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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 2/200 ze dne 25. ledna 2006 (V˘bûr)
• RMF bere na vûdomí v˘‰i pﬁíspûvku
na v˘kon státní správy pro MF v návaznosti na roz‰íﬁení pÛsobnosti SÚF pro
obce DrÏková, Ka‰ava, Lukov.
• RMF s platností od 1. dubna 2006
schvaluje úpravu pracovních náplní odborn˘ch pracovníkÛ odboru v˘stavby
a Ïivotního prostﬁedí (Stavební úﬁad
Fry‰ták) Ing. arch. J. Kudûlky, Ing. M.
·paãkové a D. Málkové – zaji‰tûní pouze v˘konu státní správy pﬁenesené na
mûsto na základû zákona ã. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním
ﬁádu (stavební zákon), v platném znûní,
pro katastrální území Fry‰ták, Dolní
Ves, Horní Ves u Fry‰táku, Vítová, Lukoveãek, Vlãková a v pﬁípadû kladného vyjádﬁení KÚ ZK k Ïádosti pﬁenesení pÛsobnosti SÚF na obce DrÏková, Ka‰ava
a Lukov také pro katastrální území jejich obcí.
• RMF s platností od 1. dubna 2006 povûﬁuje OSMM v˘konem pravomocí vymezen˘ch platnou legislativou pro obec
Fry‰ták na úseku ÎP a pozemních komunikací.
• RMF s platností od 1. dubna 2006
schvaluje zmûnu pracovního zaﬁazení
a náplÀ práce (sjednan˘ druh práce)
u pí D. Málkové.
• RMF s platností od 1. dubna 2006
schvaluje pﬁevod agendy t˘kající se
investiãní ãinnosti do kompetence
OSMM.
• RMF s platností od 1. dubna 2006
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f)
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje or-

ganizaãní strukturu OSMM: OSMM je
tvoﬁen tﬁemi úﬁednick˘mi místy (vedoucí
odboru a dvû referentská místa), jedním administr. pracovním místem a osmi zamûstnanci zaﬁazen˘mi do kategorie povolání „pﬁeváÏnû manuálnû pracující zamûstnanci“.
• RMF s platností od 1. 2. 2006 schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo za úãelem
provedení ochranné deratizace k zamezení v˘skytu pﬁenosn˘ch nemocí ‰íﬁen˘ch hlodavci, a to mezi MF a fou DESANA, 783 16 Toveﬁ 37, okr. Olomouc,
IâO 00495875, DIâ 379-00495875,
zast. ZdeÀkem Matûjovcem a Rostislavem Malíkem za r. 2006 a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá místostarostovi zajistit
jednání s právníkem MF o stanovisku
k aktualizovanému restituãnímu nároku
Ing. R. Mlãocha.
• RMF bere na vûdomí projekt Hyjé –
koÀské stezky Zlínského kraje a úãast
MF ve vûci podání Ïádosti o poskytnutí
finanãních prostﬁedkÛ z evropsk˘ch fondÛ pro potﬁeby propagace cestovního
ruchu v oblasti koÀské turistiky, a to v
rámci finanãní spolupráce s Regionem
Zlínsko.
• RMF bere na vûdomí Vnitﬁní platov˘
pﬁedpis MûÚ Fry‰ták platn˘ od 1. 12.
2005.
• RMF v návaznosti na Záznam o posouzení a hodnocení nabídek soutûÏní
nabídky ã. 16/2005 na v˘bûr zhotovitele PDRS hasiãské zbrojnice vyhla‰uje vítûze fu ALFING, s.r.o., J. Sta‰i 165, 763
02 Zlín – Malenovice a schvaluje poﬁadí

firem na dal‰ích místech: 2. PROJEKT invest s.r.o., nám. T. G. Masaryka, 760
01 Zlín, 3. ARS projekt, Dlouhá 108,
760 01 Zlín, 4. PRODI s.r.o. ·tefánikova 167, 760 30 Zlín;
• RMF v návaznosti na Záznam o posouzení a hodnocení nabídek soutûÏní
nabídky ã. 1/2006 na v˘bûr zhotovitele
IA Opûrná zeì z gabionÛ vyhla‰uje vítûze fu Vala‰ské lesotechnické meliorace,
a.s., Krhová 441, 756 63 Vala‰ské Meziﬁíãí, a schvaluje poﬁadí firem na dal‰ích místech: 2. TRAVOLS, s.r.o.,
Hrachovec 245, 757 01 Val. Meziﬁíãí, 3.
OPEN terra, s.r.o., Jiráskova 701, 755
01 Vsetín.
• RMF bere na vûdomí cenové nabídky
v˘bûrového ﬁízení ã. 2/2006 – Oprava
MK ul. Hornoveská – III. etapa.
• RMF ru‰í vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení
ã. 2/2006 vzhledem k nabídkám pﬁesahujícím zákonn˘ limit 2 mil. Kã.
• RMF bere na vûdomí vyjádﬁení OSMM
a SÚF k Ïádosti fy MAVA-lisovna s.r.o,
Hole‰ovská 148, 763 16 Fry‰ták.
• RMF ukládá OSMM provûﬁit moÏnost
protlaku pod silnicí II/490 k prodlouÏení vodovod. ﬁadu smûrem k prÛmyslové
zónû v místû mezi Rudolfov˘m a b˘v. továrnou TON.
• RMF bere na vûdomí zprávu MS o vydan˘ch rozhodnutích SÚF za období kvûten – prosinec 2005 bez pﬁipomínek.
• RMF schvaluje ukonãení platnosti nájemní smlouvy z 1. 5. 2001 na mûst.
pozemek p. ã. 378 k. ú. HV u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, ke dni 31. 12. 2005 dohodou.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 3/2006 ze dne 15. února 2006 (V˘bûr)
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o dílo mezi MF a fou ALFING Zlín, spol. s r.
o., J. Sta‰i 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IâO 26230259, DIâ CZ26230259, zast. Ing. arch. V. Pokludou, za
úãelem zpracování projektu stavby „Stavební úpravy kina na multifunkãní zaﬁízení“ a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o poskytnutí penûÏitého daru ve prospûch
realizace projektu „Hyjé – konû Zlínského kraje“ v rámci finanãního plnûní
Regionu Zlínsko.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o dílo ã. 004P601 mezi MF a fou VHK Zlín,
projekãní a inÏen˘rská kanceláﬁ, nám. T.
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G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IâO
40424430, DIâ 305-5412230021, zastoupenou Ing. P. Onderkou, na PD pro
stavební ﬁízení a realizaci stavby „Úprava silnice II/490 Fry‰ták – Îabárna“ SO 103 Chodníky – I. etapa a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy mandátní ã. 200602P mezi MF a Mgr.
Martou âernou, DruÏstevní 87, 763 26
Luhaãovice, IâO 680 19 068, DIâ
CZ6653141000, na zaji‰tûní v˘bûrového ﬁízení - veﬁejnou zakázku na IA
Oprava MK a kanalizace Fry‰ták – Vylanta a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení SOD ã.

004P602 mezi MF a fou VHK Zlín, projekãní a inÏen˘rská kanceláﬁ, nám. T. G.
Masar yka 1281, 760 01 Zlín, IâO
40424430, DIâ 305-5412230021, zastoupenou Ing. P. Onderkou, na PD pro
stavební ﬁízení „Úprava silnice II/490
Fry‰ták – Îabárna“ - SO 101 Oprava silnice, SO 102 Zastávkové pruhy, SO
104 Chodníky – II. etapa a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uplatnûní Objednávky
regionálních sluÏeb pro Mûstskou knihovnu Fry‰ták pro r. 2006 a povûﬁuje
starostu podpisem této objednávky .
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o dílo mezi MF a fou ALFING Zlín, spol. s r.
o., Jar. Sta‰i 165, 763 02 Zlín – Male-

FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2006

FL3/2006 27.2.2006 11:10 Stránka 3

novice, zast. Ing. arch. V. Pokludou, IâO
26230259, DIâ CZ26230259, za úãelem zhotovení projektu stavby „Hasiãská zbrojnice Fry‰ták“ a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Licenãní
smlouvy mezi MF a fou GEODIS Brno,
spol. s r. o., Lazaretní 11a, 615 00
Brno, IâO 00559709, DIâ CZ00559
709, k v˘konu práva uÏít ortofotomap
správního území obce Fry‰ták v jeho
správních hranicích a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o dílo mezi MF a fou ALFING Zlín, spol. s r.o., Jar. Sta‰i 165, 763 02 Zlín – Malenovice, zast. Ing. arch. V. Pokludou, IâO
26230259, DIâ CZ26230259, za úãelem zhotovení projektu stavby „Pﬁestavba ãajovny v obj. 386 na ubytov. sociál.
kapacitu“a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí sdûlení Mgr.
Miroslavy Mutafovové k lékárnám.
• RMF bere na vûdomí nabídku sluÏeb
pro obãany zdravotnû postiÏené zaji‰Èované Centrem pro zdravotnû postiÏené
Zlínského kraje.
• RMF schvaluje udûlení penûÏitého
daru Nadaci pro transplantaci kostní
dﬁenû.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí penûÏitého daru mezi MF a Na-

dací pro transplantaci kostní dﬁenû
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF ukládá OSMM ve spolupráci s ﬁeditelem Z·F zajistit z provozních nákladÛ p.o. Z·F PDSP na IA Stavební úpravy
pﬁístavby Z·F.
• RMF bere na vûdomí Ïádost pí B.
Trunkátové ve vûci urãení pﬁíslu‰né
ãástky na popelnice s tím, Ïe v˘‰e poplatku za nakládání s odpadem na území mûsta Fry‰táku ﬁe‰í pﬁíslu‰né OZV.
• RMF bere na vûdomí vyjádﬁení spoleãnosti MSI s. r. o. Zlín k v˘stavbû bytového domu na ul. Hole‰ovská.
• RMF v návaznosti na toto vyjádﬁení
MSI a projednání pﬁipomínek obãanÛ na
veﬁejném sly‰ení v obﬁadní síni MF dne
6. 2. 2006 nemá pﬁipomínek k postupu
v˘stavby a ukládá OSMM pravidelnû
kontrolovat dodrÏování dohodnut˘ch závûrÛ stavební firmou.
• RMF s platností od 15. 2. 2006
schvaluje uzavﬁení Smlouvy o zaji‰Èování preventivní péãe pro zamûstnance
mûsta Fry‰táku (vãetnû pﬁílohy ã. 1) mezi MF a ordinací praktické lékaﬁky MUDr.
Dagmar Klácelové, IâO 61715841,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF vyhla‰uje vítûze V¤ na realizaci
stavby Oprava VO ul. Osvobození fu EC
– invest s. r. o., Svûtlov 91, 763 02 Zlín
4, IâO 25342797, DIâ CZ25342797;

Rozvrh jednotlivých stanovišť při svozu
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 13. března 2006
STANOVI·Tù

MÍSTO SVOZU

âAS

1. stanovi‰tû

VÍTOVÁ - u obchodu

8.00 – 8.30

2. stanovi‰tû

HORNÍ VES - na ·pici

8.40 – 9.10

3. stanovi‰tû

HORNÍ VES - toãna

9.20 – 9.50

4. stanovi‰tû

FRY·TÁK - u Sokolovny

5. stanovi‰tû

• RMF doporuãuje ZMF uzavﬁít Smlouvu
o dílo na realizaci stavby Oprava VO ul.
Osvobození mezi MF a fou EC – invest
s. r. o., Svûtlov 91, 763 02 Zlín 4, IâO
25342797, DIâ CZ25342797, zast. L.
Ondrou, jednatelem spoleãnosti.
• RMF povûﬁuje funkcí stavebního dozoru IA Oprava VO ul. Osvobození Ing. P.
Kopla, ved. OSMM.
• RMF schvaluje uzavﬁení Kupní smlouvy na sbûr separovan˘ch odpadÛ mezi
MF a Sbûrn˘mi surovinami UH, s. r. o.,
Brnûnská 1372, 686 02 Staré Mûsto,
IâO 25599895, DIâ CZ25599895,
zast. R. Mazánkem, jednatelem spoleãnosti, v cenû dle pﬁílohy ã. 1 a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ukonãení nájemní
smlouvy dohodou ke dni 28. 2. 2006
na pronájem obchodu ve Vítové s p.
Stojanem Lambrevem.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme obãanÛm, Ïe mûsto
Fry‰ták nebude v leto‰ním roce realizovat projekt vysokorychlostního internetu z dÛvodu neposkytnutí dotace
ze státního rozpoãtu a také nízkého
zájmu obãanÛ. Z celkového poãtu
1200 anketních lístkÛ bylo vráceno
s odpovûdí cca 100 ks.
ESO

