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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 4/2007/V ze dne 21. února 2007 (V˘bûr)
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2007/V/2 ze dne 29. 1. 2007
schvaluje v˘pÛjãku mûstsk˘ch pozemkÛ
p.ã. 701 a 704/2, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, o v˘mûrách 100 m2 a 497 m2,
Ïadateli firmû WALACHIA, s. r. o., zastoupené Ing. Pavlem HrÛzou, se sídlem Na Kontoﬁe 163, 763 16 Fry‰ták,
na dobu neurãitou od 1. 3. 2007 s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy za
úãelem v˘pÛjãky mûstsk˘ch pozemkÛ
p.ã. 701 a 704/2, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, o v˘mûrách 100 m2 a 497 m2,
mezi MF a firmou WALACHIA, s. r. o., zastoupenou Ing. Pavlem HrÛzou, se sídlem Na Kontoﬁe 163, 763 16 Fry‰ták,
na dobu neurãitou od 1. 3. 2007 s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2007/V/5 ze dne 29. 1. 2007
schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1 ke
Smlouvû o pronájmu a umístûní zaﬁízení
sítû Internet, uzavﬁ. dne 24. 5. 2001,
kter˘m se mûní pﬁedmût smlouvy – pov˘‰ení poãtu antén pro Internet o 4 ks,
a to mezi MF a firmou AVONET, s. r. o.,
Krátka 219, 763 26 Luhaãovice, IâO
25322478, zastoupenou jednatelem
Ing. Du‰anem Máãalíkem, a povûﬁuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje ke dni 21. 1. 2007
zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit ãást mûst.
pozemku parc. ã. 233/2, k. ú. Vítová,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 80 m2, Ïadateli
p. P. Ernestovi, Vítová, a to na dobu neurãitou s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou
bez udání dÛvodu, a uzavﬁít s ním pﬁíslu‰nou smlouvu o v˘pÛjãce.
• RMF schvaluje ke dni 21. 1. 2007
zveﬁejnûní zámûru pronajmout mûst.
pozemek p. ã. 258, k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 217 m2, Ïadateli p. K. Vlãkovi, Vylanta, na dobu neurãitou s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou
bez udání dÛvodu, a uzavﬁít s ním pﬁíslu‰nou nájemní smlouvu.
• RMF schvaluje ke dni 21. 1. 2007
zveﬁejnûní zámûru pronajmout mûst.
pozemek p. ã. 258, k. ú. Vítová, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 852 m2, Ïadatelce
paní M. Hvûzdové, StﬁíÏovice, na dobu
neurãitou s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu.
• RMF schvaluje ke dni 21. 1. 2007
zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky ãásti mûst.
pozemku p.ã. 45, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 100 m2, Ïadateli p. O.
·ímovi, Fry‰ták, na dobu neurãitou s
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jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu a uzavﬁít s ním pﬁíslu‰nou
smlouvu.
• RMF schvaluje ke dni 21. 1. 2007
zveﬁejnûní zámûru pronajmout mûstsk˘
pozemek p.ã. 910/5, k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe
4777 m2, Ïadateli p. E. âervenkovi,
Fry‰ták, na dobu neurãitou s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu.
• RMF ukládá stavební komisi zajistit
bliÏ‰í podklady (skut. hranice poz., umíst. plotu, skut. v˘mûry, vedení IS) pro
jednání ZMF prostﬁednictvím místního
‰etﬁení u Ïadatele.
• RMF bere na vûdomí informaci OSMM
o pﬁeru‰ení prací oprav na poru‰eném
kﬁíÏi z dÛvodu projednání celé záleÏitosti E.ON âR.
• RMF bere na vûdomí informaci OSMM
o probíhajících jednáních ve vûci vybudování chodníku na ul. ·típská a ukládá
OSMM zajistit na pﬁí‰tí zasedání RMF finanãní náklady na vybudování chodníkÛ
na ul. ·típská a Sportovní (vã. vymezení parkovacích ploch na ul. Sportovní).
• RMF ke dni 21. února 2007 zveﬁejÀuje zámûr pronajmout ãást mûstského
pozemku p. ã. 147/24, k. ú. Vítová,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 1 m2, a to Ïadateli fû Internext 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IâO 253522
88, zastoupené p. ZbyÀkem Glacnerem,
tj. celkem 12.000,- Kã/rok.
• RMF schvaluje uzavﬁení darovací
smlouvy mezi MF a Nadací pro transplantaci kostní dﬁenû, Na Roudné
123/212, 301 65 PlzeÀ, zast. MUDr.
Vladimírem Kozou, pﬁedsedou správní
rady, za úãelem poskytnutí finanãního
daru na úãet Nadace âSOB PlzeÀ,
04343043/0300, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s umístûním reklamy fy
Raab Computer, Na Chaloupkách 49,
Chvalãov, 768 72, IâO 65831420, na
dobu urãitou (max. 1 kalendáﬁní mûsíc)
na sloupech veﬁejného osvûtlení v cenû
1/12 z celkové roãní v˘‰e ceny uvedené
v platném ceníku pronájmu ploch pro
úãely reklamy, pro oboustrannou reklamu na 1 sloupu (v návaznosti na poãet
sloupÛ) s podmínkou úhrady v hotovosti v pokladnû MF pﬁedem.
• RMF ke dni 21. února 2007 schvaluje zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky mûst. pozemku p. ã. 508/6, k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, o celkové v˘mûﬁe s tûmito podmínkami: a) tento pronajat˘ pozemek bude slouÏit pouze k úãelu zaji‰tûní honitby; b)na tomto pozemku budou

