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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 9/2006 ze dne 30. srpna 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
a stavy úãtÛ MF k 30. 7. 2006 bez pﬁip.
• ZMF nereflektuje na ﬁe‰ení ZTV v budoucí MK Za Hﬁbitovem vzhledem k nedostatku finanãních prostﬁedkÛ v tomto
roce.
• ZMF ukládá neprodlenû vedoucímu
OSMM zadat studii ZTV v lokalitû Za
Hﬁbitovem aÏ po ulici Kvapilovu, aby ZTV
mohlo b˘t realizováno v pﬁí‰tích letech.
• ZMF schvaluje prodej mûst. poz. p. ã.
109 o v˘mûﬁe 102 m2 v k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, ostatní plocha, ostatní
komunikace, pí V. Lebedíkové, v návaz.
na své usnesení ã. Z 8/2006 – b. 7 ze
dne 2. 8. 2006.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a pí V. Lebedíkovou, za úãelem
koupû pozemku p.ã. 109 o v˘m. 102 m2
v k. ú. Fry‰ták a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru ke
dni 31. 8. 2006 prodat mûst. pozemek
p. ã. 108 o v˘mûﬁe 1032 m2 v k. ú.
Dolní Ves, obec Fry‰ták, fû AMD-PARTNER s. r. o., zastoupené p. Markem
·kodou, ﬁeditelem spoleãnosti, Dolní
Ves 198, 763 16 Fry‰ták, IâO 26277
620, za úãelem prodeje pozemku pod
budovou sídla spoleãnosti, a to za cenu
ne niÏ‰í neÏ je cena stanovena znalec.
posudkem s podmínkou úhrady nákladÛ
Ïadatelem s prodejem spojen˘ch.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru ke
dni 31. 8. 2006 prodat ãást mûst. pozemku p. ã. 230 (PK 616) o v˘m. do
100 m2 k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, pí
Z. Landsfeldové, a to za cenu ne niÏ‰í
neÏ je cena stanovená znaleck˘m posudkem s podmínkou úhrady nákladÛ
Ïadatelem s prodejem spojen˘ch.
• ZMF schvaluje ke dni 31. 8. 2006
zveﬁejnûní zámûru prodat plynárenské
zaﬁízení plynovod STL, lokalita Potoky,
v délce 56 m a 11,5 m v cenû ne niÏ‰í
neÏ 70.000,- Kã, fû Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, zast. Ing. T. Tich˘m, místopﬁedsedou pﬁedstavenstva, a Ing. P.
Káãerem, ﬁeditelem úseku správy plynárenského majetku, Iâ 49970607,
a uzavﬁít s touto spoleãností pﬁíslu‰nou
kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
ke SOD 002/06 „NTL plynovod Fry‰ták
– Potoky“ mezi MF a fou RM GAS, s.r.o.,
Hvozdná 325, 763 11 Zlín, zast.
Franti‰kem Voráãem, jednatelem spoleãnosti, IâO 253 18 403, DIâ CZ253
18 403, a povûﬁuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
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• ZMF dává souhlas k poﬁízení zadání
zmûny ÚP SÚF, mûstská ãást Vítová, na
poz. p. ã. 147/1 k. ú. Vítová, pro funkãní vyuÏití bydlení v rodinném domku
s tím, Ïe Ïadatelé manÏ. Mitáãkovi
uhradí v‰echny náklady spojené se zmûnou ÚP.
• ZMF schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zák. ã. 128
/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení),
v platném znûní, a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zák. ã. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním
ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zadání ke zmûnû ã. 8
Územního plánu SÚ Fry‰ták jako závazn˘ podklad pro zpracování návrhu zmûny ã. 8 a ukládá starostovi obce zajistit
poﬁízení návrhu zmûny ã. 8 Územního
plánu SÚ Fry‰ták, u MûÚ Fry‰ták, odboru v˘stavby.
• ZMF schvaluje Smûrnici ã. 2/2006 –
Organizace stravování zamûstnancÛ
MF.
• ZMF schvaluje Smûrnici ã. 3/2006 –
Postup zamûstnancÛ pﬁi zaji‰Èování dodavatelÛ u zakázek malého rozsahu.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
kontrolního v˘boru.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
finanãního v˘boru.
• ZMF schvaluje udûlení pamûtního listu a vûcného daru pﬁi v˘roãí 650 let první písemné zmínky o Fry‰táku tûmto obãanÛm: Antonínu Rajndlovi za rozvoj kulturního Ïivota v oblasti hudby, Josefu
·indlerovi, in memoriam, za pedagogickou a osvûtovou ãinnost, Mgr. Sylvû
Knedlové za pedagogickou a tûlov˘chovnou ãinnost s mládeÏí, Antonínu Holoubkovi, in memoriam, za pﬁínos k rozvoji obãanské vybavenosti a spoleãenského Ïivota v Horní Vsi, Ing. Vladimíru
Chudárkovi za rozvoj zemûdûlství a chovatelskou ãinnost, Franti‰ku Hubáãkovi
za rozvoj tûlov˘chovné ãinnosti, Ing.
Radoslavu Mlãochovi za rozvoj sportovní ãinnosti a lesního hospodáﬁství,
PhDr. âeslavu Zapletalovi za vedení
mûstské kroniky a publikaãní ãinnost,
Ing. Romanu Goldschmiedtovi, starostovi obce Muránû, za zásluhy o rozvoj
druÏebních vztahÛ, pí Marii KrajãovéKopﬁivové za umûleckou ãinnost a propagaci mûsta Fry‰táku, jednotce dobrovoln˘ch hasiãÛ za dlouhodobou spoleãenskou ãinnost a pomoc obãanÛm pﬁi
mimoﬁádn˘ch událostech.
• ZMF schvaluje tyto v˘‰e vstupného
u akcí mûsta poﬁádan˘ch v rámci 650.
v˘roãí první písemné zmínky o mûstû:

koncert duchovní hudby s recitací –
vstupné dobrovolné, pﬁedstavení divadla Radka Brzobohatého Praha – „Dva
na smeti‰ti“ – vstupné 50,- Kã, slavnostní veãer s v‰elidovou veselicí v sobotu 16. 9. 2006 – zdarma, motorov˘
vláãek (mûsto v dobû 7–9 hod. Uhradí
2.000,- Kã), obãané hradí sami, skákací hrad (mûsto uhradí 5.000,- Kã), koncert Zpûv srdce (M. Matûjãek Praha)
28. 10. 2006 v kostele – vstup. dobrovoln˘.
• ZMF bere na vûdomí rozpoãtové náklady na IA Oprava stﬁe‰ní krytiny radnice v pﬁedpokládané (projektové) v˘‰i
989.701,- Kã.
• ZMF schvaluje 14denní ãetnost svozu
domovního odpadu v r. 2007.
• ZMF schvaluje návrh OSMM zv˘‰it ãetnost sbûru biologického odpadu od obãanÛ mûsta ve dvoﬁe TS v podzimních
mûsících záﬁí – listopad 2006 kaÏdou
sobotu.
• ZMF bere na vûdomí cenové kalkulace stavby hasiãská zbrojnice samostatnû stojící v areálu TSF a schvaluje realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení v pojetí samostatnû stojící budovy.
• ZMF bere na vûdomí informace starosty o nákladech na odkanalizování
Vítové systémem tlakové nebo gravitaãní kanalizace nebo domácími âOV a odkládá rozhodnutí pﬁí‰tímu ZMF.
• ZMF ukládá vedoucímu OSMM okamÏitû podat podnût vodoprávnímu orgánu MMZL za úãelem pro‰etﬁení stavu
vodoteãe a stavby pﬁehrady na ní s odkazem na doporuãení povodÀové komise mûsta.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a fou LESS & FOREST s. r. o.,
Bohdaneã 136, 285 25 Kutná Hora, Iâ
27106632, zast. Ing. Janem Tkáãikem,
Ph.D., na koupi 30 m3 dﬁev. suroviny,
a povûﬁuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
• ZMF neschvaluje prodej mûst. pozemku p. ã. 321 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe cca 3900 m2.
• ZMF bere na vûdomí informaci starosty o vydání Pﬁíkazu ã. 1/2006 provedení inventarizace majetku mûsta
Fry‰táku ke dni 30. 9. 2006.
• ZMF schvaluje finanãní pﬁíspûvek ve
v˘‰i 5.000,- Kã ZU· Morava – organizátoru koncertu „Vánoãní m‰e Milana
Pﬁívary“ ve fry‰táckém kostele dne 26.
12. 2006.
FRY·TÁCKÉ LISTY 10/2006
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 11/2006 ze dne 4. záﬁí 2006 (V˘bûr)
• RMF schvaluje uzavﬁení Kupní smlouvy 95 – 2006/dod. 1 mezi MF a SILASFALTEM s. r. o., ·tûpaÀákova 693/14,
719 00 Ostrava – Kunãice, zast. Ing.
ZdeÀkem Bortlem, ﬁeditelem spoleãnosti, IâO 62302370, DIâ CZ62302
370, a povûﬁuje starostu podpisem dodatku.
• RMF schvaluje uzavﬁení nájemní
smlouvy mezi MF a p. L. Nesrstou, na
ãást mûst. pozemku p. ã. PK 649/1 k.
ú. Dolní Ves o v˘mûﬁe 150 m2 a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v souladu s ãl. VI b. 7 s nájem.
smlouvou udûluje souhlas s ãásteãn˘m
pronájmem místnosti ã. 1.13 o v˘m.
17,89 m2 ve SdruÏeném objektu ã. 386
tﬁetí osobû.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO na ul. Dr. Absolona ve Fry‰táku
firmû TRIODON, spol. s r.o., 6. kvûtna
38, 763 16 Fry‰ták, IâO 44003978, na
dobu neurãitou od 1. 8. 2006.
• RMF schvaluje ke dni 5. 9. 2006 zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit ãást mûst. pozemku p. ã. 335/1 o v˘m. 1 m2 k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, firmû âeská po‰ta s. p., poboãka po‰ta
Fry‰ták, 763 16, zastoupena pí Jitkou
Korãákovou, na dobu neurãitou s platností od 1. 9. 2006.
• RMF schvaluje ke dni 5. 9. 2006 zveﬁejnûní zámûru umístûní reklamních zaﬁízení na sloupech VO ã. 3, 35 a 43 –
Hotel Tuskulum, firmû OBOZ Zlín, s. r.
o., zastoupené Ing. Boﬁivojem Zdráhalem, Ra‰ínova 69, 760 01 Zlín, IâO
25516116, na dobu neurãitou s platností od 01. 06. 2006.
• RMF schvaluje ke dni 5. 9. 2006 zveﬁejnûní zámûru umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO ã. 47 ve Fry‰táku
firmû CAIS s. r. o., Pﬁehradní 199, 763
16 Fry‰ták, IâO 26914051, na dobu
neurãitou od 1. 10. 2006.
• RMF schvaluje ke dni 5. 9. 2006 zveﬁejnûní zámûru umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO ã. 1 u Penzionu ve
Fry‰táku firmû Pavel Kozojed – PK
Computers, Jiráskova 82, 763 16
Fry‰ták, IâO 68004231, na dobu neurãitou od 1. 11. 2006.
• RMF schvaluje ke dni 5. 9. 2006 zveﬁejnûní zámûru umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO ã. 49 ve Fry‰táku
firmû 1. Internetová komerãní, spol. s r.
o., Mokrá 314, 760 01 Zlín, IâO 25530
399, na dobu neurãitou od 16. 10.
2006.

• RMF neschvaluje pronájem mûst. poz.
p. ã. PK 564 a 563/2 v k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o celk. v˘mûﬁe 5.079 m2, Ïadatelce pí Zemanové, za
úãelem zahradnick˘ch ãinností a pûstování okrasn˘ch dﬁevin (zmûnou ÚP jsou
tyto pozemky vyãlenûny pro v˘st. RD).
• RMF bere na vûdomí Rozhodnutí ã.
38/2006 – zastavení ﬁízení o povolení
zmûny stavby Pﬁíst. hospodáﬁské budovy ke garáÏi manÏ. J. a A. Pavelkov˘ch.
• RMF bere na vûdomí Uvûdomûní o zahájení ﬁízení o odstranûní stavby manÏ.
J. a A. Pavelkov˘ch se stanoviskem, Ïe
MF nemá námitek k dodateã. povolení
zmûny stavby.
• RMF schvaluje uzavﬁení smluv o poskytnutí penûÏitého daru mûstu Fry‰ták
na kulturní akce spojené s oslavami
650. v˘roãí mûsta mezi MF a podnikatelsk˘mi subjekty:
a) fou RAPOS, spol. s r. o., Hole‰ov;
b) fou MSI a. s., Zlín;
c) fou IMOS Group a. s., Teãovice;
d) fou ALPINE CZ, stavební spoleãnosti,
Vala‰ské Meziﬁíãí;
e) fou ELSO Systém s. r. o., Fry‰ták a
povûﬁuje starostu podpisem tûchto
smluv.
• RMF bere na vûdomí dopis manÏ.
BûhÛnkov˘ch p. ÎÛrkovi ve vûci odvádûní de‰Èové vody z jeho pozemkÛ v k. ú.
Horní Ves, Vítovská ulice.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a Institutem pro místní správu
Praha, DláÏdûná 6, 110 00 Praha 1,
IâO 70890293, DIâ CZ 708 902 93,
zast. PhDr. Zdenkou Procházkovou,
o zaji‰tûní pobytu úﬁedníka pﬁi ovûﬁení
zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti zkou‰kou
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a Hudební skupinou VIVIAN
– Pavel Bﬁezina, Velikovská 317, 763
14 Zlín – ·típa, IâO 491 58 465, DIâ
CZ7109224122, za úãelem zaji‰tûní
hudební produkce pﬁi oslavách 650. v˘roãí první zmínky o Fry‰táku a povûﬁuje
starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru k 5.
9. 2006 na uzavﬁení smluv na dobu neurãitou za stávajících cen s dvoumûsíãní v˘povûdní lhÛtou na a) grafické zpracování FL s fou RENO Zlín – Petr Bﬁezík;
b) tisk FL – David Mikala.
• RMF bere na vûdomí oznámení o realizaci geotechnického prÛzkumu rychlostní silnice R 49, stavba 4902.1
Fry‰ták – Lípa, I. Etapa.