SEZNAM ZKRATEK
ESO

– ekonomicko-správní odbor

FL

– Fry‰tácké listy

IA

– investiãní akce

JSDH MF – Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Fry‰táku
KÚZK

– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje

MF

– Mûsto Fry‰ták

MûÚF

– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták

10.00 – 10.30

MK

– místní komunikace

DOLNÍ VES - u ÎákÛ

10.40 – 11.10

NNO

– nestátní nezisková organizace

6. stanovi‰tû

DOLNÍ VES - toãna

11.20 – 11.50

OS

– obãanské sdruÏení

7. stanovi‰tû

ÎABÁRNA - u dﬁevopodniku

12.00 – 12.30

OSA

– Ochrann˘ svaz autorsk˘

12.40 – 13.10

OSMM

– odbor správy majetku mûsta

OVÎP

– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí

OZV

– obecnû závazná vyhlá‰ka

PD

– projektová dokumentace

PDSP

– projektová dokumentace
pro stavební povolení

RMF

– Rada mûsta Fry‰táku

RO

– rozpoãtové opatﬁení

¤SZK

– ¤editelství silnic Zlínského kraje

ZMF

– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku

8. stanovi‰tû

FRY·TÁK - hospodáﬁsk˘ dvÛr

Svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ dává moÏnost zbavit se zdarma vûcí, jako jsou televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, ve‰keré druhy gumy, záﬁivky, v˘bojky, syntetické barvy, lepidla, pryskyﬁice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla, chladniãky.
Îádáme velmi dÛraznû obãany, aby na svozová stanovi‰tû nevozili komunální odpad a Ïelezn˘ ‰rot, rovnûÏ nebudou pracovníky TS Zlín odebrány pro‰lé léky – tento odpad je nutno odevzdat v lékárnû.
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat ve‰keré druhy odpadÛ na
vlastní náklady – firemní nebezpeãn˘ odpad taktéÏ nebude odebrán do sbûrného vozu.
Za TS Fry‰ták Radek STISKÁLEK, tel. 577 911 221
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Poselství Mikulášovo
Fanfáry, pﬁísaha, srdeãn˘ stisk rukou… A také pokora pﬁed tváﬁí Pánû i uãitelÛ vezdej‰ích… Mikulá‰ Luce z Fry‰táku sklání se s díky pﬁed milovan˘m univerzitním profesorem Matûjem z Janova – vûhlasn˘m Ïákem Jana Milíãe z KromûﬁíÏe i paﬁíÏské
Sorbonny. Matûjem z Janova – uãencem, slovutn˘m rétorem a kritikem neﬁádÛ soudobé spoleãnosti v ãasech pﬁedhusitsk˘ch.
M i k u l á ‰ L u c e, notáﬁ, jehoÏ jméno se nachází v dokumentu z 15. ledna 1356, stejnû jako název poklidného mûsteãka Freystat na úpatí Host˘nsk˘ch vrchÛ v Markrabství moravském.
F r e y s t a t – Fry‰ták – místo tolik srdci jeho milé, nedozírn˘mi lesy konej‰ené, na dohod kamenem od hradiska lukovského spoãívající, pod správu tohoto feudálního sídla a panství pﬁináleÏející. D o m o v , jemuÏ ani v konãinách velebnûj‰ích a lákavûj‰ích ve svûtû rovno není. I ten skrovn˘ kostelíãek, nesmûle vyhlíÏející v místech dávné svatynû pohanské,
kde odvûkÛ ukládány byly kosti prapﬁedkÛ znám˘ch i neznám˘ch. I ten ratúzek dﬁevûn˘, pﬁíbytek starostí veﬁejn˘ch, a kol
rynku, spí‰ velikánsk˘ dvorec selsk˘ pﬁipomínajícího, lepí se jedna dﬁevûniãka za druhou s chlévky, stodolami, dvorky, hnoji‰ti a dal‰ími náleÏitostmi spí‰e dûdinsk˘mi neÏ mûstsk˘mi… Stavení, v nichÏ ãile se komíhají pﬁedkové pozdûj‰ích sebevûdom˘ch mû‰ÈanostÛ fry‰táck˘ch.
Kde ty loÀské snûhy jsou… A kradmé polibky pod vrbiãkami podél tichounce plynoucí Janu‰tice – Fry‰taãky. Kde jsou
ta svûÏí jara, vá‰nivá léta, vzdechy podzimní a zimy mûsteãko ostatnímu svûtu na hony vzdalující. Kde jsou ti statní ogaﬁi
a dûvuchy sny divoké naplÀující, kde jsou ti jadrní sedláci ãi chalupníci, slavní cechmistﬁi, vûhlasní ﬁemeslníci, páni radní
v ãele s purkmistrem? Kde je ten bájeãn˘ vzduch jako kﬁen, nektar v potocích, víra a láska neduhy v‰ecky pﬁekonávající?
A pﬁece! Mûsto Ïije dál, hledá svou tváﬁ. „I v zimû Ïijí koﬁeny…“ pravil pﬁed léty Joseph Ratzinger – nynûj‰í Svat˘ Otec.
Nezapomnûli jsme na ty, kdo ve Fry‰tácké brázdû vyorali první brázdy a vy‰lapali první pû‰inky jiÏ v mlad‰í dobû kamenné?
A v branách stﬁedovûku poãali dílo, v nûmÏ povinni jsme pokraãovat a ‰íji nesklonit!
„Ego Nicolaus Luce de Freystat, clericus olomucensis diecesis, publicus auctoritate imperiali notarius…“ ãteme v dávné listinû z roku 1356.
Co se doví Fry‰taãané za dal‰ích 650 let o nás, dûdicích Mikulá‰e Luce a obyvatelích mûsta Fry‰táku z roku 2006?
O na‰í vûrnosti domovu, o na‰ich láskách a obûtech pro uchování toho krásného koutu v‰ehomíra?
PhDr. âESLAV ZAPLETAL
kronikáﬁ mûsta Fry‰táku
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Součástí zahájení výstavy věnované rozvoji venkova
byl i křest knihy
Ve 3. etáÏi BaÈova mrakodrapu ve Zlínû byla slavnostnû zahájena v˘stava, která pﬁedstavuje stavby ocenûné v soutûÏi
„O zlatou cihlu obnovy venkova Zlínského kraje“. VernisáÏ zahájil statutární námûstek hejtmana Zlínského kraje Vojtûch
Jurãík. Na zahájení vystoupili také pﬁedseda Krajského spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje Bohumil ·karpich a Jan
Kruml, pﬁedseda hodnotitelské komise soutûÏe a spoluautor knihy Obnova venkova Zlínského kraje. Tuto publikaci na závûr
vernisáÏe v˘stavy jmenovaní spoleãnû slavnostnû pokﬁtili.
„SoutûÏ a vydaná kniha ukazují na pﬁíklad hodnotn˘ch staveb z oblasti venkova, kter˘ je hodn˘ následování. Rozvoj venkova povaÏujeme za velice dÛleÏit˘ a proto jej podporujeme,
mimo jiné touto cestou,“ ﬁekl námûstek Jurãík.
SoutûÏ byla vyhlá‰ena pod zá‰titou hejtmana Zlínského
kraje v roce 2004 a poﬁádal ji Krajsk˘ spolek pro obnovu venkova Zlínského kraje. Putovní v˘stava vûnovaná soutûÏi mûli
zájemci moÏnost shlédnout jiÏ na více místech i mimo území
kraje, napﬁíklad v âesk˘ch Budûjovicích. Instalace ve 3. etáÏi
BaÈova mrakodrapu bude k vidûní ve v‰ední dny od 7 do 17
hodin aÏ do 10. bﬁezna.
Kﬁtûnou knihu vydal Podhost˘nsk˘ mikroregion ve spolupráci s nakladatelstvím Ateliér IM Luhaãovice za finanãní podpory Zlínského kraje koncem roku 2005. Autoﬁi publikace
Bohumil ·karpich, Jan Kruml, Milo‰ Baﬁinka a Irena Vo‰tová
se dne‰ní akce osobnû zúãastnili. Knihu distribuuje Obecní
úﬁad Rusava.
VYHODNOCENÍ SOUTùÎE
Do soutûÏe bylo pﬁihlá‰eno celkem 56 staveb. SoutûÏní komise, sloÏená ze zástupcÛ Spolku pro obnovu venkova
a Zlínského kraje vyhodnotila dne 25. 10. 2004 soutûÏ takto:
âestné uznání bylo udûleno 25 stavbám, 12 staveb získalo
mimoﬁádné ocenûní. Ocenûní “Zlatou cihlou”, bylo udûleno 4
stavbám.
• Hlavní cenou soutûÏe a Zlatou cihlou byl ocenûn:
Archeologick˘ skanzen v Modré, investor: obec Modrá, projektant: ing. arch. Zdenûk ·piãák, ing. Josef Pavli‰, ing. arch.
Klára Königová, zhotovitel: STAVEKO s.r.o. Uherské Hradi‰tû.
Hlavní cena je udûlena za mimoﬁádnou úãinnost a pÛsobivost
díla, mající v˘znam v˘chovn˘, osvûtov˘ i historick˘.

Rekonstrukce farního sboru v Zádveﬁicích – Rakové, investor:
Farní sbor âeskobratrské církve evangelické v Zádveﬁicích –
Rakové, projektant: Ing. Petr Keﬁkovsk˘, zhotovitel: obec svépomocí.
• Zlatou cihlou v kategorii C – nové venkovské stavby byla
ocenûna:
Kaple sv. AneÏky âeské v obci BﬁezÛvky, investor: obec
BﬁezÛvky, projektant: Ing. arch. Jaroslav Meluzín, zhotovitel:
“SEPIKO” Ing. Vít Kolmaãka
• Mimoﬁádná ocenûní byla udûlena:
V kategorii A:
Obci Bﬁest - za obnovu selského stavení ã. p. 62
Obci Dolní Nûmãí - za záchovu a rekonstrukci ml˘na ã. p. 105
Mûstu Fry‰ták - za rekonstrukci budovy radnice ve Fry‰táku
Obci Lukov - za úpravy hradu Lukov
¤ímskokatolickému farnímu úﬁadu Vala‰ské Klobouky – za rekonstrukci budovy farního úﬁadu
Vala‰skému muzeu v pﬁírodû RoÏnov pod Radho‰tûm – za záchranu a rekonstrukci domÛ Libu‰ín a Mamûnka na Pustevnách.
V kategorii B:
Obci Bﬁest - za rekonstrukci radnice
Obci Buchlovice - za rekonstrukci námûstí Svobody
Obci Osíãko - za obnovu mateﬁské ‰koly
Obci Rusava - za obnovu Jubilejní zákl. ‰koly T. G. Masa-ryka
Obci Ro‰tûní - za rekonstrukci obecního domu
V kategorii C - nové venkovské stavby:
¤ímskokatolickému Farnímu úﬁadu v Zubﬁí - za novou kapli
svatého Ducha

• Zlatou cihlou v kategorii B - obnova, ãi rekonstrukce staveb venkovské zástavby byla ocenûna:

• âestná uznání byla udûlena:
V kategorii A:
Obci Buchlovice – za restauraci Mariánského sloupu
Mûstu Fry‰ták – za rekonstrukci základní ‰koly
Obci Hostûjov – za obnovu lidové zvonice
Lázním Luhaãovice – za rekonstrukci lázeÀ. domu Chaloupka
Obci Nivnice – za obnovu Lidového domu ã. p. 137
Obci Spytihnûv – za rekonstrukci sochy sv. Jana Evangelisty
Obci Spytihnûv – za rekonstrukci barokního sv. kﬁíÏe
Obci Vlãnov – za záchovu areálu vinohradnick˘ch búd.