realizována pouze opatﬁení smûﬁující
k zaji‰tûní úkolÛ vypl˘vajících ze zákona
o lesích a myslivosti; c) pozemek nesmí
b˘t vyuÏíván ke komerãním úãelÛm; d) o
konkrétních opatﬁeních bude MS Mûsto
Fry‰ták jakoÏto majitele pozemku písemnû dopﬁedu informovat; e) jakákoliv
pﬁípadná tûÏba dﬁeva bude dopﬁedu odsouhlasena odborn˘m lesním hospodáﬁem MF (p. Jaroslavem Konãákem) a zástupcem MF s tím, Ïe zisk z této ãinnosti bude pﬁíjmem Mûsta Fry‰ták.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na ãásteãnou úhradu nákladÛ spojen˘ch s organizaãním zaji‰tûním (pronájem sálu)
IV. roãníku Vãelaﬁské akademie Fry‰ták,
která se uskuteãní v nedûli dne 15.
dubna 2007 v KD ZDV Fry‰ták pod zá‰titou MF a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF v souladu s ust. ãl. 6 Závûreãná
ustanovení, odst. 2, smlouvy o poskytnutí regionálních knihovnick˘ch sluÏeb
v rámci regionálních funkcí, uzavﬁené
mezi MF a KK Franti‰ka Barto‰e, p. o.,
tﬁ. Tomá‰e Bati 204, 761 60 Zlín, IâO
70947422, zast. PhDr. ZdeÀkou
Friedlovou, ﬁeditelkou, odstupuje od této smlouvy formou v˘povûdi a povûﬁuje
starostu podpisem této v˘povûdi.
• RMF ukládá radnímu Ing. S. Velikovskému, CSc., ve spolupráci s Ing. M.
Ja‰kem zajistit V¤ na poskytovatele telekomunikaãních sluÏeb MF vã. doprovodn˘ch servisních sluÏeb, a to nejpozdûji do bﬁezna 2007.
• RMF schvaluje nákup 50 000 ks speciálních sáãkÛ s potiskem na psí exkrementy a ukládá neprodlenû zajistit
OSMM.
• RMF ukládá OSMM zajistit technické
ﬁe‰ení (varianty) a cenové nabídky pro
poﬁízení kamerového systému MF monitorující námûstí Míru, a to do konce
dubna 2007.
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Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel
poskytneme (do vyãerpání zásob) zdarma.
-IPFRY·TÁCKÉ LISTY 4/2007

