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Pozvánka
Folklorní sdružení Prameny Fryšták
pí Vlasta Kunstová
ve spolupráci s MěÚ Fryšták
Vás zve
na komponovaný pořad
k životnímu jubileu našich autorů
s názvem

„Z téj fryštacké strany“.
Pořad je sestaven z dalších našich
nových písní,
např. „Zbojnický odzemek“, poezie
a humorných veršovaných příběhů
z našeho kraje.
Sobota 5. dubna 2008 v 15.00 hodin
v kinosále ve Fryštáku.

Foto M. Kocháňová

Výzva pro amatérské fotografy
Máte-li ve svém archívu zajímavé fotograﬁe z dob minulých či současných
a rádi byste se o ně podělili s ostatními, nabízíme možnost bezplatného zveřejnění v našich Fryštáckých listech. Fotograﬁe můžete předat na radnici ve Fryštáku
pí I. Plškové či e-mailem zaslat na adresu: kultura@frystak.cz. Redakční rada FL

Účinkují soubory CM Prameny
s Praménkem, Prameny II,
Flétnový soubor ZUŠ Morava.
Zcela určitě Vás zaujmou tyto příběhy:
„Rvačka století“ - Fryštačanů na Rusavě
a „Pak“ - fryštácká osobnost a humorista.
Moderátor a vypravěč: Mgr. Pavel Nášel
Akce se uskuteční pod záštitou starosty
města Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela.
Doprovodný program:
výstava výtv. prací žáků ZUŠ Morava.

Srdečně zveme
širokou fryštáckou veřejnost!

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 05/2008/V ze dne 20. února 2008 (Výběr)
• RMF schvaluje IS č. 8/2008 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
a stížností.
• RMF schvaluje IS č. 9/2008 – Zásady
organizace vyhlášení a konání místního
referenda.
• RMF bere na vědomí korespondenční
jednání se zájemci o bydlení v městských
bytech ve věci sběru aktuálních dat za
účelem aktualizace bodového ohodnocení ke konci 1. pololetí r. 2008.
• RMF schvaluje podobu (text) formuláře
„Žádost o poskytnutí levnějšího přiměřeného bydlení“, který jsou povinni podat
občané u Městského úřadu Fryšták při
podávání žádosti o doplatek na bydlení dávku pomoci v hmotné nouzi ve smyslu
ust. § 33 odst. 3 zák. č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaný Magistrátem města Zlína.
• RMF bere na vědomí informaci starosty o společném jednání vedoucích odborů, pí Ivany Plškové a zástupců fy VERA
ve věci návrhu postupného zavádění
vnitřního informačního systému města
vč. ﬁnančních podmínek.
• RMF bere na vědomí informace starosty o zájmu obce Lukova na případném společném projektu obce Lukov
a města Fryštáku vybudovat cyklistickou
stezku mezi oběma obcemi, doporučuje
ZMF schválit tento záměr a ukládá Ing.
M. Kasalovi připravit podklady (návrh trasy/tras, soulad s ÚPN SÚF, majetkoprávní vztahy a technické řešení) pro jednání
stavební komise při RMF a následně na
zasedání ZMF.
• RMF ukládá školské komisi ve spolupráci s hlavním správcem SA při ZŠF
p. Jindřichem Košákem připravit návrh
případného doplňku Provozního řádu SA
při ZŠF do 19. 3. 2008.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
2 ke smlouvě o poskytnutí podnikatelských služeb v oboru odborný lesní
hospodář při obhospodařování lesních
pozemků v majetku města Fryštáku ze
dne 5. 2. 2002.
• RMF bere na vědomí předloženou Výroční zprávu Městského úřadu Fryšták
za rok 2007, podanou ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
• RMF bere na vědomí zprávu o zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy ve
Fryštáku pro školní rok 2008/2009, podanou Mgr. Liborem Sovadinou, ředitelem ZŠF, p. o.
• RMF bere na vědomí Sdělení Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, č.
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j. D 383/2007/KS-02234/2008/840,
ze dne 30. 01. 2008, ve věci uzavření
smlouvy o fúzi spol. Zlínská vodárenská,
a. s., a Středomoravská vodárenská,
a. s., (nyní Moravská vodárenská).
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního daru České unii neslyšících, oblastní
organizaci Zlín, Burešov 4886, 760 01
Zlín, a to z důvodu poskytování adresné
podpory občanům města při řešení konkrétních tíživých situací.
• RMF v návaznosti na své usnesení č. U
R 03/2008/V/17 ze dne 30. 01. 2008
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p. č.
873/1 o výměře 60 m², ostatní plocha
– jiná plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, žadateli p. Z. Křepelkovi,
Fryšták, za účelem vybudování sjezdu a
zpevněné plochy z pozemku p. č. 900
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF v návaznosti na své usnesení č. U
R 03/2008/V/18 ze dne 30. 01. 2008
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p.
č. 902/18 o výměře 30 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli
Ing. M. Kűchlerové, Zlín, za účelem vybudování sjezdu a zpevněné plochy z pozemku p. č. 902/46 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF v návaznosti na své usnesení č. U
R 03/2008/V/19 ze dne 30. 01. 2008
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p. č.
383/29 o výměře 20 m², ostatní plocha
– manipulační plocha, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli p. I.
Večeřovi, Fryšták, za účelem zbudování
sjezdu a vstupu k novostavbě RD na pozemku p. č. 383/10, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF v návaznosti na své usnesení
č. U R 03/2008/V/20 ze dne 30. 01.
2008 schvaluje pronájem měst. poz.
p. č. 42 o výměře 137 m², ostatní plocha – zeleň, k.ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli manž. Skaličkovým, Fryšták, za
účelem parkování osobních automobilů,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy o
pronájmu.
• RMF v návaznosti na své usnesení č. U
R 03/2008/V/23 ze dne 30. 01. 2008
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p.
č. 367/1 o výměře 25 m², ostatní plo-

cha – ostatní komunikace, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli p.
P. Marcoňovi, Zlín, za účelem zbudování
sjezdu a vstupu k novostavbě RD na pozemku p. č. 378/1, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF ruší ke dni 29. 2. 2008 Smlouvu o umístění reklamního zařízení na
sloupu veřejného osvětlení uzavřenou
dne 8. 9. 2006 na dobu neurčitou mezi
MF a fou TRIODON, spol. s r. o., se sídlem 6. května 38, 763 16 Fryšták, IČO
44003978, na umístění reklamního zařízení s nápisem „Restaurace a penzion
Lucerna Fryšták“ na sloupu veřejného
osvětlení v majetku města Fryšták na
ulici Dr. Absolona ve Fryštáku.
• RMF schvaluje umístění reklamního
zařízení na sloupu veřejného osvětlení
mezi MF, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou, a fou SecureLogistic, s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha-Krč, IČO
27711129, zast. na základě plné moci
ze dne 3. 12. 2007 ředitelem Radimem
Urbancem, 1 ks reklamního zařízení na
sloupu veřejného osvětlení v ulici Dr.
Absolona, na dobu neurčitou od 1. 3.
2008 s jednoměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
• RMF bere na vědomí výpověď ze
Smlouvy o umístění reklamního zařízení na sloupu VO uzavřené dne 12. 12.
2001, podanou dne 6. 2. 2008 ﬁrmou
MAVA-lisovna s. r. o., Fryšták, se sídlem
Holešovská 148, 763 16 Fryšták, IČO
25307509, zast. jednatelem p. Oldřichem Matulou, a schvaluje ukončení
smlouvy ke dni 31. 03. 2008.
• RMF neschvaluje ke dni 21. 2. 2008
zveřejnění záměru pronájmu části měst.
poz. p. č. 335 o výměře 50 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelce pí J.
Slováčkové, Zlín, za účelem umístění
mobilní buňky pro sociální bydlení rodinného příslušníka, a to z důvodů dalších
možných alternativ řešení bydlení z pohledu žadatelky.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 0108 mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou, IČO
00283916, a Ing. arch. Jiřím Ludíkem,
autorizovaným architektem, Dolní Ves
87, 763 16 Fryšták, IČO 491 57 078,
DIČ CZ5904131299, na vypracování
Zadání změny č. 14 ÚPN SÚ Fryšták,
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změna funkčního využití území v lokalitě
z14 Sportovní areál Horní Ves, a změny
č. 4 ÚPN SÚ Fryšták, místní část Vítová,
změna funkčního využití území v lokalitě
z4 ČOV Vítová a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis ze stavební

komise při RMF č. 14/3 – 2008 ze dne
18. 02. 2008 ve věcech:
- žádost o odkup městského pozemku
p. č. 446/1 k. ú. i obec Fryšták;
- řešení průtahu městem Fryšták na
silnici II/490 (křižovatka s kruhovým
objezdem u hasičské zbrojnice, přecho-

dy na ul. Holešovská a Zlínská, oprava
chodníků vč. zastávkových pruhů);
- řešení lokality za Hřbitovem – projektová dokumentace a výkup pozemku p. č.
114 k. ú. i obec Fryšták
- dopravní řešení lokality Skalka (ul. Ke
Skalce – ul. Hutky).