Budova radnice

Základní ‰kola

• Zlatou cihlou v kategorii A – obnova, ãi rekonstrukce památkovû chránûn˘ch objektÛ a památek místního v˘znamu
byla ocenûna:
Rekonstrukce zámku v obci Pohoﬁelice, investor: obec
Pohoﬁelice, projektant: Otrokovické sdruÏení inÏen˘rsk˘ch sluÏeb GARANT a architekti manÏ. NoÏkovi, zhotovitel: POZIMOS
a. s., Zlín.
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UPOZORNĚNÍ
V rámci preventivních opatﬁení ve
vûci moÏnosti v˘skytu a ‰íﬁení ptaãí
chﬁipky vyz˘vám v‰echny obãany, aby
v pﬁípadû nálezu uhynulé drÛbeÏe ãi jiného ptactva, z dÛvodu ochrany zdraví,
s tûmito mrtv˘mi kusy nemanipulovali
a neprodlenû upozornili na tuto skuteãnost pﬁíslu‰nou veterinární správu
nebo pﬁivolali Mûstskou policii Zlín.
Dûkuji za spolupráci
Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta mûsta

OZNÁMENÍ
âesk˘ statistick˘ úﬁad organizuje
v roce 2006 v souladu se zákonem
ã. 89/1995 Sb., o státní statistické
sluÏbû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
v˘bûrové ‰etﬁení o Ïivotních podmínkách domácností v âeské republice –
SILC 2006.
Úãelem ‰etﬁení je získat nejnovûj‰í
reprezentativní údaje o sociálním
a ekonomickém postavení ãesk˘ch domácností, o rÛzn˘ch typech jejich pﬁíjmÛ, o nákladech na bydlení a Ïivotních
podmínkách. ·etﬁení se uskuteãní na
území celé âR v cca 10 tis. náhodnû vybran˘ch bytech. Ve Zlínském kraji je do
tohoto ‰etﬁení zahrnuto 532 domácností ve 40 obcích. Vlastní ‰etﬁení probûhne v dobû od 25. února do 23. dubna 2006 prostﬁednictvím speciálnû vy‰kolen˘ch tazatelÛ. Do ‰etﬁení budou
zahrnuty v‰echny osoby, které mají ve
vybraném bytû obvyklé bydli‰tû. Budou
se zji‰Èovat údaje potﬁebné pro tvorbu
sociální politiky státu, napﬁ. v otázkách
nezamûstnanosti, daní, poskytování
sociálních dávek atd. a pro hodnocení
dopadu pﬁijat˘ch opatﬁení vlády na Ïivotní úroveÀ. Pracovníci zapojení do
‰etﬁení se budou prokazovat povûﬁením k v˘konu funkce, které jim vydá
krajská správa âSÚ. Ve v‰ech fázích
zpracování je zaruãena anonymita údajÛ zji‰tûn˘ch u domácností. Ochrana individuálních údajÛ je zaji‰tûna v souladu se zákonem ã. 89/1995 Sb., o státní statistické sluÏbû. V‰echny osoby zúãastnûné na zji‰Èování a zpracování
údajÛ jsou vázány mlãenlivostí o v‰ech
‰etﬁen˘ch skuteãnostech ve smyslu §
16 uvedeného zákona.
SÚZ

Statistika činnosti
Městské knihovny ve Fryštáku
za rok 2005
Stav kniÏního fondu celkem 18.294 sv. knih, z toho poboãka Vítová 1.491 sv.
knih. PﬁírÛstek celkem 536 sv., úbytek 0 sv.
Poboãka na Vítové získala z KKFB na 1 rok v˘mûnn˘ soubor knih - 100 sv.
Poãet periodik celkem 31 titulÛ, z toho poboãka Vítová 1 titul + dary od ãtenáﬁÛ /+Mûk/
Náv‰tûvníci celkem 2.935 (176 Vítová).
âtenáﬁi 439 (18 Vítová), z toho mládeÏe do 15 let 149 (4 Vítová).
V˘pÛjãky celkem 14.068 (1.107 Vítová), z toho periodik 5.252 (362 Vítová).
MVS /meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba/ poãet poÏadavkÛ od ãtenáﬁÛ 86, poãet poÏadavkÛ vyﬁízen˘ch 43.
V Mûk 3 PC z toho 1 pro veﬁejn˘ internet - poãet uÏivatelÛ internetu 108.
Akce celkem 31, z toho pro dospûlé 10 (napﬁ. 4denní zájezd do Prahy, 2 besedy s cestovateli, literární besedy atd., dûti (M·, ·D, Z·) 21 (napﬁ. pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe, 3 pohádková odpoledne pro dûti z pﬁímûstkého tábora, besedy
pro Ïáky Z· v rámci v˘uky ãeského jazyka atd.)
Propagace akcí - plakátky, ãlánky ve Fry‰táck˘ch listech, relacemi v rozhlase, pozvánkami.
Mûk dále plní tzv. regionální funkce (RF) pro 7 obecních knihoven v obcích:
Lukoveãek, Lukov, DrÏková, Ka‰ava, Vlãková, Hvozdná a Ostrata. Tyto RF zahrnují
metodickou pomoc knihovníkÛm, zápisy nov˘ch knih a odpisy vyﬁazen˘ch knih, revize kniÏních fondÛ, statistické v˘kazy atd.
Celkem v roce 2005 zapsáno do databází poãítaãe /+ tisk katalogizaãních lístkÛ, kniÏních lístkÛ a obalení knihy do fólie/ pro obecní knihovny (OK):
PﬁírÛstky knih celkem 614 sv. knih. Odpisy knih celkem 300 sv. knih /DrÏková/.
Ve 2. a 3. ãtvrtletí probûhla revize kniÏního fondu v OK DrÏková - celkem 10 náv‰tûv, ve 4. ãtvrtletí byla zahájena revize kniÏního fondu v OK Ka‰ava - celkem 10
náv‰tûv. V OK se uskuteãnilo celkem 9 metodick˘ch náv‰tûv a 66 konzultací.
Pro knihovny v obcích stﬁediska bylo odpracováno pracovnicemi Mûk na základû
Smlouvy mezi KKFB ve Zlínû, MûÚ ve Fry‰táku a pﬁísl. obcemi celkem 480 hodin.
Tû‰íme se i na dal‰í ãtenáﬁe z ﬁad na‰ich obãanÛ. Nav‰tivte na‰i Mûstskou knihovnu a staÀte se ãtenáﬁi. Knihy, které zde nemáme v na‰em kniÏním fondu vám
objednáme prostﬁednictvím meziknihovní v˘pÛjãní sluÏby zdarma.
PÛjãovní doba v Mûstské knihovnû ve Fry‰táku

/ ve Vítové

PONDùLÍ
ÚTER¯
ST¤EDA
âTVRTEK
PÁTEK

ST¤EDA 15 - 17 hodin

13 - 17 hodin
9 - 11 hodin
zavﬁeno
13 - 18 hodin
9 - 11 hodin 13 - 17 hodin

Anna Zapletalová Mûk

Oznamujeme obãanÛm, Ïe byl ve
Fry‰táku zprovoznûn nov˘ bankomat,
kter˘ je umístûn ve vstupním vestibulu pﬁed poboãkou âeské spoﬁitelny
a.s. v budovû Penzionu na námûstí
Míru.
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Nejlepší švédský klub sáhnul do Fryštáku
Rozhovor s Tomá‰em Dlabajou - fry‰táck˘m rodákem, reprezentantem âeské republiky v orientaãním bûhu.
Tomá‰i, vítej po mnoha tisících km
zase doma, ve Fry‰táku. Odkud tentokrát jede‰? Kdes v poslední dobû bûhal?
Loni, jak vím, v Anglii, Itálii, âínû, Japonsku a letos uÏ jede‰ zase ze svûta?
Podûl se s námi o záÏitky.
âím je pro hokejistu kanadsko-americká NHL, tím je pro orientaãního bûÏce
Skandinávie a pﬁedev‰em „zemû tﬁí korunek“ ·védsko, Mekka orientaãního bûhu.
Nejúspû‰nûj‰í klub této zemû sídlí v 90
tisícovém mûstû Södertälje (ãti Sédertelje) nedaleko Stockholmu. Z Fry‰táku je
vzdáleno 1 200 km. Tento klub loni v pﬁímém televizním pﬁenosu zvítûzil v nejslavnûj‰ím ‰tafetovém závodu svûta zvaném Tiomila. Tio znamená ‰védsky deset. Tiomilu bûÏí ‰tafetové t˘my sloÏené
z deseti muÏÛ. Startuje se pﬁed západem
slunce a desát˘ muÏ, tzv. fini‰man, pﬁibíhá do cíle krátce po ranním rozbﬁesku.
Nejdrsnûj‰í a nejdel‰í ‰tafetov˘ závod svûta. Závodí i Ïeny a dûti, ty ale bûÏí pﬁes
den. V Södertälje mají i letos nejvy‰‰í ambice. JenÏe v prÛbûhu zimy je opustil nejlep‰í závodník a mistr svûta ·véd Niklas Jonasson. A tak se klub rozhodl hledat posily v zahraniãí. ·anci dostali dva mladí závodníci, Mathias Müller ze ‰v˘carského
Zürichu a Tomá‰ Dlabaja z Fry‰táku.
TakÏe míﬁí‰ do kolébky mistrovství svûta? Jak tam bude‰ trénovat? Co tvoje
studium? Co tû tam tak pﬁitahuje?
V pÛlce ledna Södertälje poﬁádalo první pﬁípravné soustﬁedûní ve ·védsku.
Se‰el se cel˘ elitní t˘m a závodníci mûli ‰anci se poznat a spoleãnû potrénovat.
Bûhem 5 dnÛ jsme natrénovali 16 hodin, byli pﬁedstaveni novináﬁÛm a ostatním ãlenÛm klubu. A já jsem mimo jiné stihl nav‰tívit stockholmskou univerzitu, kde bych
mûl pﬁí‰tí rok studovat. Klub orientaãního bûhu v Södertäjle je ‰piãkou nejen sv˘mi
v˘sledky, ale i fungováním. âeskou reprezentaci bych oproti nûmu nazval jen mal˘m
brá‰kou. Rád bych Vám pﬁedstavil dva pro mû nejzajímavûj‰í absolvované tréninky.
Tím prvním byl trénink v atletické hale pod vedením Anderse Gärderuda, olympijského vítûze v bûhu na 3 km pﬁekáÏek, jenÏ jednou t˘dnû dohlíÏí na fyzickou pﬁípravu, opravuje bûÏeck˘ styl a ordinuje závodníkÛm kvanta rychl˘ch kilometrÛ.
Druh˘m zajímav˘m a taktéÏ nároãn˘m tréninkem byla 18 kilometrová traÈ. BûÏelo
se v noci, ve 20 centimetrech snûhu, v orientaãnû nesnadném terénu. Ti nejlep‰í
se za pomoci mapy a busoly vrátili po 2,5 hodinách. Takhle se pﬁipravují ti nejlep‰í
na obhajobu vítûzství na Tiomile a ãlenové národních reprezentací taktéÏ na leto‰ní Mistrovství svûta v Dánsku.
Tomá‰i, Fry‰taãané ti budou drÏet palce, aby se ti podaﬁilo skloubit studium
s nároãn˘m orientaãním sportem. Jistû ti v‰ichni popﬁejí dobr˘ azimut i pro tréninky i pro mistrovství svûta a posléze i správné nastavení stﬁelky zase domÛ.
Jsme na tebe py‰ní!
SK

E.ON âeská republika, a. s. v souladu se zákonem ã. 458/2000 Sb. § 25
odst. (4) d) 6. Vám oznamuje, Ïe z dÛvodu plánovan˘ch prací na zaﬁízení distribuãní soustavy – rekonstrukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací

BUDE P¤ERU·ENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
Dne 2. 3. 2006 od 7.30 h do 15.30 h a 9. 3. 2006 od 7.30 h do 12.00 h.
Z dÛvodu rekonstrukce hlavního vedení VN 27

Obec: Fry‰ták, ãást obce: Fry‰ták – místní ãást VYLANTA, místní ãást
ÎABÁRNA a osady SUCHÉ a LUKOVSKÉ.
V ãásti obce ÎABÁRNA také je‰tû 7. 3. 2006 od 7.30 h do 15.30 h.

Řádky pro tebe...
Zamysleme se v nich nad generaãními problémy. Domnívám se, Ïe existovaly vÏdy a jsou tedy souãástí mezilidsk˘ch vztahÛ od nepamûti. Souvisí se
spoleãensk˘mi zmûnami a jsou jejich
odrazem.
Jaké vlastnû jsou z pohledu dne‰ní
doby a co je zpÛsobuje?
Zaãneme v˘chovou a pÛsobením rodiny. Ta je podstatná a nezamûnitelná.
Zde se totiÏ formují v‰echny dÛleÏité
sloÏky mezilidsk˘ch vztahÛ, Ïivotní postoje, charakter kaÏdého ãlovûka.
Plní ov‰em rodina v souãasnoti
svou funkci?
Netroufám si jednoznaãnû odpovûdût, protoÏe v ﬁadû rodin se právû ona
upﬁímnû snaÏí dát sv˘m potomkÛm solidní základ do Ïivota. Vysoká rozvodovost v‰ak bije na poplach. Mnohdy právû rozvod rodiãÛ pÛsobí na mládeÏ dramaticky, i kdyÏ jistû existují v˘jimky. Je
pravda, Ïe ãást mládeÏe se ocitá v dÛsledku nevyﬁe‰en˘ch rodinn˘ch vztahÛ
v zaãarovaném kruhu nejistot. Hledá
únik od reality a ﬁe‰í vzniklou situaci
hledáním jistot tam, kde je nemÛÏe trvale nalézt. Tato skuteãnost pak spolu
s lákav˘m a snadn˘m zpÛsobem Ïivota
konzumního stylu prezentovaného sdûlovacími prostﬁedky pÛsobí negativnû
na jejich jednání. Valící se vlna násilí
a snadného obohacování pak tvoﬁí pochybn˘ návod, jak lze snadno a bez
vlastního pﬁiãinûní Ïít a uÏívat si. Televizní „reality show“ tuto skuteãnost jen
potvrzují. Tento jev se mi zdá alarmující
pro budoucnost. Hledání Ïivotních jistot
proÏívaly jistû i generace pﬁed námi.
NeodvaÏuji se rovnûÏ tvrdit, Ïe je dne‰ní mládeÏ ‰patná a projevují se u ní pouze negativní stránky chování. Nedávno
jsem sledovala v televizi kaÏdoroãní
udûlování „Zlat˘ch oﬁí‰kÛ“ mlad˘m lidem. ObdrÏeli je za vynikající v˘sledky
své práce v rÛzn˘ch oborech ãinnosti,
ochranu pﬁírody i osobní stateãnost. ·lo
jistû o v˘jimeãné jedince, ale vûﬁím, Ïe
jejich pozitivní vlastnosti nejsou cizí
i mnoha dal‰ím. Na otázku, zda plní rodina v souãasnosti svou funkci, lze ﬁíci,
Ïe je to tehdy, pokud se v ní vytváﬁí zázemí dÛvûry, pravdy a úcty, ãas k vyslechnutí problémÛ a pomoc pﬁi jejich
ﬁe‰ení.
SloÏitá hektická doba by nemûla
zmûnit mezilidské vztahy natolik, aby se
z nich vytrácela slu‰nost a ohleduplnost. Doufejme jen, Ïe nezmizí nejen ve
vztazích rodinn˘ch, ale i celospoleãensk˘ch.
Kvûta Kasalová
7
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M A T E Ř S K Á

