápadÛ byly realizovány
dva. Oba se t˘kají cyklistického sportu a nesou název Bikepark.
První návrh se t˘ká projektu hﬁi‰tû, tratû ve volné pﬁírodû (tzv. freeride). Druh˘
je pojat jako mûstsk˘ areál, vyuÏiteln˘ mimo jízdy na kole (street) i k jízdû na koleãkov˘ch bruslích. Oba tyto modely je moÏno si prohlédnout v základní ‰kole, kde
jsou vystaveny.
Zájem o tyto sporty nab˘vá velkého rozmachu a pﬁitahuje velké mnoÏství mládeÏe, coÏ je vidût kaÏd˘ den, napﬁíklad na námûstí a u obchodního stﬁediska. Bylo
by velmi cenné uvaÏovat o podpoﬁe tohoto sportu, popﬁípadû realizaci podobného
hﬁi‰tû ve Fry‰táku, samozﬁejmû za podmínky dodrÏení v‰ech bezpeãnostních
opatﬁení. Byl by to velk˘ pﬁínos pro rozvoj mládeÏe ve sportu a aktivnímu vyuÏití jejich volného ãasu.
Mgr. Libor Sovadina

Brána jazyků otevřená
Ve ‰kolním roce 2006/2007 byla zavedena v˘uka anglického jazyka jiÏ do 3. roãníku Z·. První krÛãky do svûta jazykÛ máme za sebou. Dûti umí anglicky pozdravit,
pﬁedstavit se, pojmenovat ãleny rodiny, poãítat do 10, znají nûkterá domáãí zvíﬁátka.
A jak probíhá vyuãovací hodina? Formou her, pohybu, písniãek a ﬁíkadel získávají dûti první poznatky o cizím jazyku. Na konci kaÏdé lekce dûláme vlastní „Project“.
Tentokrát jsme pracovali na téma „MÛj kamarád“.
Ïáci 3. B a Dagmar ·vajdová

• DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í na 1.
stupni Z· Fry‰ták, kter˘ se uskuteãní
v pátek 4. kvûtna 2007 od 8.30 hodin
v jednotliv˘ch tﬁídách
• SchÛzka s RODIâI BUDOUCÍCH
PRV≈ÁâKÒ (2007/2008) v úter˘ 15.
kvûtna 2007 od 15 h ve ‰k. jídelnû.
• FOTOGRAFOVÁNÍ ÏákÛ probûhne v
úter˘ 3. kvûtna 2007.
• ·KOLNÍ JARMARK v rámci oslav
DNE MATEK, se koná ve ãtvrtek 10.
kvûtna 2007 od 14 hodin na ‰kolním
dvoﬁe a v pﬁilehl˘ch prostorách.
Od 15 hodin vystoupí Ïáci ZU· MORAVA.

ﬁeditelství Z· Fry‰ták
Ve stﬁedu 28. bﬁezna 2007 se uskuteãnilo ‰kolní kolo recitaãní soutûÏe 1.
stupnû Z· Fry‰ták.
A jak jsme dopadli?
Za první tﬁídu: 1. Jakub Koãenda, 2.
Krist˘na Kamenáﬁová, 3. Nela ReÏÀáková
Za druhou tﬁídu: 1. Zuzana Hanaãíková, 2. Tereza Smetánková, 3. Veronika
Lauterkrancová
Za tﬁetí tﬁídu: 1. Vilém Gettler, 2. Lucie
Va‰endová, 3. Petra Koneãná
Za ãtvrtou tﬁídu: 1. Eli‰ka Nûmcová, 2.
Jan Hﬁebaãka, 3. Krist˘na BaãÛvková
Za pátou tﬁídu: 1. Jan Koãenda, 2.
Jakub Szlaur, 3. Pavel Ná‰el
V‰em gratulujeme a pﬁejeme jim mnoho úspûchÛ v dal‰ích kolech.
Mgr. Drahomíra Krajãová
a uãitelky 1. stupnû

Velikonoční tvoření

Ve ‰kolní druÏinû se nenudíme!
Zpestﬁením ãinnosti nám bylo dal‰í odpoledne pro rodiãe a jejich dûti.
Ve ãtvrtek 29. bﬁezna pﬁi‰lo postupnû 23 rodiãÛ, kteﬁí pomohli sv˘m dûtem s v˘robou kuﬁátka, zápichu ve tvaru zajíãka a také si vyzkou‰eli dvû zajímavé techniky zdobení kraslic.
Mûly jsme radost, Ïe ani jedno pracovní místo nezÛstalo volné.
vychovatelky ·D
13
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Aby svůj život člověk dobře žil…
(Rozlouãení se spisovatelkou a vzácnou povahou
paní Marií Kopﬁivovou – Krajãovou)
Marie Kopřivová-Krajčová
MAMINČIN CHLÉB
Maminka byla nemocná
a mládí měla už málo:
však srdce měla mladé vždy –
to všecky l á s k o u hřálo!
Z té lásky – lásky své
a z lásky našich polí
pekla nám chléb…
Znovu a znovu proãítám si zamy‰len
tu drobnou kníÏeãku moudrosti – ver‰Û
a vzpomínání na ‰Èastné chvíle autorãina dûtství, dílko zvané „Z ãarovného
kraje“, vydané roku 1999 dnes jiÏ zvûãnûl˘m kamarádem Mirkem Pagáãem
z Lukova, ilustrované Ale‰em Romanem
a obdaﬁené doslovem fry‰tácké uãitelky
Sylvy Knedlové...
KdyÏ jsme v loÀsk˘ch záﬁijov˘ch
dnech v rámci oslav 650. v˘roãí první
uchované písemné zmínky o Fry‰táku
pﬁedávali milé paní uãitelce KopﬁivovéKrajãové jubilejní ocenûní, netu‰ili
jsme, Ïe se s ní v kulturním sále ZDV
a ve Fry‰táku setkáváme naposled…
Skromná do‰ková chaloupka v Horní
Vsi stala se ‰Èastn˘m domovem manÏelÛ Filipa a Juliany Krajãov˘ch a jejich
‰esti dûtí Josefa, Marie, Anny, Ludmily,
Karla a Stanislava. Zemûdûlské prostﬁedí i nádherná krajina vÛkol, prodchnutá ryzí kﬁesÈanskou vírou, úctou
a láskou k bliÏnímu, staly se mocn˘m
pramenem budoucích cest snivého dûvãátka, jeÏ v práci pro druhé nalezlo smysl svého Ïití.
Studia v Pﬁerovû, KromûﬁíÏi, ﬁada absolvovan˘ch kurzÛ pedagogického
a zdravotního smûru pﬁispûla k profesionálnímu rÛstu sleãny Krajãové, nejvût‰ími zdroji vzestupu jejích kvalit v‰ak byly: pevn˘ základ získan˘ z domova,
upﬁímná víra v Boha a vlastní, ãasto i trpká a bolestná zku‰enost. AÈ pÛsobila
kdekoliv jako vychovatelka ãi uãitelka
(Pﬁerov, Zlaté Hory, Fry‰ták, Zlín, Opava…), v‰ude rozsévala víru v dobro
a nadûji.
Její básnick˘ odkaz, hlubok˘ vztah k
pﬁírodû a lidem, k odkazu na‰ich pﬁedkÛ, optimismus, laskavost a nesmírná
pracovitost, pomoc trpícím, obdiv ke
kráse – daru Stvoﬁení, rozesety jsou
v písních, ver‰ích, hádankách, vtipn˘ch
pﬁíbûzích v rÛzn˘ch ãasopisech (Sluníãko, Mateﬁídou‰ka atd., i ve Fry‰táck˘ch
14