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 06/2008/V ze dne 5. března 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí nabídku spolupráce se společností Elektrowin, a. s.,
Praha ve věci zřízení sběrného místa
elektroodpadu a nereﬂektuje na tuto
nabídku z důvodu zabezpečení likvidace
elektroodpadu v rámci smlouvy s Technickými službami Zlín – viz systém likvidace nebezpečného odpadu a z důvodu
připravované úpravy legislativy odpadového hospodářství.
• RMF v souladu s ust. čl. č. 3 bodu
č. 2 IS MF č. 05/2005 - Pravidla pro
poskytování bydlení v nájemních bytech
a domech v majetku města Fryštáku
neschvaluje přidělení měst. bytu v bytovém domě Souhrady 386, Fryšták,
a to z důvodu platnosti stávající uzavřené smlouvy mezi městem Fryšták
a žadatelkou pí J. Svačinovou na dobu
určitou a z důvodu nesouladu žádosti ve
smyslu ust. čl. č. 6 bodu č. 4 – Délka
trvání nájmu bytu (věta třetí).
• RMF v souladu s ust. čl. č. 3 bodu
č. 2 IS MF č. 05/2005 - Pravidla pro
poskytování bydlení v nájemních bytech
a domech schvaluje bodové ohodnocení žádosti o bydlení v bytě ve vlastnictví
města Fryštáku (včetně provedeného
místního šetření ve stávajícím bydlišti
žadatelky) sl. H. Bittnerové a schvaluje
zařazení její žádosti do evidence žádosti
– seznamu žadatelů s tím, že o přidělení
bytu rada rozhodne v termínu po 30. 4.
2009 s ohledem na vyřešení majetkoprávních vztahů R49.
• RMF bere na vědomí cenové nabídky
zájemců o pronájem sociálního zařízení
ŠENK v Horní Vsi, Fryšták, za účelem
provozování hostinské činnosti a v návaznosti na předložené nabídky ukládá
místostarostovi pozvat uchazeče na zasedání rady.
• RMF v souladu s ust. čl. č. 5 zák. č.
85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, a v souladu s ust. čl. č. 10
b. č. 3 hlavy II. IS MF č. 8/2008 – Pravidla pro vyřizování stížností a petic na
MěÚ Fryšták, přijímá petici ve věci pronájmu sociálního zařízení ŠENK v Horní
Vsi, Fryšták, jíž podepsaní občané požadují zachování tohoto objektu jakožto
„občerstvovacího zařízení s celoročním
provozem“ s tím, že předmět této petice

(žádost) není v rozporu se zveřejněným
záměrem dalšího využití objektu.
• RMF schvaluje zřízení Komise pro výběr a zpracování návrhů na obnovu MPZ
MF s tím, že jmenování členů bude provedeno po schválení programu regenerace v ZMF a po přidělení pracovníka KÚ
ZK, Odboru kultury a památkové péče.
• RMF schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy
o odběru obalových a dalších druhů
odpadů č. 533 mezi Městem Fryšták
a Sběrnými surovinami UH, s. r. o., kterým se aktualizuje počet sběrných nádob
na sklo a nově se stanovuje na počet
14 ks plastových zvonů na barevné sklo,
12 ks plastových zvonů na bílé sklo, 3
plechové kontejnery a 1 plechová vana
na sklo tabulové.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu na
stavební práce týkající se opravy komunikace Strž a vyhlašuje vítěze fu DIPS
ZLÍN, a doporučuje realizaci po provedení stavby vodovodu.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na stavební práce týkající se opravy MK
Sychrov a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi MF a ﬁrmou DIPS ZLÍN, spol.
s r. o.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu na
stavební práce týkající se opravy kotelny
v Základní škole Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi MF a ﬁrmou
PETAS Petřík, s. r. o.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi MF a ﬁrmou Deratex, spol. s r. o.,
za účelem provedení celoplošné deratizace města Fryštáku, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje bezplatné použití foyeru obřadní síně radnice Fryšták v termínech – každé pondělí vždy od 13 do 15
hodin pro potřeby zajištění bezplatného
servisu – poradny pro seniory, zajišťované Svazem důchodců ČR, Městskou
organizací Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy č.
68/2008 mezi MF a Uměleckou agenturou Alena Bastlová, na pořad „Láska
brány otevírá“.
• RMF schvaluje pověření výkonem

funkce stavebního dozoru investora na
akci Vodovod Fryšták – ul. Dolnoveská,
Korábová a Holešovská Ing. Miloslava
Kasalu, vedoucího odboru správy majetku města Fryštáku.
• RMF v návaznosti na VŘ - zakázka
malého rozsahu na Kompletní zhotovení
webových stránek s redakčním systémem pro Město Fryšták, pověřené výkonem státní správy vč. technické podpory
a komplexní servisní služby v souladu
s platnou legislativou ČR, vyhlašuje jako
vítěze VŘ nabídku ﬁrmy WEBHOUSE,
s. r. o., a schvaluje uzavření smlouvy na
plnění zakázky mezi MF a jmenovanou
ﬁrmou.
• RMF schvaluje prominutí platby za využívání služeb internetu pro veřejnost
v Městské knihovně Fryšták v rámci
akce „Březen – měsíc internetu“.
• RMF v souladu s ust. § 3 odst. 1
Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, v platném
znění, schvaluje uzavření provozu Mateřské školy Fryšták, a to v termínu od
14. 7. do 15. 8. 2008 (termín zahájení
provozu 18. 8. 2008).
• RMF bere na vědomí zprávu OSMM
o zdravotním stavu stromů na hřbitově
a pověřuje ved. OSMM Ing. M. Kasalu
zajistit výběr dodavatele na částečné
kácení a ořez stromů na hřbitově.

Zápis ze schůze RMF
č. R 07/2008/V
ze dne 17. března 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí odstoupení fy
TERASTAV, s. r. o., nám. T. G. Masaryka
1280, 760 01 Zlín, od realizace zakázky
„Oprava čelní zdi a vstupu Hřbitova ve
Fryštáku“ z důvodu převzetí této ﬁrmy
jinou plzeňskou stavební ﬁrmou, jejíž obchodní plán nezaručuje převzetí všech
investičních závazků původní ﬁrmy TERASTAV s. r. o., a ukládá Ing. M. Kasalovi
neprodleně zajistit nové výběrové řízení
na dodavatele této akce, a to s přihlédnutím na částečnou úpravu PDSP.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 2/2008/V/6b.c) ze dne 9. 1. 2008
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
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nebytových prostor víceúčelového sociálního zařízení ŠENK Horní Ves ve
Fryštáku, umístěného na pozemcích p.
č. 957/2, 957/4 a 957/5 v k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, p. Romanu Svačinovi, Fryšták, a to na dobu
neurčitou a uzavřít s ním k 1. 5. 2008
příslušnou nájemní smlouvu.
• RMF schvaluje text „Smlouvy o provedení stavby“ nutné jako podklad pro
vydání příslušných stavebních povolení
na investiční akce města Fryštáku, které
nahrazují původní písemného souhlasy
vydané k územnímu řízení a schvaluje
používání těchto smluv i pro ostatní plánované investiční akce MF.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na IA MF„Vodovod Fryšták
– ulice Dolnoveská, Korábová a Holešovská“ mezi Městem Fryšták, nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČO 00283916,
zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou, a občany dotčenými touto stavbou, a to z důvodu vydání příslušného
stavebního povolení na stavbu, souhlas
se vstupem a vjezdem stavebníka, popř.
jím pověřených třetích osob na předmětný pozemek v souvislosti s realizací
stavby a pověřuje starostu podpisem
příslušných smluv o provedení stavby
na dotčených pozemcích.

S E ZN A M Z K RATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

UPOZORNĚNÍ
Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního
odpadu za rok 2008 (případně 1. pololetí r. 2008), aby tak neprodleně učinili. Popelnice bez platné známky na rok
2008 nebudou po termínu 31. 3. 2008
vyváženy.
Ing. Vladimíra Doleželová, OSMM
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Výroční zpráva Městského úřadu ve Fryštáku
za rok 2007
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v plat. znění
Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok zveřejňuje Městský
úřad ve Fryštáku. Výroční zprávu, obsahující údaje uvedené v § 18 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, zpracovává oddělení kultury, které rovněž odpovídá za zveřejnění
výroční zprávy na úřední desce a na internetových stránkách města.
Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající
z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění:
1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
Celkový počet podaných žádostí
Vyřízené žádosti
Odmítnuté žádosti
Odložené žádosti

1
1
0
0

3. Opis podstatných částí každého
rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
osobních údajů - § 18 odst. 1 písm. d)
Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
5. Další informace vztahující se
k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst.
1 písm. e)
V souvislosti s poskytováním informací nebyla v roce 2007 ze strany Městského úřadu ve Fryštáku požadována
úhrada nákladů.

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
V roce 2007 nebylo podáno žádné
odvolání proti rozhodnutí.

Ve Fryštáku dne 4. 2. 2008
Zpracovala: Ivana Plšková

Rozpočet města Fryštáku na rok 2008 (v tis. Kč)
Příjmy celkem
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

34,972
28,543
2,756
1,645
2,028

Výdaje celkem
běžné výdaje
kapitálové (investiční) výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů - deﬁcit
Splátky půjčených prostředků

43,446
29,221
14,225
- 8,474
-526

Deﬁcit celkem (včetně splátek)

- 9,000

Způsob krytí deﬁcitu
ﬁnancování přebytky hospodaření minulých let
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (cizí zdroje - úvěry)

6,100
2,900

Poplatek ze psů
Upozorňujeme majitele psů na jejich poplatkovou povinnost dle obecně závazné
vyhlášky č. 3/2003 o místních poplatcích. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců
a splatnost poplatku je stanovena do konce února. Do současné doby nemají ještě
všichni držitelé psů splněnou poplatkovou povinnost. Upozorňujeme, pokud nebude poplatek uhrazen neprodleně, budeme postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb.
o správě daní a poplatků.
Věra Holíková
FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2008

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Firma E.ON Česká republika, a.s.
v souladu se zákonem č. 458/2000
Sb. § 25 odst. (4) d) 6. oznamuje, že
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací
- bude přerušena dodávka elektrické
energie:
2. 4. 2008 – 7.30 – 10.00 hod.
Fryšták, Dolní Ves – místní část Vylanta
2. 4. 2008 – 12.00 – 14.30 hod.
Fryšták, Horní Ves – nová zástavba
lesní čtvrť, ul. Hutky a ul. Formanská
4. 4. 2008 – 7.30 – 10.00 hod.
Fryšták, Horní Ves – ul. Osvobození –
pravá strana směr Lukov od č.p. 198
po č.p. 124, na levé straně č.p. 23,
316, 192, 224 a dále ul Osvobození
I a II.
4. 4. 2008 – 12.00 – 14.30 hod.
Fryšták – ul. Kvapilova, ul. Nová po ul.
Na Hrádku.
28. 4. 2008 od 7.30 – 14.30 hod.
Fryšták, Horní Ves, ul. Spojovací č.p.
333, 337, 382.
Použití vlastního náhradního zdroje
je možné jen po předchozím projednání na E.ON Česká republika, a.s
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního
odpadu za rok 2008 (případně 1. pololetí r. 2008), aby tak neprodleně učinili. Popelnice bez platné známky na rok
2008 nebudou po termínu 31. 3. 2008
vyváženy.
Ing. Vladimíra Doleželová

Výpis z rejstříku trestů
na MěÚ ve Fryštáku
i na základě plné moci
Získat výpis z Rejstříku trestů i prostřednictvím zmocněnce na základě
úředně ověřené plné moci je možné od
18. února 2008 na všech výdejových
místech Czech POINT, tedy i na MěÚ ve
Fryštáku. Dosud bylo možné vydat na
počkání tento výpis jen při osobní účasti
žadatele.
Příslušný formulář plné moci lze získat na všech pracovištích Czech POINT,
nebo je rovněž dostupný ke stažení na
webových stránkách města na adrese:
http://www.frystak.cz/uredni_deska.htm.