Š K O L A

F R Y Š T Á K

Mateﬁská ‰kola Fry‰ták, okres Zlín, Komenského 344
právní subjekt – pﬁíspûvková organizace

Pro ãtenáﬁe FL posílá paní spisovatelka Marie Kopﬁivová tento pozdrav:

Vás zve s dûtmi pﬁed‰kolního vûku k

"Vzpomínám na pﬁemilou fry‰táckou mateﬁskou ‰kolu, která
se mi i pﬁi krátkém pÛsobení hluboko zapsala do srdce - na milé
Fry‰taãany, schopné, dobré lidi
a obãany. Tû‰ím se na kaÏdé ãíslo FL, s nímÏ je mi vÏdy moc dobﬁe a ze srdce pﬁeji v‰em tam
u nás doma co nejvíc dobrého.
Vzpomínám, Marie Kopﬁivová"

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na ‰kolní rok 2006/2007
dle ‰kolského zákona o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním, vy‰‰ím odborném
a jiném vzdûlávání ã. 561/2004 Sb., § 34, ze dne 24. záﬁí 2004, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, na zápis, kter˘ se uskuteãní

ve středu 1. 3. 2006 od 13,00 do 14,30 hod.
ve IV. třídě – MOTÝLKŮ.
Upozornûní:
Zákonní zástupci dítûte (rodiãe) pﬁihla‰ují dítû, pro které ‰kolní docházka zaãíná poãátkem ‰kolního roku, tj. od 1. 9., a následuje po dni, kdy dítû dovr‰í
3. rok vûku. Pro provedení zápisu je tﬁeba si vzít s sebou rodn˘ list dítûte.

Jsme rádi, Ïe touto cestou mÛÏeme
paní Kopﬁivové podûkovat za v‰e, co
ze své spisovatelské tvorby vûnovala
na‰í M· a pﬁejeme jí k narozeninám
hodnû zdraví, ‰tûstí a pohody.

Marcela ·evelová, ﬁeditelka

Za kolektiv M· Eva Hanaãíková

Co potřebuje Vaše dítě v mateřské škole?
• DOMÁCÍ OBUV
Prosíme, dejte dítûti pohodlnou domácí obuv, kterou si dovede samo
obouvat a která se nevyzouvá. (Nejsou
vhodné nazouváãky.) Dbejte, aby obuv
byla zdravotnû vyhovující. Papuãky uklízejte pﬁed odchodem dítûte domÛ do
spodního dílu skﬁíÀky. Oznaãte obuv pﬁíjmením dítûte nebo jeho znaãkou.
• OBUV NA POBYT VENKU
Tenisky a pﬁi blátivém terénu dítû
ocení gumovou obuv, kterou necháte
uloÏenou v ‰atnû dûtí. V zimním období
teplej‰í nepromokavou obuv.
• OBLEâENÍ DùTÍ V M·
Dûti se pﬁi své hﬁe v M· nejlépe cítí v pohodlném obleãení. (Hrací kalhoty,
zástûrky…) Kapesník, kter˘ budou mít
dûti dennû ãist˘, je vhodné podepsat,
nebo vybavte dítû papírov˘mi kapesníky. (Ve tﬁídû máme papírové kapesníkyna zaãátku ‰kolního roku rodiã pﬁinese
pro kaÏdé dítû 1 balík papírov˘ch kapesníkÛ.)
• SPORTOVNÍ OBLEâENÍ NA POBYT
VENKU
Dûti se mohou lépe pohybovat, pokud budou mít vhodné a pohodlné sportovní obleãení. Pﬁi pobytu venku je nejlépe v teplákové soupravû a pﬁi chladnûj‰ím poãasí v ‰usÈákové soupravû,
která je odolnûj‰í vlhkosti. Je nutné
dbát i na pokr˘vky hlavy v létû i v zimû.
Nezapomínejte na plá‰tûnky.
8

Maminko! Rukaviãky neztratíme, pokud budou pﬁipevnûné k bundiãce na
gumû a provleãené rukávem. NezapomeÀte pﬁi teplém poãasí na tren˘rky,
triãko, ponoÏky a klobouãky na hlavu.
• OBLEâENÍ NA ODPOâINEK DùTÍ
PyÏamo.
Maminky, nezapomeÀte!
V‰echny vûci musí b˘t oznaãené,
i obuv musí b˘t podepsaná!
Sv˘m dûtem moc pomÛÏete v M·
tím, Ïe jim dáte takové obleãení, které
z vût‰í ãásti zvládnout samostatnû oblékat a zároveÀ nebudou mít strach si
je u‰pinit. Pro svou jistotu i jistotu dûtí
do igelitové ta‰ky ve skﬁíÀce uloÏte náhradní spodní obleãení i punãocháãe,
ponoÏky, ko‰ilku a pﬁedev‰ím tepláky.

Nehoda se mÛÏe stát v kaÏdém vûku.
Hraãky a mazlíãci
Ve ‰kolce máme dostatek hraãek,
proto není nutné nosit hraãky z domu.
V˘jimkou mÛÏe b˘t ply‰ová hraãka,
pol‰táﬁek ãi jiná vûc, na kterou je dítû
citovû vázáno pﬁi usínání a pﬁi vzpomínce na rodiãe. Hraãky ãi mazlíãky pro
slad‰í odpoãinek dûtí pﬁi pﬁíchodu do
M· uloÏíme na vhodné místo, kde budou vyãkávat malého majitele nebo sledovat jeho hru bûhem dne.
Chceme, aby rodiãe mûli pocit jistoty a klidu, Ïe je o jejich dûti dobﬁe postaráno. Mateﬁská ‰kola je zaﬁízení které doplÀuje v˘chovu v rodinû - je tedy
závislá na spolupráci s Vámi – rodiãi.
Marcela ·evelová, ﬁeditelka M·
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Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F R Y Š T Á K

Ojedinělá výstava ve Fryštáku
Výstava plyšových hraček
proběhla ve školní jídelně
Základní školy ve Fryštáku
v době jarních prázdnin.
Sešlo se na ní přes 600
exponátů.
Děkujeme organizátorům ze
tento originální nápad
IP

9
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UPOZORNĚNÍ

N E V Y Č E R PAT E L N É

Zákon o pozemních komunikacích
ã. 13/1997 Sb., v plat. znûní, v § 27
ﬁíká, Ïe vlastník nemovitosti, která
v zastavûném území obce hraniãí se
silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za ‰kody, jejichÏ pﬁíãinou byla závada ve schÛdnosti na pﬁilehlém chodníku vzniklá zneãi‰tûním, náledím nebo snûhem. Je na majiteli nemovitosti,
aby prokázal, Ïe nebylo v mezích jeho
moÏností tuto závadu odstranit, u závady zpÛsobené povûtrnostními situacemi a jejich dÛsledky takovou závadu
zmírnit.
OSMM

ZDROJE ENERGIE
SANY:
KAPITÁN:
SANY:
KAPITÁN:

SANY:
KAPITÁN:
SANY:
KAPITÁN:
SANY:
KAPITÁN:

placená inzerce

Pokr˘vaãské
a tesaﬁské práce,
sádrokartony,
okna VELUX i ROTO
vãetnû dodávky materiálu.
NABÍDKY ZDARMA.

STANISLAV SKALIâKA
Potoky 401, 763 16 Fry‰ták
tel. mobil: 776 696 135
Fryštácký klub žen
pořádá ve dnech

20.-22. března 2006
tradiční

JARNÍ
BAZÁREK
dětského oblečení
a sportovních potřeb
v budově DISu ve Fryštáku.
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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SANY:
KAPITÁN:
SANY:

KAPITÁN:
SANY:
KAPITÁN:
SANY:
KAPITÁN:
SANY:
KAPITÁN:
SANY:
SANY ml.:
SANY:
SANY ml.:
SANY:
SANY ml.:
SANY:

SANY ml.:
SANY:
SANY ml.:
SANY:

„Pane kapitáne, pod námi je planeta Zemû. Pﬁistaneme?“
„Ano, Sany. ZaÏehnûte pﬁistávací motory.“
„Na nejvy‰‰í rychlost, abychom prorazili atmosférou?“
„Blázní‰!? Jakou atmosférou? Tady uÏ Ïádná není. Vzpomíná‰? Jak ti
bláhoví lidé vdechovali vesmírn˘ prach, kdyÏ jsme odtud odlétali… Jen
pûknû ‰etﬁeme energií.“
„Hm, to uÏ jsou stovky let…“
„Pozor! Za nûkolik sekund pﬁistáváme.“
„…ãtyﬁi, tﬁi, dva, jedna… Kapitáne, vítejte opût na Zemi.“
„Sany, podívej, jak to tu vypadá…“
„Co je to? UÏ si na nic nevzpomínám.“
„Nejspí‰ zbytky solárního panelu, lidé montovali na stﬁechy sv˘ch domÛ. A tady – fotovoltaika… a tohle? Vrtule vûtrné elektrárny… Ale
ne!“
„Copak?“
„Jadern˘ odpad… je‰tû je aktivní.“
„Je tu nehostinnû. Ale mám tuhle zem rád. Co se mû nanosila…
Kapitáne! Podívejte! Strom… strom se tﬁemi zelen˘mi lístky. AspoÀ ta
nadûje tady zÛstala.“
„·koda, Ïe tehdy lidé neznali energetické zdroje, které máme my
dnes… Pojì, Sany, poletíme.“
„O.k. Prosím, kapitáne, va‰e kajuta.“
„Dûkuji. Jedeme.“
„Máme problém. V tomhle reaktoru do‰lo palivo.“
„Ehm. Pﬁiprav reaktor radosti. Ten uÏ pﬁekypuje.“
„S radostí, ‰éfe!“
„No, no. VÏdyÈ ﬁíkám, Ïe uÏ pﬁekypuje, tak si dávej pozor na emoce.“
„Letíme domÛ!“
„Tati, kdes byl?“
„Na planetû Zemi, dítû.“
„A byli tam lidé?“
„Co tû nemá, vÏdyÈ pﬁece ví‰, Ïe uÏ dávno ode‰li.“
„Hm, ale nikdy jste mi neﬁekli jak to, Ïe ode‰li…?“
„No… Vlastnû za to mohla energie. V‰echno uÏ bylo na dobré cestû…
Lidé se nauãili pouÏívat obnovitelné zdroje energie – slunce, vodu,
vzduch i rostliny. Tráva rostla, kvûtiny kvetly, stromy se zelenaly,
vzduch byl ãist˘ a dal se d˘chat, voda v‰ecka ãirá a mohla se pít…“
„Jako u nás!“
„Ano, ale lidem se stále nevedlo dobﬁe.“
„To není moÏné!“
„Ale je. Nenauãili se totiÏ tûÏit energii ze zdrojÛ nevyãerpateln˘ch.
Nemûli uÏ dostatek sil, byli unavení, utrápili se… Vûdci bádali a vynalézali, ale v‰echno marné. Nedokázali z radosti, lásky, nûhy nebo
dobra oddûlit tak velké mnoÏství energie, jako my. A moÏná to ani nevûdûli, kolik se nabízí zdrojÛ, jen a jen tûÏit…“

… není jediného horníka, kter˘ by za minutu nedokázal vytûÏit E sobû i druh˘m
na Míru…
MK

Jídelna v Penzionu pro důchodce ve Fryštáku
nabízí

VOLNOU KAPACITU OBĚDŮ
cena 40,- Kč, s rozvozem 48,- Kč
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RODINNÝCH OSLAV
FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2006
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Z P R Á V Y