listech), v pﬁíleÏitostn˘ch tiscích ãi kníÏkách, jeÏ promlouvají k srdcím v‰ech generací.
Ne náhodou s paní Marií KopﬁivovouKrajãovou spolupracovali hudební skladatelé prof. Jitka SníÏková, Arno‰t
Rychl˘, Karel Hába, Petr Eben, Mojmír
Zedník a dal‰í osobnosti. S manÏelem
prof. PhDr. Hjalmarem Kopﬁivovou Ïili
pozdûji v Opavû a vychovali dva syny:
Kamil Kopﬁiva je orientován smûrem
umûleck˘m, PhDr. Roman Kopﬁiva pÛsobí na Ústavu germanistiky, nordistiky a
nederlandistiky Masarykovy univerzity
v Brnû.
Tûsnû po druhé svûtové válce v mateﬁské ‰kole (v budovû základní ‰koly,
ve tﬁídû nacházející se u schodÛ vedoucích do tehdej‰í jídelny ve sklepû Z·)
stanula ve dveﬁích bytost, kterou jsme
si okamÏitû zamilovali – sleãna uãitelka
Marie Krajãová. Staãil první úsmûv, jímÏ
nás pohladila – a byla na‰e! Patﬁil jsem,
jak mi ﬁíkávala, k jejím nejmilovanûj‰ím
ÏáãkÛm. Na‰e srdce od poãátku souznûla. KdyÏ nám hrála scénky s maÀásky, vyprávûla kouzelné pﬁíbûhy o zvíﬁátkách, pohádky z maminãina ko‰íãku,
zpívala známé i naprosto neznámé písnû, jeÏ sl˘chala doma, byli jsme jako
u vytrÏení. Je‰tû dnes se mi vynoﬁují
nádherné chvíle, kdy jsme se sleãnou
uãitelkou kráãeli ve stínu lip po chodníãku za hﬁbitovem ke Skalce, podél zahrad a polí hornovesk˘ch sedlákÛ, provázeni tichem, radostn˘m zpûvem ptactva, opojeni vÛní panenské pﬁírody.
A pak jsme k poledni procházeli dvorkem u KrajãÛ a maminka - paní Juliana
nás podûlila dou‰kem hornoveské Ïivé
vody…
Kde ty v‰echny snûhy jsou! V‰ak obraz toho svûta hrdû si vykraãujících koníkÛ, úÏasné pﬁírody, ãistého vzduchu,
jadrn˘ch potÛãkÛ, obraz star˘ch Fry‰taãanÛ, DolÀanÛ, HorÀanÛ, VitovjanÛ, súsedÛ z Lukoveãka, Lukova ãi ·típy, ob-

Mísíc chléb nám vyprávěla
příběhy z bible a jak se co dělá,
aby svůj život člověk dobře žil.
Nás, dětí, bylo šest a toho chleba,
panečku, toho pro nás bylo třeba!
Za ten chléb maminčin,
za všechny chvíle krásné
tichému hrobu šeptám dík…
raz skrovného, ale láskou a vûrností bohatého domova, mi zÛstane do konce
dnÛ.
To ostatní, byÈ zlatem, trapn˘m kﬁepãením v‰ím ãi svody uboh˘mi obaleno,
jest pouhé pﬁeÏívání…
Díky Vám, paní uãitelko, Ïe jste nás
pﬁivedla ke studánce krásy skuteãného
Ïití!
SLÁVEK ZAPLETAL
UpozorÀujeme ctitele díla a pﬁátele
Marie Kopﬁivové-Krajãové, Ïe její kníÏka
„Z ãarovného kraje“ je v prodeji v Mûstské knihovnû Fry‰ták.

Městské divadlo Zlín
se vydává za svými diváky

do Fryštáku!
Co se stane, kdyÏ z roztﬁesené Avie
vyskáãou herci! A jsou to vÛbec herci?