1. duben
2. duben
4. duben
7. duben

22. duben

12. duben

23. duben

CENÍKINZERCE
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1000,- Kč
. 500,- Kč
. 250,- Kč
. 125,- Kč
. . 60,- Kč

***
Na varhany bude hrát přední český
varhaník Doc. Jaroslav Tůma.
Po koncertě je možnost
prohlídky kůru i varhan
a osobní setkání s interpretem.
SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME.

Víte, že ....

Na oddělení kultury MěÚ ve Fryštáku Vám jednotlivé výtisky starších čísel poskytneme (do vyčerpání zásob)
zdarma.
-IP-

.
.
.
.
.

v neděli 6. dubna
v 17.30 hodin

Vážení občané, v souvislosti s přípravou vydání speciálního Fryštáckého kalendáře
v roce 2009 vyzýváme občany, aby poskytli pro tyto účely rodinné či generacemi
předávané kuchařské recepty - speciality z Fryštácka.
Pokrmy dle receptur budou vyrobeny a nafoceny pro zmíněný kalendář ve spolupráci se školní jídelnou. Své recepty můžete předat pí M. Rakové ve fryštácké školní
jídelně nebo pí Plškové na MěÚ do 30. června 2008.

18. duben

.
.
.
.
.

Koncert se uskuteční
v poutním chrámu
Narození Panny Marie ve Štípě

Výzva

Starší čísla Fryštáckých listů

.
.
.
.
.

varhanní koncert
z cyklu
„KOUZLO VARHAN“

Žádáme občany, kteří uhradili poplatek za užívání hrobového místa
v letech 2000 až 2006, aby se dostavili s dokladem o zaplacení na MěÚ
Fryšták, za ing. Vladimírou Doleželovou, dveře č. 110, kde s nimi bude
sepsána nájemní smlouva.

8. duben

A4
A5
A6
A7
A8

Římskokatolická farnost Štípa
si Vás dovoluje pozvat
na další

UPOZORNĚNÍ

HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
E-MAILEM
Přihlášky k odběru zpráv zasílejte na
adresu kultura@frystak.cz.

soukromá i ﬁremní

Pozvánka

24. duben
26. duben
27. duben
29. duben

Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně
užitečného ptactva, slaví se od roku 1906
Mezinárodní den dětské knihy - výročí narození Hanse Christiana Andersena
v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku 1967
Světový den proti pozemním minám
Den vzdělanosti (významný den ČR)
Světový den zdraví - výročí založení Světové zdravotnické organizace roku
1948, slaví se od roku 1950 (WHO, OSN)
Mezinárodní den Romů, ustanoven na 1. kongresu Mezinárodní romské unie
v roce 1971, v České republice se slaví od roku 2001
Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969
Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel, slaví se od roku 1984
podle doporučení UNESCO z roku 1983
Den Země, slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé
ve snaze o prosazení nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu
na ochranu životního prostředí
Světový den knihy a autorských práv, vyhlášen UNESCO jako symbolické
datum světové literatury, na niž připadají životní výročí Williama Shakespeara, Miguela de Cervantese, Halldóra Kiljana Laxnesse, Vladimira Nabokova
a dalších významných spisovatelů (UNESCO, OSN)
Světový den laboratorních zvířat
Světový den dušševního vlastnictví, slaví se od roku 2001
Světový den graﬁky - výročí založžení Mezinárodní rady organizací graﬁckého
designu, slaví se od roku 1963, v České republice od roku 1966
Mezinárodní den tance - výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním
divadelním ústavem v roce 1982
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CESTA K SAMOSTATNOSTI
(Fryštácko v období první světové války)
Počátky boje za národní i politickou svébytnost mají své počátky již v časech husitského hnutí, formování a existence českého stavovského státu v 15. a 16. století, v období
stavovského povstání 1618 – 1621 či zápasech pobělohorských, důležitou etapou těchto
snah je národní obrození i úsilí od revoluce v roce 1848 vrcholící v zahraničním a domácím
odboji během první světové války v letech 1914 až 1918. V čele tohoto národně osvobozeneckého zápasu ve světě byly tři výrazné autority – prof. dr. Tomáš Garrigue Masaryk,
dr. Edvard Beneš a generál Milan Rastislav Štefánik, jejichž snahy diplomatické podpořeny
byly chrabrým bojem československých legií v Rusku, ve Francii, v Itálii, ve Velké Británii,
Spojených státech amerických, Srbsku a dokonce i v Austrálii. Domácí odboj vedli zejména
členové Národního výboru – dr. Karel Kramář a „muži 28. října“ Antonín Švehla, František
Soukup, Alois Rašín, Vavro Šrobár a Jiří Stříbrný. Po boku českých politiků a zástupců pokrokové inteligence se obětavě v boji za společný stát angažovaly také významné osobnosti
bratrského národa slovenského.
První světová válka urychlila vývoj,
který v letech 1848 – 1914 jako ticho
před bouří krystalizoval. Měsíc po atentátu na následníka rakousko-uherského
trůnu Františka Ferdinanda d' Este v Sarajevu byla 28. července 1914 vypovězena válka Srbsku a válečná mašinérie
se rozjela naplno.
Kronikář fryštácký pan František Mlýnek tuto dobu popisuje takto:
„Od 25. července (1914) mobilizováno, dne l. srpna vyhlášena mobilizace
všeobecná až do ročníku 38 let, v druhé
polovici srpna pak ostatní ročníky povolány do 42 let. Dne 2. srpna – bylo to
právě v neděli za pěkného počasí – shromažďovali se mobilizovaní, ponejvíce otcové rodin, s ranečky a jinak upravenými
zavazadly na náměstí, vsedali do připravených povozů žebřinových za tklivého,
dojemného loučení od svých drahých
i spoluobčanům...slzám neubránili se
ani nejotrlejší...
Fryštákem projížděly (směrem na
Kroměříž) povozy z Valašska a také ty
srdečně pozdravovány. Zpěvu bylo málo
slyšeti, za to vážnost úctyhodná jevila
se všude ve významných těch dnech...
V továrně místní z počátku přestalo
se pracovati, brzo však obdržel továrník p. Rudolf Jadrníček objednávku vojenskou: stanových kolíků, nosítek pro
horské dělostřelectvo, nosítek pro raněné. Je pracováno pravidelně dále, což
přispělo ku zmírnění nedostatku mezi
dělnictvem, z něhož valná část také povolána do pole válečného... Z Fryštáku
nastoupilo asi 70 mužů, podobně z Dolní a Horní Vsi i Vítové. Práce polní zbylými silami rychle ukončovány...
Novin kupovalo se mnohem víc,
zde zvláště „lidové noviny“. Na náměstí kupily se první dny shluky studentů
i ostatních občanů živě rokujíce. Pošta
s netrpělivostí očekávána... Z nařízení
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úředního uzavřen vjezd po silnici u Hrubé hospody za účelem zamezení projíždění výzvědných automobilů z ciziny, každý příchozí musel se legitimovati. Proto
stála stráž u přepážky silnice (zpočátku postavily se napříč dva vozy selské
– korby, pak u stromu uvázána kláda,
položena přes silnici, druhý konec položen na kolečka,aby pohodlně dle potřeby silnice mohla býti uvolněna). Pod
lipou u hospody postaven stůl a lavice
pro ozbrojenou „stráž“, kterou ve dne
konal zpravidla obecní strážník, v noci
pořadem dva občané... Úřad poštovní
měl službu denní a noční po mnoho týdnů. Koncem srpna došly hlavně zprávy
o bitvě u Kvasnika a Zamošče v Rusku
a zmínky o prvních zraněných a mrtvých
z našeho obvodu. Sbíráno na Červený
kříž, pro rodiny mobilizovaných, potraviny
pro vojsko projíždějící Holešovem...“
(Tolik z kroniky školní, zastupující zároveň v těchto časech i obecní pamětní
knihu fryštáckou, s. 52 – 56, text ponechán v původním podání)

Pamětníci mi uváděli, že z Fryštáku, Dolní a Horní Vsi a Vítové bojovalo
na frontách 1. světové války přes dvě
stovky mužů. Řada přeběhla k vojskům
Dohody, nejčastěji k Rusům na východní
frontě, nemnozí dočasně strádali v zajateckých táborech, půlstovka bojovala
v řadách čs.legií(zejména v Rusku, v Itálii a ve Francii). Prvním padlým v zákopech 1. světové války (v Rusku) byl pan
Josef Pekárek z Fryštáku (náměstí č.
12), soustružnický mistr a dýmkař (jeho
dýmky putovaly i do vzdálené ciziny),
prvním popraveným Čechem ve válce
byl potomek slavné stolařské dílny ze
Suchého, syn varšavského továrníka,
vlastenec, starodružiník Antonín Grmela
(se svým kamarádem Müllerem byl popraven jako rozvědčík ruských vojsk 12.
prosince 1914 ve Wadowicích). Domácí
odboj proti Habsburkům na Fryštácku
vedl neohrožený propagátor slovanské
vzájemnosti MUDr. Ján Šípka, obvodní
lékař a básník.
PhDr. ČESLAV ZAPLETAL, kronikář
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Zvláštní poděkování patří tradičnímu významnému sponzoru ZDV Fryšták.
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Z Á K L AD N Í
Žáci Základní školy ve Fryštáku
se zúčastnili v termínu 19.-24. února
lyžařského výcviku v oblasti
Javorníky.
V počtu 42 dětí, 5 instruktorů
včetně zdravotníka, jsme v neděli
dopoledne odjížděli na hory.
Na zahrádkách kvetly sněženky…
Ubytovaní jsme byli na chatě Spartak a i přes ne zcela příznivé sněhové
podmínky jsme každý den lyžovali.
Žáci byli dle dovedností rozřazeni do
družstev.
1. družstvo otestovalo prudkou sjezdovku v Čertově (SR), 2. družstvo jezdilo na Mezivodí a 3.družstvo se učilo
na sjezdovce jménem Seník a Malá
Kohútka.
Ovšem ve čtvrtek všichni ze třetího
družstva jezdili jako ďáblíci spolu s jedničkou na Čertově.
Jak vypadal výcvik v jednotlivých
družstvech:
1. a 2. družstvo – lyžaři, pilovali techniku, oprášili zásady bezpečnosti na
svahu, různými cvičeními se učili carvingový oblouk.
3. družstvo – 1. den 21 začátečníků ! Seznámili se s výzbrojí a výstrojí,
chováním na svahu, jízdou na vleku.
Všichni elegantně jezdili obloučky
a bezpečně zastavovali.
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Š KO L A