Z

L U K O V E Č K A

I. výroční valná hromada
SDH Lukoveček
Dne 27. ledna 2005 se konala první v˘roãní valná hromada Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Lukoveãku. Po slavnostním zahájení a pﬁivítání ãlenÛ, také
nemnoh˘ch hostÛ, starostou SDH
Petrem Popeláﬁem s podûkováním
v‰em za práci pro sbor, následovalo
pﬁednesení plánu pﬁedpokládan˘ch akcí
na leto‰ní rok jednatelkou SDH L˘dií
Jurãíkovou.
I na tento rok je toho hodnû, co si
hasiãi pﬁedsevzali, co by chtûli, aby se v
obci uskuteãnilo a kde by chtûli pomoci.
Nemá jistû v˘znam vypoãítávat dal‰í body schÛze a mluvit o rÛzn˘ch problémech, které obtûÏují kaÏdou sloÏku ãi
sdruÏení, obzvlá‰È kdyÏ je tato takﬁíkajíc
ve v˘vinu a musí pﬁekonávat v‰echny
„dûtské nemoci“. Za zmínku ale urãitû
stojí diskusní pﬁíspûvek zúãastnûn˘ch
ãlenek âerveného kﬁíÏe, které ne‰etﬁily
chválou na adresu SDH a vyslovily pﬁání
je‰tû lep‰í spolupráce, zvlá‰È na tak
malé vesnici, kde to ani jinak nejde.
V‰echny pﬁizvané potû‰ilo jejich konstatování, Ïe vesnice více Ïije, a to za nemalého pﬁispûní hasiãÛ, samozﬁejmû i
dal‰ích sloÏek a obûtavcÛ.
Je dobré ﬁíct, Ïe se podaﬁilo roz‰íﬁit
ãlenskou základnu o mladou krev, takÏe

Karneval na ledě
V sobotu 21. 1. se konala na koupali‰ti v Lukoveãku akce s názvem
Karneval na ledû. Se‰la se spousta
masek v podání dûtí i dospûl˘ch.
Rej masek byl zahájen pﬁivítáním
vzne‰ené ledové
královny,
která
nás
provázela cel˘m
odpolednem. Byla pﬁekrásná a dûti na ní mohly oãi nechat.

sbor má v souãasnosti 31 ãlenÛ, z toho
25 muÏÛ a 6 Ïen, a to není urãitû málo.
Na závûr je tﬁeba podûkovat za podporu, která neb˘vá vÏdy a v‰ude samozﬁejmostí, panu starostovi a zastupitelstvu obce. I kdyÏ bylo a je poﬁád dost
tûch, kteﬁí nevûﬁili, Ïe se pﬁeru‰ená hasiãská tradice v Lukoveãku obnoví,

SoutûÏilo se nejen o nejhezãí masku dûtí, ale i dospûl˘ch, tancovalo
se a hlavnû bruslilo. Je úplnû jedno, kdo vyhrál – v‰echny masky
byly zdaﬁilé a bylo znát, Ïe nûkteﬁí
rodiãe ãi babiãky si s nimi dali
hodnû práce.

K nepﬁehlédnutí byly nûkteré
ãervené nosy, aÈ uÏ ze zimy nebo z
grogu, a proto hojnû náv‰tûvníci vyuÏili

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Karel Cupala
Jaroslav Odstrãilík
Jiﬁina Hanelová

85 let
80 let
80 let

uplynul˘, byÈ první a doufáme, ne poslední rok v‰echny pﬁesvûdãil o opaku.
P.S. Dûkujeme paní hostinské z hospÛdky U Hﬁiba za laskavé poskytnutí
azylu, za pﬁípravu poho‰tûní, za teplo...
P.K.

moÏnosti teplého obãerstvení.

V podveãer jsme se
rozjásaní, v dobré náladû roze‰li a
v‰ichni byli moc spokojení. Tak pﬁí‰tí
rok v maskách na ledû znovu!
H. Popeláﬁová.
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Pozvánka na speciální benefiční akci „Chcete mě...jinak“
…aneb Předvedeme světu, že na to máme!
Sdružení Moravskoslezského coursingu a Útulek pro opuštěná zvířata ve Zlíně si Vás tímto dovolují pozvat na nevšední sportovní a benefiční akci pro opuštěné a týrané pejsky, kterou pořádá Sdružení Moravskoslezského coursingu

dne 18. 3. 2006 od 10.00 hod do 16.00 hod.
na dostihové dráze s. p. Hřebčince Tlumačov v Otrokovicích.
Garanty této benefiční akce se stali
poslankyně Parlamentu ČR ing. Michaela Šojdrová
senátor Parlamentu ČR ing. Jiří Stodůlka
a starosta obce Tlumačov ing. Jaroslav Ševela.
PROGRAM:
Slavnostní zahájení v 10.00 hod
Předvedení pejsků z útulku jejich garanty 10.15 – 11.00 hod.
první část – představení jednotlivých pejsků hledajících domov
druhá část – představení Útulku pro opuštěná zvířata ve Zlíně
Sportovní den …“nikdy jsme to nedělali, a přesto to dokážeme“…
ukázkové běhy coursingu profesionálními závodníky
první část
I. skupina – tréninky coursingu „terénní závod psů“ sólo běhy
II. skupina – tréninky agility
druhá část I. skupina – tréninky agility
II. skupina – tréninky coursingu „ terénní závod psů“
ukázka agility výcviku profesionály

Motto:
Pﬁijìte pobét s útulkáﬁi,
agility zkusit,
pracovat a stresovat
se nebudete musit.
PusÈte pejsky za návnadou,
zkuste jak jsou krásní,
dáte buﬁta a tﬁi pivka,
v‰ichni budou ‰Èastní!
H+B+C

Pﬁijìte si i Vy pro svého pﬁítele
na cestu Ïivotem!
„Výstava pejsků hledajících domov“
výstava pejsků z útulku – předvedení garanty „ přání do života od garanta“
Slavnostní ukončení benefiční akce v cca 16.00 hod
Doplňující informace k programu:
Celodenní finanční a materiální sbírka pro Útulek pro opuštěná zvířata • Pejsci hledající domov čekají tento den právě na Vaši účast
• Zájem o daného pejska ihned řešen s pracovníky útulku • každého pejska bude během celého dne provázet jeho garant • pro všechny návštěvníky s pejsky i účastníky připravena bohatá tombola • stánky s občerstvením pro návštěvníky i účastníky akce • stánek
s psími potřebami a krmivy pro pejsky „Doug“ • všichni pejskové mají svou prezentaci připravenou na uvedených www stránkách -

www.mscoursing.com.
placená inzerce

ZVLÁŠTNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Dne 17. 2. 2006 se pod tíhou
snûhu zﬁítila stﬁecha rodinného domku nesly‰ících manÏelÛ Rozsypalov˘ch na Vítové.

lyÏování-turistika-kola

Tito mnohokrát dûkují za velkou
pomoc pﬁi odstraÀování ‰kod panu
starostovi Fry‰táku Mgr. Lubomíru
DoleÏelovi, vedoucímu odboru správy
majetku mûsta Fry‰táku ing. Pavlu
Koplovi, Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Fry‰ták – jmenovitû Lubomíru Richterovi a Petru Kolajíkovi a dále v‰em
ochotn˘m sousedÛm z Vítové.
J E S E N Í K Y

-

C E L O R O â N Í

U B Y T O V Á N Í

w w w. p e n z i o n - p a n o r a m a t a . c z
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ManÏelé Rozsypalovi z Vítové
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Hudební tradice Fryštácka
❧
je v dobrých rukou

Slavnostní kﬁest CD a Zpûvníku nov˘ch fry‰táck˘ch písní DolÛ pﬁes Fry‰táãek
se uskuteãnil 20. ledna 2006 u pﬁíleÏitosti 10. v˘roãí zaloÏení CM PRAMENY
a dûtského souboru PRAMÉNEK, a k poctû 650. v˘roãí první zmínky o Fry‰táku.
Kﬁest se konal pod zá‰titou starosty mûsta Fry‰táku Mgr. L. DoleÏela a kmotrou
se stala Ing. M. ·ojdrová, poslankynû PSP âR.
Tato úspû‰ná nahrávka fry‰tácké CM PRAMENY a PRAMÉNKU je v˘razn˘m dokumentem souãasného hudebního cítûní na‰eho moravského regionu. Snahou bylo ukázat tyto písnû v jejich zvlá‰tnostech a rozmanitostech. Jsou to písnû milostné, zbojnické, o vínû, muzikantské, balady a jiné. Harmonie tûchto písní vychází
z na‰í dlouholeté praxe, ale je moÏnost ji obohatit – neklade si Ïádné meze. Z nahrávky máme velkou radost, nejen proto, Ïe je zdaﬁilá, ale také i proto, Ïe s nûjakou podobnou se nemohou pochlubit Ïádné CM, neboÈ nenahrávají písnû soudobé,
ale historické. Jiné místo nemá tolik písní o svém rodném kraji. Proto vzbudila velké pﬁekvapení v nahrávacím studiu, Ïe s takov˘m poãtem kvalitních a zajímav˘ch
písní o jednom místû, dle jejich vyjádﬁení, se je‰tû nesetkali.
Pﬁi poslechu a zpívání na‰ich fry‰táck˘ch písní Vám pﬁejeme hodnû spokojenosti
a krásn˘ch chvil. Doufáme, Ïe Vám poslouÏí i pﬁi posezení s pﬁáteli a oslavách, ve
‰kolách a pro vlastní potû‰ení.
Autoﬁi

Když jsem před 12 léty přišla ze Zlína do Fryštáku, bylo mi teskno po zlínské kultuře, domě kultury i divadle …
Byla jsem však mile překvapena, když zde vystoupila pod
vedením pana Mikla Fryštácká Javořina. Brzy jsem se seznámila s vystoupením paní učitelky Vlasty Kunstové, která hraje celým srdcem i duší. A ti její zpěváčci krásně zpívají.

Srdeãnû dûkuji v‰em sponzorÛm,
bez jejichÏ pomoci by tato nahrávka
vÛbec nevznikla.
Jsou to: Mûsto Fry‰ták, ZDV Fry‰ták, Obal Print, Janu‰ka Kompresory,
Besi Elektro, ASEP Îopy, Prodejna
pneu J. MaroÀová, Dorbas, Tiskárna
Fry‰ták. Za spolupráci dûkuji panu
starostovi Mgr. Lubomíru DoleÏelovi,
vedoucí kulturního odd. MûÚ paní
Ivanû Pl‰kové, ﬁediteli Z· panu Mgr.
Leopoldu Vavru‰ovi, panu PhDr. âeslavu Zapletalovi, paní Mgr. Sylvû
Knedlové, Bc. Davidu Mikalovi, Mgr.
Pavlu Koskovi, Dr. Horymíru Su‰ilovi
a Ing. Karlu Krajãovi.
Dûkuji hostÛm, pﬁátelÛm a Vám
v‰em, kdo jste svou pomocí, blahopﬁáním i úãastí pﬁispûli k vynikající
atmosféﬁe pﬁi kﬁtu na‰eho CD a Zpûvníku nov˘ch fry‰táck˘ch písní.
Vlasta Kunstová
Zájemci si CD se Zpûvníkem mohou
zakoupit na adrese:
R . Hovadík
nám. Míru 2, 763 16 Fry‰ták

Zúčastnila jsem se i benefičního koncertu pana Karla Krajči.
Byl to krásný zážiek! Uváděla ho s citem paní profesorka
Kolářová. Nezapome-nutelný byl také benefiční koncert slečny
Terezky Holíkové. Když hrály s paní učitelkou Kunstovou společně skladbu na závěr, všichni přítomní byli dojati k slzám. Též
v loňském roce Terezka navštívila Fryšták a účastníci koncertu
povstáním vzdali hold této talentované houslistce. To vše je zásluha paní učitelky Kunstové.
Nedávno jsem se zúčastnila křtění nového „cédéčka“ cimbálové muziky Prameny a dětského krojovaného souboru
Pramének. Byla tam slavnostní atmosféra, přivítal nás pan starosta, kronikář
města uvedl bohaté hudební tradice,
všichni jsme měli radost, že dílo velkých
fryštáckých rodáků (Bakaly, Kvapila,
Brázdy a dalších) nezahyne, že je v dobrých rukou. Byla přítomna také paní
poslankyně Ing. Šojdrová, která cédéčko
i zpěvník z dílny pí Kunstové a pana R.
Hovadíka a jejich svěřenců slavnostně
pokřtila. Všichni přítomní ze srdce popřáli paní učitelce Vlastě Kunstové vše
dobré za její záslužnou práci.
Ze srdce přeji paní Kunstové a jejím dětem hodně dalších úspěchů.
Jarmila Kaděrová, důchodkyně, Penzion
13
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Adopce dětí
na dálku
„Mûjme zájem jeden o druhého
a povzbuzujme se k lásce a dobr˘m
skutkÛm…“
Îd 10,24
VáÏení obãané!
ZveﬁejÀujeme závûreãnou informaci
o sbírce, která probíhala ve Fry‰táku od
listopadu 2005 do února roku 2006.
Celkem bylo vybráno 30.530,- Kã, do
sbírky se zapojilo 99 dárcÛ. Odeslali
jsme ãástku 29.400,- Kã, coÏ pokr˘vá
náklady adopce 6 indick˘ch dûtí. Na
dal‰í sbírku je zÛstatek 1130,- Kã.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí pomohli s organizací sbírky: paní Koneãné, Pl‰kové,
Rakové, DoleÏalové, Vítkové, Urbá‰kové, Kr‰ákové, Mgr. Vavru‰ovi a panu
Orsavovi. S pﬁekládáním dopisÛ z Indie
nám opût pomáhala paní ·indlerová.
Za dobu 10 let, kdy tuto sbírku ve
Fr y‰táku poﬁádáme, obãané mûsta
umoÏnili získat vzdûlání celkem 11 indick˘m dûtem. Vûﬁíme, Ïe i v dal‰ích letech najde adopce dûtí na dálku ve
Fry‰táku své ãetné pﬁíznivce.
Organizátoﬁi sbírky