Blázni jsme divadlem
aneb
Jak jsme hledali ten prav˘ poklad
podle scénária Doda Gombára a Vladimíra Fekara hrají a improvizují jen
pro Vás herci Mûstského divadla Zlín:
Zdenûk Lambor, Radovan Král, Petra
Hﬁebíãková, Kateﬁina Liìáková, Jana Tomeãková, Josef Koller, Jan Leflík, Rostislav Marek, Dodo Gombár, Pavel Vacek

Ve Fry‰táku na námûstí
v sobotu 19. kvûtna v 17.30 hodin
délka cca 50 minut
Pﬁedstavení oÏivuje zábavnou divadelní
formou jednu ze starozlínsk˘ch povûstí
a legend zlínského kraje, v níÏ je základním motivem hledání pokladu.
Poklad, kter˘ bude toho dne ve va‰í obci objeven, bude nakonec pﬁedán do
správn˘ch rukou. Hodláme ho symbolicky
pﬁedat tomu, kdo se o nûj urãitû dobﬁe
postará.
FRY·TÁCKÉ LISTY 5/2007
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Máj – od pece dál
Mûsíc kvûten je mariánsk˘. Salesiáni mají zvlá‰tní vztah k 24. kvûtnu, kdy byl
zaveden svátek Panny Marie Pomocnice papeÏem Piem VII. Ten ho ustanovil
z vdûãnosti za návrat ze zajetí od Napoleona Bonaparte v roce 1812. Titul má základ jiÏ v Písmu svatém, ve Skutcích apo‰tolsk˘ch. V˘slovnû cel˘ titul se nalézá
teprve v loretánské litanii v roce 1558. K roz‰íﬁení titulu pﬁispûlo vítûzství kﬁesÈanÛ u Lepanta. V jedné v nejvût‰ích námoﬁních bitev byla zniãena turecká flotila spojenou protitureckou ligou, která byla uzavﬁena z podnûtu papeÏe Pia V. Odehrála
se 7. ﬁíjna 1571.
Jak se roz‰íﬁila úcta k Pannû Marii Pomocnici v na‰ich zemích? Nejsilnûj‰í vliv
pocházel z Pasova. Pasovsk˘ biskup arcivévoda Leopold dostal darem malovan˘
obrázek Matky BoÏí s JeÏí‰kem od Lucase Cranacha star‰ího. KdyÏ Leopold pﬁesídlil do Innsbrucku, vzal si ho s sebou. Dovolil ale dómskému dûkanu, aby dal poﬁídit kopii obrazu – dne‰ní milostn˘ obraz. KdyÏ Turci stáli tﬁikrát pﬁed Vídní, pﬁicházeli s voláním: „Maria, pomoz!“

Projekt ESF

Co bylo

Od února leto‰ního roku máme finanãní podporu z Evropské unie a to
z evropsk˘ch sociálních fondÛ na projekt Interaktivní rozvoj klíãov˘ch kompetencí. Projekt reaguje na potﬁeby ÏákÛ
a pedagogÛ 2. stupÀÛ základních ‰kol
a niÏ‰ích roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií.
S vytváﬁením ‰kolních vzdûlávacích programÛ jednotliv˘ch ‰kol vyvstává potﬁeba nejen modernizovat znalostní a dovednostní oblast v˘uky, ale i zamûﬁit se
na rozvoj hodnot a postojÛ ÏákÛ v rámci jejich vzdûlávání. Zámûrem projektu
je vytvoﬁení metodiky a návrhÛ aktivit
pro rozvoj kompetencí ÏákÛ zapojen˘ch
‰kol. Budou tematicky zapadat do prÛﬁezov˘ch témat Osobnostní a sociální
v˘chova a Multikulturní v˘chova. Do
projektu je zapojeno 8 ‰kol (i základní
‰kola ve Fry‰táku), 20 pedagogÛ a 400
ÏákÛ. V˘stupem bude 60 novû vytvoﬁen˘ch aktivit cílenû zamûﬁen˘ch na interaktivní rozvoj klíãov˘ch kompetencí.
Dal‰ím v˘stupem bude 48 zrealizovan˘ch dnÛ záÏitkového kurzu a vydaná
publikace s vytvoﬁenou metodikou a aktivitami v nákladu 1000 ks.

Mûsíc duben byl ve znamení velk˘ch
akcí: velikonoce, v˘mûna oken a salesiánská kapitula. Na velikonoce na
Zelen˘ ãtvrtek jsme jiÏ tradiãnû pomáhali ve Fry‰táku, kﬁíÏovou cestu jsme
mûli v lesích a na Bílou sobotu jsme
mûli obﬁady i s kﬁ tem dospûlého.
V˘mûna oken na severní stranû (od
kostela) byla tak trochu neplánovaná.
Bylo potﬁeba je vymûnit, to ano, ale aÏ
na podzim, aÏ se sebûhnou peníze. UÏ
je máme nové a jsme rádi. Salesiánská
kapitula je nejvût‰í shromáÏdûní salesiánÛ, na kterém se rozhoduje, co se bude dít v pﬁí‰tích tﬁech letech. DokumentÛ bylo mnoho, proto jsme se rozhodli, Ïe pokraãování bude v listopadu.
Byli tu v‰ichni ﬁeditelé, delegáti a provinciální rada.

Co bude
18. – 20. kvûtna
Nadoraz
...pﬁíbûh jednoho Ïivota, jednoho
svûta a jednoho smyslu? Jak˘ je ten
vá‰? Zkuste ho spojit s ostatními.
Zkuste se podívat na dno sebe sama
a z nûj z posledních sil podpoﬁit druhé.
DobrodruÏné putování plné her, které bude mít smysl...kdyÏ mu ho dáte.
Vede: Mirìa, Jirka Skaliãka
a Kosmiã
25. – 27. kvûtna
Paragliding
Start z horsk˘ch hﬁebenÛ i kaÏdého
malého kopeãku, krouÏení s drav˘mi
ptáky a pﬁelety úchvatn˘ch horsk˘ch
masívÛ. Krásné scenérie, volnost letu
nad nekoneãnou krajinou, vysoko nad
v‰ím a v‰emi starostmi, vyuÏívání pﬁírodních jevÛ a pravidel k úÏasn˘m záÏitkÛm z letu.
Paragliding je fascinující sport a vy
máte ‰anci uãinit první „krÛãky“.
Min. vûk: 18 let
Vede: Ludvík âuba
a instruktoﬁi paraglidingu
1. – 3. ãerven
Jihlava a Svratka
Právû tento víkend se zvednou stavidla pﬁehrad a tyto klidné ﬁíãky se promûní v opravdovou divokou vodu.
Jihlava bude o pohodové plavbû
krásn˘m kaÀonem.
Svratka je‰tû pﬁitvrdí – pﬁibude peﬁejí a znatelnû stoupne i obtíÏnost.
Vede: Kosmiã