F RYŠ T ÁK

Zpráva
z lyžařského
kurzu

Kurz měl svůj řád a denní režim. Kromě lyžování jsme se prošli po hřebeni
Javorníků. Jednou nohou v Česku, druhou na Slovensku.
Pěšky jsme vystoupali z Vranče na
Spartak a zase zpět.
Byl karneval, zábavný program, přednášky a videoprojekce o carvingovém
lyžování.
Na chatě Spartak jsme měli veškerý

servis, mladí a švarní kuchaři vařili, co
nám na očích viděli a pan majitel nám
zjišťoval sněhové zpravodajství a zajišťoval odvoz na sjezdovky mimo areál
Kohútka.
Když v pátek došlo na rozdávání cen
a diplomů, nikomu se nechtělo domů.
Byli vyhlášeni nejlepší lyžaři z družstev.
V 1. a 2. družstvu získali pochvalu za
pokrok v carvingovém lyžování. Ve trojce
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se naučili správné technice. Nemusí se bát lyžovat
na Trojáku, ani v Alpách.
Hodnotím kurz a dávám
velkou 1! Žáci byli skvělá parta a zdatní lyžaři.
Doufám, že jste kouzlu hor a lyžování propadli natolik, že v něm budete pokračovat a zdokonalovat se!
Za tým učitelů a instruktorů Martina Kocháňová

Recitační soutěž
To, co považovali naši rodiče a prarodiče často za zcela automatické, a to trávit
své volné chvíle odpočinku u oblíbené knihy, naše děti mnohdy neznají. Skončil čas
oblíbených literárních hrdinů, vzorů našich a předešlých generací, nastala doba počítačů – počítačových her, internetu. Určitě se mnou budete souhlasit, že je to škoda.
Každý rok pořádáme na naší škole „literární odpoledne“ plné krásných veršů
a úryvků z děl z oblasti prózy. Letošní ročník recitační soutěže se konal 21. února na
naší škole v učebně výtvarné výchovy.
Naši nejmladší z druhého stupně pečlivě připravili učebnu, aby nerušeně a v příjemném prostředí usedli diváci, porota a v neposlední řadě ti, na které se poutala
největší pozornost, naši recitátoři.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, a to na mladší žáky 6. a 7. ročníků
a na starší žáky 8. a 9. ročníků. Porota
hodnotila v rozmezí 1 – 10 bodů (maximum 10 bodů). Soutěže se zúčastnilo
13 děvčat, 9 chlapců z první kategorie
a 12 děvčat, 1 chlapec z druhé kategorie. Na závěr jsme mohli zhlédnout divadelní představení s názvem Krabonoš
pod vedením paní učitelky Truhlářové.
Všichni zúčastnění tohoto velmi
příjemného odpoledne se mnou budou
jistě souhlasit, že naši recitátoři předvedli vynikající výkony, proto bych na závěr ještě jednou chtěla všem děvčatům
a chlapcům poděkovat za přípravu, výběr
textu a nasazení, se kterým v tento den
vystoupili. Již nyní se všichni těšíme na
další ročník této oblíbené soutěže, která
nás čeká v příštím školním roce.

Výsledky recitační soutěže
I. kategorie
1. místo: Jan Kočenda VI.B
2. místo: Pavel Nášel VI.B
3. místo: Kristýna Škamralová VI.B
II. kategorie
1. místo: Dominika Sklenářová IX.A
2. místo: Filip Němec IX.B
3. místo: Radka Bezděková VIII.A
Cena diváků: Radka Bezděková VIII.A
Mgr. Daniela Vojtěšková
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Tradiční košt slivovice
Již po 10. rok se konal v naší obci v hospůdce u Hřiba košt slivovice. Začínalo se v 16 hodin. Každý soutěžící předal svůj
vzorek a to tzv. "sodovčák" slivovice a 100 Kč zápisného paní hostinské.

Sladké odpoledne

Sešlo se 30 vzorků, to také znamená 30 hodnotících. Bojovalo se o první
místo, ale také o tzv. bílou hůl, což bylo
místo poslední. Tradičně již koluje bílá
hůl mezi soutěžícími, a tak se také vždy
netrpělivě očekává, koho že se pro letošní rok hůl chytla.
Paní hostinská připravila dobrůtky na
zajídání, protože je mezi lidmi známo –
„mastné stahuje alkohol, proto je třeba
vymastit žaludky“.
Když se začalo koštovat, bylo zajímavé sledovat obličeje poroty. Byť hodnocení bylo zapisováno na papír, bylo zřejmé, zhruba jaká známka se objeví.
Vše se spočetlo a proběhlo vyhlášení výsledků. Každý s očekáváním. Na
prvních třech místech se opět umístila
jména známá již z minulých ročníků.
Osvědčené receptury a „mazlení se
s každou trnkou“ se vyplácí“.
Ať vyhrál nebo prohrál ten, či onen,
od pohledu bylo jasné, že všichni odcházeli jako vítězové.
Hana Popelářová, SV
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V sobotu 1. 3. 08 od 15 hod. uspořádaly členky místní skupiny Českého červeného kříže v Lukovečku na obecním úřadě „předváděčku pečení“.
Každý donesl svůj koláč, frgál, řez, dortík, roládu..., zkrátka koho co napadlo
a s čím se chtěl pochlubit. K tomu také recept na jeho vytvoření. Ani jsme nepředpokládaly, že se nás tolik sejde. Sešlo se 25 žen a taky jeden mladík a každý přinesl tu svoji dobrůtku na ochutnání. Všechny přítomné lákalo svou vůní a vzhledem
celkem 26 vzorků a bylo se na co dívat. Stoly se pod tíhou sladkostí (a taky kalorií)
prohýbaly. Ty nádherné výtvory, našlehané máslové krémy, lesklé polevy… takže
teď bude nějaký čas vonět náš obecní úřad vanilkou, medem a čokoládou.
Každá hospodyňka představila svůj výrobek a řekla nějakou dobrou radu k jeho
přípravě. A pak už jsme začaly u kávy ochutnávat. Na konci posezení jsme si vyměnily recepty, takže předpokládám, že od soboty se v každé domácnosti bude péct
nějaká ta dobrota – „á la sousedka“.
Akce se nám zalíbila natolik, že jsme si slíbily další setkání a doneseme na
ochutnání pro změnu pomazánky nebo třeba slané pečivo.
Tak doufám, že příště přijdete i vy!
Popelářová Hana
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SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)

NÁHRADA VZNIKLÉ ŠKODY
DOTAZ:
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit
o radu. Kvůli lhaní a vymýšlení pána
přes reklamace, jsem si vzal 2x jeden
den dovolené úplně zbytečně. Vždy po
mém nátlaku přislíbil, že mi v daný den
přivezou novou vanu a přijede technik
ji namontovat, ale pokaždé, když se do
12 hodin daného dne nic nedělo, jsem
se po telefonátu s ním dozvěděl že to
ten den nestihnou a kdesi cosi. Po 3
měsících reklamace a třech dnech dovolené, třetí termín konečně vyšel (pán
měl dovolenou a řešil jsem to s někým
jiným). Ovšem já jsem kvůli němu přišel

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé
a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů.
Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku
2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

zbytečně o 2 dny dovolené. Existuje nějaká možnost, jak se domáhat náhrady?
Předem moc děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:
Pokud jste byl řádně připraven
umožnit prodávajícímu provedení reklamace a pochybením na jeho straně
k vyřízení reklamace nedošlo, máte ve
smyslu ustanovení § 598 Občanského
zákoníku právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti za
vady. Uplatněním těchto práv však dle
§ 600 Občanského zákoníku není dotčeno Vaše právo na náhradu škody.
Analogicky aplikovat je možné i ustano-

vení § 639 Občanského zákoníku, dle
kterého platí, že pokud poskytnete včas
potřebnou součinnost a není přistoupeno k provedení díla, náleží Vám právo
na náhradu nutných nákladů, které Vám
tím vznikly. Toto právo musíte uplatnit
u prodávajícího nejpozději do jednoho
měsíce od převzetí věci; odstoupíte-li
z tohoto důvodu od smlouvy, musíte je
uplatnit nejpozději do jednoho měsíce
od odstoupení; jinak právo zanikne.
Ve Vašem případě tedy doporučuji
u prodávajícího bez zbytečného odkladu urgovat náhradu nákladů, které Vám
vznikly, včetně vzniklé škody, jde-li tato
vyčíslit.

Rodiče si opět mohou zapsat děti do cestovního pasu
Své děti mladší 10 let si opět mohou nechat „zapsat“ rodiče do cestovních dokladů.
Do pasů s biometrickými prvky se tak děje pomocí speciálního samolepicího štítku s bezpečnostními prvky. Protože
musí dojít k vytvrzení adhezní vrstvy, mohou si rodiče pas vyzvednout nejdříve 24 hodin po nalepení štítku. Rodičům, kteří
mají platný pas bez biometrických prvků, tzv. „blesk pas“ nebo
si o cestovní doklad požádali před 1. září 2006, zapíšou zaměstnanci magistrátu dítě klasickým způsobem na počkání.
Správní poplatek za každý zápis dítěte do již vydaného cestovního dokladu rodiče je 50 korun. Rodič při požadovaném úkonu předkládá svůj platný pas a rodný list dítěte. Od 1. března
2008 je rovněž obnovena možnost provádět změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče. Zpravidla se bude
jednat o změnu příjmení zapsaného dítěte. I v tomto případě
však můžeme provést změnu údajů jen o dítěti, resp. občanu
mladším 10 let.
Pokud chtějí rodiče, aby jejich dítě mělo vlastní pas, mohou
o něho požádat. U dětí ve věku 5 - 15 let je správní poplatek za
vydání pasu s biometrickými prvky, tzv. e-pasu, 100 Kč. U dětí
do pěti let věku je platnost pasu jeden rok, správní poplatek
je 50 Kč. V tomto případě se nejedná o pasy s biometrickými
prvky. O vydání e-pasu je důležité požádat alespoň měsíc před
odjezdem na dovolenou, protože zákonná lhůta pro vydání dokladu je 30 dnů. Pasy vyrábí Státní tiskárna cenin.
O cestovní e-pas musí občan požádat osobně u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Tam si ho posléze musí také osobně převzít. Na zlínském
magistrátu, resp. v budově v Prštném, L. Váchy 602, tedy žádají o pas občané s trvalým pobytem v obcích Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták,
Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice,
Velký Ořechov, Vlčková, Zlín.