• RMF ru‰í své usnesení ã. R 10/2006
– b. 6 ze dne 14. 8. 2006.
• RMF ukládá OSMM zahájit s kompetentními dopravními orgány odborné ﬁe‰ení dopravní situace v ulici P. I. Stuchlého v souvislosti s prÛjezdností a zaji‰tûním dopravní obsluÏnosti budovy
âs. po‰ty, obyvatel ulice a zde sídlících
firem.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo ã. 2006029 mezi MF a Ing. P. Skalick˘m, Karafiátova 1312, 757 01 Vala‰ské Meziﬁíãí, Iâ 61602612, na dodané
provádûcí PD opûrné zdi z gabionÛ v lokalitû Lesní ãtvrÈ a povûﬁuje starostu
podpisem smlouvy.

SEZNAM ZKRATEK
ESO

– ekonomicko-správní odbor

FL

– Fry‰tácké listy

IA

– investiãní akce

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

– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje

MF

– Mûsto Fry‰ták

MûÚF

– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták

MK

– místní komunikace

NNO

– nestátní nezisková organizace

OS

– obãanské sdruÏení

OSA

– Ochrann˘ svaz autorsk˘

OSMM

– odbor správy majetku mûsta

OVÎP

– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí

OZV

– obecnû závazná vyhlá‰ka

PD

– projektová dokumentace

PDSP

– projektová dokumentace
pro stavební povolení

RMF

– Rada mûsta Fry‰táku

RO

– rozpoãtové opatﬁení

¤SZK

– ¤editelství silnic Zlínského kraje

ZMF

– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku
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Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
ve dnech 20. a 21. října 2006
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil
prezident republiky sv˘m rozhodnutím ã.
369/2006 Sb. ze dne 21. ãervence
2006.
Volby do zastupitelstev obcí se konají
ve dvou dnech, v pátek dne 20. ﬁíjna
2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 21. ﬁíjna 2006 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Voliãem je obãan obce za pﬁedpokladu, Ïe jde o státního obãana âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den
voleb v této obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu.
Voliãem je také státní obãan jiného
státu, kter˘ v den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let, je v den voleb v této obci
pﬁihlá‰en k trvalému pobytu a jemuÏ
právo volit pﬁiznává mezinárodní smlouva, kterou je âeská republika vázána
a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce mezinárodních smluv. V souãasné dobû je
takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o pﬁistoupení âeské republiky
k Evropské unii. Obãané ãlensk˘ch státÛ Evropské unie (Belgické království,
Dánské království, Spolková republika
Nûmecko, ¤ecká republika, ·panûlské
království, Francouzská republika,
Irsko, Italská republika, Lucemburské
velkovévodství, Nizozemské království,
Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, ·védské království, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, Estonská republika,
Kyperská republika, Loty‰ská republika,
Litevská republika, Maìarská republika, Republika Malta, Polská republika,
Republika Slovinsko a Slovenská republika), kteﬁí splÀují podmínky pro pﬁiznání volebního práva, mají právo, pokud poÏádali o zápis do dodatku stálého seznamu voliãÛ, hlasovat ve volbách
do zastupitelstva obce.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti bude na viditelném místû vyvû‰en hlasovací lístek
oznaãen˘ nápisem “vzor”, prohlá‰ení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocnûnce o odvolání kandidáta, pokud byla doruãena do 48 hodin pﬁed zahájením voleb; pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ
voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro takového kandidáta nepﬁihlíÏí; dále pﬁípadná informace o tiskov˘ch chybách
na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí b˘t
pro kaÏd˘ volební okrsek vybavena zá-
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konem ã. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kter˘ musí b˘t voliãÛm na jejich
Ïádost zapÛjãen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pﬁíchodu do volební místnosti prokáÏe okrskové volební komisi svou
totoÏnost a státní obãanství âeské republiky platn˘m obãansk˘m prÛkazem
nebo platn˘m cestovním pasem âeské
republiky. Jde-li o cizince prokáÏe po pﬁíchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky prÛkazem o povolení k pobytu vydan˘m podle zákona
ã. 326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na
území âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
Je nezbytné, aby voliã mûl u sebe potﬁebné doklady; neprokáÏe-li voliã svou
totoÏnost a státní obãanství âeské republiky, popﬁípadû státní obãanství státu, jehoÏ obãan je oprávnûn hlasovat na
území âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno.
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ obdrÏí voliã od okrskové
volební komise prázdnou úﬁední obálku
opatﬁenou pﬁíslu‰n˘m razítkem.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce mÛÏe b˘t vyti‰tûn oboustrannû.
V záhlaví kaÏdého hlasovacího lístku
je uveden název obce a poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t zvolen.
Kandidáti kaÏdé volební strany jsou
uvedeni na spoleãném hlasovacím lístku v poﬁadí urãeném volební stranou,
a to v samostatn˘ch zarámovan˘ch
sloupcích umístûn˘ch vedle sebe; neníli to pro poãet volebních stran moÏné,
pokraãují sloupce v následující ﬁadû.
Volební stranou mÛÏe b˘t politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo
sdruÏení politick˘ch stran nebo politick˘ch hnutí a nezávisl˘ch kandidátÛ, individuálnû kandidující nezávisl˘ kandidát nebo sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ. Údaj o ãlenství jednotliv˘ch kandidátÛ v politick˘ch stranách nebo politick˘ch hnutích je na hlasovacím lístku
uveden zkratkou; pro informaci voliãÛ

budou na zadní stranû informace doruãované voliãÛm spoleãnû s hlasovacími
lístky uvedeny tyto zkratky s úpln˘mi názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu
opatﬁen otiskem razítka obecního úﬁadu, kter˘ plní pro danou obec funkci registraãního úﬁadu.
V pﬁípadû, Ïe dojde k po‰kození nebo
ztrátû hlasovacího lístku, mÛÏe voliã ve
volební místnosti poÏádat okrskovou volební komisi o jin˘ hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdrÏení úﬁední obálky, pﬁípadnû
hlasovacího lístku, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích
lístkÛ. Pokud se voliã neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umoÏnûno.
V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ voliã mÛÏe hlasovací lístek
upravit jedním z uveden˘ch zpÛsobÛ:
1. Oznaãit kﬁíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce pﬁed názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátÛm této volební strany v poﬁadí dle hlasovacího lístku v poãtu, kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva
obce, kter˘ má b˘t v obci volen.
Pokud by byla oznaãena tímto zpÛsobem více neÏ jedna volební strana, byl
by takov˘ hlas neplatn˘.
2. Oznaãit v rámeãcích pﬁed jmény
kandidátÛ kﬁíÏkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejv˘‰e v‰ak tolik kandidátÛ, kolik ãlenÛ zastupitelstva obce má b˘t zvoleno. Poãet ãlenÛ zastupitelstva, kter˘
má b˘t v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘
poãet, byl by takov˘ hlas neplatn˘.
3. Kromû toho lze oba zpÛsoby, popsané v pﬁedchozích bodech, kombinovat, a to tak, Ïe lze oznaãit kﬁíÏkem jednu volební stranu a dále v rámeãku pﬁed
jménem kandidáta dal‰í kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovoln˘ch samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto pﬁípadû je dán hlas jednotlivû oznaãen˘m
kandidátÛm. Z oznaãené volební strany
je dán hlas podle poﬁadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátÛm, kolik
zb˘vá do poãtu volen˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce. Pokud má b˘t voleno napﬁ.
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11 ãlenÛ zastupitelstva a je oznaãena
volební strana s 11 kandidáty a kromû
toho 5 kandidátÛ individuálnû ze sloupcÛ dal‰ích volebních stran, je dáno
oznaãené volební stranû 6 hlasÛ, a to
pro kandidáty na prvních ‰esti místech.
Pokud by byla tímto zpÛsobem oznaãena více neÏ jedna volební strana nebo
více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet,
byl by takov˘ hlas neplatn˘.
Po úpravû vloÏí voliã hlasovací lístek
do úﬁední obálky.
Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani Ïádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloÏí do
úﬁední obálky, hlasovací lístek pﬁetrhne
nebo vloÏí do úﬁední obálky nûkolik hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva,
je jeho hlas neplatn˘.
ZpÛsob hlasování
Po opu‰tûní prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacího lístku hlasuje voliã
tak, Ïe úﬁední obálku vloÏí pﬁed okrskovou volební komisí do volební schránky.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné. S voliãem, kter˘
nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek
pro tûlesnou vadu anebo nemÛÏe ãíst
nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
nûho upravit a vloÏit do úﬁední obálky,
a popﬁípadû i úﬁední obálku vloÏit do volební schránky.
Hlasování do pﬁenosné volební
schránky
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních, dÛvodÛ obecní úﬁad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro
kter˘ byla okrsková volební komise zﬁízena. V takovém pﬁípadû vy‰le okrsková
volební komise k voliãi 2 své ãleny
s pﬁenosnou volební schránkou, úﬁední
obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasování voliãÛ zapsan˘ch ve zvlá‰tních seznamech voliãÛ veden˘ch zastupitelsk˘m nebo konzulárním úﬁadem
âeské republiky (dále jen „zastupitelsk˘
úﬁad”) není pﬁi volbách do zastupitelstev obcí moÏné, neboÈ v dÛsledku svého zápisu do zvlá‰tního seznamu voliãÛ
vedeném zastupitelsk˘m úﬁadem byl voliã vy‰krtnut ze stálého seznamu voliãÛ
vedeného obecním úﬁadem. K tomu,
aby byl voliã opûtovnû zapsán ve stálém
seznamu voliãÛ vedeném obecním úﬁadem, musí poÏádat o vy‰krtnutí ze
zvlá‰tního seznamu voliãÛ pﬁíslu‰n˘ zastupitelsk˘ úﬁad a o tomto vy‰krtnutí

pﬁedloÏit obecnímu úﬁadu potvrzení, popﬁ. toto potvrzení pﬁedloÏit v den voleb
okrskové volební komisi.
Hlasování voliãÛ - státních obãanÛ jin˘ch státÛ
Právo volit do zastupitelstev obcí má
podle § 4 odst. 1 zákona ã. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
(dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), vedle státního obãana
âeské republiky i státní obãan jiného
státu, jehoÏ obãanÛm právo volit do zastupitelstev obcí pﬁiznává mezinárodní
úmluva, kterou je âeská republika vázána, a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, Ïe
alespoÀ ve druh˘ den voleb (tj. 21. ﬁíjna
2006) dosáhl vûku nejménû 18 let a je
v den voleb v obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu.
V souãasné dobû se jedná pouze
o obãany ãlensk˘ch státÛ Evropské
unie, neboÈ Smlouva o pﬁistoupení âeské republiky k Evropské unii (Sdûlení ã.
44/2004 Sb. m. s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splÀuje náleÏitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.
Obãané ãlensk˘ch státÛ Evropské unie
(Belgické království, Dánské království,
Spolková republika Nûmecko, ¤ecká republika, ·panûlské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika,
Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika,
Portugalská republika, Finská republika, ·védské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Estonská republika, Kyperská republika, Loty‰ská republika, Litevská republika, Maìarská republika, Republika
Malta, Polská republika, Republika
Slovinsko a Slovenská republika), kteﬁí
splÀují podmínky pro pﬁiznání volebního
práva, musí poÏádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voliãÛ.
Dodatek stálého seznamu voliãÛ (dále jen „dodatek“) vede podle § 28 odst.
1 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí obecní úﬁad, mûstsk˘ úﬁad, magistrát územnû neãlenûného statutárního
mûsta, úﬁad mûstské ãásti nebo mûstského obvodu územnû ãlenûného statutárního mûsta a úﬁad mûstské ãásti
hlavního mûsta Prahy (dále jen „obecní
úﬁad“) pro voliãe - obãany jiného státu,
kteﬁí mají v jeho územním obvodu trval˘
pobyt.
Îádost o zápis do dodatku mÛÏe voliã
- obãan jiného státu - podat obecnímu
úﬁadu kdykoli (tj. jiÏ v souãasné dobû)
do doby jeho uzavﬁení, ke kterému do-