3 x foto: zleva - Maximalisté, Skok dÛvûry, Smrt si vybírá
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17. ročník degustace slivovice ve Fryštáku
Motto 17. roãníku bylo:

„Kdo se slivovice nenapije,
nic na svûtû neuÏije.“

Tradiãní akce fry‰táck˘ch volejbalistÛ a jejich pﬁátel a pﬁíznivcÛ degustace slivovice jiÏ opût letos probûhla, a to v pátek
9. 3. 2007 na sokolovnû.
A tak si 13 znal˘ch degustátorÛ
opravdu uÏívalo. Perfektnû pﬁipravená
akce probíhala v poklidném a pﬁátelském duchu. V‰e zaji‰tûno na jedniãku.
Struãn˘, ale v˘stiÏn˘ bulletin sepsal Pepík Rafaja, krásné hlasovací lístky stvoﬁil Jakub Urbánek, vtipné diplomy udûlal
Pavel Hrabík, ve‰keré kanceláﬁské potﬁeby – tuÏky, fixy, tabulku, lepítka… zajistil Luba ·evela a o obãerstvení úãastníkÛ se postaral BroÀa Koneãn˘.
Organizaãní v˘bor ve sloÏení Mirka
Urbánková, Marcela ·evelová, Hanka
Chlupová, Radka Kﬁiklavová, Hanka Fry‰ová, Alice Dofková a Dana Koneãná
obsluhoval soutûÏící a dbal na regulérnost soutûÏe. Ta letos probûhla v naprosté pohodû, bez ‰okÛ. V˘bor musel
také dodrÏet dÛrazné pﬁání vût‰iny degustátorÛ – nemíchat smûsi a nalévat
jen pﬁinesené vzorky. Tûch se se‰lo 28.
Opût, tak jako vloni, to byly vzorky slivovice velmi vyrovnané chuti, Ïádné patoky. Ochutnavaãi vala‰ského moku to nemûli vÛbec jednoduché. Po nároãném
klání a po seãtení bodÛ z hlasovacích
lístkÛ vy‰lo poﬁadí - viz tabulka.
Závûrem vyuÏiji citát o slivovici z leto‰ního bulletinu:
„Slivovice je nejlahodnûj‰í nápoj, kter˘ má bezesporu léãivé úãinky. Jedná se
v‰ak o alkoholick˘ nápoj a tudíÏ ve velké

NEJLEP·Í SLIVOVICE:
1. Martin Fry‰
2. Zdenûk PoledÀák
3. Jakub Urbánek
NEJLEP·Í DEGUSTÁTOR Z PRAHY:
Lubo‰ Kuchaﬁ
NEJLEP·Í DEGUSTÁTOR:
1. Jakub Urbánek
2. Tomá‰ Prusenovsk˘
a Josef Rafaja.

míﬁe samozﬁejmû zdraví spí‰e po‰kozuje. ZáleÏí na konkrétní osobû, kolik toho
snese.“
Zdraví úãastníkÛ leto‰ního ko‰tu urãitû nebylo naru‰eno, neboÈ v‰ichni chutnali s mírou a s láskou, tak jak se vûnovali cel˘m srdcem i pﬁípravû vala‰ského vitamínu „S“.
Za organizaãní v˘bor
Dana Koneãná

placená inzerce

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

Obchod DAGMAR
- ve Fryštáku, směr Holešov

ST¤ECHY NA KLÍâ

OBUV, KOŽENÁ GALANTERIE,
TEXTIL, SPODNÍ PRÁDLO.

montáÏ krytiny BRAMAC, TONDACH, KM BETA
sádrokartony, okna VELUX, ROTO
solární panely, plovoucí podlahy
Kontakt • tel.: 776 696 135, e-mail: stanislav.skalicka@seznam.cz
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VÝPRODEJ - SLEVA 50-70%

Akce trvá do 31. 5. 2007
(nebo do vyprodání zásob).

Otevírací doba:
PO-PÁ 9,00 - 11,30 a 13,30 - 17,00
SO 8,30 - 11,00
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Zvláštní vernisáž
20. bﬁezna t. r. byla zahájena ve
Zlínû v˘stava neziskov˘ch organizací
Zlínského kraje s názvem "Îivot není
zebra". ¤editelka FoS Prameny paní
Vlasta Kunstová byla vyzvána, aby dodala potﬁebné materiály o ãinnosti na‰ich
souborÛ. Ta v‰e pﬁipravila a na vernisáÏi
bylo moÏno shlédnout velké tablo, kde
se ná‰ soubor prezentoval zvût‰en˘mi
fotografiemi a popisem na‰í ãinnosti.
Také jsme byli poÏádáni, abychom na zahájení zahráli na‰i fry‰táckou muziku.
VÛbec jsme netu‰ili, co se stane - mysleli jsme, Ïe budeme pouze hudební kulisou pro tuto v˘stavu.
Pﬁi prvních tónech na‰í cimbálové
muziky s Praménkem náv‰tûvníci zpozornûli, postavili se kolem nás a pozornû s velk˘m zaujetím sledovali na‰e hraní a nové fry‰tácké písnû. Ne‰etﬁili potleskem, fotoaparáty cvakaly, vernisáÏ
se najednou zmûnila v koncertní síÀ.
Posluchaãi vydrÏeli hodinu stát a bylo vidût, jak je na‰e hraní a zpívání zajímá.