Důvodem pro osobní přítomnost žadatele je skutečnost,
že přímo na místě dojde k pořízení snímku obličeje speciálním snímacím zařízením. Žadatel rovněž nevyplňuje žádný tiskopis, jen se podepíše na dotykové obrazovce elektronickým
perem. To platí také pro děti starší 5 let. Pro podání žádosti
si s sebou musí vzít žadatel platný doklad totožnosti. Pokud
chce zákonný zástupce žádat o vydání pasu pro nezletilé dítě,
musí předložit svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
Dítě do 15 let, které tedy nemá svůj občanský průkaz, a žádá
o první cestovní doklad, musí předložit také doklad „Osvědčení
o státním občanství ČR“. Ten vydává krajský úřad. Neplatný
pas občan musí odevzdat. Občan může požádat také o tzv.
BLESK pas, tedy pas bez biometrických prvků. Ten se vydává
ve lhůtě podle naléhavosti a provozních možností pracoviště,
vždy po dohodě s občanem. Platnost tohoto dokladu je ale
pouze šest měsíců a správní poplatek činí 1 500 Kč u žadatelů starších 15 let, u dětí od 5 do 15 let 1 000 Kč. V tomto
případě musí žadatel vyplnit předepsaný tiskopis a také předložit dvě pasové fotograﬁe. Totéž se týká i žádostí o vydání
cestovního dokladu pro děti ve věku do 5 let.
Občané mohou využít možnost elektronicky se objednat
v záležitosti vyřízení cestovního dokladu prostřednictvím internetových stránek města (www.mestozlin.cz), pomocí dalšího
odkazu „Elektronické objednávky termínů - cestovní doklady“.
Rovněž tak si mohou zjistit aktuální stav v obsazenosti jednotlivých přepážek cestovních dokladů a počet občanů ve frontě
na obsloužení.
Po podání žádosti o vydání cestovního dokladu lze také
prostřednictvím uvedeného odkazu zjistit, zda je již nový cestovní doklad připraven k vyzvednutí.
Pramen: www.mestozlin.cz
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18. ročník
KOŠTU SLIVOVICE
ve Fryštáku
I letošní ročník měl vysokou úroveň,
a to nejen organizační, ale i úroveň degustačních vzorků. Jako vždy informační bulletin připravil Josef Rafaja. Chcete prozradit moudro o slivovici? Cituji:
„Slivovice je lék. To je nutno předeslat.
Ovšem pro některé jedince může mít vypití středního množství slivovice překvapivé následky. Umělce často navštěvuje
múza. Někteří skladatelé bez kalíšku nenapíšou ani notu. Dělníci a rolníci mívají
často halucinace, v nichž se vžívají do
rolí bohatých a mocných. O to horší bývá
potom vystřízlivění. Hlupáci zas propadnou bludu o vlastní genialitě. Slabší jedinci by proto neměli pít slivovici vůbec,
protože po ní často potupně vrhnou.“
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České přísloví: „Sklenku píti,
zdráv býti, druhou píti, vesel býti, třetí
píti, rozum se osvítí. Mnohé však píti
všechno zřítí.“ uvedlo již 18. oﬁciální
ročník degustace slivovice.
Ten se konal na sokolovně ve
Fryštáku v pátek 7. 3. 2008.
Pořadateli byli již tradičně fryštáčtí volejbalisté.
Podle těchto myšlenek však na letošní
akci nebyli ani hlupáci ani slabší jedinci... Celý večer se nesl v duchu napětí,
jak to letos dopadne. Vše bylo precizně
připraveno – velká tabule na vyhodnocení výsledků, přímo umělecké hlasovací
lístky /zhotovil Jakub Urbánek/, výborné

občerstvení/sýry, uzenina, škvarky – zajistil Broňa Konečný/, krásné diplomy
Pavla Hrabíka... Početný organizační výbor ve složení – Alena Dofková, Miroslava Urbánková, Dana Konečná, Marcela
Ševelová, Hana Chlupová, Miriam Poledňáková, Alice Prusenovská, Monika
Urbánková, Hana Fryšová si perfektně
rozdělil úkoly – chystání občerstvení, popisování přinesených slivovic, nalévání,
umývání štamprliček po každém vzorku,
roznos – vše ve velkém utajení!
Zajímavé byly poznámky degustátorů:
„Ta má ocásek!“, „Je tam něco, co by
tam být nemělo!“, „To je moja – tu si
poznám!“ …
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FOTBAL - ROZLOSOVÁNÍ JARO 2008
Kolo Datum

Po zápisu hlasovacích výsledků do
tabulky se začala řešit letošní tajenka
– kdo bude mít nejlepší slivovici a kdo
získá titul nejlepší degustátor. Dvanáct
zkušených ochutnávačů zdegustovalo
26 vzorků fryštáckých slivovic a dospělo
k takovému závěru:
NEJLEPŠÍ SLIVOVICI MÁ:
1. Bronislav Konečný – 58 bodů
2. Lubomír Ševela – 54 bodů
3. Jiří Poledňák – 52 bodů
Nejlepší degustátoři s úplně stejným kvocientem hodnocení:
1.-2. Radomír Dupal a Bronislav
Konečný
Nejlepší degustátor z Prahy – tradičně – Luboš Kuchař.
Volejbalisté a jejich přátelé zhodnotili
tuto akci jako velmi zdařilou. Slíbili si,
že i nadále budou zachovávat dědictví
svých valašských předků v pěstování
a zpracování národního nápoje. Již nyní
se těší na novou úrodu švestek a další
zápolení.
Dana Konečná

A - MUŽSTVO

Zač.

B - MUŽSTVO

Zač.

Lůžkovice - Fryšták

15:00

Mladcová"B"- Fryšták

15:00
10:00

15.

23. 3.

16.

30. 3.

Fryšták - Rusava

16:00

Fryšták - Pohořelice

17.

6. 4.

Holešov"B"- Fryšták

10:15

volno

18.

13. 4.

Fryšták - Slavkov

16:30

Fryšták- Žlutava

10:00

19.

20. 4.

Míškovice - Fryšták

16:30

Komárov - Fryšták

16:30

20.

27. 4.

Fryšták - Těšnovice

16:30

Fryšták - Mysločovice

10:00

21.

4. 5.

Lukov - Fryšták

16:30

Březnice - Fryšták

16:30

22.

11. 5.

Fryšták - Hvozdná

16:30

Fryšták - Racková

10:00

23.

18. 5.

Malenovice - Fryšták

16:30

Tečovice"B" - Fryšták

16:30

24.

25. 5.

Fryšták - Roštění

16:30

Fryšták - Březůvky

10:00

25.

1. 6.

Louky - Fryšták*

16:30

Halenkovice - Fryšták

16:30

26.

8. 6.

Fryšták - Štítná n Vl.

16:30

Fryšták - Velký Ořechov

10:00

14.

15. 6.

Bylnice - Fryšták

16:30

Jaroslavice"B" - Fryšták

16:30

*) Sobota 31. 5.
Kolo Datum

DOROST

Zač.

ŽÁCI

Zač.

13.

5. 4.

Fryšták - Tečovice

16:00

Fryšták - Malenovice

13:30

14.

13. 4.

Nedašov - Fryšták

13:30

Újezd - Fryšták

14:00

15.

19. 4.

Fryšták - Návojná

16:30

Fryšták - Mysločovice

14:00

16.

27. 4.

Mysločovice - Fryšták

16:30

Vizovice - Fryšták

14:30

17.

3. 5.

Fryšták - Kostelec

16:30

Fryšták - Mladcová

14:00

18.

11. 5.

Vizovice - Fryšták*

14:00

Slopné - Fryšták

14:00

19.

17. 5.

Fryšták - Bratřejov

16:30

Fryšták - Bratřejov

14:00

20.

25. 5.

Ned.Lhota - Fryšták

14:00

Ludkovice - Fryšták

10:00

21.

31. 5.

Fryšták - Příluky

16:30

Fryšták - Trnava

14:00

22.

8. 6.

Pozlovice - Fryšták

14:00

Bylnice - Fryšták

14:30

12.

15. 6.

Louky - Fryšták**

13:30

Příluky - Fryšták

14:00

*) Sobota 10. 5., **) Sobota 14. 6.
PŘÍPRAVKA

STŘEDA

SOBOTA 12. 4. 10:00

Fryšták -Tečovice

ČTVRTEK 24. 4. 16:00

Napajedla - Fryšták

7. 5. 16:00 Malenovice - Fryšták

SOBOTA 10. 5. 10:00

Fryšták - Louky

SOBOTA 17. 5. 10:00 Fryšták - Jaroslavice

SOBOTA 26. 4. 10:00 Fryšták - Mysločovice PÁTEK

23. 5. 16:00 Tlumačov - Fryšták

HRACÍM DNEM DOMÁCÍCH UTKÁNÍ NAŠICH MLADEŽNICKÝCH DRUŽSTEV JE SOBOTA
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IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde
Doba velikonoční trvá padesát dní
od neděle Zmrtvýchvstání Páně (neděle
po prvním jarním úplňku) do neděle Seslání Ducha svatého. Prvních osm dní
tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako
slavnosti Páně. Doba velikonoční má
osm nedělí, ta osmá se slaví jako slavnost Seslání Ducha svatého. Čtyřicátý
den po Zmrtvýchvstání Páně, tj. čtvrtek
před sedmou nedělí, se slaví slavnost
Nanebevstoupení Páně. Kde není předepsána jako zasvěcený svátek, lze ji přesunout na 7. neděli velikonoční.
„Proč jsme tak často zbabělí a rezignujeme? Proč bojujeme často tak,
jako kdybychom tajně přiznanou porážku chtěli vnějším jednáním jen oddálit?
Proč se ve službě Kristově angažujeme
jen málo, jako kdyby pro nás bylo příliš
nejisté odvážit se angažovat celým svým
životem, všemi silami a poslední kapkou
krve? Vstal Kristus z mrtvých, nebo ne?
Věříme v jeho vzkříšení! Je to pravda? Věříme v to, co tato víra obsahuje:
Kristus je živý. Je vítězem nad hříchem a smrtí. Nevstoupil na nebe, aby
zmizel z dějin světa, jako by zde nikdy
nebyl. Vstoupil na nebe poté, když sestoupil do poslední hlubiny hříchu, smrti
a ztraceného světa a z tohoto jícnu, který nikoho nepropouští, vyšel živý. A ještě víc: tam, v konečné ztracenosti, kde
pramení veškerá neřestnost, kde mají
svůj původ všechny potoky slz, kde má
svůj počátek všechna nenávist a sobectví, tam zvítězil. Nezvítězil tím, že odvrhl
tento svět od sebe a vytrhl se z něho,
ale tím, že vtrhl do jeho nejvnitřnějšího
středu, ztráceje sama sebe, do středu,
z něhož pramení celý osud světa. Tento
střed zaujal a na věky přijal. A tak už
proměnil svět. Zvítězil nad ním tak, že
jej změnil.“
(K. Rahner)