K rybářskému lístku
již není třeba výpis
z rejstříku trestů
Krajsk˘ úﬁad ZK, odbor Ïivotního
prostﬁedí a zemûdûlství, zru‰il dne 23.
1. 2006 metodick˘ pokyn k prokazování bezúhonnosti pﬁi vydávání rybáﬁsk˘ch lístkÛ v˘pisem z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰ího 3 mûsícÛ
k prokázání skuteãnosti, Ïe se Ïadatel
v posledních tﬁech letech nedopustil
trestného ãinu na úseku rybáﬁství.
ESO

Vybrali jsme z tisku:

...aby děti četly
Souãasné v˘zkumy potvrdily, Ïe ãtou-li rodiãe dûtem pﬁed spaním pohádky, mohou
tím v˘raznû podnûcovat pﬁízniv˘ v˘voj dûtského mozku. Takové dítû je celkovû lépe
pﬁipaveno pro Ïivot, dﬁíve neÏ ostatní dûti si osvojí návyk samostatného ãtení pohádek a dobrodruÏn˘ch pﬁíbûhÛ, dﬁíve a lépe mluví a pí‰e, lépe se vyjadﬁuje, diskutuje, je komunikativnûj‰í. Pozoruhodné je, Ïe totéÏ se t˘ká i poslechu pohádek a pﬁíbûhÛ z rozhlasu ãi z podobného zvukového média. Je v‰ak potﬁeba vzít v úvahu, Ïe
zvlá‰tní v˘znam pro dítû má i to, Ïe jde o dÛvûrnû znám˘ hlas jednoho z rodiãÛ nebo ‰ir‰í rodiny.
V˘znam poslechu rodiãovského ãtení dûtem pﬁed‰kolního vûku a pak samostatného dûtského ãtení z hlediska neurofyziologického spoãívá ve vytváﬁení a upevÀování spojÛ mezi neurony v mozku dítûte, v tréninku a rozvíjení mozku. âasto se objevuje námitka, Ïe pﬁece film, video a sv˘m zpÛsobem i televize mohou pÛsobit je‰tû intenzivnûji. V pﬁípadû filmu a videa je to ov‰em velmi rychlé stﬁídání obrázkÛ (2425 obrázkÛ za vteﬁinu), takÏe neurony ani nemají dost ãasu propojovat se. Obrazy
filmu se proto uchovávají v na‰í pamûti "na tvrdo". Oproti tomu ãtení ponechává v
na‰í mysli a v na‰em mozku vût‰í prostor pro pﬁedstavivost, dom˘‰lení, pﬁemítání.
Jinak ﬁeãeno: filmová pohádková ãarodûjnice je jen jedna, tj. taková, jak ji pﬁedepsal autor filmového scénáﬁe a ztvárnil filmov˘ reÏisér a herec. Oproti tomu ãarodûjnice ze ãtené pohádky mÛÏe mít v mysli dítûte i dospûlého takﬁka nekoneãné
mnoÏství podob. âtení textu pÛsobí spí‰e dlouhodobû. Film, video a televize mají
spí‰e povahu vnucující se, manipulativní, ãtení vyÏaduje vût‰í spoluúãast ãtenáﬁe,
lépe odpovídá podstatû, ustrojení na‰í mysli a na‰eho mozkového orgánu. Hranice
mezi ãtením na jedné a filmem, videem a televizí na stranû druhé není ov‰em absolutní. Samotná neustále se zvy‰ující a z vnûj‰ku ﬁízená rychlost dûje je nezﬁídka
doprovázena touhou po stále vet‰ím zisku. To platí zejména u poãítaãov˘ch her, které dnes nejãastûji vytlaãují ãtení pohádek a dobrodruÏn˘ch pﬁíbûhÛ z kaÏdodenních
programÛ dûtí. Je‰tû hor‰í je, Ïe vût‰inou útoãí na nejniÏ‰í pudy je‰tû nevyzrál˘ch
dûtsk˘ch bytostí, podporují agresivitu a násilí. Chybí v nich základní, byÈ naivní my‰lenka v‰ech pohádek, Ïe nakonec musí zvítûzit dobro nad zlem.
O proti tomu ãtení probíhá relativnû pomal˘m tempem. Také v pohádkách, stejnû jako v bûÏném Ïivotû, je mnoho násilí a nespravedlnosti, ale vítûzí v nich pozitivní vztah k Ïivotu.
Nejde také o ãtení ãehokoliv. Aby ãetba byla dostateãnû úãinná, musí jít o del‰í
texty. Dûti a mladí lidé ãtou dnes pﬁedev‰ím krátké zprávy (SMS), dívají se na krátké klipy, oblíbená je magazínová literaturya se smûsicí v‰eho moÏného, ze v‰ech
stran na nû útoãí krátké pﬁíbûhy reklam atd. Obliba bulvárního tisku patﬁá jak po
stránce rozsahu, tak také povrchnosti do této kategorie.
âím krat‰í jsou tyto písemné útvary, tím více jsou vytrÏeny z kontextu skuteãnosti. Proto má tím vût‰í v˘znam ãetba spí‰e rozsáhlej‰ích, více ãi ménû uzavﬁen˘ch celkÛ pohádek, m˘tÛ, pﬁíbûhÛ, ÏivotopisÛ, novel, románÛ atd. Uãí vûdomí souvislosti.
Z ãasopisu âtenáﬁ ã. 2/2006, Jiﬁí Cejpek

DIAKONIE BROUMOV
centrum sociálních sluÏeb Broumov prostﬁednictvím MûÚ Fry‰ták
Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potﬁebn˘m obãanÛm u nás i v zahraniãí

Vyhla‰uje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního obleãení /dámské, pánské, dûtské/, lÛÏkoviny, ruãníky, látky, vlnu, záclony, závûsy, neobno‰enou obuv,
samostatné peﬁí, peﬁiny, péﬁové i vatové pﬁikr˘vky, a deky, spací pytle, pol‰táﬁe, kabelky, batohy, ‰kolní aktovky, koÏené
i koÏenkové obleãení, pravé i umûlé koÏichy, ‰kolní a sportovní potﬁeby, hraãky.
která se uskuteãní v areálu Technick˘ch sluÏeb MûÚ Fry‰ták

v pátek 7. dubna 2006 v době od 7,00 do 18,00 hod.

a

v sobotu 8. dubna 2006 v době od 7,00 do 11,00 hod.
VùCI PROSÍME ZABALENÉ DO IGELITOV¯CH PYTLÒ âI KRABIC, ABY SE NEPO·KODILY TRANSPORTEM.
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Valašské setkání
Fryšták 2006
V pátek 10. bﬁezna 2006 se od 18.30 hodin uskuteãní
v Kulturním domû ZDV Fry‰ták 4. roãník setkání muzikantÛ nejen dechov˘ch hudeb z Moravy, Slovenska a âech.
Cel˘m poﬁadem budou provázet jiÏ tradiãnû pí Ivana Slabáková
a p. Karel Hegner.
V pÛlhodinov˘ch vstupech se posluchaãÛm tentokrát pﬁedstaví: Vítovecká 1 /Miklovci/, ·arovec, Kotáranka, Babouci a Maguranka. Fry‰tácká Javoﬁina bude hrát k tanci po skonãení oficiálního programu, samozﬁejmû aÏ do rána.
Poﬁadatelé /Mûsto Fr y‰ták
a Fry‰tácká Javoﬁina/ zajistí kyvadlovou autobusovou dopravu
ze Zlína do Fry‰táku a zpût.
BliÏ‰í informace budou vãas
uvedeny na plakátech.
Vstupenky v hodnotû 100,- Kã
je moÏno zakoupit v pﬁedprodeji
od 13. února na Mûstském úﬁadû ve Fry‰táku nebo v Domû kultury ve Zlínû /informátor/.
Na v‰echny pﬁíznivce dobré
muziky se tû‰í poﬁadatelé.
Libor Mikl

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE SCHODIŠTĚ V DIS

Honza Pospí‰ilík
16

P. Franti‰ek Bezdûk

Pavel Osoha

Pavel Popelka
FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2006

FL3/2006 27.2.2006 11:11 Stránka 17

D Ů M

I G N Á C E

S T U C H L É H O ,

F R Y Š T Á K

Marec - chytá za palec
V jejich hvizdu zraje jiÏ ‰Èáva tﬁe‰ní, dlouh˘ den. V prostydlé chalupû obracím se na posteli, je‰tû napÛl probuzen. Bude dvacátého bﬁezna. A aã je‰tû jsou vûtry snûhem svítící a Vodensk˘ rybník pﬁeklopen strakatou pﬁilbicí, jiÏ zpívají. Pﬁijde první jarní den. I bledule v poupatech ãekají na jaro, na bﬁezen.
Marce zlat˘, tak jiÏ zde. V oparu vÛní sychrav˘ch, kdyÏ pluh prstí se zakrojí a ruka zemi a zrno laská
– BÛh tû opatruj pro dny budoucí.

Výročí Domina
3. bﬁezna si pﬁipomeneme loÀské
úmrtí P. Franti‰ka Mí‰i, kterého jsme
spí‰e znali pod jménem Dominus.
KaÏd˘ ﬁeholník, kter˘ skládá vûãné sliby, si pí‰e svou závûÈ. V pozÛstalosti
po Dominovi byla nalezena vlastnoruãnû psaná stránka, zﬁejmû urãená k doplnûní do závûti:
„S pln˘m vûdomím a svobodnû:
Sláva na v˘sostech Bohu. Jeho milosrdenství a dobrota ke mnû neznala
mezí. Pokoj lidem v‰em, kteﬁí dovedli
pochopit moji slabost a nedostateãnost a pomáhali mi na cestû k Bohu.
Díky v‰em spolubratﬁím za jejich lásku, porozumûní, spolupráci v Kongregaci.
V‰echny jsem mûl rád a obdivoval
jsem a vzdával díky Prozﬁetelnosti za
vzácné dary, které jim udûlil k dobru
celé Spoleãnosti.
Na konci Ïivota proÏitého v Kongregaci Dona Boska chápu, jak mne mûl
BÛh rád, bez jakékoliv mé zásluhy. Îehnám v‰em pﬁíbuzn˘m, spolubratﬁím,
v‰em ãlenÛm na‰í salesiánské rodiny,
Ïehnám hlavnû tûm, kteﬁí Dona
Boska, jeho ideály, budou uskuteãÀovat i v budoucnosti v na‰í vlasti.
Dominus vobiscum!“

Na co jsme
dlouho čekali
V únoru vy‰la dlouho oãekávaná kniha rozhovorÛ Bono o Bonovi. Bono,
vlastním jménem Paul David Hewson,
se narodil 10. 5. 1960 v Dublinu
v Irsku. Je spoluzakladatelem a zpûvákem skupiny U2, jedné z nejslavnûj‰ích
rockov˘ch kapel souãasnosti. V bﬁeznu
budeme mít jiÏ 3. pokraãování o historii
a prÛﬁezu její tvorby.
Malá ukázka z knihy:
Je urãité slovo, které nûkteﬁí lidé zásadnû nevezmou do úst, a to je slovo
BÛh. (Ptá se autor knihy Michka Assayas)
Bono odpovídá: „Jistû. ProtoÏe jsme
chtûli v‰echno dokázat, jinak to nemûlo
nárok na existenci. Filozofové po osvícenství hlásali: „BÛh je mrtev.“ UÏ jsem
ti povídal o úÏasném graffiti na jedn˘
dublinsk˘ zdi? Stálo tam: „BÛh je mrtev.
Nietzsche.“ A pod tím nûkdo nasprejoval: „Nietzsche je mrtev. BÛh.“ To je paráda! Myslím, Ïe lidé 21. století se znovu odváÏí dobrodruÏství a vydají se na
cestu. ¤íkají, Ïe máme v sobû Evin gen,
ve vûdû se mluví o velkém tﬁesku, kter˘
byl podle nûkter˘ch proti prvotní ideji
existence Boha. Jiní uÏ si tak jistí nejsou.“