Sólisty naprosto ãistû podbarvoval
Pramének. Pﬁi premiéﬁe nové fry‰tácké
písnû "den s muzikÛ" se pﬁesvûdãivû
projevila K. DoleÏelová a její variace
s vala‰sk˘m kloboukem pﬁekvapily kaÏdého. Nádherná sóla primá‰ky V. Kunstové zaplnila prostor a pohladila po du‰i. V‰ichni hráãi se rovnûÏ snaÏili a bylo
to poznat na celkovém v˘konu. Vystoupil
tam i ná‰ nov˘ soubor Prameny II.
Zajímavou úpravou a provedením, kdy
opût nároãná houslová a violová sóla
paní Kunstové se proplétaly s pÛsobiv˘m zpûvûm M. Matulové a P. DoleÏelové, kter˘ nenechal nikoho chladn˘m.
Moje kytara pﬁi tom také nezahálela.
Hrajeme pouze na‰e písnû, které jistû
posluchaãÛm mají co ﬁíci.
Bûhem vernisáÏe jsme sly‰eli tato
slova: "My na cimbálovku nechodíme,
ale va‰e hudba je úÏasná, dejte do zlínsk˘ch novin reklamu va‰eho pﬁí‰tího
koncer tu a my pﬁijedeme" nebo
„Takovou kvalitní muziku s takov˘mi hla-

Reakce na článek
Kolektiv uãitelek mateﬁské ‰koly reagoval na mÛj v˘rok, Ïe dûti fry‰tácké
mateﬁské skoly mají vypûstovan˘ odpor ke zpûvu tím, Ïe prohlásily, Ïe dûti zpívají rády. Proto jsem nucen celou
záleÏitost vysvûtlit podrobnûji.
V základní ‰kole ve dvou prvních tﬁídách byl provádûn v˘zkum zpûvnosti
dûtí. Pﬁi otázce, kdo rád zpívá, aÈ zvedne ruku, to neudûlal nikdo. Pﬁi dal‰í
otázce, kdo nerad zpívá, zvedly ruce
naprosto v‰echny dûti. To v‰e sly‰ely
tﬁídní uãitelky tûchto pr vních tﬁíd
a v‰ichni rodiãe, kteﬁí doprovázely tyto
dûti pﬁi zahájení ‰kolního roku.
Pﬁi jakékoliv ãinnosti je vÏdy nejvíce
dÛleÏit˘ v˘sledek.
Kdyby tomu bylo jinak, nedovolil
bych si na tento problém upozornit.
Jsem zvûdav, kolik dûtí pﬁi zahájení
pﬁí‰tího ‰kolního roku zvedne ruku, Ïe
rády zpívají.
Richard Hovadík
sy jsme je‰tû nesly‰eli“. Ohlas posluchaãÛ nás velmi potû‰il, maximálnû
nadchl a povzbudil do dal‰í práce. Mile
nás pﬁekvapil i pan starosta Lubomír
DoleÏel s manÏelkou i ﬁeditel ZU·
Morava pan L. Mikl. Sly‰eli jsme: "Vy
jste ãím dál lep‰í". Taky nás pﬁijeli podpoﬁit na‰i pﬁíznivci. V‰em patﬁí za to velk˘ dík.
Richard Hovadík
placená inzerce

Koupím

STAVEBNÍ POZEMEK
ve Fryštáku a okolí.
Kontakt
tel.: 604 522 580
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Dne‰ní motokáry jsou aÏ na drobné
detaily v‰echny stejné, dÛraz je kladen
hlavnû na bezpeãnost a spolehlivost.
Podvozek moderní motokáry je umístûn
pﬁibliÏnû 2 cm nad asfaltem, takÏe prohánûní se po fry‰táckém námûstí nepﬁipadá v úvahu. Musíme proto vyhledávat tratû, pro motokár y urãené.
NejbliÏ‰í je v‰ak aÏ v Trebaticích, a tak
nám nezb˘vá nic jiného neÏ zabalit vûci
a vydat se na Slovensko.
KALENDÁ¤ AKCÍ 2007

Historie kartingu ve Fryštáku

Trebatice soustﬁedûní 7. – 8. 4. 2007
Mo‰nov 21. – 22. 4. 2007
Trebatice 12. – 13. 5. 2007
Opava záv. druÏstev 26. – 27. 5. 2007
Pezinok 23. – 24. 6. 2007
Písek 21. – 22. 7. 2007
Trebatice 1. – 2. 9. 2007
Dunajská Streda 22. – 23. 9. 2007

I kdyÏ leto‰ní zimní poãasí pﬁipomínalo spí‰e dlouh˘ podzim, pro spoustu motoristick˘ch nad‰encÛ nebylo takovéto poãasí pﬁíli‰ ideální na to, aby se se sv˘mi motorov˘mi miláãky prohánûli po silnicích, ãi závodních drahách. Velikonoãní ãas v‰ak
vÏdycky znaãí to, Ïe zima je u konce a Ïe i my se mÛÏeme tû‰it na stále pﬁíznivûj‰í
poãasí. ¤ev rychl˘ch siln˘ch motocyklÛ, prohánûjících se po okolních silnicích, nás,
motokárové nad‰ence, pﬁivádí k nostalgick˘m vzpomínkám, Ïe nejen zvuk motorek bylo zvykem sl˘chat ve Fry‰táku. To uÏ pamatují jen ti dﬁíve narození, jak se kaÏdoroãnû poﬁádaly v na‰em mûstû závody motokár. Tûm mlad‰ím se uÏ ani nechce vûﬁit, Ïe
by bylo moÏné prohánût se s motokárou kolem námûstí a to dokonce na kostkovém
povrchu. Na‰tûstí pan Antonín Dreksler z Hole‰ova, b˘val˘ závodní jezdec, na‰el ve
svém fotoalbu nûkolik snímkÛ právû z dob poﬁádání motokárov˘ch závodÛ ve Fry‰táku. Tehdej‰í káry dnes pÛsobí vskutku úsmûvn˘m dojmem. Vysok˘ podvozek, tﬁi pedály, Ïádné speciální pneumatiky, Ïádné nárazníky, ﬁadící páka daleko od volantu.
Z obrázkÛ lze vyãíst, Ïe kaÏdá motokára je sv˘m zpÛsobem originální. Tehdej‰í nad‰enci své stroje doslova lepili z toho, co na‰li v rÛzn˘ch dílnách ãi mototechnách. To
uÏ v dne‰ní dobû nepﬁipadá v úvahu.
placená inzerce