Dokončení z historie
Roku 1901 konal ve Fryštáku vizitaci
olomoucký arcibiskup Dr. Theodor Kohn.
Při té příležitosti vyslovil přání, aby sestry převzaly všechnu výchovu fraštáckých
děvčat. Té myšlenky se s velkou energií chopil fryštácký kaplan P. Cyril Baťa.
Horlivě v té věci vyjednával s kongregací
a se školní obcí. V září 1901 se usnesla
představenstva přiškolených obcí požádat představenou kongregace, aby sestry zřídily ve Fryštáku také dívčí obecnou
a měšťanskou školu.
Na stavbu nové budovy byl zakoupen
sousední dům r. 1902 a s pomocí Boží
a dobrodinců byla stavba nové školní budovy během roku dokončena. Přiškolené
obce slíbily, že budou každý rok poskytovat klášterní škole podporu. Ta však
byla nepatrná a fryštácká obec sama
ji nikdy ani neposkytovala. Budoucnost
nové školy nebyla tedy hospodářsky nijak zajištěna.
Po prázdninách 1903 se již začalo
na nové dívčí obecné čtyřtřídní škole
vyučovat. Za rok byla otevřena i I. třída
měšťanské školy.
Ve Fryštáku působily sestry na obecné a měšťanské škole. Činnost sama
vzkvétala, žaček bylo hodně, ale nezajištěná existence tamějšího kongregačního školství působila velké starosti.
Jak se zdá, tento dům od svého začátku
neměl podkladu, který zajišťuje Boží požehnání. V dějinách této ﬁliálky se musíme spíše klanět Prozřetelnosti Boží než
ji zkoumat a posuzovat.
Finanční tíseň tohoto domu, která
v minulých letech pohltila nejedno zcizené věno sester, konečně přiměla kongregační ústřední správu, že 4. července
1919 oznámila fryštácké obci rozhodnu-

tí, že sestry po prázdninách t.r. již nebudou působit na fryštáckých školách.
Původně mínila naše kongregace
obec vůbec opustit a celou realitu prodat. Ale na snažné prosby farního úřadu
a části obyvatelstva si tam sestry ponechaly mateřskou školu a pracovnu pro
dospívající dívky. O něco později byl tento dům věnován sociální činnosti.
Roku 1927 byl celý klášter ve Fryštáku prodán kongregaci Otců Salesiánů,
kteří mohli obci a celému okolí velice
prospět. Naše sestry odešly z Fryštáku
30. června 1927.
Tolik z kroniky
Školských sester o Fryštáku.

Co bylo
Dovezli jsme si Cyrilka z nemocnice.
Doufáme, že po oboustraném zápalu
plic, který prodělal v listopadu a následném odvodňování nohou, už letos nebude muset absolvovat žádnou léčebnou
kůru. Je v dobré kondici a pomalu se
dává do normálu. Jeho chronická bronchitida mu ale nedává moc sil na bujaré
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skotačení. Letos bychom mohli oslavit
jeho 70. výročí příchodu do Fryštáku.
To byl ředitelem ústavu P. Václav Mrtvý.
V srpnu 1938, kdy přijíždí z rodné Prostřední Bečvy, má 17 let a nastupuje do
3. třídy gymnázia.
Pomalu a v tichosti jsme dokončili
generální opravu schodiště. Letos nás
čekají venkovní úpravy okolo nového
hřiště. Abychom na takový objem prací
nebyli sami, přijedou koncem dubna do
Fryštáku Staré páky na brigádu. Jejich
poslední akcí v našem městě bylo oklepávání fasády na faře. Těšíme se na ně
a hlavně na jejich pracovní elán.

Co bude
4. – 6. dubna 2008
DOUBRAVA
Jarní tání již proběhlo v lednu, tak
doufejme, že pařížovská přehrada zachytila dost vody, aby se o ni s námi mohla
rozdělit při odemykání krásné a peřejnaté Doubravy.
Vede: Pavel Kosmák

Klub maminek
Program na duben 2008
1. dubna - Říkanky a písničky s dětmi –
tvoříme a hrajeme si s dětmi
8. dubna - Tiskneme na textil – přineste
si trička a věci, které si chcete potisknout
15. dubna - Pokračování besedy o výchově s Šárkou – téma: Vstřícné naslouchání aneb jak naslouchat dětem,
abychom jim rozuměli
18. dubna - Pátek, tvořivá dílna, mimořádná akce Klubu maminek - od 17
hodin na faře. Tentokrát budeme
vyrábět šperky /náušnice, přívěsky/
technikou smaltování. Na tuto akci
zveme všechny, kdo mají zájem!
22. dubna - Povídání o porodu a jeho
alternativních podobách – porodní
asistentka Katka Slováčková
29. dubna - Jana Vodáková ze Zlína –
beseda na téma Jak zvládnout péči
o rodinu, děti a domácnost a neztratit sama sebe!

Výzva a zároveň prosba
Klub maminek se již delší dobu potýká s velmi malým prostorem pro svou
činnost, maminky by do Klubu totiž do-

cházely rády, ale prostředí fary a malé
prostory mnohé odrazují. Proto se obracíme na širokou veřejnost s velkou prosbou, zda by někdo nenabídl, případně
nedoporučil nějaký tip větší místnosti
nebo prostoru, který nevyužitý, vhodný
i k rekonstrukci. Pomohl by nám tak vyřešit naši docela svízelnou situaci.
Kontakt:
Jana Jasenská, tel.: 737 040 427

Rozšíření provozu
Klubu maminek
Od měsíce dubna též plánujeme rozšíření provozu Klubu na dva dny v týdnu, a sice stávající úterky dopoledne,
9-11 hodin, a nově čtvrtky odpoledne od
16 -18 hodin. Tady by bylo volné hraní
dětí, případně předem domluvený program, např. kosmetická poradna, den
krásných žen, atd.
A ještě jedna novinka - začali jsme
s tvořivými pátečními dílnami, na které
zveme i širokou veřejnost! V pátek, jednou za měsíc se sejdeme od 17 hodin
na faře a budeme si vyrábět různými výtvarnými technikami ozdoby a dekorace.
Tak si přijďte udělat radost!

Zlínský magistrát již není v budově za divadlem
30. dubna – 5 - 9. května 2008
MONT BLANK 4810 m
Pokus o výstup na nejvyšší horu
Evropy.
Vede: Pavel Kosmák a Vl. Vecheta
Min. věk: 18 let
Upozornění: Akce je určena pro ty
z vás, kteří už se s námi nějaké horské
túry účastnili. Upřesnění délky akce
a další informace budou v letáčku.
7. května – 11. května 2008
POUTNÍ VANDR
Každý kdo putuje, nalézá, každý kdo
se umí dívat, opravdu uvidí a každý kdo
věří, to jednou dokáže (možná vcelku blbost… ale děsně to funguje!!!).
Tentokrát naše putování nezačne
tam, kde lišky dávají dobrou noc, ale
tam kde to nocí všechno začíná! Pokusíme se podívat do kuchyně Tomu, který
to všechno stvořil. Na to, aby se nám to
povedlo, budeme mít k dispozici vercajk,
který dokáže rozeznat plamen svíčky na
vzdálenost 20 000 kilometrů. Protože je
to poutní vandr, putování přírodou nás
rozhodně nemine, stejně jako návštěva vzácných historických i starověkých
míst.
Vede: Karel Macek, Luděk Řezba
a Pavel Kosmák

Dva odbory zlínského magistrátu se přestěhovaly z budovy za divadlem na tř. T.
Bati 44, z tzv. Věže, na nové pracoviště - na Zarámí 4421.
V budově, kterou zlínská radnice koupila od České pojišťovny, tak obyvatelé najdou zaměstnance Odboru správy majetku; Odboru školství, zdravotnictví, mládeže
a tělovýchovy; Odboru kultury; Odboru živnostenského a Odboru kontroly a vnitřního auditu. Jedním z důvodů stěhování je snížení vzdáleností mezi jednotlivými
odbory magistrátu a tím i zjednodušení vyřizování pro občany.
Pramen: www.mestozlin.cz

Bezplatné
právní poradenství

placená inzerce

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, p.o. informuje, že
od března letošního roku rozšiřuje své
služby o bezplatné právní poradenství.
Tyto služby budou zabezpečeny každé sudé úterý od 15.30 hod. do 18.30
hodin v Intervenčním centru Zlínského
kraje při Poradně pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy Zlín, p.o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, e-mail: ic.zlin@
seznam.cz, www.poradnazlin.cz
Na právní konzultace je nutné se objednat na tel. čísle 577 018 265.
Doufáme, že tato služba pomůže řadě
vašich klientů v jejich nelehké životní situaci.
Zařízení je součástí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín.
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Vítězství přípravky na halovém turnaji
JAROSLAVICE CUP 2008

Vítězství žáků na halovém turnaji
STAMA CUP 2008

Sobota 15. 3. 2008 byla pro naši mládež opravdu výjimečným dnem. Po vítězství žáků v trnavě se radovala také přípravka. Senzačně zvítězila na silně obsazeném turnaji v hale SPŠ
průmyslové ve Zlíně.
Výsledky: Fryšták – Paseky 3:1, - Mladcová 6:1, - Jaroslavice 4:0, - Viktoria Otrokovice 2:0, - Veselí n. Mor. 3:2
Pořadí: 1. Fryšták , 2. Paseky , 3. Veselí n. Mor., 4. V. Otrokovice, 5. Jaroslavice, 6. Mladcová
Nejlepší střelec turnaje: Hřebačka Jan - Fryšták
Nejlepší hráč turnaje: Gregor Radek - Fryšták
Fryšták reprezentovali: Červenka Dan, Maček Jan, Okonkwo Nnamdi, Gregor Radek, Staněk Vít, Vodehnalová Anna,
Dohnálková Katka, Gálík Pavel, Nesrsta Marek, Daněk Radim,
Staněk Václav, Daněk Michal, Hřebačka Jan
Trenéři: Hrbáček Jaroslav, Vodehnal Luboš

V sobotu 15. 3. 2008 se zůčastnili žáci halového turnaje
v Trnavě, který jasně vyhráli.
Výsledky:
Fryšták – Březová 8:2, - Bratřejov 4:4, - Jasenná 10:2, Veselá 6:1, - Trnava 6:5
Nejlepší brankář turnaje: Nášel Pavel - Fryšták
Nejlepší střelec turnaje : Macík Ondra – Fryšták
Fryšták reprezentovali:
Nášel Pavel, Kocourek Jakub, Plišťák Kamil, Macík Ondra, Kočenda Jan, Folk Michal, Bačůvka Petr, Gajdůšek Martin,
Ševčík Jan, Bartoň Štěpán, Trojan Jirka, Doležel Martin
Trenéři: Mikulík Stanislav, Málek Jiří
Všem chlapcům a dívkám blahopřejeme!