Na co v březnu?
17. – 19. bﬁezna 2006
Postní zamy‰lení
Kdo je pro tebe JeÏí‰?
Vede: P. Jiﬁí Kopﬁiva
24. bﬁezna 2006 v 19.00 hodin
U2
„Jeden Ïivot, ale nejsme stejní.
Musíme se nést navzájem, podpírat
jeden druhého…“ (One)
3. díl poﬁadu o legendární irské skupinû - album Achtung Baby a Zooropa
Vede: Jiﬁí Dûdek Fliedr

31. bﬁezna – 2. dubna 2006
24 hodin ve sklepû
- Luna 2nd Generation – Sklep
Brambory, truhlice, uhlí, zkamenûliny... Co v‰echno se mÛÏe skr˘vat ve
farském sklepû plném klenut˘ch obloukÛ a vlhnoucích cihel? Nebudete vûﬁit
vlastním oãím. A co na to na‰e justice?
Dívejte se v pátek spolu s námi a drÏte
své krumpáãe pevnû.
Zvelebení skuteãného sklepa a okolí
skuteãné fary, kde se pozdûji sejdeme
na oslavu Velikonoc. Aprílov˘ Ïertík?
Ani ne. No fakt - od vás nic nechceme
kromû 24 hodin práce! Máte rádi kakao? Montérky a kamarády s sebou!
âtyriadvacetihodinovka jinak. S lopatami, vozíky, ‰pínou, pavouky, star˘mi
bramborami... a hork˘m kakaem.
Vhodné pro osoby Ïijící v extrémním
pracovním stresu. Posílí celkovou tûlesnou konstituci. PﬁiblíÏí ke koﬁenÛm
lidstva. ZaÏijete dobu temna. Je‰tû rádi
se vrátíte ke sv˘m kompjÛtrÛm.
Místo konání:
fara Horní Domaslavice
Vede: Vláìa & Eli‰ka Vechetovi
31. bﬁezna – 2. dubna 2006
Doubrava a Sázava
Jarní tání plní koryta ﬁek, a proto je
na ãase zahájit vodáck˘ rok. âekají nás
peﬁeje Doubravky a sázavská Stvoﬁidla.
Jídlo a neoprén s sebou.
V cenû je doprava, vodáck˘ materiál
a ubytování.
Vede: Kosmiã

BRIGÁDA
Zaãala ohla‰ovaná generální rekonstrukce schodi‰tû. Stihli jsme opálit
star˘ nátûr a nûco málo o‰krabat. Teì
jdeme po stopách ZdeÀka Orsavy, zednického mistra, ‰krabeme, stûrkujeme. Nûco uÏ jsme stihli loni – obrovsk˘
strop mezi 1. a 2. patrem – pod vedením malíﬁského mistra Antonína Láníka. Dûkujeme v‰em brigádníkÛm za
obûtav˘ pﬁístup a nezi‰tnou pomoc.
(Foto na str. 16 dole)
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âajovna

Z do‰lé po‰ty...

-Múzick˘ klub

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
Klub RADOST, PS 145, Wolkerova 22, 796 40 Prostějov 1

program na B¤EZEN

So 4. 3. 20:00
TANâÍRNA + kapela PRÁZDNÉ
OBALY
Tentokráte totálnû jinak. Îiv˘ vstup
kapely PRÁZDNÉ OBALY.
Ne 5. 3. 9:00-16:00
MEDITACE „sezení ZAZEN“
Prosté sezení v pﬁítomném okamÏiku. Min. den pﬁed akcí je nutno se
pﬁihlásit tel. 608 868 030. V pﬁípadû malého zájmu mÛÏe b˘t akce
zru‰ena.
Ne 12. 3. 19:00
FILMOV¯ KLUB
Veãer pro pﬁíznivce nezávisl˘ch filmÛ
ât 16. 3. 20:00
IRENA A VOJTùCH HAVLOVI*
Po koncertu povídání o Indii.
Pá 18. 3. 20:00
BUBNOVAâKA
Veãerní bubnování, hra na etnické
nástroje. Dal‰í pravidelné setkání
pﬁíznivcÛ etnické kultury
St 22. 3. 18:00
Dokumentární filmy o Aborigines.
Filmová projekce australsk˘ch dokumentárních filmÛ o potomcích
prapÛvodních obyvatel Austrálie Aborigines. Projekci pﬁipravuje
Ondﬁej Smeykal.
St 22. 3. 20:00
KONCERT
OND¤EJE SMEYKALA**
ât 23. 3. 17:00
P¤EDNÁ·KA O TIBETU
„Tibet – co nabízí souãasnému ãlovûku“ Pﬁedná‰í PhDr. Zuzana
Ondomi‰iová
So 25. 3. 20:00
RED HOUSE
– JIMY HENDRIX REV.
kontakt:
âajovna-Múzick˘ Klub
nám. Míru 386, 763 16 Fry‰ták
otevﬁeno: ãt-ne 17 – 22 hod.
www.MuzickyKlub.zde.cz
e-mail: Muzickyklub@seznam.cz
mobil: 608 868 030

Vážený pane starosto a městská rado!
Děkujeme za Vaši zásilku. Nesmírně si vážíme každé pomoci v jakékoliv formě. Balíček
od Vás jsme skutečně obdrželi.
Nevíme dosud co v něm je, jelikož bude otevřen až na výborové schůzi dne 23. 2. 2006
a tam se budeme snažit z došlé pošty sestavit a roztřídit propagační materiály a ceny
vhodné do soutěží případně do dětské tomboly na akci Zábavní odpoledne v ND dne 11.
3. 2006.
Vždy každému zasíláme poděkování a u finančních darů i vyúčtování. Víme, že pořádek dělá přátele.
Chystáme se v blízké době na tvorbu vlastních www stránek, aby si mohl každý o nás
udělat lepší představu. Ve stručnosti – jsme všichni sami dobrovolníci konající vše mimo
svá zaměstnání. Já jsem například jako výpravčí vlaků přišel dnes v 11.00 hod. domů po
24 hodinách v práci. Žena zvládá naši těžce zdravotně postiženou dceru, takže nemůže
pokračovat ve svém původním povolání. Ale tak to je přibližně v každé členské rodině.
Práci máme rozdělenu tak, abychom vše zvládali. Práce pro klub nás všechny baví
a tlumí běžné negativní dopady rodin s postiženými dětmi.
Skutečně se těšíme ve výboru i na obyčejné brožurky, ze kterých se většinou dá složit
mozaika programu některé naší budoucí akce. Děti pak z materiálů čerpají také mnohé
zajímavosti dokreslující to či ono místo. I při tombole je uveden dárce každé věci.
Kdo rychle dává, dvakrát dává. Taková byla i Vaše rychlá odezva na naši žádost.
Proto má Vaše zásilka pro nás takovou cenu.
Za vynaložené úsilí Vaše a celé rady města Vám tímto děkujeme a přejeme Vám hodně
úspěchů při zvelebování Vašeho města a všem občanům Vašeho města hodně zdraví!
V Prostějově dne 7. 2. 2006

Registrováno u Ministerstva vnitra jako občanské sdružení pod zn.: VSC/1-7228/91-R
IČO: 479 222 81, IČ: 325 – 479 222 81, Bankovní spojení: ČS a.s. Prostějov, č.ú.: 1500 334 319/0800
E-mail: klubradost@volny.cz , Tel./fax: 582 368 551

placená inzerce

Kosmetika LEA
Nabízí ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB od března 2006
- Elektro-akupunkturní měření oslabených orgánů přístrojem EAV
- Určení nedostatku vitamínů a minerálů a testování vhodných přípravků
na jejich doplnění
- Prodej potravinových doplňků
- Prodej mastí, aroma olejů a kosmetiky z léčivých bylin
- Prodej ekologických pracích a čistících prostředků
- Doporučení přípravků na čištění organizmu, hubnutí a doplnění energie
- Prodej čajů

Otevřeno: Pondělí, úterý a čtvrtek 13.00 – 16.30 h
JINOU DOBU MOŽNO DOHODNOUT TEL. 608 754 907

*) Za více neÏ patnáct let spoleãného pÛsobení pro‰li ãe‰tí hudební
umûlci Irena a Vojtûch Havlovi jiÏ celou ﬁadou osobit˘ch a nav˘sost pozoruhodn˘ch tvÛrãích období. V˘razov˘ rozptyl pouÏívan˘ch vyjadﬁovacích
prostﬁedkÛ u Havlov˘ch je velmi rozmanit˘, mnohotvárn˘ a hlavnû neustále se promûÀující. Jejich tvorba by se dala popsat jako minimalistická
duchovní hudba. Témûﬁ vÏdy se jedná o v˘sostnû poetickou hudbu, která
niternû odhaluje ta nejskrytûj‰í zákoutí vnímavé lidské du‰e a zároveÀ ji
i procesuálnû obohacuje.
**) Ondﬁej Smeykal je nejznámûj‰ím ãesk˘m profesionálním hráãem
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S pozdravem a poděkováním
Petr Frantal, předseda

na didgeridoo. Jeho v˘raznûj‰í prÛkopnické aktivity sahají nûkam kolem
roku 1995-96, kdy hostuje na CD Iana Wooda pod názvem PraÏské Snûní.
S ním pak spoleãnû zakládá dnes jiÏ kultovní skupinu WOODEN
TOYS.Jako host se také v roce 2001 podílí na CD Moniky Naãevy Fontanela. V souãasné dobû Ondﬁej vystupuje se sv˘m sólov˘m projektem, se kter˘m brázdí kluby âech, Slovenska, Polska a Nûmecka. Styl jeho hry na didgeridoo vytváﬁí hudbu pﬁesahující od ambientu aÏ po taneãní klubovou scénu. Dal‰í podobou projektu je zamûﬁení na akustické hraní, na v˘jimeãná akustická místa, ve kter˘ch tento nástroj otevírá neopakovateln˘ zvukov˘ prostor.
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VELKÉ KINO ZLÍN - BŘEZEN
1. bﬁezna v 17 hodin
(a)
FIMFÁRUM 2
âR-2005-90 minut-premiéra Falcon-(0)
Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou pohádky jen tak ledajaké... âtyﬁi nové
pohádky z knihy Jana Wericha: Moﬁe str˘ãku, proã je slané? – Tﬁi sestry a jeden
prsten - Hrbáãi z Dama‰ku - Paleãek ztvárnili nejlep‰í tuzem‰tí reÏiséﬁi animovan˘ch filmÛ: Vlasta Pospí‰ilová, Bﬁetislav Pojar,
Aurel Klimt a Jan Balej
vstupné 70 Kã
1. bﬁezna v 19.30 hodin
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
USA-’05-122 min.tit.-prem.-Bontonfilm-(12)
Jurij Orlov (N. Cage) nemá pﬁedsudky a spravedlivû prodává zbranû v‰em, kteﬁí mu zaplatí. Jeho Ïivot je vzru‰ující dokud…
ReÏie: Andrew Niccol
vstupné 80 Kã
2. bﬁezna v 17 a v 19.30 hodin
P.100
K¤IÎNÍK POTùMKIN
Rusko-1925-75 minut-titulky-AâFK-(12)
Klíãové události revoluãního roku 1905, zejména vzpoura na kﬁiÏníku Potûmkin - natoãeno v Odûse za úãasti nûkolika hercÛ,
místního obyvatelstva a námoﬁnictva.
ReÏie: S. M. Ejzen‰tejn
vstupné 60 Kã
3. – 8. bﬁezna v 17 hodin
KARCOOLKA
USA-2005-80 min.-ã. dabing-prem.-SPI-(0)
Animovaná rodinná komedie – ve známé pohádce je tentokrát v‰echno naopak. „Chlupatí a opeﬁení“ stráÏci zákona pátrají po
tom, co se odehrálo v chaloupce babiãky...
ReÏie: C. Edwards
vstupné 70 Kã

lit skryté vlastnosti lidí… Podle scénáﬁe
Jiﬁího Brdeãky, Vojtûcha Jasného a Jana Wericha - v hl. rolích Vl. Brodsk˘, J. Werich, J.
Sovák, E. Vá‰aryová, Vl. Men‰ík
ReÏie: Vojtûch Jasn˘
vstupné 60 Kã
10. – 15. bﬁezna v 17 a v 19.30 hodin
RAFËÁCI
âR-2005-104 minut-premiéra-Falcon-(0)
Letní teenagerovská komedie s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích – rodinná komedie plná smíchu, napûtí a trapasÛ z neãekan˘ch situací. Poslední dovolená
s rodiãi, pﬁi které kluci zaÏívají akce, u kter˘ch by rodiãe ale vÛbec b˘t nemûli...
ReÏie: Karel Janák
vstupné 90 Kã
15. bﬁezna ve 14 hodin
FKS
TùÎKÁ VÁHA
USA-2005-144 minut-titulky-Falcon-(0)
Uprostﬁed Velké hospodáﬁské krize ve 30.
letech 20. století se objevil hrdina, jemuÏ
se díky pevnému odhodlání a Ïelezné vÛli
podaﬁilo nejen vybojovat druhou ‰anci pro
svou rodinu a sebe samotného, ale také
stát se idolem celého národa... V hl. rolích
R. Crowe a R. Zellwegerová
ReÏie: Ron Howard
vstupné 25 Kã
16. bﬁezna v 17 a v 19.30 hodin
P.100
NA V¯CHOD OD RÁJE
USA-1955-115 minut-titulky-AâFK-(15)
Adaptace stejnojmenného románu Johna
Steinbecka vypráví o Ïivotû kalifornského
farmáﬁe Adama Traska a jeho dvou synÛ –
v hl. rolích Julie Harris, James Dean, Raymond Massey.
ReÏie: Elia Kazan
vstupné 60 Kã