Varování před podvodníky
Často se objevují případy falešných pracovníků energetiky, plynařů
či odečítačů vodoměrů, kteří se vydávají za pracovníky těchto společností. Klasický scénář vypadá například takto: Do bytu stařenky se
podvodnice dostaly pod záminkou vrácení přeplatku za vodu. Důchodkyně je důvěřivě pustila do bytu, kde ji jedna z žen zabavila a druhá využila příležitosti, aby osmdesátileté paní sebrala úspory v hotovosti,
vkladní knížku a osobní dokumenty. Za trestný čin krádeže podvodníkům hrozí až tříleté vězení.
Tyto případy vedou vodohospodáře k důraznému varování před
podvodníky:
„Zlínská vodárenská již od roku 1999 neprovádí přímé inkasování v terénu. Veškeré platby probíhají přes SIPO, převodem
z účtu nebo na pokladně v sídle společnosti ve Zlíně Loukách.
„Důležité ale je, že naši pracovníci se na požádání vždy prokážou
služebním průkazem s fotografií,“ upozornil obchodně finanční
ředitel společnosti Petr Tejchman. A dodává, že v případě pochybností si lidé mohou vždy ověřit totožnost pracovníka Zlínské
vodárenské na telefonním čísle bezplatné zákaznické linky 800
100 063.
„Není vždy nutné pustit pracovníka, který eviduje spotřebu,
přímo do bytu,“ uvedla Ludmila Olšanová, vedoucí Oddělení odečty a přešetřování společnosti Zlínská vodárenská, a.s. V panelových nebo činžovních bytech provádí odečty bytových vodoměrů
vlastník objektu nebo správce domu. Pracovník ZLV zapisuje pouze hlavní fakturační vodoměr. V rodinných domech je povinností
odběratelů umožnit přístup pouze k vodoměru, který je umístěn
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většinou v přízemních nebo sklepních prostorách. Paní Ludmila
Olšanová ještě dodává: „Snahou společnosti Zlínská vodárenská
je, aby její odečítači opakovaně navštěvovali lokality, kde jsou již
známí, aby se tak předešlo podobným případům.“
Zlínská vodárenská, a.s. (ZLV) je provozovatelem vodovodů a kanalizací na území měst a obcí v rozsahu bývalého okresu Zlín.
Společnost zásobuje pitnou vodou 157 tisíc obyvatel a podnikatelských
subjektů. Spravuje 1 013 km vodovodní sítě a 551 km kanalizační stok.
Pro lepší a dostupnější informovanost zákazníků slouží zákaznické
centrum na třídě T. Bati 383 ve Zlíně – Loukách, kde je zároveň sídlo
společnosti. Kontaktní místo se sídlem ve Valašských Kloboukách se
sídlem U Náhonu 1006, Valašské Klobouky 766 01, (přízemí budovy
penzionu – dveře č. 110). Zde si zákazníci mohou vyřídit veškeré změny, smlouvy, reklamace a SIPO bez toho, aby museli jezdit až do Zlína.
Telefon na Kontaktní centrum VK: 577 012 221.
Neodmyslitelnou součástí komunikace s klienty se nově stala
zelená linka: 800 100 063, mohou lidé 24 hodin denně nahlásit případné havárie.
Zlínská vodárenská, a.s. je členem skupiny Veolia Voda – největšího dodavatele vodohospodářských služeb v ČR.
•
Další informace naleznete na www.zlv.cz
Vaše dotazy zodpoví: Helena Koutná, tisková mluvčí ZLV
tel: + 420 577 124 257, mobil: + 420 724 275 392,
e-mail: koutna@zlv.cz
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K U L T U R N Í
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K V Ě T E N

2 0 0 7

VELKÉ KINO ZLÍN - KVĚTEN
1. – 2. kvûtna v 17 hodin
ROBINSONOVI
USA-2007- 109 minut-animovan˘-ãesk˘
dabing-premiéra-Falcon-(0)
Nejnovûj‰í animovan˘ film z produkce studia Walta Disneye. Pﬁíbûh malého Lewise
– geniálního kluka, kter˘ má obrovskou
touhu najít rodinu, kterou nikdy nemûl
moÏnost poznat...
ReÏie: S. Anderson
vstupné 75 Kã
1. – 2. kvûtna v 19,30 hodin
BESTIÁ¤
âR-2006-113 minut-prem.-Bioscop-(15)
Emancipovaná Karolína se vá‰nivû zamiluje do záhadného Alexe. Vztah pln˘ nejistot s rozpolcen˘m muÏem ji niãí. Rozhodne se ke vzdoru – bude se chovat tak, jak
se chovají muÏi k Ïenám... Romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové - v hlavních rolích Danica Jurãová,
Karel Roden, Marek Va‰ut, Miroslav Etzler
ReÏie: I. Pavlásková
vstupné 85 Kã
3. kvûtna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
KDO JE TADY ¤EDITEL
Dánsko-2006-100 minut-premiéra-titulkyArtcam-(15)
Ravn je ﬁeditel firmy. Pﬁed sv˘mi zamûstnanci v‰ak léta zastírá svoji pozici a vydává se za jednoho z nich. V momentû, kdy
se rozhodne firmu prodat v‰ak potﬁebuje
skuteãného ﬁeditele. A tak do jeho „role“
najme neúspû‰ného herce….
ReÏie: Lars von Trier
vstupné 65 Kã
4. – 8. kvûtna v 17 a v 19,45 hodin
+ 9. kvûtna jen v 17 hodin
SPIDER-MAN 3
USA-2007-140 minut-premiéra-ãesk˘ dabing-Falcon-(0)
Úspû‰ná filmová sága podle známého comicsu se blíÏí k vyvrcholení, v nûmÏ nebude nouze o pﬁekvapivé zvraty - v hl. rolích
T. Maguire, K. Dunst, J. Franco
ReÏie: Sam Raimi
vstupné 85 Kã