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 5/2007/V ze dne 7. bﬁezna 2007 (V˘bûr)
• RMF bere na vûdomí návrh rozpoãtového v˘hledu MF na období 2008 –
2010 a ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., pﬁedloÏit komentovan˘ návrh ZMF
vã. doporuãení FV pﬁi ZMF.
• RMF schvaluje Cenov˘ v˘mûr mûsta
Fry‰táku ã. 1/2007 – O hﬁbitovních poplatcích mûsta Fry‰táku, a to s platností od 1. dubna 2007.
• RMF ukládá Ing. DoleÏelové do doby
nabytí úãinnosti a platnosti tohoto cenového v˘mûru zpracovat – v návaznosti na stávající platnou legislativu – návrhy pﬁíslu‰né smluvní dokumentace t˘kající se hﬁbitovních poplatkÛ a pronájmu
hrobov˘ch míst.
• RMF ve smyslu ust. ãl. 17 b. ã. 1
písm. c) OZV ã. 3/2005 souhlasí s bezplatn˘m záborem veﬁejného prostranství na námûstí Míru ve smyslu podmínek stanoven˘ch OSMM ve prospûch
akce poﬁádané Zlínsk˘m deníkem dne
03. 05. 2007 od 13.00 – 18.00 hodin.
• RMF ru‰í dnem 07. 03. 2007 své
usnesení ã. R 4/2007/V/8.
• RMF souhlasí s udûlením licence na
veﬁejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 182100 Praha – Brno
– Zlín, o kterou poÏádala právnická osoba, podnikající pod obchodní firmou REBAG, spol. s r. o., se sídlem Vratislavská 385/9, 181 00 Praha 8 – Bohnice,
Iâ 453 12 826, a to z dÛvodu, Ïe tato
linka provozuje zastávku na znamení
v mûstû Fry‰ták. RMF Ïádá, aby v rámci udûlení licence k provozování této linky bylo garantováno zﬁízení stálé zastávky ve mûstû Fry‰táku.
• RMF schvaluje uzavﬁení mandátní
smlouvy mezi MF a Mgr. Martou âernou, bytem DruÏstevní 87, PSâ 763 26
Luhaãovice, adresa pro doruãování
Vavreãkova 5262, 760 01 Zlín, Iâ 680
19 068, DIâ CZ6653141000, za úãelem zaji‰tûní v˘bûrového ﬁízení na dodavatele IA MF Rekonstrukce ‰kolní jídelny a krãku, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy – dohody o pracovní ãinnosti mezi MF a sl.
L. Haderkovou, Fry‰ták, za úãelem zaji‰tûní v˘konu knihovnick˘ch a úklidov˘ch ãinností v knihovnû Fry‰ták (náhrada za pí Gavendovou) za knihov. ãinnosti a pov. starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody o pracovní ãinnosti mezi MF a p. V. Vyskupem, Fry‰ták, za úãelem v˘konu správce SA pﬁi Z·F a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí Protokol o v˘sledku kontroly v˘konu pﬁenesené pÛ-

sobnosti ã. 7/2007/ÚP – kontrola SÚF
bez pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí elektronicky podanou pﬁipomínku p. J. Faksy, Îabárna
ve vûci realizace IA Chodník Îabárna ve
smyslu odpovûdi starosty.
• RMF bere na vûdomí zprávu starosty
o zahájení jednání s âEA za úãelem zaji‰tûní návrhu (studie proveditelnosti)
moÏností a opatﬁení MF ve vûci vyuÏití
alternativních zdrojÛ energie (zejména
biomasa, vûtrná a solární energie…)
se zamûﬁením na úspory pﬁi ekologickém vytápûní a ohﬁevu TUV u budov
Z·F, M·F, Zdr. S.
• RMF ukládá OSMM zajistit do 1. 4.
2007 návrh na vymezení vhodné plochy
pro umístûní objektÛ pro sociální bydlení vãetnû návrhu ﬁe‰ení napojení na infrastrukturu.
• RMF ukládá pí I. Pl‰kové zajistit do
31. 3. 2007 zadání V¤ na komplexního
dodavatele projektu Jednotného informaãního, v˘straÏného a varovacího
systému mûsta (zejména forma SMS)
v rámci pﬁípravy opatﬁení prevence mimoﬁádn˘ch událostí.
• RMF ukládá Ing. Ja‰kovi ve spolupráci s pí I. Pl‰kovou navrhnout moÏnosti
zpracování projektu (uplatnûn˘m mûstem) v rámci Integrovaného operaãního
programu, zejména prioritní osy ã. 1 a
2 – modernizace veﬁejné správy a zv˘‰ení kvality a dostupnosti veﬁejn˘ch sluÏeb, a to i v návaznosti na pﬁíspûvkové
organizace a organizaãní jednotky MF
(ICT v oblasti veﬁejné správy, digitalizace, katalogizace a inventarizace).
• RMF ukládá pí I. Pl‰kové ve spolupráci s kulturní komisí pﬁi RMF zajistit