3. – 8. bﬁezna v 19.30 hodin
MARI≈ÁK
USA-’05-124 min.-prem.-Bontonfilm-(12)
Vítejte v Pou‰tní bouﬁi! – Oscarov˘ reÏisér
Sam Mendes nás zavádí mezi americké vojáky bojující za svou vlast na Blízkém v˘chodû. Jde o sondu s vynikajícími hereck˘mi v˘kony hl. pﬁedstavitelÛ – J. Gyllenhaala, P.
Sarsgaarda, J. Foxxe a Ch. Coopera
vstupné 85 Kã

17. – 19. bﬁezna v 17 hodin
TYGR A SNÍH
Itálie-2005-118 min. tit.-prem.-Bioscop-(15)
Roberto Benigni reÏíruje sám sebe coby popleteného básníka Attilia, kter˘ je ve v‰ednodenních ulicích ¤íma víc ztracen˘, neÏ
v ruinách válkou postiÏeného Bagdádu….
vstupné 80 Kã

6. bﬁezna v 10 hodin
FKS
LEGENDA O ZORROVI
USA-2005-131 minut-Falcon-(0)
V novém dobrodruÏném filmu se maskovan˘
hrdina vydává na dosud nejtûÏ‰í úkol svého
Ïivota... V hl. rolích A. Banderas a C. ZetaJonesová.
ReÏie: Martin Campbell
vstupné 25 Kã

17. – 19. bﬁezna v 19.30 hodin
P¯CHA A P¤EDSUDEK
Velká Británie-2005-127 min.-tit.-premiéraBontonfilm-(0)
Nejhor‰í je, kdyÏ nûkoho k smrti nenávidíte
a zároveÀ bez nûj nemÛÏete b˘t… Romantick˘ pﬁíbûh dle kniÏního bestselleru. V hl.
rolích K. Knightley, B. Blethyn, D. Sutherland, J. Dench.
ReÏie: Joe Wright
vstupné 85 Kã

9. bﬁezna v 17 a v 19.30 hodin
P.100
AÎ P¤IJDE KOCOUR
âeskoslovensko-1963- 101 minut-AâFK-(0)
Moderní pohádka o tom, jak do malebného
ãeského mûsteãka pﬁijede kouzelník s krasavicí Dianou a kocourem, schopn˘m odha-

20. –21. bﬁezna v 17 a v 19.30 hodin
+ 22. bﬁezna jen v 17 hodin
DÒKAZ
USA-2005-99 minut-premiéra-SPI-(12)
Nejvût‰í risk Ïivota je neriskovat – G.

Paltrow a A. Hopkins v hlavních rolích dramatu. ReÏie: John Madden vstupné 85 Kã
22. bﬁezna v 19.30 hodin
V.I.P. club
DOBLBA
televize NET
âR-2005-112 minut-Bontonfilm-(0)
âerná komedie o neãekaném dûdictví, které
osudovû zasáhne rodinu Mukov˘ch, aneb
v‰echno, co jste kdy komu udûlali, se vám
jednoho dne vrátí... V hlavních rolích J.
Du‰ek, P. âtvrtníãek, M. Daniel, V. Du‰ek
ReÏie: Petr Vachler
vstup na ãlensk˘ prÛkaz klubu TV NET
23. bﬁezna v 17 a v 19.30 hodin
P.100
DVOJÍ ÎIVOT VERONIKY
Francie-1991-98 minut-titulky-AâFK-(15)
Zvlá‰tní pﬁíbûh dvou identick˘ch dívek –
Polky a Francouzky, dává nekoneãn˘ prostor
pro úvahy… V hlavních rolích Irene Jacob a
Halina Gryglaszewská ReÏie: K. Kieslowski,
K. Piesiewicz
vstupné 60 Kã
24. – 29. bﬁezna v 17 hodin
RAFËÁCI
vstupné 85 Kã
24. – 29. bﬁezna v 19.30 hodin
GEJ·A
USA-2005-145 min.-tit.-prem.-FALCON-(12)
V tajemném a exotickém prostﬁedí se odehrává pﬁíbûh dívenky âijo…
ReÏie: Rob Marshall
vstupné 85 Kã
30. bﬁezna v 17 a v 19.30 hodin
P. 100
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
Brazílie-2004-128 minut-titulky-AâFK-(12)
Film vypráví o dobrodruÏství dvou mlad˘ch
ArgentincÛ - Ernesta Guevary (budoucího
Che) a Alberta Granady, kteﬁí se vydávají na
cestu „objevit“ Latinskou Ameriku.
ReÏie: Walter Salles
vstupné 60 Kã
31. bﬁezna – 4. dubna v 17 hodin
UNIVERZÁLNÍ UKLIZEâKA
V. Británie-2005-titulky-prem.- SPI-(12)
Uklidím dÛm – uklidím zahradu – odklidím
souseda – zabiji psa… V hl. roli komedie
Rowan Atkinson.
ReÏie: Niall Johnson
vstupné 85 Kã
31. bﬁezna – 3. dubna v 19.30 hodin
UNDERWORLD: EVOLUTION
USA-2006-121 min.-tit.-premiéra-HCE-(15)
Vlkodlaci stále nevzdávají svÛj lov na ãlovûka, pﬁímého potomka prvního z upírÛ….
ReÏie: Len Wiseman
vstupné 85 Kã
V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DùTI:
4.
11.
18.
25.

3.
3.
3.
3.

-

BROUâCI - S BROUâKEM JE ZLE
O PRINCEZNù FURIENù
BABIâKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
VZPOURA HRAâEK
vstupné 25 Kã
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B¤EZEN 2006

JUBILANTI

RÛÏena Janu‰ková
Ludmila Novotná
Ludvík Janu‰ka
Vlasta Mikulíková
Jarmila Bumbalová
Marie Ko‰aﬁová
Jan ·vec
Ludmila Jadrníãková
Marie Jakubová
BoÏena Ko‰áková
Pavla Pavelková
Marie Dlabajová
Alena Zbranková
Vladimír Rupa
Marie Nováková
Antonín Jarcovják
Jiﬁina Satinská



94
70
85
60
60
70
60
70
70
65
65
80
60
70
60
80
80

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

NAROZENÍ

Robert Fry‰
Krist˘na PoníÏilová
Lucie Chládková
Jan KuÏel



ÚMRTÍ

Vladimír Polepil ve vûku 85 let
Sbor pro obãanské záleÏitosti
mûsta Fry‰táku pﬁipravuje
VÍTÁNÍ DùTÍ DO ÎIVOTA
na ãtvrtek 30. 3. 2006 v 15.00 h
do obﬁadní sínû radnice.

VZPOMÍNKA
Dne 1. 3. 2006 uplynul 1 rok od
úmrtí na‰í drahé manÏelky, maminky
a babiãky paní Marie ÎÛrkové ze Îabárny.
S láskou vzpomínají
manÏel, syn a vnuk.

UpozorÀujeme obãany, Ïe od 1. 3. 2006 platí nov˘ zákon ã. 21/2006 Sb. –
zákon o ovûﬁování shody opisu nebo kopie s listinou a o ovûﬁování pravosti podpisu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ – zákon o ovûﬁování.
Mimo jiné v § 6, odst. 3 se praví, Ïe
vidimace/ovûﬁení shody kopie s listinou/ se provádí na Ïádost. Vidimovanou listinu poﬁizuje Ïadatel na své náklady. Tzn. Ïe musí zaplatit i za zhotovení kopie na kopírce /na na‰em úﬁadû
je to 2,- Kã za jednostrannou A4 listinu/
nebo si musí pﬁinést své fotokopie a samozﬁejmû vÏdy pﬁedloÏit originál listiny,
která má b˘t vidimována.
Pﬁipomínáme, kdy se vidimace neprovede - § 9:
a/ je-li listinou, z níÏ je vidimovaná listina poﬁízena, listina, jejíÏ jedineãnost
nelze vidimovanou listinou nahradit,
zejména obãansk˘ prÛkaz, cestovní
doklad, zbrojní prÛkaz, ﬁidiãsk˘ prÛkaz, vojenská kníÏka, sluÏební prÛkaz, prÛkaz o povolení k pobytu cizince, rybáﬁsk˘ lístek, loveck˘ lístek
nebo jin˘ prÛkaz, vkladní kníÏka,
‰ek, smûnka nebo jin˘ cenn˘ papír,
los, sázenka, protest smûnky, geometrick˘ plán, rys nebo technická
kresba.
b/ je-li listina, z níÏ je vidimovaná listina
poﬁízena, psána v jiném neÏ ãeském
nebo slovenském jazyce a neovládáli ovûﬁující osoba jazyk, v nûmÏ je listina psána a není-li souãasnû pﬁedloÏena v úﬁednû ovûﬁeném pﬁekladu
do jazyka ãeského,
c/ je-li listina opatﬁena plastick˘m textem nebo otiskem plastického razítka,
d/ jsou-li ve vidimované listinû zmûny,
doplÀky, vsuvky nebo ‰krty, které by
mohly zeslabit její vûrohodnost,
e/ jestliÏe se vidimovaná listina doslov-

EVIDENCE OBYVATEL k 1. lednu 2006
K 1. 1. 2006 bylo ve mûstû Fry‰táku evidováno 3.508 osob k trvalému pobytu.
V jednotliv˘ch ãástech:
Fry‰ták - 1.212 dospûl˘ch, 206 dûtí do 15 let, celkem 1.418 osob,
Dolní Ves - 467 dospûl˘ch, 80 dûtí, celkem 547 osob,
Horní Ves - 1.098 dospûl˘ch, 213 dûtí, celkem 1.311 osob,
Vítová - 195 dospûl˘ch, 37 dûtí, celkem 232 osob.
PrÛmûrn˘ vûk muÏÛ v na‰em mûstû je 38,04 roku, Ïen – 40,78 roku, celkem prÛmûrn˘ vûk fry‰táck˘ch obãanÛ je 39,45 roku.
Svobodn˘ch osob u nás je 1.288, Ïenat˘ch ãi vdan˘ch – 1.771, vdovcÛ a vdov – 261
a rozveden˘ch – 188.
Ve Fry‰táku bydlí 10 osob, které byly k 1. 1. 2006 star‰í devadesáti let.
Nejstar‰í obãankou Fry‰táku je paní RÛÏena Janu‰ková, nar. 1. 3. 1912, potom
Marie Vlãková, nar. 12. 8. 1912 a Regina Machaãová, nar. 7. 9. 1912.
Nejstar‰ím muÏem ve Fry‰táku je Jaroslav Kubát, nar. 14. 12. 1913.

nû neshoduje s listinou, z níÏ byla
poﬁízena,
f/ není-li z vidimované listiny patrné,
zda se jedná o
1. prvopis,
2. jiÏ ovûﬁenou vidimovanou listinu,
3. opis anebo kopii poﬁízenou ze spisu,
nebo
4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí ãi v˘roku rozhodnutí vydaného
podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu.
LEGALIZACE – OVù¤ENÍ PODPISU
Zmûna v ovûﬁování podpisu je, Ïe
se nebude uvádût rodné ãíslo osoby, jejíÏ podpis je legalizován, ale její datum
narození.
Legalizace se neprovede dle § 13
a/ jde-li o legalizaci podpisu ovûﬁující
osoby, která legalizaci provádí,
b/ je-li podpis vyhotoven jin˘mi písmeny neÏ písmeny latinské abecedy,
nebo
c/ jde-li o legalizaci podpisu na listinû,
která neobsahuje Ïádn˘ text.
Legalizaci a vidimaci provádûjí podle § 1 zákona ã. 21/2006 Sb.
a/ Ministerstvo vnitra,
b/ krajské úﬁady,
c/ obecní úﬁady s roz‰. pÛsobností,
d/ obecní úﬁady, úﬁady mûstsk˘ch ãástí nebo mûstsk˘ch obvodÛ územnû
ãlenûn˘ch statutárních mûst a úﬁady
mûstsk˘ch ãástí hlavního mûsta
Prahy, jejichÏ seznam stanoví provádûcí právní pﬁedpis,
e/ újezdní úﬁady.
Na na‰em Mûstském úﬁadû ve Fry‰táku provádíme vidimaci i legalizaci
v pondûlí a ve stﬁedu od 8.00 do
11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin.
V jiné dny pouze po pﬁedchozí
osobní ãi telefonické domluvû s matrikáﬁkou.
Dana Koneãná
matrikáﬁka MûÚ Fry‰ták

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
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