chází 2 dny pﬁede dnem voleb v 16,00
hodin, tj. do 18. ﬁíjna 2006 do 16,00
hodin. Îádost mÛÏe b˘t uãinûna písemnû (v tom pﬁípadû musí b˘t doruãena
obecnímu úﬁadu v termínu do 18. ﬁíjna
2006 do 16,00 hod.) nebo osobnû.
Z Ïádosti musí b˘t zﬁejmé, Ïe se Ïadatel
domáhá zápisu do dodatku, Ïadatel musí minimálnû uvést svoje jméno, pﬁíjmení, datum narození, pro bliÏ‰í identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).
V pﬁípadû osobní Ïádosti není písemná forma vyÏadována, neboÈ pﬁíslu‰n˘
pracovník obecního úﬁadu uãiní úﬁední
záznam, ve kterém v‰echny potﬁebné
údaje uvede, po pﬁedloÏení dokladÛ,
z kter˘ch jsou tyto potﬁebné údaje zﬁejmé (napﬁ. prÛkaz o povolení k pobytu).
Pokud voliã - obãan jiného státu - o zápis do dodatku nepoÏádá, hlasovat ve
volbách do zastupitelstev obcí nemÛÏe.
Z dodatku lze voliãe vy‰krtnout na jeho vlastní Ïádost nebo z dÛvodu pozbytí práva volit.
Pﬁi samotném hlasování ve volební
místnosti ve dny voleb, tj. v pátek dne
20. ﬁíjna 2006 od 14,00 hodin do
22,00 hodin a v sobotu dne 21. ﬁíjna
2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin,
voliã - obãan jiného státu - prokáÏe okrskové volební komisi podle § 33 odst. 3
zákona o volbách do zastupitelstev obcí
svou totoÏnost a státní obãanství státu,
jehoÏ obãané jsou oprávnûni volit na
území âeské republiky, prÛkazem o povolení k pobytu vydan˘m podle zákona
ã. 326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na
území âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ. NepﬁedloÏí-li voliã - obãan jiného státu - tento doklad, nebude mu
hlasování umoÏnûno.
Pramen: www.mvcr.cz

KANDIDÁTI
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Informujeme obãany, Ïe s ohledem
na to, Ïe byl zapoãat tisk hlasovacích
lístkÛ pro volby do zastupitelstev obcí,
tj. byl naplnûn prvek zveﬁejnûní údajÛ,
je jiÏ nyní moÏné sdûlovat a zveﬁejÀovat údaje o jednotliv˘ch kandidátech
pro volby do zastupitelstev obcí.
Zájemci, kteﬁí by se rádi seznámili s
tûmito údaji o kandidátech je‰tû pﬁed
vlastní distribucí hlasovacích lístkÛ do
po‰tovních schránek, mohou vyuÏít registr âeského statistického úﬁadu.
Tento registr kandidátÛ je jiÏ nyní zveﬁejnûn na internetov˘ch stránkách
âSÚ (www.volby.cz)
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OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

V souladu s ustanovením § 30
odst. 1 zákona ã. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, stanovuji plochy pro
umístûní volebních plakátÛ a podmínky jejich vyuÏívání pro volební kampaÀ takto:

Starosta mûsta Fry‰táku oznamuje na základû § 15 zákona ã.491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ dobu a místa konání voleb v obci Fry‰ták, pro volby do zastupitelstva mûsta
Fry‰táku, které se konají v pátek 20. ﬁíjna 2006 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. ﬁíjna 2006 od 8 do 14 hodin.

Po dobu volební kampanû (16 dnÛ
pﬁede dnem voleb), to je od 10. 10.
2006, mohou politické strany, politická hnutí a koalice (dále jen volební
strany), navrhující kandidáty do zastupitelstev obcí, umísÈovat propagaãní
materiály (volební plakáty) na veﬁejn˘ch prostranstvích mûsta Fry‰táku.
O umístûní tûchto propagaãních materiálÛ si rozhodne kaÏdá volební strana sama, musí v‰ak respektovat propagaãní materiály jiné volební strany
na místû jiÏ instalované. Za umístûní
propagace se po uvedenou dobu nebude vybírat místní poplatek, neboÈ
jde o informaci ve veﬁejném zájmu.
Propagaãní materiály v‰ak nesmí b˘t
ve dnech voleb umístûny v bezprostﬁední blízkosti volební místnosti.
Volební strany zaji‰Èují umístûní propagaãních materiálÛ na vlastní náklady a nebezpeãí a nesou souãasnû odpovûdnost za to, Ïe jimi nebude naru‰ena bezpeãnost obãanÛ, ani po‰kozen veﬁejn˘ ãi jin˘ majetek. Propagace
musí b˘t umístûny v souladu s právními pﬁedpisy a technick˘mi normami,
za coÏ nese odpovûdnost pﬁíslu‰ná volební strana.
Bezprostﬁednû po ukonãení voleb,
nejpozdûji v‰ak do 23. 10. 2006, jsou
volební strany povinny ve‰keré své
propagaãní materiály z veﬁejného prostranství odstranit. V pﬁípadû, Ïe se
tak nestane, bude zabezpeãeno jejich
odstranûní na náklady volební strany.
Ve Fry‰táku 29. záﬁí 2006
Mgr. Lubomír DOLEÎEL, v.r.
starosta mûsta Fry‰táku

• VOLEBNÍ OKRSEK â. 1 - Fry‰ták, Základní ‰kola, nám. Míru ã. 7 – pﬁízemí
Do okrsku ã. 1 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã. p. na ulicích 6. kvûtna, B. Bakaly, Dr. Absolona, Hole‰ovská, J. Kvapila,
Jiráskova, Lúãky, Na Hrádku, nám. Míru, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého,
Souhrady, Sportovní, ·típská, Tovární, Zlínská.
Komenského - místní ãást Fry‰ták, tedy ã. p. 78, 80, 177, 178, 179, 183, 184,
190, 192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344, 364, 365,
366, 381, 391,
Osvobození - místní ãást Fry‰ták, tedy ã. p. 94, 95, 96, 149, 168, 195, 222, 267,
275, 277, 297, 353, 354, 367,
Pﬁehradní - místní ãást Fry‰ták, tedy ã.p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359,
361, 362, 363, 372, 388, 393, 412, 414,
Potoky celá, mimo ã.p. 4.
• VOLEBNÍ OKRSEK â. 2 - Dolní Ves, Pohostinství Lepa, Dolní Ves ã.p. 23
Do okrsku ã. 2 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã. p. na ulicích Dolnoveská, Pﬁíãná, Stolaﬁská, StrÏ, Vylanta
Potoky - ã.p. 4
Pﬁehradní - místní ãást Dolní Ves, tedy ã.p. 26, 28, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112,
135, 139, 184, 185, 186, 189, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222,
223, 225, 227, 231.
• VOLEBNÍ OKRSEK â. 3 - Horní Ves, Pohostinství HorÀanka, Horní Ves ã.p. 93
Do okrsku ã. 3 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna II,
Humna III, Hutky, Korábová, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III,
Parková, Spojovací, Úvoz,
Komenského - místní ãást Horní Ves, tedy ã.p. 38, 47, 103, 117, 118, 121, 130,
146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213,
214, 216, 219, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250,
251, 252, 255, 263, 266, 267, 271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291,
293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390,
Osvobození - místní ãást Horní Ves, tedy ã.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97,
99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282, 315, 316,
376,
Ke Skalce - místní ãást Horní Ves – v‰echna ã.p. mimo ã.p. 105, 106 (místní ãást
Vítová),
J. Kvapila - místní ãást Horní Ves, tedy ã. p.395.
• VOLEBNÍ OKRSEK â. 4 - Vítová, Místní knihovna, Vítová ã.p. 100
Do okrsku ã. 4 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã.p. na ulici Vítová,
Ke Skalce - místní ãást Vítová , tedy ã.p. 105,106,
Vítovská - místní ãást Horní Ves, tedy ã.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243, 273,
276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380.
• VOLEBNÍ OKRSEK â. 5 - Îabárna, Mobilní buÀka u "Pospí‰ilového ã. 204"
Do okrsku ã. 5 náleÏí voliãi, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû:
v‰echna ã.p. na ulici Îabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
Îabárna ã.p. 214, 371.
Ve Fry‰táku dne 29. záﬁí 2006
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Mgr. Lubomír DOLEÎEL, v.r., starosta mûsta
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SNK ED a Nezávislí kandidáti Za Fry‰ták Zdravûj‰í
VáÏení spoluobãané,
dovolujeme si podûkovat ZMF za moÏnost seznámit Vás
v tomto vydání FL s na‰imi kandidáty pro komunální volby
2006 ve Fry‰táku. Z názvu na‰eho sdruÏení sice mÛÏe vzniknout dojem, Ïe na‰im prvotním zájmen je pouze starost
o sportovní vyÏití na‰ich spoluobãanÛ, ale na‰ím úmyslem je
i pomoci „ozdravovat“ veﬁejn˘ Ïivot ve Fry‰táku, a to zejména
aktivní prací na‰ich kandidátÛ v rámci nového ZMF resp. RMF
pro funkãní období 2006 – 2010. Pokud si, byÈ letmo, projdete seznam na‰ich kandidátÛ (viz níÏe) ihned pochopíte, Ïe
reprezentují jedno z nejstar‰ích spor tovních odvûtví ve
Fry‰táku a to kopanou (nedávno bylo vzpomenuto jiÏ 75. v˘roãí zaloÏení fotbalového klubu). Pﬁi ohlédnutí v celé historii tohoto klubu je zﬁejmé, Ïe jeho ãinnost byla od samého poãátku neustále spjata s ãinností „radnice“.
Také v souãasném funkãním období ZMF a RMF si nelze
nev‰imnout Ïe se zvelebením a rozvojem mûsta jako takového (napﬁ. rekonstrukce ‰koly, nov˘ sportovní areál u Sokolovny, nové cesty, chodníky, roz‰íﬁení vodovodu, hﬁbitova, v˘stavby RD Lesní ãtvrÈ, stavby nového polyfunkãního domu na námûstí atd.) se doãkal v˘razn˘ch zmûn i sportovní areál oddílu
kopané (nové tréninkové hﬁi‰tû s umûlou trávou, obãerstvovací objekt, ãinnost nového oddílu-pﬁípravky ÏákÛ atd.). Tyto zmûny byly samozﬁejmû podmínûny jak aktivní prací ãlenÛ oddílu
kopané, tak zejména pﬁíchodem nového pﬁedsedy klubu p.
Rudolfa a jeho dobrou spoluprací s vedením MF. Nov˘ pﬁedseda se pﬁi své nároãné práci mÛÏe opﬁít jak o star‰í generaci (zde uveìme zejména pana ing. R. Mlãocha, kter˘ jak sv˘-

mi obãansk˘mi postoji, tak i svou neúnavnou prací v zastupitelstvech MF i sportovních oddílech, se nesmazatelnû zapsal
do historie Ïivota Fry‰táku), tak i generace mlad‰í (zejména
pánové Pagáã, MaroÀ, Krajãa, Kadlãák, ·vajda, Neãekal,
Holomek, Hrbáãek, GajdÛ‰ek, Málek, ÎÛrek a dal‰í). A to jsou
i jména které mÛÏete nalézt v pﬁedloÏené kandidátce sdruÏení ZFZ. Na té se nachází prostû lidé, kteﬁí jiÏ mají zku‰enost,
Ïe jejich práce pro jiné má smysl a pﬁiná‰í radost jim i druh˘m.
1. Mgr. Petr Pagáã, 56 let, ﬁeditel DM
2. Ing. Pavel Krajãa, 44 let, obch. manaÏer, ãlen ZMF
3. Jiﬁí MaroÀ, 56 let, Ïivnostník
4. Antonín Kadlãák, 47 let, technik
5. Martin Slamûna, 33 let, podnikatel
6. Bohumil Jadrníãek, 49 let, automechanik
7. Stanislav Mikulík, 37let, Ïivnostník
8. Jiﬁí ·vajda, 54 let, stoláﬁ
9. Petr GajdÛ‰ek, 39 let, le‰enáﬁ
10. Jiﬁí Málek, 36 let, le‰enáﬁ
11. Miroslav DoleÏel, 47 let, technik
12. Stanislav ·tûtkáﬁ, 54 let, Ïivnostník
13. Miroslav Vaculík, 40 let, Ïivnostník
14. Vojtûch Skaliãka, 36 let, Ïivnostník
15. Vilém Gettler, 37 let, vedoucí v˘roby
16. Pavel JuráÀ, 33 let, CAD konstruktér
17. Jaroslav Hrbáãek, 34 let, ved. logistiky
“KdyÏ dá kaÏd˘ ruku k dílu, tak se dílo podaﬁí,“ tvrdí slova klasika. Pﬁenesenû to platí i dnes, my‰leno nechodit lhostejn˘ ke svému okolí a b˘t ochoten pomoci fyzicky i radou bez
ohledu na svÛj voln˘ ãas. A to my jsme.

VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY

Volte KSČM!
VáÏení spoluobãané,
leto‰ní rok je pro na‰e mûsto v˘znamn˘ tím, Ïe jsme
oslavili 650. v˘roãí jeho zaloÏení a za nûkolik dní, my obãané, voliãi, rozhodneme 20. a 21. ﬁíjna o tom, kdo nás bude zastupovat na radnici dal‰í ãtyﬁi roky.
Základní organizace KSâM ve Fry‰táku Vám pﬁedstavuje své kandidáty, kteﬁí se ucházejí o Va‰i pﬁízeÀ a v pﬁípadû
zvolení jsou pﬁipraveni nést spoluzodpovûdnost za rozvoj
a vytváﬁení podmínek pro spokojen˘ Ïivot obyvatel mûsta.
Chceme prostﬁednictvím zvolen˘ch zástupcÛ usilovat
o ﬁe‰ení tûch problémÛ, které z ﬁady objektivních i subjektivních dÛvodÛ není obãan schopen ﬁe‰it sám. Pﬁitom chceme, aby se tak dûlo efektivnû, pruÏnû, dÛslednû pod veﬁejnou kontrolou obãanÛ, za jejich vût‰í pﬁímé úãasti.
Kandidáti, kteﬁí získají Va‰i dÛvûru, budou v plném rozsahu naplÀovat volební heslo na‰í strany
"S LIDMI PRO LIDI".
Nabízíme Vám: NOVOU NADùJI - NOVÁ ¤E·ENÍ
Tím prvním, co proto mÛÏeme udûlat, je pﬁijít k volbám
dát svÛj hlas kandidátÛm KSâM.
Petr Bezdûãík

1. Petr Bezdûãík, 61 let, dÛchodce, Fry‰ták
2. Ludvík Slezák, 50 let, dûlník, Fry‰ták
3. Jiﬁí ·evãík, 54 let, dûlník, Fry‰ták
4. Jan Seifert, 67 let, dÛchodce, Fry‰ták
5. Karel Korãák, 56 let, dûlník, Fry‰ták
6. Karel Chudárek, 58 let, dÛchodce, Fry‰ták
7. Jarmila Horká, 65 let, dÛchodkynû, Fry‰ták
8. Jana ·ebíková, 60 let, dÛchodkynû, Fry‰ták
9. Franti‰ek Horák, 58 let, dûlník, Fry‰ták
10. Alois Stanûk, 70 let, dÛchodce, Fry‰ták
11. ZdeÀka Machaãková, 70 let, dÛchodkynû, Fry‰ták
12. Zdenûk Ml˘nek, 74 let, dÛchodce, Fry‰ták
13. Drahomíra Veãerková, 76 let, dÛchodkynû, Fry‰ták
14. Jarmila Kadûrová, 79 let, dÛchodkynû, Fry‰ták
15. Andûla Chudárková, 78 let, dÛchodkynû, Fry‰ták
16. Oldﬁich Hutûãka, 79 let, dÛchodce, Fry‰ták
17. Josef Vincourek, 59 let, dÛchodce, Fry‰ták
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„Jak hodnotíte z Va‰eho pohledu spolupráci se zastupiteli KDU-âSL“

Plníme pﬁání poslankynû paní Ing. Michaely ·ojdrové, která chce nûkolika názory pozdravit obyvatele Fry‰táku.
„Paní poslankynû, v uplynulém období Vás bylo ve
Fry‰táku hodnû „vidût“. Znamená to, Ïe jste si na‰e mûsto
nûjak oblíbila?“
„Zaãalo to v‰echno pracovnû. Nav‰tívila jsem ‰kolu, ta mû
okouzlila. Vá‰ ﬁeditel je pro mû mûﬁítkem dobrého vedení, tím
jak se chová ke sv˘m spolupracovníkÛm, jaké aktivity vym˘‰lí
pro Ïáky, aby se ‰kolou Ïili, jak˘ poﬁádek a pﬁitom pﬁíjemná atmosféra ve ‰kole panuje, to v‰echno ve mnû zanechalo nezapomenuteln˘ dojem. Proto se do fry‰tácké ‰koly ráda vracím.
Ke ‰kole a k mûstu neodmyslitelnû patﬁí i paní uãitelka Mgr.
Sylva Knedlová. Vûﬁte mi, Ïe si na ni ãasto vzpomenu, kdyÏ mi
dochází energie, na její Ïivotní elán, lásku k dûtem, ke sportu.
Do Fry‰táku jezdím za skvûl˘mi lidmi, kteﬁí obãas nûco ode
mû potﬁebují a pak mi to vrchovatû vrací, tím, co dûlají pro nás
pro v‰echny. Tak jsem poznala skvûlého muzikanta a ﬁeditele
základní umûlecké ‰koly Morava pana Libora Mikla, stala
jsem se kmotrou nové nahrávky souboru PraménkÛ, originálních fry‰táck˘ch hudebníkÛ paní Vlasty Kunstové a pana
Richarda Hovadíka.
VÏdycky pookﬁeju pﬁi náv‰tûvû Domu Ignáce Stuchlého
a moc si pﬁeji, aby otec Jan Komárek dlouhodobû ve Fry‰táku
zakotvil a rozvíjel uÏiteãné aktivity tohoto duchovního centra.
A pak je tu kronikáﬁ mûsta, pan doktor âeslav Zapletal a jeho
manÏelka, knihovnice, také dÛleÏití lidé pro kulturu a pamûÈ
mûsta. V‰echny tyto a mnoho dal‰ích aktivit a osobností spojuje pan starosta Lubomír DoleÏel. Moc vám ho pﬁeji, jen je mi
líto, Ïe ne kaÏdá obec má takové ‰tûstí. VÏdycky, kdyÏ pﬁijedu,
on se ‰ibalsky usmûje a mû je jasné, Ïe má nûjak˘ nov˘ plán.
Nûco se ve mûstû bude dít. Je to starosta, kter˘ Ïije pro mûsto, pro lidi, pro jejich starosti i radosti.
Samotn˘ Fry‰ták má malebná zákoutí a velké moÏnosti
rozvoje, ale ten prav˘ dÛvod m˘ch ãast˘ch náv‰tûv, jsou lidé,
kteﬁí ve Fry‰táku Ïijí.“
„Právû díky vám poslancÛm KDU-âSL (·ojdrová, ·kopík)
a díky financím, které jste pro své voliãe dokázali zajistit ze
státního rozpoãtu se podaﬁilo uskuteãnit ﬁadu projektÛ, které by jinak z mûstského rozpoãtu ‰ly jen tûÏko realizovat. Co
bylo podle Vás tím nejvût‰ím úspûchem?“
„Jsem ráda, Ïe jsme mohli mûstu pomáhat. Urãitû tûmi
nejviditelnûj‰ími akcemi byla oprava ‰koly, vybudování hﬁi‰tû,
opravy DISu, hﬁbitova. Ale obãané by mûli vûdût, Ïe to je pﬁedev‰ím zásluha vedení mûsta, které má velmi dobﬁe pﬁipravené projekty a umí také pﬁesvûdãit nás poslance o dÛleÏitosti
jejich zámûru. TotiÏ takov˘ch Ïádostí chodí do poslanecké
snûmovny desítky, ale jen nûkteré se podaﬁí prosadit.“
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„Spolupráci hodnotím podle v˘sledkÛ a tak ji budou hodnotit i Fry‰táãané. Nejde jen o pﬁínos v investicích, ale je to
také podpora základní umûlecké ‰koly, pro její roz‰íﬁení a finanãní zaji‰tûní, spoleãná aktivita pobytu korejsk˘ch dûtí, náv‰tûvy va‰ich mnoha kulturních akcí.
SnaÏím se va‰emu mûstu vracet to, co mi va‰i obãané ve
Fry‰táku dávají, a to je pocit pﬁátelského pﬁijetí, uÏiteãnosti,
pocit toho, Ïe moje práce má smysl.“
„Souãasná politická situace není moc rÛÏová- neobáváte
se, Ïe nás na jaﬁe pﬁí‰tího roku ãekají pﬁedãasné volby?“
„Tato zemû potﬁebuje pracovitou, stabilní vládu. Pokud nebude sociální demokracie ochotná podpoﬁit men‰inovou vládu
ODS, pak je moÏná uÏ jen velká koalice a nebo pﬁedãasné volby.
Po tﬁech mûsících ãekání na rozumné ﬁe‰ení, kdyÏ vidím tu
neochotu k dohodû, pak si ﬁíkám, Ïe pﬁedãasné volby, by byly
lep‰í ﬁe‰ení. Musel by se ale zmûnit volební zákon na ãistû
pomûrn˘ s lich˘m poãtem poslancÛ.“
„Co byste popﬁála fry‰táck˘m kandidátÛm KDÚ – âSL
v nadcházejících volbách?“
V‰em kandidátÛm pﬁeji, aby voliãi byli spravedliví. Jsem
pﬁesvûdãená, Ïe pﬁed takov˘mi voliãi, právû kandidáti KDUâSL uspûjí. Pﬁeji jim zodpovûdné voliãe, kteﬁí vidí, sly‰í a pﬁem˘‰lí o tom, co se ve mûstû udûlalo a co je potﬁeba dál dûlat. VáÏím si toho, Ïe za KDU-âSL kandiduje znovu pan starosta Lubomír DoleÏel a to jako nestraník. Tím ﬁíká to, Ïe chce
b˘t ve Fry‰táku starostou pro v‰echny a bude hájit zájmy
v‰ech obãanÛ, bez ohledu na stranickou pﬁíslu‰nost ãi sympatie. “
Ptal se Mgr. Pavel Ná‰el

Kandidáti KDU-ČSL pro volby
do Zastupitelstva města Fryštáku
1. Mgr. Lubomír DoleÏel, neãlen
2. Mgr. Pavel Ná‰el, neãlen
3. Ing. Jan Ko‰ák, neãlen
4. Petr Ernest, neãlen
5. Ing. Jan Görig, neãlen
6. Ing. Karel Zlámalík, neãlen
7. Mgr. Roman Lauterkranc, neãlen
8. Emília Osohová, ãlenka KDU-âSL
9. Libor Hanák, neãlen
10. Jana Skaliãková, ãlenka KDU-âSL
11. Ing. Franti‰ek Koãenda, neãlen
12. Jiﬁí Horák, neãlen
13. Markéta Poláková, DiS, ãlenka KDU-âSL
14. Leo‰ Zelinka, neãlen
15. Antonín Krãma, ãlen KDU-âSL
16. Richard Janu‰ka, neãlen
17. Radomír Janu‰ka, neãlen
BliÏ‰í informace o programu strany KDU-âSL nalezneze na
volebním letáku ve Va‰ich schránkách.
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VáÏení obãané – voliãi!
Kandidáti volební strany „âESKÁ
STRANA SOCIÁLNù DEMOKRATICKÁ
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI“, kteﬁí se budou ve volbách do Zastupitelstva mûsta Fry‰táku ve dnech 20. a 21. ﬁíjna
2006 ucházet o va‰i pﬁízeÀ, vám pﬁedkládají svÛj volební program rozvoje
mûsta v letech 2007 – 2010.
Dovolujeme si pﬁipomenout, Ïe v místních volbách na podzim roku 1998 i roku 2002 jste na‰í volební stranû âSSD
a NK dali nejvíce hlasÛ a tím jste nás
povûﬁili prosazovat zmûny ve vzhledu a
v˘stavbû mûsta, opravy v˘znamn˘ch budov (radnice, historická budova Z·), nové sportovní hﬁi‰tû, opravy místních komunikací, rozvoj v˘stavby rodinn˘ch domÛ a pﬁipravenost dal‰ích území, ﬁe‰it
pﬁetíÏenou automobilovou dopravu stﬁedem mûsta, rozvíjet kulturní tradice
mûsta a vytváﬁet finanãní podmínky pro
aktivní zájmovou ãinnost na‰ich dûtí
a mládeÏe. V dobré práci a úsilí ku prospûchu obyvatel mûsta chceme pokraãovat také v pﬁí‰tích letech, a proto vás
Ïádáme: dejte 20. a 21. ﬁíjna 2006 své
volební hlasy na‰im kandidátÛm a na‰í
volební stranû âSSD a NK! Nabízíme
Vám za to uskuteãÀování následujícího
volebního programu do roku 2010:
• v‰echny záleÏitosti mûsta projednávat v mûstsk˘ch orgánech v souladu se
schválen˘ch jednacím ﬁádem a zákonem o obcích ã. 128/2000 Sb., vÏdy
fundovanû reagovat na Ïádosti a pﬁipomínky obãanÛ mûsta,
• jednotlivé ãleny zastupitelstva více
zainteresovat v pﬁípravné rozhodovací
fázi zaﬁazením do ustaven˘ch odborn˘ch v˘borÛ zastupitelstva a komisí rady,
• dodrÏovat zásady otevﬁené informovanosti obãanÛ o v‰ech dÛleÏit˘ch záleÏitostech mûsta prostﬁednictvím úﬁední
desky MûÚ, mûstského rozhlasu, Fry‰táck˘ch listÛ, webov˘ch stránek aj.,
• ﬁe‰it dopravní pﬁetíÏenost krajské
komunikace stﬁedem mûsta úsilím
o vãasnou konkretizaci plánované rychlostní silnice R 49.1 Hulín – Zlín, dbát
na to, aby v˘stavba této silnice mûla co
nej‰etrnûj‰í dopady na Ïivotní prostﬁedí
mûsta, na obyvatele jeho místní ãásti
Dolní Ves,
• pokraãovat v pﬁípravû územním plánem mûsta vybran˘ch lokalit pro budoucí zástavbu RD (budoucí MK Za ‰kolkou,
Za hﬁbitovem, území mezi Hﬁbitovní
a Kvapilovou ulicí),
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• pﬁednostnû prosadit v˘stavbu nové
hasiãské zbrojnice v areálu TS mûsta,
• dokonãit v Dolní Vsi – V˘lantech kanalizaãní ﬁad s úpravou místní komunikace,
• dokonãit investiãní opravu MK
Hornoveská III vãetnû chodníku,
• na Vítové usilovat o realizaci kanalizace a dokonãit dûtské hﬁi‰tû pod lesem do pﬁijatelné uÏitkové podoby,
• pokraãovat v opravách komunikací
a chodníkÛ v okrajov˘ch ãástech mûsta,
• na Îabárnû realizovat úpravu chodníku ve stﬁední ãásti prÛjezdové krajské
silnice II/490,
• pﬁipravit pﬁestavbu b˘valé kotelny u
Z· na úãelové kulturní zaﬁízení mûsta,
• projekãnû pﬁipravit a postupnû uskuteãÀovat rekonstrukci námûstí vãetnû instalace nového osvûtlení a v˘stavby okrasn˘ch stromÛ v okrajov˘ch pásech s ﬁe‰ením prostoru kolem kostela,
• nadále pokraãovat v zavedeném
systému svozu a likvidace komunálního
odpadu vã. tﬁídûní odpadu obãany mûsta, vylep‰ovat doplÀkové sluÏby (‰tûpkování dﬁevní hmoty, sbûrné kontejnery
na dvoﬁe TS apod.),
• podporovat aktivity zájmov˘ch organizací i obãansk˘ch sdruÏení, které vytváﬁejí podmínky pro práci se ‰kolní i
star‰í mládeÏí v jejím volném ãase – v
mûstském rozpoãtu navy‰ovat podpÛrné fondy,
• usilovat o stoupající úroveÀ vzdûlávání a v˘chovy dûtí – ÏákÛ ve ‰kolsk˘ch
zaﬁízení mûsta (mateﬁská, základní a umûlecká ‰kola), vytváﬁet pro nû vhodné
materiální podmínky,
• finanãnû podporovat aktivity ‰kolsk˘ch zaﬁízení mimo vyuãování, které or-