do 31. 3. 2007 podklady pro V¤ na zaji‰tûní komplexního dodavatele pohlednic s motivy Fry‰táku a jeho okolí v cenû do 10.000,- Kã vã. DPH.
• RMF vyhla‰uje tímto v˘bûrové ﬁízení
na místo ﬁeditele Základní ‰koly Fry‰ták, p. o., námûstí Míru 7, 763 16
Fry‰ták, okres Zlín, a ukládá starostovi
zajistit jeho zveﬁejnûní v médiích MF
a ve Zlínském deníku nejpozdûji do 31.
3. 2007.
• RMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã. 47701013 mezi MF a âeskomoravsk˘mi ‰tûrkovnami, a. s., Mokrá
359, 664 04 Mokrá, IâO 63475511,
na odbûr tûÏeného kameniva a povûﬁuje starostu podpisem této kupní smlouvy (ceny pﬁi odbûru do 500 t).
• RMF schvaluje provedení aktualizace
stávající antivirové ochrany poãítaãové
sítû MF na verzi AVG MALWARE a ukládá pí I. Pl‰kové ve spolupráci se smluvním partnerem zaji‰Èujícím servis PC
parku MF realizovat do 16. 3. 2007.
• RMF neschvaluje roz‰íﬁení poãtu ãlenÛ Komise pro ‰kolství, mládeÏ a tûlov˘chovu.
• RMF nebude pﬁijímat na uvolnûná
místa v úseku TSF nové zamûstnance.
• RMF souhlasí s pﬁevedením agendy
vykonávané p. R. Stiskálkem v celém
rozsahu na zamûstnankyni Ing. V. DoleÏelovou, a to s platností od 1. 3. 2007.
Mûstská knihovna ve Fry‰táku Vás
srdeãnû zve na besedu z cyklu „Fry‰taãané dob˘vají svût“ o Franku A.
Konãákovi z Horní Vsi v pondûlí 16.
dubna od 18 hodin.

OZNÁMENÍ OBâANÒM
Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták oznamuje, Ïe od 1. bﬁezna 2007 do‰lo k pﬁechodu agendy ze dvora technick˘ch sluÏeb (odpadové hospodáﬁství, pohﬁebnictví, prodej pískÛ a doprava) na pracovnici Ing. Vladimíru DoleÏelovou (hlavní budova radnice, mezipatro, dveﬁe ãíslo 110, tel. 577 911 221 a 577 911 051, linka 24, e-mail: majetek@frystak.cz).
V souvislosti s pﬁechodem agendy bylo provedeno pﬁeãíslování pﬁím˘ch tel. linek
na radnici ve Fry‰táku:
Nové pﬁímé linky
577 911 048 - správa majetku, ing. Miloslav Kasala a p. Gabriela Najmanová
577 911 085 - matrika, p. Dana Koneãná
577 911 221 - odpadové hospodáﬁství, správa hﬁbitova a Ïivotní prostﬁedí,
ing. Vladimíra DoleÏelová
PÛvodní pﬁímé linky nezmûnûny
577 911 051 - ústﬁedna + podatelna
577 911 169 - stavební odbor
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Cenov˘ v˘mûr mûsta Fry‰táku ã. 1/2007

O HŘBITOVNÍCH POPLATCÍCH
s platností od 1. 4. 2007
1. PODKLADY - V˘mûr MF ã. 01/2007 ze dne 6. 12. 2006
2. POPLATEK ZA PO¤ÍZENÍ A OBNOVU HROBOV¯CH MÍST
a) plocha hrobu a nájem z plochy
Nájemné dle V˘mûru MF ã.01/2007 (zaokrouhleno):
- jednohrob
(2,99 m2 x 7 Kã/m2) x
- dvojhrob
(5,98 m2 x 7 Kã/m2) x
- trojhrob
(8,97 m2 x 7 Kã/m2) x
- urnové místo
(1,00 m2 x 7 Kã/m2) x
- jednohrob (nová ãást hﬁbitova) (3,00 m2 x 7 Kã/m2) x
- dvojhrob (nová ãást hﬁbitova)
(6,00 m2 x 7 Kã/m2) x
- nika
plocha nezohlednûna
Mûsto Fry‰ták zveﬁejÀuje svÛj zámûr pronajmout mûstsk˘ pozemek
p.ã. 258, k.ú. Vítová, obec Fry‰ták, o
v˘mûﬁe 852 m2 na dobu neurãitou s
jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu, v cenû 4,- Kã/m2 /rok,
tj. celkem 3.408,- Kã/rok.
placená inzerce