Dětská výtvarná soutěž Můj kousek země
V rámci vyhlášené kampaně Jaro pro
Zemi vyhlašuje Ministerstvo životního
prostředí společně s Českou geologickou službou výtvarnou soutěž pro děti a
mládež s názvem Můj kousek Země. Jejím cílem je snaha pobídnout co nejvíce
dětí a mladých lidí k úvaze nad stavem
životního prostředí a pobídnout k zamyšlení se nad možnostmi změny dosavadních postupů v ekologických aktivitách.
Soutěž byla vypsána ve třech kategoriích. Nejnižší je určena pro děti do
šesti let, nejvyšší do 18 let. Úkolem
pro účastníky bude zpracovat formou
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komiksu příběh, který bude pojednávat
o ochraně nebo naopak ničení životního prostředí na naší planetě. Může to
být příběh ﬁktivní či pravdivý, který se
odehrál například v okolí školky či školy,
u sousedů, v místě bydliště apod. Práce
mohou být vytvořeny libovolnou technikou na papír o maximálním formátu A2
a práce je nutno zaslat na adresu České
geologické služby (Klárov 3, 118 21 Praha 1) nejpozději do 30. 6. 2008.
V období letních prázdnin budou
všechny práce umístěny na internetové
stránky Můj kousek Země 2008, kde

bude možné se nejen s příběhy seznámit, ale i tipovat vítěze. Kdo se jím stane, zveřejníme na začátku září prostřednictvím internetových stránek. Výherce
bude rovněž pozván na slavnostní předání cen, které proběhne 1. října 2008.
Představa, že za odměnu v této soutěži
se děti zúčastní geologické exkurze do
nalezišť zkamenělin s odborným výkladem a vezmou sebou i své spolužáky
je lákavá stejně jako další ceny, jejichž
seznam je zveřejněn na internetových
stránkách soutěže www.geology.cz/soutez-2008.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2008
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Podpory poskytované v roce 2008 Zlínským krajem
PF 08-08 PODPROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE
1. Účel podpory
1.1) účelová neinvestiční dotace:
podchytit zájem mladých začínajících včelařů zlínského regionu za účelem omlazení včelařské základny a zvýšení počtu
včelstev v našem regionu, společně se zlepšením opylovací
služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách.
2. Podprogram a ﬁnanční zdroje
Podprogram pro začínající včelaře. Finanční krytí zajištěno
z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2008 ve výši 550.000,- Kč
3. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) podpora bude sloužit k nákupu základního a doporučeného vybavení pro začínající včelaře
(b) Územní vymezení: projekt musí být realizován na území
Zlínského kraje
(c) Maximální doba trvání projektu: 3 měsíce
Podrobnosti najdete v “Informaci pro žadatele“, která je
zmíněna v bodě 8.
4. Celková částka pro tuto Výzvu

550.000,- Kč

5. Maximální a minimální výše podpory
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt:
5.000,- Kč/ 1 žadatel
(b) Maximální částka podpory na 1 projekt:
10.000,- Kč/ 1 žadatel
(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé stokoruny dolů)
(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může
být podpořena z Programového fondu (maximální míra podpory): 85 %
6. Maximální počet poskytovaných podpor

55

svá včelstva, splňuje všechny ostatní podmínky obsažené
v „Informacích pro žadatele“.
8. Podrobné informace
Podrobné informace o této Výzvě jsou obsaženy v “Informaci pro žadatele“, která je uveřejněna spolu s tímto oznámením
na webové stránce Zlínského kraje (v sekci Dotace a granty) nebo si ji můžete vyžádat na adrese a telefonu uvedeném
níže. Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možné zaslat e-mailem (s uvedením referenčního čísla) na elektronickou adresu:
zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz, příp. na tel. 577 043 354
9. Způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory
Žádost o poskytnutí podpory se podává na standardním
„Formuláři Žádosti o poskytnutí podpory“, který je přiložen
k Informaci pro žadatele a musí být podepsána žadatelem –
fyzickou osobou. Formát a pokyny tohoto formuláře musí být
přesně dodrženy. Žadatel musí předložit jeden podepsaný
originál. Povinné přílohy (písemné vyjádření místně příslušné
základní organizace ČSV,o.s. podle bydliště žadatele, vyplněný
formulář „Kontrolní seznam“ k žádosti o poskytnutí podpory)
budou předloženy v jednom originále nebo ověřené kopii.
Žádosti musí být dodány na adresu: Zlínský kraj, odbor
životního prostředí a zemědělství, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
v zalepené obálce (doručiteli těch Žádostí, které budou předány osobně, bude vydáno podepsané a datované potvrzení
o přijetí).
Na obálce musí být vyznačeno referenční číslo podprogramu (PF 08 – 08), pod kterým byla zveřejněna Výzva k předkládání žádostí, úplné jméno žadatele, a zřetelně viditelný text:
Neotvírat před zasedáním komise k otevírání obálek.
Předložená Žádost musí být úplná, tzn. musí obsahovat
„Formulář Žádosti o poskytnutí podpory“, společně se samostatným „Kontrolním seznamem“.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
7. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost
výdajů projektu
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby na území Zlínského
kraje – „začínající včelaři“.
„Začínajícím včelařem“ se pro účely poskytnutí dotace rozumí: dosažení věku 18 - 50 let, potvrzený zájem o včelaření
– doložený vyjádřením místně příslušné základní organizace
ČSV, o.s. (žadatel nemusí být členem ČSV, o.s.), žadatel nemá

10. Termín odevzdání
Konečný termín pro příjem Žádostí je dne: 28. 4. 2008
do 12:00 hod. V této lhůtě je nutné žádost doručit na adresu
uvedenou v bodě 9. odst. 2 Výzvy. Žádosti doručené po tomto
termínu budou automaticky zamítnuty.
11. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory
3. 6. 2008
Pramen: www.kr-zlinsky.cz
placená inzerce

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy

byt 3+1 ve Fryštáku

včetně dodávky materiálu.
MONTÁŽ OKEN VELUX

ve večerních hodinách.

•••

Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135
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PRONAJMEME

Cena dohodou.
Tel. 573 397 411

KOUPÍME

STAVEBNÍ POZEMEK
v KÚ Fryšták do 1000 m²
Tel: +420 731 598 049
FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2008
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VELKÉ KINO ZLÍN - DUBEN
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Úterý 1. – středa 2. 4. v 17 a v 19.30 h
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-120 min.-prem.-Bontonfilm-(12)
Osudy tří hlavních hrdinů – Učitele, Marie a
Chlapce – jejichž náhodné setkání rozpoutá
příběh lásky, přátelství a odpuštění...
V hl. rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská,
Ladislav Šedivý, Marek Daniel
Režie: Bohdan Sláma
vstupné 90 Kč

Pátek 11. – neděle 13. 4. v 17 hodin
+ pondělí 14. – středa 16. 4. v 19.3O h
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA-2008-102 minut-titulky-premiéraBontonfilm–(15)
Podle skutečné události. Toto by si přece
nikdo nevymyslel… V hl. rolích Tom Hanks,
Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman
Režie: Mike Nichols
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 24. 4. v 17 a v 19,30 hodin
EDITH PIAF
Francie/Anglie/ČR-2007-140 minut-titulky-Bioscop-(15)
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem – přesto se z ní stala světoznámá hvězda první
velikosti...
Režie: Olivier Dahan
vstupné 70 Kč

Čtvrtek 3. 4. v 17 a v 19.30 hodin
MICHAEL CLAYTON
USA-2007-119 min.-titulky-prem.-SPI-(12)
Pravdu se dá přizpůsobit... V hlavní roli
dramatu George Clooney
Režie: Tony Gilroy
vstupné 70 Kč

Pátek 11. – neděle 13. 4. v 19.30 hodin
+ pondělí 14. - středa 16. 4. v 17 hodin
BOBULE
ČR-2007-90 minut-premiéra-Bioscop-(0)
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější – druhou pro mě na kuráž!
V hlavních rolích letní komedie Kryštof
Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš Matonoha,
Miroslav Táborský
Režie: Tomáš Bařina
vstupné 90 Kč

Pátek 25. - středa 30. 4. v 17 hodin
HORTON
USA-2008-85 minut-český dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu
novou pohádkou pro děti i dospělé. Pozor,
přichází HORTON! Slon, se kterým si užijeme spoustu legrace!
Režie: Jimmy Hayward a Steve Martino
vstupné 80 Kč