(Denzel Washington) pﬁi vy‰etﬁování rozsáhlého bombového útoku.
ReÏie: Tony Scott
Vstup na prÛkaz
nebo na kupon z T˘deníku Zlínsko

Pﬁíbûh o dlouhé Ïivotní cestû muÏe, kter˘
se rozhodl postavit osudu a svést s ním
vûãn˘ boj o záchranu milované Ïeny...
V hl. roli Hugh Jackman a Rachel Weisz
ReÏie: Darren Aronofsky vstupné 65 Kã

10. kvûtna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
·TùSTÍ NA DOSAH
USA-2006-117 min.-tit.-prem.-Falcon-(0)
Pﬁíbûh Chrise Gardnera, kterému se v 80.
letech podaﬁilo díky nezmûrné vytrvalosti
porazit chudobu… V hlavní roli Will Smith
ReÏie: Gabriele Muccino vstupné 65 Kã

18. – 23. kvûtna v 17 a v 19,30 hodin
(kromû 22. kvûtna)
TAJNOSTI
âR-2007- 95 minut -prem.-Bontonfilm-(12)
Julie má v‰echno. Úspû‰ného a pohledného manÏela, zdravou a chytrou dospívající dceru, práci pﬁekladatelky, oddaného
milence a dokonce i nov˘ dÛm, kam se celá rodina právû pﬁestûhovala. Ale pod tímto zdánlivû spokojen˘m a klidn˘m povrchem se skr˘vá mnoho tajemství, která
nebude moÏno skr˘vat donekoneãna….
V hlavních rolích Iva Bittová, Karel Roden,
Martha Issová, Ivan Franûk
ReÏie: Alice Nellis
vstupné 85 Kã

11. – 13. kvûtna v 17 a v 19,30 hodin
+ 14. – 16. 5. jen v 17 hodin
VRATNÉ LAHVE
âR-2007-103 minut-Falcon-(0)
B˘val˘ uãitel Josef Tkaloun (Zd. Svûrák) se
po odchodu ze ‰koly se nehodlá smíﬁit
s pozicí dÛchodce. Je pln˘ aktivity, nápadÛ
i chlapsk˘ch tuÏeb a nemíní zestárnout
v neãinnosti. Navzdory nesouhlasu své Ïeny (Daniela Koláﬁová) pﬁijímá brigádnické
místo ve v˘kupu lahví v supermarketu.
Mal˘ prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi je svébytn˘m mikrosvûtem, pln˘m tragikomick˘ch osudÛ…
V dal‰ích rolích Tatina Vilhelmová, Jiﬁí
Macháãek, Pavel Landovsk˘, Jan Budaﬁ,
Ondﬁej Vetch˘, Nela Boudová
ReÏie: Jan Svûrák
vstupné 80 Kã
14. – 16. kvûtna v 19,30 hodin
DREAMGIRLS
USA-2006-130 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Jednoduch˘ a pﬁitom neuvûﬁitelnû siln˘ je
pﬁíbûh muzikálu Dreamgirls, kter˘ zachycuje trnitou cestu za slávou v podání dívãího tria Dreamttes, jejich vzestupy a pády, obûti, které musely svému snu pﬁinést
a hlavnû je pln˘ skvûlé hudby….
ReÏie: Bill Condon
vstupné 80 Kã

7. kvûtna v 10 hodin
FKS
PRÁZDNINY
USA-2006-135 minut-tit.-Bontonfilm-(12)
ZmûÀ adresu. ZmûÀ chlapa. ZmûÀ si Ïivot! V hlavních rolích komedie Cameron
Diaz, Kate Winslet a Jude Law
ReÏie: Nancy Meyers
vstupné 25 Kã

16. kvûtna ve 14 hodin
FKS
CESTA DOMÒ
âína-1999-95 minut-titulky-AâFK-(12)
V okouzlujícím pﬁíbûhu o lásce a ztrátû
jsou ve hﬁe dvû srdce. Uãitel, jenÏ chce
pﬁedat své znalosti dal‰í generaci, a dívka
z venkova (Zhang Ziyi), která touÏí sdílet
svou du‰i s muÏem, jehoÏ miluje...
ReÏie: Zhang Yimou
vstupné 25 Kã

9. kvûtna v 19,30 hodin
V.I.P. klub
DÉJÁ VU
USA-2006-128 minut-titulky-Falcon-(12)
Podmaniv˘ akãní thriller se toãí okolo tajemného pocitu déjá vu, kter˘ provází
agenta vládní agentury ATF Douga Carlina

17. kvûtna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
FONTÁNA
USA-2006-97 min.-tit.-prem.-Bonton-(12)
Strhující intimní pﬁíbûh o lásce snaze vyrovnat se s lidskou smrtelností, kter˘ se
odehrává ve tﬁech rÛzn˘ch epochách.