ganizují pro své Ïáky v rámci protidrogového programu,
• aktivnû spolupracovat s okolními
obcemi sdruÏen˘mi v mikroregionech
Lukovské podhradí a Zlínsko s cílem
rozvoje hudebních, v˘tvarn˘ch, literárních a divadelních tradic v na‰em mûstû,
• usilovat o zﬁízení cyklostezek, procházejících mûstem v rámci mikroregionÛ,
• organizovat a podporovat tradiãní
akce typu Mikulá‰sk˘ch trhÛ, pﬁehlídky
dechov˘ch hudeb, hudebních a v˘tvarn˘ch aktivit, zejména mlad˘ch obãanÛ,
jako Fry‰táck˘ mal˘ svût,
• pﬁipravit budovu b˘valého mûstského kina, pﬁípadnû i nádvoﬁí radnice k víceúãelovému vyuÏívání hudebními a jin˘mi umûleck˘mi soubory,
• podporovat nadále rozvoj sportovních aktivit, zejména v oddílech kopané,
odbíjené, stolního tenisu, turistiky aj.
• podporovat ãinnosti novû zaloÏeného klubu dÛchodcÛ ve Fry‰táku,
• rozvíjet a smûrem k mládeÏi a k zájmov˘m organizacím ve mûstû roz‰iﬁovat druÏební styky se stﬁedoslovenskou
obcí MuráÀ v návaznosti na zaloÏenou
tradici pﬁed 52 lety.
VáÏení obãané, ná‰ volební program
je samozﬁejmû pruÏn˘, schopn˘ reagovat na sloÏení budoucího Zastupitelstva
mûsta Fry‰táku a také na pﬁíznivûj‰í finanãní zdroje mûstského rozpoãtu.
Pﬁedkládáme Vám volební program
âSSD a NK: splÀuje-li Va‰e pﬁedstavy o
dal‰ím smûru rozvoje mûsta Fry‰táku,
dejte mu své hlasy zvolením kandidátÛ
âSSD a NK!

Ve Zlínû 14. záﬁi 2006

Otevﬁen˘ dopis
VáÏen˘ pane starosto, zastupitelé a obãané Fry‰táku.
Je mi velmi líto, Ïe se, vzhledem k mé zahraniãní cestû nemohu osobnû
zúãastnit oslav první písemné zmínky o Va‰em mûstû.
Fry‰ták je jedním z nejv˘znamnûj‰ích mûst Zlínského regionu.
I kdyÏ v bezprostﬁední blízkosti Zlína, nikdy se nenechal zastínit a vÏdy byl
v˘znamn˘m sídlem.
Je namístû dodat, Ïe stejnû tomu tak je i nyní, a to díky aktivitû vedení radnice i obãanÛ samotn˘ch jak na poli budování mûsta, tak i v oblasti kulturního
a spoleãenského Ïivota.
Pﬁeji v‰em obãanÛm mûsta Fry‰táku do dal‰ích let hodnû spokojenosti
a osobních i pracovních úspûchÛ.
Zdraví Alena GajdÛ‰ková, senátorka

FRY·TÁCKÉ LISTY 10/2006

FL10/2006 27.9.2006 14:14 Stránka 11

Z P R Á V Y

Z

L U K O V E Č K A

Vážení spoluobčané – voliči!
BlíÏí se komunální volby do Zastupitelstva obce Lukoveãek (ZOL), proto si dovolujeme pﬁedstavit kandidáty, kteﬁí jsou
ochotni se aktivnû podílet v pﬁí‰tím volebním období na bezproblémovém chodu a rozvíjení na‰í krásné obce.

SDRUÎENÍ NEZÁVISL¯CH KANDIDÁTÒ ZA LUKOVEâEK KRÁSNùJ·Í - SDRUÎENÍ NEZÁVISL¯CH KANDIDÁTÒ
1. Miroslav Krajãa
58 let, starosta obce, bydli‰tû Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti

3. Eva Nohová
47 let, úãetní, bydli‰tû Lukoveãek,
bez politické pﬁíslu‰nosti

2. Hana Plháková
53 let, vychovatelka, bydli‰tû Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti

4. Ing. Ludvík Nejedl˘
58 let, realitní kanceláﬁ, bydli‰tû
Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti
placená inzerce

5. Anna Horáãková
44 let, uãitelka M·, bydli‰tû Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti
6. Eduard Horáãek
72 let, dÛchodce, bydli‰tû Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti
7. Oldﬁich Krajãa
49 let, elektrotechnik, bydli‰tû Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti
8. Jarmila Kojecká
39 let, sociální pracovnice, bydli‰tû
Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti
9. Svatopluk Divila
32 let, vedoucí skladník, bydli‰tû
Lukoveãek, bez politické pﬁíslu‰nosti

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Jana Uhrová

60 let

OBEC LUKOVEâEK
nabízí

k pronájmu
obecní pozemky
vedené jako trvalé travní porosty
v k.ú. Lukoveãek
*
parc. ã. 503/4
o v˘mûﬁe 39.544 m2
*
parc. ã. 507/1
o v˘mûﬁe 69.840 m2
pí. Nováková
tel.: 776 723 837
Fryšták

MoÏnost pronájmu od 1. 1. 2007.
BliÏ‰í informace na adrese:
Obec Lukoveãek, Pﬁílepská 120,
Lukoveãek, 763 16 Fry‰ták
tel. 577 158 394, 577 158 397,
724 190 300
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V sobotu se pak na start závodu vydala ãásteãnû po trati longové kategorie, ãásteãnû po trati vlastní rovnûÏ velmi poãetná skupina midov˘ch závodníkÛ. âekalo je témûﬁ 40 km na jejichÏ
zdolání mûli 14 hodin.
V nedûli pak probûhlo slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ obou závodÛ, které
nepokazil ani siln˘ a vytrval˘ dé‰È.
V‰ichni závodníci obdrÏeli diplomy, triãka s logem závodu a drobné upomínkové pﬁedmûty. Ti nejlep‰í potom hodnotné ceny od ‰tûdr˘ch sponzorÛ – firem
Bono, Candy, ManMat, Green sport,
Bufo, J.A.C. a dal‰ích.
Zajímavostí bylo umístûní Romana
BaláÏe, kter˘ absolvoval long i mid
a stal se tak dvojnásobn˘m vítûzem ve
své kategorii. Také zlínská zástupkynû
Zdenka Lednická obhájila své loÀské ví-

Prázdninová akce
- Fryštácký Dogtrekking /2. ročník
Úspû‰n˘ první roãník Fry‰táckého dogtrekkingu uspoﬁádan˘ v loÀském roce
nenechal nikoho na pochybách, Ïe o jeho pokraãování bude z ﬁad závodníkÛ velk˘ zájem.
Organizace závodu zaﬁazeného do seriálu Mistrovství âR v dogtrekkingu se
opût ujal Musher’s Club Pohoda Starovice za laskavé podpory mûsta Fry‰táku.
V areálu Domu Ignáce Stuchlého se
jiÏ ve ãtvrtek 10. 8. se‰lo témûﬁ 70 závodníkÛ z celé âR, vãetnû nûkolika
úãastníkÛ ze Slovenska, se sv˘mi psy,
kde je pﬁivítal ﬁeditel závodu Bronislav
RÛãka. Veãer byl zahájen obvykl˘m
musher meetingem a rozpravou o trati.
Slavnostní nádech mu dodala oslava
kulatého Ïivotního jubilea (70) jednoho
z nejúspû‰nûj‰ích závodníkÛ v muÏské
kategorii nad 40 let, ãlovûka velmi
skromného, laskavého, se smyslem
pro humor, pana Miloslava Slamûníka,
pﬁezdívaného „Junior“.

12

Páteãní start závodu v kategorii long
(90,5 km v ãasovém limitu 50 hod.)
probíhal prÛbûÏnû od 7.00 hod. z námûstí ve Fry‰táku. Oproti loÀskému
prvnímu roãníku, kter˘ vedl po turisticky hojnû nav‰tûvovan˘ch místech Host˘nsk˘ch vrchÛ (Sv. Host˘n, Tesák, Troják, Rusava atd.), byla leto‰ní devadesátikilometrová traÈ vedena po ménû
znám˘ch, nicménû velmi krásn˘ch a zajímav˘ch místech zdej‰ích hor a provûﬁila fyzickou zdatnost v‰ech zúãastnûn˘ch.

tûzství i pﬁes nedávné zdravotní potíÏe.
Doufáme Ïe se brzy mezi startujícími
objeví i fry‰táck˘ zástupce. Podûkování
za úspû‰nou sportovní akci patﬁí v‰em
sponzorÛm, mûstu Fry‰táku, zamûstnancÛm DISu, úãastníkÛm závodu a realizaãnímu t˘mu. BliÏ‰í informace o dog
trekkingu, pravidlech a poﬁádan˘ch závodech najdete na internetu:
http://www.tombru.com
V¯SLEDKY LONG (91 km):
Kategorie DTM1 (muÏi do 40 let):
1. místo – Ivan Ulã; 2. místo – Luká‰
âechura; 3. místo - Jaroslav ·evãík
Kategorie DTW1 (Ïeny do 35 let): 1.
místo – Markéta Slamûníková; 2. místo
– Lucie Hübnerová; 3. místo – Hana
Tycarová
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Kategorie DTM2 (muÏi nad 40 let): 1.
místo – Roman BaláÏ; 2. místo –
Miloslav Slamûník; 3. místo – Jan
Moravec
Kategorie DTW2 (Ïeny nad 35 let): 1.
místo – Eva Valentová; 2. místo – Ivana
Dvoﬁáková; 3. místo – Monika âerná
V¯SLEDKY MID (37 km):
Kategorie DMM1 (do 40 let): 1. místo – Teleck˘ Tomá‰; 2. místo – Machovsk˘ Filip; 3. místo - Jurenka Josef

Kategorie DMW1 (Ïeny do 35 let): 1.
místo – ·evelová Marie; 2. místo –
Tomá‰ková Jana; 3. místo – Knotková
Ivana ml.
Kategorie DMM2 (muÏi nad 40 let):
1. místo – Roman BaláÏ; 2. místo –
Pûkn˘ Petr; 3. místo – Pospí‰il Jaroslav
Kategorie DMW2 (Ïeny nad 35 let):
1. místo – Lednická Zdenka; 2. místo –
Brzkovská Dana; 3. místo – Knotková
Ivana
-br-