Pátek 4. – neděle 6. 4. v 17 a v 19.30 h
+ pondělí 7. – středa 9. 4. v 17 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
USA-2008-95 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Tři sourozenci se stěhují do odlehlého panského sídla prastrýce Spiderwicka. Čeká je
tam největší dobrodružství jejich života.....
Režie: Mark Waters
vstupné 90 Kč
Pondělí 7. – středa 9. 4. v 19.30 hodin
ONCE
Irsko-2006-85 minut-tit.-Bontonfilm-(12)
On (Glen Hansard) je pouliční muzikant a
občas si přivydělává v dílně svého otce.
Ona (Markéta Irglová) je výborná pianistka
z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a
prodává na ulici růže. Ti dva se samozřejmě potkají... Film získal prestižní ocenění
OSCAR na nejlepší píseň Falling Slowly
Režie: John Carney
vstupné 80 Kč
Pondělí 7. 4. v 10 hodin
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Velká Británie-2007-114 minut-titulkyBontonfilm-(12)
Historické drama Královna Alžběta: Zlatý
věk je pokračováním devět let starého
snímku Královna Alžběta, nominovaného
na sedm Oscarů
Režie: Shekhar Kapur
vstupné 30 Kč
Čtvrtek 10. 4. v 17 a v 19.30 hodin
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
USA-2007-122 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(15)
Žádná úniková cesta není bezpečná – Film
získal ocenění OSCAR: jako nejlepší film
roku 2007, režiséři Ethan a Joel Coenovi za
nejlepší režii a za nejlepší adaptovaný scénář k tomuto filmu
V hl. rolích Javier Bardem, Josh Brolin,Tommy
Lee Jones. Režie: Ethan a Joel Coenové
vstupné 80 Kč

V neděli 13. 4. uvádí Ag. Pragokoncert Zlín
"KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM" - Představení plné písniček a povídání pro děti.
Začátek v 10 hodin
Středa 16. 4. ve 14 hodin
VÁCLAV
ČR-2007-97 minut-SPI-(0)
Tragikomedie ze současné vesnice o dvou
bratrech (Ivan Trojan a Jan Budař), které
osudově rozděluje (nejen) jedna žena (Soňa
Norisová) – na motiv skutečných událostí.
Režie: Jiří Vejdělek
vstupné 30 Kč
Čtvrtek 17. 4. KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín pořádá:
KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI
Dlouho očekávaný zlínský koncert Jarka
Nohavici, jehož součástí bude křest nového
alba Ikarus.
Začátek v 19 hodin
Pátek 18.– neděle 20. 4 v 17 a 19,30 h
+ pondělí 21.– středa 23. 4. v 17 hodin
10 000 PŘ.N.L.
USA-2008-109 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Legenda. Bitva. První hrdina. Steven Strait,
Camilla Belle, Cliff Curtis v hlavních rolích
dobrodružného historického příběhu
Režie: Roland Emmerich
vstupné 90 Kč
Pondělí 21.– středa 23. 4. v 19,30 hodin
SWEENEY TODD:
ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
USA-2007-116 min.-tit.-WarnerBros-(15)
Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit...
Film oceněny OSCAREM 2007 v kategorii
„nejlepší výprava“. V hlavních rolích Johnny
Depp a Helena Bonham Carter
Režie: Tim Burton
vstupné 90 Kč

Pátek 25. - středa 30. 4. v 19,30 hodin
KARAMAZOVI
ČR/P-2008-100 min.-prem.-Cinemart-(0)
Originální adaptace Dostojevského, v níž
nechybí typický Zelenkův humor, nadsázka
a mystifikace. V hl. rolích Ivan Trojan, Igor
Chmela, Martin Myšička, David Novotný
Režie: Petr Zelenka
vstupné 90 Kč
V pondělí 28. 4. KINO NEHRAJE
Agentura Pragokoncert pořádá:
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
– opět v nové a zcela originální show
Začátek v 19 hodin

V sobotu v 15 hodin

HRAJEME PRO DĚTI
5. 4. - O MYŠÍCH VE STANIOLU - 63 minut /
Cvrček a housličky, O myších ve staniolu, Růžová
Barborka, Strašidlo z vesmíru, O hrnci, který rád
vařil rajskou omáčku, Dobrodružství námořníka
Sindibáda
12. 4. - MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH I.- 63 minut / Budulínek
Mandelinka, Cvrček a stroj, Jak M+Š jeli na
prázdniny, Jak Jonatán chytil blechu, Jak M+Š
udělali z dědečka Tarzana, Jak prožili deštivé
odpoledne, Dorotka a hvězda, Krtek a rybka
19. 4. - VLÁČEK KOLEJÁČEK - 65 minut / Jak
štěňátko dostalo chuť na med, Ukradené sluchátko, Ferda Mravenec, Vláček kolejáček,
Aladinova lampa, Krtek a televizor
26. 4. - ČARODĚJNÉ POHÁDKY III. - 66 minut /
Mikeš u cirkusu, Král a skřítek, Zasadil dědek
řepu, Čarodějné pohádky č. 8 – Zálesák, č. 9
Jablka 8, č. 10 Rohatá, Jak Žofka odhalila zloděje, Krtek a žvýkačka
23. 4. V 9,30 HODIN
- PROMÍTÁNÍ PRO MŠ A RODIČE S DĚTMI
KAMARÁD KRTEČEK - 63 minut / Krtek zahradníkem, Krtek malířem, Jak krtek ke kalhotkám
přišel, Krtek fotografem, Krtek a lízátko, Krtek
a koberec, Krtek a tranzistor, Krtek a telefon
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Děti navrhují zlepšení svých měst

DUBEN 2008
JUBILANTI

Jindřiška Šebíková
Dušan Dočkal
Miloslava Němcová
Ladislav Rektořík
Stanislava Štěrbová
Jarmila Švachová
Karel Kolařík
Bohumil Havlík
Aloisie Švajdová
Miroslava Vavřičková
Marie Doležalová
Vlasta Chudárková
Jiří Jurčík
Miroslav Kotas
František Kasala
Božena Šebíková
Alena Uhříková
Jaroslava Foukalová
Jaroslava Polášková

❂

75 let
60 let
60 let
70 let
65 let
65 let
70 let
75 let
85 let
60 let
65 let
80 let
70 let
60 let
80 let
80 let
60 let
60 let
80 let

NAROZENÍ

Eliška Truhlaříková

✞ ÚMRTÍ
Antonín Knedla ve věku 74 let
Františka Macíková ve věku 70 let
***
DIAMANTOVÁ SVATBA
60 let od uzavření sňatku oslavují
manželé
František a Zdenka HUBÁČKOVI
z Fryštáku.
K tomuto vzácnému jubileu srdečně
gratulujeme a přejeme ještě hodně
pěkných a šťastných let, prožitých ve
zdraví mezi svými nejbližšími.

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

PŘÍBĚHY, KTERÉ JSEM POTKAL
Výstava fotograﬁí Dušana Kimmera.
31. 3. – 18. 4. 2008

Do soutěže Města kolem světa se na Moravě přihlásilo 15 škol a 32 tříd.
V celé České republice je do soutěže zapojeno celkem 3.500 dětí ze 187 škol.
Soutěže se na Zlínsku zúčastnily tyto základní školy: Napajedla I, Bratřejov, Biskupice, Neubuz, Racková, Tlumačov a Žlutava.
Regionální kolo soutěže uspořádala společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. spolu se svou mateřskou společností Veolia Voda a Veolia Environnement
pro žáky 1. stupně základních škol. V letošním již pátém ročníku soutěže měly
děti za úkol vytvořit obrázek svého současného bydliště a návrh svého města snů.
K oběma obrázkům pak napsaly příběh.
Děti si s pomocí žákovského notesu nejdříve prošly své bydliště – kreslily plány
města, seznámily se s prací radnice a celkově s fungováním města. V zápisníku
se také dočetly informace proč města existují, jaké mají funkce a objevily velké
světové metropole a jejich problémy. Po té děti postupně pracovaly na plánu co
se dá v jejich bydlišti zlepšit – na úrovni řízení města a co mohou pro své město či
obec udělat děti samy. Nenásilně se tak seznámily s ekologickými pojmy, nutnými
potřebami města a hlavní myšlenkou trvale udržitelného rozvoje.
V průběhu února a března společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – pořadatel regionálního kola pro Moravu - natáčela průběh prací na projektech na
jednotlivých školách v regionu. Tento krátký ﬁlm se promítal na regionálním kole
soutěže ve Zlíně – Malenovicích v kině Květen. Regionální kolo proběhlo 19. března. Děti zde prezentovaly své projekty před porotou a bavily se ekologickými soutěžemi. Soutěž Města kolem světa je jednou z mála, která kromě odborné části
hodnotí i slovní projev dětí a připravuje je tak na jejich budoucí život.
Obrázek a příběh vítězné třídy putoval koncem března do kola celostátního.
Cena vítěze národního kola je výlet do Prahy pro celou třídu na dva dny, které
stráví spolu s vítěznou francouzskou třídou. Po oba dny je pro ně připraven bohatý program. Projekt nejúspěšnější třídy z každé země bude v prvním červnovém
týdnu vystaven v Paříži. Zástupci vítězné třídy v České republice se zúčastní slavnostního otevření výstavy a mezinárodního setkání dětí v Paříži, kde pro ně bude
připraven zajímavý program.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – Váš dodavatel vodohospodářských služeb
•••
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – člen skupiny Veolia Voda –
vznikla fúzí společností Střeedomoravská vodárenská, a. s. a Zlínská vodárenská,
a. s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku,
Prostějovsku a Zlínsku, má 575 zaměstnanců, zásobuje celkem 409 tis. obyvatel
Olomouckého a Zlínského kraje. MOVO rovozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 259 km vodovodních
a 1 072 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center
v Olomouci, Zlíně, Prostějově, Uničově, a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet
hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 844 744 644 na Olomoucku
a 800 100 063 na Zlínsku. Webové stránky společnosti jsou www.smv.cz, e-mail:
smv@smv.cz.
Více informací Vám ráda zodpoví:
Helena Koutná, Tel.: 577 124 257, Mobil: 724 275 392, koutna@smv.cz

Platnost občanských průkazů
Nejpozději dnem 31. 12. 2008 končí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.
Zároveň Silvestrem končí povinná výměna občanských průkazů, která začala ve čtyřech vlnách již v roce 2005. Občanské
průkazy nemusejí měnit jen občané narození před 1.1.1936,
pokud mají ve svém občanském průkaze dobu platnosti „bez
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“. Od
1.1.2009 by se tak měli občané, s ohledem na uvedenou výjimku, prokazovat již jen občanským průkazem se strojově či-

telnou zónou. Tento typ občanského průkazu zelenkavé barvy
je vydáván od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v něm
uvedenou (fotograﬁe již není vlepovaná, ale je neskenovaná
a umístěná současně na přední i zadní straně průkazu). Ověřit
platnost svého občanského průkazu můžete jednak dotazem
na Magistrátu města Zlína, odboru evidenčně-správním nebo
přes níže uvedený odkaz na internetové stránky MVČR, kde si
sami můžete platnost svého dokladu ověřit.
http://www.mvcr.cz/rady/navody/doklady/platny_prukaz.pdf
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