22. kvûtna kino N E H R A J E
Agentura ZbyÀka Îídka z Opavy poﬁádá
talk show „HVùZDY, JAK JE NEZNÁTE“
Jako hosté vystoupí Jan Kraus a Heidi
JankÛ
zaãátek v 19 hodin
24. kvûtna v 16 a v 19 hodin
25. kvûtna v 16, 19 a 22 hodin
26. kvûtna ve 13, 16, 19 a 22 hodin
27. kvûtna v 10 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI SVùTA
USA-2007-170 minut-premiéra-titulkyFalcon-(0)
Tﬁetí pirátské dobrodruÏství s neodolateln˘m Johnnym Deppem – Otevﬁen˘ konec
druhého dílu zanechal v˘stﬁedního kapitána Jacka Sparrowa, udatného kováﬁe
Willa a neohroÏenou Elizabeth ve velice
svízelné situaci – v dal‰ím pokraãování jejich dobrodruÏného pﬁíbûhu pﬁibudou i noví hrdinové a v‰echny je ãeká bitva v‰ech
bitev, která rozhodne o osudu jednotliv˘ch
hrdinÛ…..
ReÏie: Gore Verbinski
vstupné 85 Kã
27. kvûtna – 1. ãervna
47. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMÒ
PRO DùTI A MLÁDEÎ – ZLÍN 2007

V SOBOTU V 15 HODIN
HRAJEME PRO DùTI
IMOS s.r.o. - partner dûtsk˘ch pﬁedstavení

5. 5. - VLÁâEK KOLEJÁâEK - 65 minut
12. 5. - O PRINCEZNù, KTERÁ V·ECHNO
VIDùLA - 63 minut
19. 5. - KAMARÁD KRTEâEK - 78 minut
pásma, vstupné 25 Kã
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Plnění rozpočtu Města Fryšták

Matrika



ke dni 18. 4. 2007

KVùTEN 2007

JUBILANTI

Zdenka Mlãáková
Filomena Lysáková
Franti‰ek Hubáãek
Jindﬁi‰ka Metelová
Antonín Bilík
Libu‰e Jurãíková
Milada BaãÛvková
Ivánka Havlíková
Josef Halenãák
Antonín Pavelka
Antonín Buchta
Jaroslava DoleÏelová
Marie PapeÏíková



60
92
92
80
70
65
75
65
65
60
60
70
70

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

NAROZENÍ

Lenka Zemanová
Eli‰ka Krajãová



ÚMRTÍ

Stanislava Hotaﬁová ve vûku 62 let
Vûra DoleÏalová ve vûku 84 let
Ing. Vladimír Chudárek ve vûku 84 let
Antonín Jarcovják ve vûku 81 let
placená inzerce

pí. Nováková
776 723 837
Fry‰ták

Koupím

STAVEBNÍ POZEMEK
ve Fryštáku,
popřípadě i se stavbou
určenou k demolici.
Kontakt na čísle
776 001 015.

Pﬁíjmy

Název

tﬁída 1
tﬁída 2
tﬁída 3
tﬁída 4

DaÀové pﬁíjmy
NedaÀové pﬁíjmy
Kapitálové pﬁíjmy
Pﬁijaté dotace

Rozpoãet po zmûnách Kã

Skuteãnost Kã

Plnûní %

26 890 000
2 588 000
0
1 925 242

8 867 797
1 086 491
0
574 243

33
42
0
30

31 403 242

10 528 530

34

Rozpoãet po zmûnách Kã

Skuteãnost Kã

Plnûní %

50 000
157 000
23 000
50 000
3 444 000
70 000
197 000
400 000
20 000
135 000
1 415 000
3 500 000
100 000
20 000
667 000
67 000
70 000
5 000
40 000
230 000
0
205 000
542 000
350 000
0
40 000
1 115 000
1 145 000
54 000
0
50 000
9 000
4 238 000
2 502 000
10 000
1 215 000
30 000
15 000
2 718 000
1 360 000
7 779 242
100 000
0
0

0
22 144
4 607
0
62 314
2 600
187 050
0
17 434
49 504
289 600
903 808
30 000
7 932
157 166
8 593
25 131
0
2 380
73 542
18 131
21 851
59 692
15 123
4 000
1 172
154 349
219 940
22 850
0
0
0
887 583
761 843
9 438
12 746
0
0
194 910
319 889
1 631 485
21 508
0
8 031

0
14
20
2
4
95
0
87
37
20
26
30
40
24
13
36
0
6
32
0
11
11
4
0
3
14
19
42
0
0
0
21
30
94
1
0
0
7
24
21
22
0
0

34 137 242

6 208 344

18

-4 320 186

0

4 320 186

-158

P¤ÍJMY CELKEM
V˘daje

Název

1014
1032
1036
2141
2212
2219
2221
2229
2310
2321
3111
3113
3312
3313
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3421
3549
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3722
3741
3745
4319
5311
5512
6112
6171
6310
6330
6402

Ozdravování zvíﬁat a plodin
Lesní hospodáﬁství (v‰eob. v˘daje)
Lesní hospodáﬁství - správa
Vnitﬁní obchod
Silnice
Chodníky
Provoz veﬁ. silniãní dopravy
Ostatní záleÏitosti poz. komunikací
Vodovody - pitná voda
Kanalizace
Mateﬁská ‰kola
Základní ‰kola
Hudební ãinnost
Kino
Knihovna
Kronika
Obnova kultur. hodnot
âinnost církví
Rozhlas
Ostatní sdûl. prostﬁedky (FL)
Zájmová ãinnost v kultuﬁe
Sbor pro obãanské záleÏitosti
Sport. zaﬁízení v maj. obce
VyuÏití volného ãasu mládeÏe
Ost. speciální zdrav. péãe
Bytové hospodáﬁství
Nebytové hospodáﬁství
Veﬁejné osvûtlení
Pohﬁebnictví
InÏen˘rské sítû
Územní plánování
Územní rozvoj
Komun. sluÏby
Sbûr a svoz kom. odpadu
Ochrana druhÛ a stanovi‰È
Vzhled obcí a veﬁ. zeleÀ
Ost. v˘daje - sociál. poradenství
Bezpeãnost
PoÏární ochrana
Zastupitelstvo
âinnost místní správy
V˘daje z finanãních operací
Pﬁevody vlastním fondÛm - sluÏby
Finanãní vypoﬁádání min. let

V¯DAJE CELKEM
tﬁída 8

Financování

ROZDÍL P¤ÍJMÒ A V¯DAJÒ

-2 734 000

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 800 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
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