Prázdniny se pﬁehouply do své druhé poloviny a poãasí jako by si s námi pohrávalo. Úmorné teploty vystﬁídaly dlouhé lijáky a záplavy. Poﬁadatelé tak spolu se
závodníky leto‰ního Fry‰táckého dogtrekkingu byli zvûdaví jaké nástrahy jim pﬁíroda uchystá.
Dogtrekking - turistika se psem na extrémnû dlouhé vzdálenosti láká stále více lidiãek s jejich ãtyﬁnoh˘mi kamarády. KaÏd˘ úãastník jde na vlastní riziko a proto musí dobﬁe zváÏit jak síly svoje i svého psa a orientaãní schopnosti se oãekávají jako samozﬁejmost. Délka trati je urãena podle kategorie Long (nad 80 km),
nebo Mid (do 40 km) pro ty kdo si chce dogtrekking vyzkou‰et.
V roce 2006 je celkem sedm závodÛ, Fry‰táck˘ dogtrekking je pát˘m v poﬁadí
a jednotlivé v˘sledky se zapoãítávají do seriálu Mistrovství âeské republiky.
Druh˘ roãník Fry‰táck˘ dogtrekking byl odstartován v pátek 11. srpna 2006
z námûstí ve Fry‰táku. Jeho celková délka mûﬁila 91 km s ãasov˘m limitem 50
hod. a byla vedena po kopcích Host˘nsk˘ch vrchÛ a okolních obcích. Na startu longu bylo pﬁipraveno 66 závodníkÛ a závod úspû‰nû dokonãilo 56 z nich.
V sobotu 12. srpna 2006 byl rovnûÏ odstartován Mid o celkové délce trasy 37
km a na start se postavilo 47 závodníkÛ, nedokonãil pouze jeden.
Celá leto‰ní akce byla ve znamení narozenin pana Milo‰e Slamûníka, kter˘ slaví své kulaté sedmdesáté narozeniny. Legendární postava dog trekkingÛ svojí vytrvalostí, elánem a vitalitou je pﬁíkladem pro mnohem mlad‰í z nás, pﬁejeme mu
hlavnû hodnû zdraví a dal‰í kroky na zajímav˘ch v˘pravách.
Na rÛzná pﬁekvapení trati musíme b˘t pﬁipraveni, a tak z nás na chvíli stanou
honáci jako za star˘ch ãasÛ kdyÏ jsme najednou uprostﬁed stáda krav. Nepﬁíjemná
je ztráta rÛzn˘ch pﬁedmûtÛ jako napﬁíklad br˘le, ale pokud ztratíte itineráﬁ trati tak
to je opravdu smÛla. Pﬁes v‰echny nástrahy a záludnosti trati se v‰em podaﬁilo najít správn˘ smûr a na sklonku dne nalézt vhodné místo pro bivak. Touha dorazit do
cíle nutí mnohé jít dále tmavou nocí, a tak jako bludiãky problikávají ãelovky mezi
stromy. Únava narÛstá a zaãíná bolet celé tûlo, noãní odpoãinek potﬁebuje také
ná‰ pes. Dal‰í den pﬁichystal probuzení do chladného rána, tak rychle najíst a co
nejdﬁíve vyrazit dál. Mlha pﬁevalující se nad smrky v údolí vytváﬁí nádhernou scenérii kterou jinak nelze spatﬁit. Pro zahﬁátí trochu bûhu a po dal‰ích kilometrech
sluníãko jiÏ vykukuje z mlÏného závoje. Koneãnû se objevují stavení a moÏnost doplnûní zásob, zaãínáme potkávat na‰e kamarády kteﬁí startovali na krátkou traÈ.
"A do cíle mi zb˘vá uÏ jen deset mil," broukám si pro sebe. Nejhor‰í kdyÏ pro bolest svoji ãi psa uÏ nemÛÏe‰ dál a musí‰ to vzdát. Pokraãujeme dál, je pozdní odpoledne a obloha se zatahuje mraky, zaãíná pr‰et a zaãíná b˘t docela chladno. Do
cíle zb˘vá poslední ãást, jeÏ se zdá nekoneãná, jen chladn˘ dé‰È zpívá monotónní
píseÀ do kroku. Koneãnû v cíli, nyní teplá sprcha pÛsobí jako léãiv˘ balzám a za
chvíli spánek zavírá mé oãi. Tak konãí dlouhé dva dny, a v‰e se vrátí zase do star˘ch kolejí, budu v‰ak bohat‰í o dal‰í zajímavé záÏitky a nová hezká místa na‰í zemû.
Je nedûle a stále pr‰í, vyhla‰ování vítûzÛ probíhá v provizorních prostorách, cenu dostává kaÏd˘ úãastník. Nebudu jmenovat vítûze protoÏe kaÏd˘ kdo dojde do cíle je vítûzem sám nad sebou. Vím Ïe pﬁí‰tí rok se sv˘m ãtyﬁnoh˘m kamarádem se
zase vrátíme a budeme opût obdivovat nádheru na‰í krajiny, touÏit splynout s pﬁírodou a stát se tak její souãástí.
Tak se louãíme s pﬁáním zase za rok navidûnou ve Fry‰táku.

Vodohospodáﬁi kontrolují
a roz‰iﬁují síÈ hydrantÛ
Zlínská vodárenská postupnû nahradí nûkteré podzemní hydranty za nové
nadzemní. V kaÏdé obci v okrese tak
bude minimálnû jeden nadzemní hydrant, kter˘ usnadní práci místním hasiãÛm. Zlínská vodárenská umístí do
konce ﬁíjna na pÛl stovky nadzemních
hydrantÛ. Kontrola v‰ech hydrantÛ je
provádûna pravidelnû.
“V rámci této kontroly byla v souãinnosti s HZS a starosty obcí vytypovaná
místa tak, aby v kaÏdé vût‰í obci, kde
se nachází veﬁejn˘ vodovod a umoÏÀují to technické podmínky, byl osazen
dle velikosti obce jeden nebo více nadzemních hydrantÛ,“ uvedl Ing. Pavel
Krajãa, manaÏer provozu Pitná voda
Zlín. Plán roz‰íﬁení a kontroly sítû hydrantÛ vypracovala Zlínská vodárenská na základû poÏadavkÛ obecních
úﬁadÛ, investorÛ a HZS ZK.
Vodohospodáﬁi stávající hydrantovou
síÈ pomocí oddûlení geografického informaãního systému (dále jen GIS)
zmapovali a provedli rozdûlení hydrantÛ. Asi 120 nejdÛleÏitûj‰ích hydrantÛ
bude kontrolováno jednou za rok a
zbytek (cca 3700 ks) jednou za pût
let. Plán kontroly tedy znamená, Ïe síÈ
hydrantÛ je nahodil˘m v˘bûrem rozdûlena tak, Ïe kaÏd˘ rok bude zkontrolována a odzkou‰ena jedna pûtina hydrantÛ v kaÏdé obci, kde se nachází
veﬁejná vodovodní síÈ.
V˘sledky kontrol jsou pﬁedávány do
oddûlení GIS spoleãnosti Zlínská vodárenská, které mapy aktualizuje
a udrÏuje. Data z GIS jsou poskytována krajskému úﬁadu do projektu
Jednotné digitální technické mapy
Zlínského kraje (www.jdtm-zk.cz) a na
Krajsk˘ hasiãsk˘ záchrann˘ sbor, kde
jsou k dispozici v‰em zainteresovan˘m sloÏkám.
Helena Koutná
Zlínská vodárenská, a.s.

PODĚKOVÁNÍ
Dûkujeme obãanÛm mûsta a Mûstskému úﬁadu ve Fry‰táku za projevenou
pﬁízeÀ a podporu pﬁi oslavách 650. v˘roãí první písemné zmínky o Fry‰táku.
V bohatém programu oslav, kter˘ pﬁinesl mnoho nev‰edních záÏitkÛ, jste pamatovali na na‰e klienty. ObdrÏeli jsme
z rukou pana starosty v˘tûÏek ze vstupného krásného pﬁedstavení Divadla
Radka Brzobohatého ve v˘‰i 13 400,- Kã!
Tato finanãní ãástka bude pouÏita na zakoupení polohovací postele pro klienta,
kter˘ je zcela odkázán na na‰i péãi. Je
milé vûdût, Ïe do Fry‰táku patﬁíme.
Obyvatelé a zamûstnanci Hrádku
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Oslavy 650. výročí
první písemné zmínky o Fryštáku
Fryšták 9.- 17. září 2006
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Svatý František – ani léto, ani kožíšek
Po tisíce let pﬁetváﬁel ãlovûk pﬁírodu, rostliny, Ïivoãichy, krajinu i sám sebe neustál˘m zasahováním do pﬁirozeného bûhu pﬁírodních procesÛ. Své zku‰enosti, ãasto draze placené, vkládal do struãn˘ch, jadrn˘ch, snadno zapamatovateln˘ch slovních formulací. Proto jsou lidové pranostiky jedním z nejcennûj‰ích odkazÛ minulosti.
O svaté Brigitû, b˘vá mlha v úsvitû (8. 10.)
Svatá Terezie z rosiãky, nadûlává perliãky (15. 10.)
Svat˘ Gál, babí léto vzal (16. 10.) Gallus = Havel

Svatá Vor‰ila, jíní nasila (21. 10.)
Na ·imona a Judy, zima je tady (28. 10.)
Svat˘ Marcel tepl˘ není, vodu v led snadno mûní (30. 10.)
Biskupské gymnázium Ostrava

Život na DISu
V tichosti jsme oslavili 40. v˘roãí
knûÏského svûcení Cyrila Juro‰ky.
Vûﬁím tomu, Ïe je‰tû do konce tohoto roku si budete moci pﬁeãíst, jak
v dobách hluboké totality se provádûla
svûcení. Zatím ve‰ker˘ voln˘ ãas musíme vkládat do fini‰ování rekonstrukce
jídelny, která je poslední ãástí celé
technologie kuchynû. Je‰tû k tomu pﬁidáváme podﬁezání objektu, zru‰ení
schodÛ pﬁi vstupu – vybudování rampy
a vytvoﬁení nového vstupu od hlavního
schodi‰tû. Venkovní ãást, jak je vidût
na fotce, uÏ má svou finální podobu.
Je ãas myslet na vánoãní dárky.
K mání jsou nové katalogy nakladatelství Portál a nejnovûj‰í novinky z kniÏní
produkce. Je z ãeho vybírat.

10 let DISu
O víkendu 27.-29. ﬁíjna si pﬁipomeneme 10. v˘roãí vzniku Domu Ignáce
Stuchlého. Pozveme v‰echny zamûstnance a civiláky, kteﬁí Fry‰tákem pro‰li.
Hlavní oslavy budou soustﬁedûny na sobotu. Na programu bude slavnostní dûkovná m‰e svatá (11.00 hod ve farním
kostele), bohatá nabídka nostalgick˘ch
disáck˘ch aktivit (14.30 hod na DISu),
galaveãer s taneãní zábavou (20.00
hod vstupné 50Kã), ale pﬁedev‰ím prostor a ãas na setkání, vzpomínání, prohlíÏení kronik a fotografií.

P. Cyril Juro‰ka
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Ze vzpomínek P. Michaela Martinka
uvádíme:
„První akci jsme pﬁipravili na podzimní prázdniny (23.–26. 10). Jmenovala se Otvíráme a mûlo to b˘t oficiální
zahájení ãinnosti s mládeÏí v DISu.
Nakonec na ni sice místo plánovan˘ch
100 lidí pﬁijelo necel˘ch 40, ale i tak
splnila svÛj úãel. Pﬁesto uÏ v prvním roce jsme zorganizovali dvû masovky, které se pak staly tradicí: Silvestr a Velikonoce. Zajistili jsme dva podzimní turnusy exercicí pro salesiány a nabízeli
jsme sluÏby jin˘m církevním skupinám.
Tento start by nebyl moÏn˘, kdyby
se nena‰li lidé, kteﬁí byli zapálení pro
spoleãnou vûc a kteﬁí vûnovali DISu
svÛj ãas a své schopnosti. Zaãínali
jsme ve ãtyﬁech: z Pardubic se mnou
pﬁi‰la Magda Ehrlichová, na‰li jsme
Helenu Vávrovu ze ·umperka a Honzu
Krãmu, kterého jsme zdûdili po panu
faráﬁi Josefu Honkovi.
Z Fry‰taãanÛ se nás nejvíce ujala
rodina Ko‰ákova. Vzpomínám si na jednu epizodu z úplného zaãátku: KdyÏ
jsem se je‰tû v srpnu ptal telefonem
svého osvûdãeného poradce Jirky
Kopﬁivy, jestli by nemûl nûjak˘ tip na
levn˘ odvoz vûcí z Pardubic do
Fry‰táku, tak se chvilku zamyslel a pak

ﬁíká: Jo, zavolám ke Ko‰ákÛm… A kdyÏ
jsem pﬁijel poprvé do Fry‰táku, uÏ jsem
sedûl u Ko‰ákÛ na veãeﬁi a plánovali
jsme co a jak. Bylo to povzbuzující setkání pro obû strany.“

Na co v říjnu
6. - 7. ﬁíjna

MANDALA

Stﬁecha nová, ale strohá.
Co takhle ji rozesmát.
Velké kruhy, kola, svûty
a do kruhu tﬁeba kvûty.
Od pátku veãer budeme si povídat
o v˘znamu barev, tvarÛ a v‰em, co se
kolem mandal toãí. V sobotu pak proti
slunci pﬁivﬁem oãi a tam ve stﬁechách,
kde ãlovûk ztrácí z ãasu strach, roztanãíme ‰tûtce, ‰tûtky a, stejnû jako vloni
na garáÏová vrata, vykouzlíme velkou
mandalu, která bude z dálek ‰ir˘ch vidût.
Vede: Mirka Knedlová
7. ﬁíjna
diStﬁecha
...no co kouká‰? Je‰tû stále se
nám nepodaﬁilo na‰i milou dobrou stﬁechu doNATÍRAT.
Práce uÏ není tolik jako na zaãátku,
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placená inzerce

Hra Neposedná tyãka

KOUPÍM
vût‰í garáÏ
nebo men‰í stodolu
pro uskladnûní
pﬁívûsn˘ch vozíkÛ
ve Fry‰táku a okolí.
***

tel.: 604 280 639
577 912 701
tak pﬁijì a ‰tûtkou tam i pozpátku pomoz nám stﬁe‰e nov˘ lesk dát. Budeme
se smát, natírat a snad i dobrého
k snûdku najde se cos.
Vede: Pavel Kosmák
a Vladimír Kopﬁiva
7. - 8. ﬁíjna

Jak˘ si to udûlá‰...
(takov˘ to stejnû nemá‰)
A uÏ je to tu zas... a znova - ta potﬁeba my‰lenky. Má‰-li dobré nápady,
pﬁijì k nám v sobotu naveãer. Pﬁi dobrém nápoji se tvá idea do programu zapojí. Tû‰íme se. (Dobr˘ nápad je spojit
tﬁeba natírání stﬁechy a pak tohle plánování programu na pﬁí‰tí poloLETÍ.)

13. – 15. ﬁíjna
Divoká voda – Vavﬁineck˘ potok
Leto‰ní disácko-vodáckou sezónu
opût zakonãíme na Vavﬁinci. Jindy vyschl˘ Vavﬁineck˘ potok se promûní
v pûknou divoãinu. Potok má úzké, místy kamenité dno s velk˘m spádem – pe-

ﬁejnaté úseky stﬁídají pﬁírodní jízky
a meandry s vymlet˘mi bﬁehy. Je tﬁeba
dát pozor na nízké lávky, vrbiãky a padlé stromy. Zku‰en˘ vodák (nebo i prÛmûrn˘ - kter˘ se rád koupe) by nemûl
mít problém – pouze pﬁed Tou‰icemi
nás ãeká krátká, ale obtíÏná kaskáda
vhodná jen pro opravdu zdatné jezdce
a adrenalinové povahy.
V cenû místní pﬁeprava, vodáck˘
a tábornick˘ materiál a nocleh pod stﬁechou. Stravování bude z vlastních zásob ãi úspor.
Vede: Pavel Kosmák
14. ﬁíjna 2006
Paintball
A máme tu koneãnû dal‰í Paintball!
Jestli jsi nestihl pﬁede‰lé 3 soboty
a chce‰ si tuto novodobou hru na vojáky vyzkou‰et nebo zopakovat tak se
k nám pﬁidej. Válãit se bude znovu v Îopech u Hole‰ova.
Min. vûk: 15let
Vede: Michal Hladk˘

Venkovní úpravy rampy

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.

âajovna

-Múzick˘ klub
program na ¤ÍJEN
ât 5. 10., 17:00
REFLEXNÍ TERAPIE- zahájení kurzu
So 7. 10., 20:00
BUBNOVAâKA - setkání pﬁíznivcÛ etnické hudby
ât 12. 10., 17:00
REFLEXNÍ TERAPIE- kurz
So 14. 10., 20:00
TONDOVA TANâÍRNA
ât 19. 10., 17:00
REFLEXNÍ TERAPIE - kurz
ât 19. 10., 19:30
MARTIN VICHEREK - koncert
So 21. 10., 20:00
TOOL - poslechov˘ poﬁad
Ne 22. 10., 19:00
VEâER DESKOV¯CH HER
ât 26. 10., 17:00
REFLEXNÍ TERAPIE - kurz
So 28. 10., 20:00
KA·EL MIMINKA - koncert

kontakt:

DÛm Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065
e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z

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
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FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA
(FRY·TÁK)
Kapela s pÛvodním názvem „Gottwaldovská 12“ vznikla v roce 1985. Základ
této hudby tvoﬁili vût‰inou b˘valí Ïáci
ZU· Zlín. Od roku 1989 nese nov˘ název
Fry‰tácká Javoﬁina. Od samého poãátku
vede hudbu umûleck˘ vedoucí Libor
Mikl, kapelníkem je Jindﬁich PoníÏil.
Kapela má v repertoáru skladby vala‰ské, slovácké i ãeské, dále skladby taneãní i úpravy hudby váÏné.
Hudba úspû‰nû spolupracuje s ﬁadou
skladatelÛ a textaﬁÛ: V. MaÀas ml., J.
Hájek, D. Brázda, S. Pûnãík a dal‰í.
Absolvovala nûkolik festivalÛ u nás (Zlín,
Lideãko, Vala‰ské Klobouky, KmochÛv
Kolín), ale i v zahraniãí (SRN, Rakousko,
Itálie, Polsko, Turecko). Nejvût‰ího úspûchu dosáhla v roce 1996 na hudebním festivalu „Zlatá kﬁídlovka“ v Hodonínû, kde skonãila na 2. místû a 2. místo
z festivalu „Vejvoda Zbraslav“ v r. 2000.
Dechová hudba natoãila nûkolik CD
nosiãÛ: „Pozdrav z vala‰sk˘ch kopcÛ“,
MC „Na‰e Vala‰sko“ s dechovou hudbou Lideãanka, CD „Penízek vdûãnosti“
a CD „Krásná pﬁátelství“.

Informace o napojení na kanalizaci
V souvislosti s dlouhodob˘m a podrobn˘m monitorováním kanalizaãní sítû pomocí kamerového vozu si dovolujeme upozornit obãany, Ïe vypou‰tûní odpadních
vod do kanalizace pro veﬁejnou potﬁebu bez uzavﬁené písemné smlouvy o odvádûní odpadních vod je povaÏováno za NEOPRÁVNùNÉ, a to dle zákona o vodovodech
a kanalizacích ã. 274/2001 Sb. v platném znûní. Neoprávnûné vypou‰tûní odpadních vod do kanalizace je pﬁestupkem nebo správním deliktem, za kter˘ mÛÏe
b˘t pﬁíslu‰n˘m obecním úﬁadem obce s roz‰íﬁenou pÛsobností uloÏena pokuta aÏ
do v˘‰e 100.000,- Kã.
Z tohoto dÛvodu budou od 1. 3. 2007 pﬁíslu‰nému vodoprávnímu úﬁadu, pﬁípadnû i Policii âR, ohla‰ovány v‰echny zji‰tûné pﬁípady neoprávnûného vypou‰tûní odpadních vod do kanalizace pro veﬁejnou potﬁebu, provozované Zlínskou vodárenskou, a.s., a dále bude za dobu neoprávnûného vypou‰tûní odpadních vod doúãtováno stoãné.
Do 1. 3. 2007 mohou majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veﬁejnou
kanalizaci provozovanou Zlínskou vodárenskou, a.s. bez jakékoli sankce nebo zpoplatnûní pﬁihlásit kanalizaãní pﬁípojku a uzavﬁít smlouvu o odvádûní odpadních vod.
To lze provést kdykoli nahlá‰ením va‰ich kontaktních údajÛ na bezplatné lince 800
100 063. O dal‰ím postupu budete následnû vyrozumûni po‰tou. BliÏ‰í informace získáte po telefonu u paní Verbovské 577 124 233, e-mailem na: info@zlv.cz,
a nebo osobnû pﬁímo na Zákaznickém centru ve Zlínû-Loukách, Tﬁ. T. Bati 383,
760 49 Zlín. Úﬁední hodiny ZC: pondûlí a stﬁeda 8 – 11, 12 – 17 a ve ãtvrtek
8 – 11 hod.
Ve Zlínû dne 1. ﬁíjna 2006

Zámek Holešov - Výzva
pro pamětníky a sběratele

Vítovecká „1“
MIKLOVCI (VÍTOVÁ)
Soubor vznikl na popud Pavla a Jiﬁího
Mikla v roce 1985 v místní ãásti Fry‰ták
– Vítová. Jedná se o ojedinûlé hudební
tûleso tzv. univerzál, kde vedle dechov˘ch nástrojÛ hrají i housle a harmonika.
Tradice univerzálních orchestrÛ byla ve
Fry‰táku veliká a Vítovecká 1 se snaÏí
na tyto hudební tradice navázat. V repertoáru souboru lze najít skladby J. Hotového, J. Stelibského, J. Mottla, K. Valdaufa, K. Vacka, J. Vejvody, A. Boroviãky
a jin˘ch autorÛ 30 aÏ 60 let 20. století.
Pro svÛj, dnes jiÏ ojedinûl˘ charakter, kapela oslovuje ponejvíce star‰í generaci,
která si je‰tû pamatuje slávu vesnick˘ch
univerzálních kapel.

Kontakt:
Libor Mikl, Vítová 52, 763 16 Fry‰ták,
tel.: +420 777 200 027
www.webpark.cz/javorina
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Mûsto Hole‰ov vyz˘vají a Ïádá v‰echny pamûtníky, sbûratele i ostatní pﬁíznivce, zdali by neposkytli ãi nenabídli
materiály t˘kající se zámku pro doloÏení podoby v˘znamné památky v urãit˘ch
obdobích. Jedná se o krátkodobé zapÛjãení tûchto vûcí. Ty jim budou obratem po zdokumentování vráceny.
Jde o fotografie, pohlednice a dopisnice, obrázky, kresby, plány, ale i vzpomínky a dal‰í, i na první pohled nezajímavé vûci a dokumenty.
Informace - spojení: odbor kultury
MûÚ Hole‰ov, Masar ykova 628,
769 17 Hole‰ov, tel.: 573 521 550
(552), mobil: 604 949 965.

Potﬁebujete se zbavit vraku?
Magistrát mûsta Zlína ve spolupráci s Technick˘mi sluÏbami Zlín organizuje prostﬁednictvím firmy Metal‰rot
Tlumaãov akci pro majitele automobilÛ vyﬁazovan˘ch z provozu.
Vozidla mohou obãané pﬁedat
v areálu Technick˘ch sluÏeb Zlín
v Loukách v sobotu 4. 11. 2006 v dobû od 9 do 12 hodin.
KaÏd˘ majitel pﬁedloÏí svÛj obãansk˘ prÛkaz a technick˘ prÛkaz vozidla.
Vozy musí b˘t kompletní, to znamená
vãetnû motoru a pﬁevodovky.
Pramen: www.mestozlin.cz

Zlínská vodárenská, a.s.

NA CALL CENTRUM
se obrátilo už 2 830 lidí
Za necelé tﬁi mûsíce provozu se na Call
centrum sluÏeb zamûstnanosti obrátilo
2 830 zájemcÛ o informace.
Call centrum sluÏeb zamûstnanosti zahájilo svou ãinnost 15. 6. 2006. Od té doby uÏ nemusí zájemci o informace z oblasti zamûstnanosti osobnû nav‰tívit úﬁad
práce. Získají je i po telefonu pﬁímo z domova nebo z kanceláﬁe.
Celkem 16 pracovníkÛ call centra je lidem k dispozici dennû od pondûlí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin na telefonním
ãísle 844 844 803. Zájemci mohou své
dotazy posílat také elektronickou cestou
na e-mail callcentrum@mpsv.cz.
Lidé se mohou na call centrum obracet
v pﬁípadû, Ïe budou potﬁebovat radu t˘kající se zprostﬁedkování zamûstnání, evidence na úﬁadu práce, vyplácení podpory
v nezamûstnanosti nebo rekvalifikace.
K dispozici jsou také informace z oblasti
trhu práce ãi aktivní politiky zamûstnanosti. V pﬁípadû, Ïe se zamûstnanec dostane do situace, kdy mu jeho zamûstnavatel nevyplácí mzdu z dÛvodu platební
neschopnosti, mÛÏe se obrátit na pracovníky kontaktního centra a ti mu poradí,
jak postupovat. Zájemci získají podrobnosti také o cílen˘ch programech vedoucích ke sníÏení nezamûstnanosti ãi o trhu
práce a zamûstnanosti v zemích EU. Lidé
se v call centru také dozví, kdo jim poskytne speciální poradenství (napﬁ. sluÏby
psychologa ãi jin˘ch odborníkÛ).
Pramen: www.mpsv.cz
FRY·TÁCKÉ LISTY 10/2006
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VELKÉ KINO ZLÍN - ŘÍJEN
1. ﬁíjna v 17 hodin
AUTA
USA-2006-116 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-Falcon-(0)
Velmi ambiciózní závodní auto Blesk
McQueen se bûhem cesty na velkolep˘
‰ampionát zatoulá do ospalé Kardanové Lhoty. Tady se nauãí, Ïe opravdová
radost ze Ïivota se neskr˘vá za cílovou
rovinkou, ale na cestû k ní...
ReÏie: John Lasseter
vstupné 70 Kã
1. ﬁíjna v 19.30 hodin
HAVANA BLUES
·panûlsko/Kuba/Francie-2005-110 minut-titulky-premiéra-CinemArt-(15)
Dva mladí rockoví kubán‰tí muzikanti Ïijí sice ve skromn˘ch podmínkách, ale
díky hudbû a pﬁátelÛm jsou v Havanû
‰Èastni. Chybí jim jen jediné - proslavit
se ve svûtû...
ReÏie: B. Zambrano
vstupné 75 Kã
2. ﬁíjna v 10 hodin
FKS
CO JE ·EPTEM
USA-2005-97 min.tit.-WarnerBros.-12)
Romantická komedie, v níÏ Jennifer
Anistonová hledá samu sebe...
V dal‰ích rolích Kevin Costner a Shirley
MacLaine
ReÏie: Rob Reiner
vstupné 25 Kã
2. – 4. ﬁíjna v 17 a v 19,30 hodin
VùJÍ¤ LADY WINDERMEROVÉ
USA/Velká Británie/Itálie/·panûlsko93 minut-premiéra-BLUE SKY FILM-(12)
Poku‰ení, sex, skandály… KaÏd˘ svat˘
má minulost. KaÏd˘ hﬁí‰ník má budoucnost. Helen Hunt a Scarlett Johansson
v romantické komedii podle pﬁedlohy
Oscara Wilda
ReÏie: Mike Barker
vstupné 80 Kã
5. – 11. ﬁíjna v 17 hodin
MRAVENâÍ POLEP·OVNA
USA-2006-89 minut-animovan˘-ãesk˘
dabing-premiéra-Warner Bros.-(0)
Kreslen˘ pﬁíbûh o tom, co se vám mÛÏe
stát, kdyÏ se svévolnû navezete do mravenãí kupky...
ReÏie: John A. Davis
vstupné 70 Kã
5. – 11. ﬁíjna v 19.30 hodin
LET âÍSLO 93
USA/Velká Británie-2006-107 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
11. záﬁí 2001. Teroristé unesli ãtyﬁi le-

tadla. Tﬁi zasáhla svÛj cíl. Tohle je pﬁíbûh ãtvrtého z nich…
Pﬁi natáãení filmaﬁi úzce spolupracovali
s pozÛstal˘mi po pasaÏérech a ãlenech
posádky a vyuÏívali v‰echny dostupné
materiály, které dokumentovaly osudn˘
let a události na jeho palubû, jeÏ vedly
aÏ k pádu letadla v Pensylvánii
ReÏie: Paul Greengrass vstupné 80 Kã
12.-13. ﬁíjna v 17 a 19.30 h
(a)
LET’S DANCE
USA-2006-100 min.-tit.-prem.-SPI-(12)
Taneãní romance o splnûn˘ch snech,
které spojí studentku elitní umûlecké
‰koly a rebela z chudinské ãtvr ti
Baltimoru…..
ReÏie. Anne Fletcher
vstupné 70 Kã
14. – 15. ﬁíjna v 17 a v 19.30 hodin
EXTRÉMNÍ SVAHY
USA-2005-110 minut-titulky-premiéraBLUE SKY FILM-(12)
Sjezd na hranû Ïivota – pût nejlep‰ích
prknaﬁÛ svûta, hory, adrenalin, riziko...
Pût nejlep‰ích snowboardistÛ svûta pﬁijíÏdí na Alja‰ku, kde se koná extrémní
závod ve snowboardingu. Své síly zmûní
v nejnepﬁístupnûj‰ím terénu – aÏ na sam˘ch vrcholcích zasnûÏen˘ch alja‰sk˘ch hor…
ReÏie: K. Curly, K. Harrison
vstupné 80 Kã
16. – 17. ﬁíjna v 17 a v 19,30 hodin
+ 18. ﬁíjna jen v 17 hodin
ÎENA VE VODù
USA-2006-110 minut-titulky-premiéraWarnerBros.-(12)
Cleveland Heep je údrÏbáﬁ v obrovském
obytném komplexu. Straní se lidí
a Ïije jen se sv˘mi porouchan˘mi spotﬁebiãi. Jednou v‰ak objeví tajemnou
mladou Ïenu Story, která Ïije v pﬁívodních ‰achtách pod bazénem obytného
komplexu...
ReÏie: M. N. Shyamalan vstupné 80 Kã
18. ﬁíjna ve 14 hodin
FKS
18. ﬁíjna v 19.30 hodin
Uzavﬁené pﬁedst. pro ãleny V.I.P.klubu
FINSKEM SE PSÍM SP¤EÎENÍM
Dal‰í poﬁad novináﬁe a cestovatele
Martina Dufka z Pelhﬁimova nás tentokrát zavede do Finska. Dokument vznikl
v bﬁeznu 2006 v drsn˘ch podmínkách
polární zimy, kdyÏ jeho autor Martin

Dufek spoleãnû jedním ãesk˘m a jedním slovensk˘m musherem absolvoval
465 kilometrÛ dlouh˘ trail se psími
spﬁeÏeními.
Vstupné: FKS 25 Kã
V.I.P. – vstup na prÛkaz T˘deníku
Zlínsko nebo na kupon z T˘deníku
Zlínsko
19. – 25. ﬁíjna v 17 a v 19.30 hodin
GRANDHOTEL
âR-2006-96 minut-prem.-Bontonfilm-(0)
Nová komedie Davida Ondﬁíãka se odehrává v hotelu Je‰tûd, tyãícím se nad
Libercem. V nûm pracuje údrÏbáﬁ
Fleischman (Marek Taclík), kter˘ není
schopen opustit své rodné mûsto.
KaÏd˘ den myslí na jediné. Vznést se
k nebi a uletût z hotelu, z Liberce, ze Ïivota, kter˘ se mu vÛbec nedaﬁí...
vstupné 80 Kã
26. ﬁíjna – 1. listopadu v 17 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francie/Dánsko-2006-78 minut-ãesk˘
dabing-animovan˘-premiéra-SPI-(0)
Dal‰í pﬁíbûhy z na‰í oblíbené vesnice
v Galii... V ãeském znûní Pavel Trávníãek, Ota Jirák, Lucie Vondráãková
ReÏie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller
vstupné 70 Kã
26. ﬁíjna – 1. listopadu v 19.30 hodin
SKRYTÁ IDENTITA
USA-2006-110 minut- titulky- premiéraWarnerBros.-(12)
Tajn˘ policista Billy Costigan (Leonardo
Di Caprio) je povûﬁen úkolem infiltrovat
zloãineckou síÈ, které pﬁedsedá boss
Costello (Jack Nicholson). Billy získá
Costellovu dÛvûru, jenÏe je tu Colin
Sullivan (Matt Damon), kter˘ zase získává u policie informace pro zloãineck˘
syndikát…
ReÏie: M. Scorsese
vstupné 80 Kã
V sobotu v 15 hodin hrajeme pro dûti
7. 10. – BAMBI 2 - USA-2005-ãesk˘ dabing
- 75 minut. Nová dobrodruÏství odváÏného kolou‰ka a jeho kamarádÛ
14. 10. – DÁ·ENKA II. - 68 min. - pásmo
21. 10. – BRUNDIBÁ¤I - 78 min. - pásmo
28. 10. – BROUâCI - BROUâKOVY TAJNOSTI
- 69 minut - pásmo

Vstupné 25 Kã
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA
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¤ÍJEN 2006
JUBILANTI

Bohumila Pli‰Èáková
Franti‰ek Jurãík
AneÏka Panãochová
Václav Mlãák
Vlastimila Odstrãilová
Anna Jadrníãková
Ing. Jaroslav âepick˘
Josef Heãko
Jarmila Vitásková
Marie Görigová
Zdenûk Lunda
Zdenûk Janda
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NAROZENÍ

Natálie Havalová
Jakub Veãeﬁa
Marek Rektoﬁík
Klára Koutná
Julie Jírová



ÚMRTÍ

Lenka Nedûlová ve vûku 58 let
Marie Vlãková ve vûku 94 let
Jiﬁí Sanitrník ve vûku 57 let
Miroslav Kováﬁ ve vûku 60 let
***

ZLATÁ SVATBA
- 50 let od uzavﬁení sÀatku
slaví Miroslav a Franti‰ka
DUBOV·TÍ z Dolní Vsi.
Do dal‰ích spoleãn˘ch let pﬁejeme
hodnû krásn˘ch spoleãn˘ch chvil,
proÏit˘ch ve zdraví a spokojenosti.

Rozmístění kontejnerů na jednotlivá stanoviště
při podzimním úklidu zahrádek ve Fryštáku
• Stﬁeda 11. 10. 2006

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

hostinec u ÎákÛ
u Lepy
u autobus. toãny v Dolní Vsi
na Pﬁehradní ulici

• âtvrtek 12. 10. 2006

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

u ·pice
u autobus. toãny v Horní Vsi
Horní Ves – Mexiko u lesa
u HorÀanky

• Pátek 13. 10. 2006

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

na Komenského za ãinÏáky
u Sokolovny
na Spojovací ul. u vodojemu
Vítová u obchodu

• Sobota 14. 10. 2006

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

Suché
Lukovské
Îabárna u Dﬁevopodniku
Hole‰ovská - u budovy ZDV

UpozorÀujeme obãany, Ïe do kontejnerÛ mohou umístit pouze odpad ze zahrádek, tj. trávu, listí, rostliny, ovoce, zeleninu apod.
Kontejnery budou pﬁistaveny ve stanoven˘ den mezi 11. – 13. hod. Odvoz bude
proveden následující den ráno mezi 7. – 10. hod.
Vyﬁizuje Radek Stiskálek, telefon 577 911 221

Muž, který (ne)měl křídla
Jedna z osobností symbolizujících to vzne‰ené i tragické na Fry‰táku 20. století. Nûkdo, jehoÏ bytí napovídalo, Ïe toto místo není pouh˘m bezejmenn˘m pﬁedmûstím ãehokoli, Ïe má snad nûjakou, byÈ i zasutou tváﬁ.
V jeho pﬁípadû zdání klamalo. Na toho, kdo nevûdûl, pÛsobil jako bezv˘znamná,
nicotná figurka. Pod om‰el˘m zevnûj‰kem se v‰ak ukr˘valo netu‰ené. Mû osobnû
fascinoval jeho ‰irok˘ kulturní rozhled, zejména opravdov˘ zájem o v˘tvarné umûní.
PokaÏdé, kdyÏ jeden z nejvût‰ích souãasn˘ch umûlcÛ zrozen˘ch ve Fry‰táku - sv˘m
rodi‰tûm neprávem ponûkud opomíjen˘ Jaroslav Hovadík - realizoval v˘stavu (na
vzdálenosti nezáleÏelo), mohli jste si b˘t jisti, Ïe vernisáÏ nav‰tíví jeho vûrní
Fry‰táãtí, mezi nûÏ patﬁil i on, pan Miroslav Kováﬁ, jehoÏ Ïivotní cesta byla nenápadnû ukonãena 30. srpna tohoto roku po ‰edesáti letech od narození.
Dûkuji Vám za to, Ïe jsem mûl moÏnost Vás poznat, pane Kováﬁi.
Jan Krãma

Svaz zahrádkářů Lukoveček
oznamuje, že provádí

Fry‰táck˘ klub Ïen
poﬁádá tradiãní

šrotování
a lisování jablek.

PODZIMNÍ BAZAR

Lisuje se ve středu a v sobotu
vždy od 9 hodin po celý den.
•••
Pytel šrotování stojí 30 Kč,
moštování 2 Kč za 1 litr.
Kdo má zájem,
ať zavolá na tel.
577 912 908
nebo 776 642 055

dûtského obleãení, obuvi
a sportovních potﬁeb
urãen˘ch k zimním sportÛm

ve dnech 16. - 18. ﬁíjna 2006
v prostorách DISu.
***
16. 10. (13 - 18 h)
- P¤ÍJEM vûcí do bazárku
17. 10. (13 - 17 h)
- PRODEJ
18. 10. (14 - 16 h)
- V¯DEJ neprodan˘ch vûcí

KLUB MAMINEK
FRYŠTÁK
Setkání probíhá vÏdy od 9 do 11 hod.
v prostorách fary - vÏdy v úter˘.
Kontakt:
Jana Jasenská, 577 912 488,
mobil: 737 040 427
10. 10. 2006 Tvoﬁení s mal˘mi dûtmi
(tiskátka, malování,....upﬁesníme)
24. 10. 2006 Beseda s pí. Rakovou
- zdravá v˘Ïiva, stravování mal˘ch dûtí
Pﬁijìte mezi nás kdykoliv
budete mít ãas a chuÈ.
Vezmûte s sebou svaãinu a pﬁezÛvky
jak pro dítû, tak i pro sebe.

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