VÝPRODEJ - sleva 50 - 70%
Obchod DAGMAR
- ve Fryštáku, směr Holešov

Obuv, kožená galanterie, textil,
spodní prádlo.
Akce trvá do 31. 5. 2007
(nebo do vyprodání zásob).
Otevírací doba:
PO-PÁ 9,00 - 11,30 a 13,30 - 17,00
SO 8,30 - 11,00

10
10
10
10
10
10

let
let
let
let
let
let

=
=
=
=
=
=

209
418
627
70
210
420

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

b) placené sluÏby spojené s provozem hﬁbitova: 1.100,- Kã
- investice nebo opravy hﬁbitova,
- osvûtlení hﬁbitova vãetnû elektrická energie,
- voda,
- údrÏba travnat˘ch ploch,
- v˘sadba a údrÏba okrasné zelenû,
- údrÏba oplocení
- odvoz odpadkÛ
- dal‰í sluÏby spojené s provozováním hﬁbitova.
c) Hﬁbitovní poplatek za 10 let (souãet a + b)
Nájem
-

jednohrob
dvojhrob
trojhrob
urnové místo
jednohrob (nová ãást hﬁbitova)
dvojhrob (nová ãást hﬁbitova)
nika

209
418
627
70
210
420
0

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

SluÏby
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

Hﬁbitovní
poplatek
1.309 Kã
1.518 Kã
1.727 Kã
1.170 Kã
1.310 Kã
1.520 Kã
1.100 Kã

Tento cenov˘ v˘mûr byl schválen ustanovením RMF ã. R5/2007/V – b.3 ze dne
7. 3. 2007 s úãinností od 1. 4. 2007 a ru‰í Cenov˘ v˘mûr mûsta Fry‰táku ã.
1/2005.
Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta

Koupím

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

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

ST¤ECHY NA KLÍâ
montáÏ krytiny
BRAMAC, TONDACH, KM BETA
sádrokartony
okna VELUX, ROTO
solární panely
plovoucí podlahy
Kontakt: 776 696 135
e-mail: stanislav.skalicka@seznam.cz
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ODEŠLA VZÁCNÁ ŽENA A UMĚLKYNĚ
(Za paní Marií Kopﬁivovou – Krajãovou)
„Já vûﬁím, Ïe nebude mne smutek tíÏit,
ani zem ãerná, tûÏká jako hrouda olova,
kdyÏ do snûní mi bude stále zníti
jediná píseÀ: p í s e À d o m o v a !“
Právû v ãas uzávûrky na‰eho mûsíãníku obdrÏeli jsme smutnou zprávu, Ïe své
pozemské putování uzavﬁela ve vûku 83 let básníﬁka, spisovatelka, Ïena vzácného charakteru - paní uãitelka v. v. M a r i e K o p ﬁ i v o v á , rozená Krajãová
z Horní Vsi, bytem v Opavû (1924 – 2007). Rozlouãili jsme se s ní v pátek 23.
bﬁezna v kapli domova Marianum v Opavû a pﬁi zádu‰ní m‰i v sobotu 24. bﬁezna
2007 v kostele sv. Mikulá‰e ve Fry‰táku.
Vzpomínku na tuto laskavou, lidsky i duchovnû krásnou povahu, s níÏ jsme
se naposled setkali vloni v rámci oslav 650. v˘roãí mûsta Fry‰táku, jeÏ tolik milovala, otiskneme v dubnovém ãísle Fry‰táck˘ch listÛ.
(Milá kníÏeãka jejích ver‰Û „ Z ãarovného kraje“, v níÏ se Marie Kopﬁivová vyznává z lásky k domovu, je k dispozici v mûstské knihovnû)
-âz-

FRY·TÁCKÉ LISTY 4/2007

OZNÁMENÍ
o přerušení dodávky elektrické energie
Dovolujeme si Vás zdvoﬁile poÏádat, aby jste dle níÏe uveden˘ch údajÛ, neprodlenû oznámili pﬁeru‰ení dodávky elektrické energie zpÛsobem obvykl˘m, napﬁ. vyhlá‰ením v místním rozhlase,resp. va‰imi moÏn˘mi technick˘mi prostﬁedky.
E.ON âeská republika,a.s. v souladu se zákonem ã. 458/2000 Sb. § 25 odst.
(4) d) 6. Vám oznamuje, Ïe z dÛvodu plánovan˘ch prací na zaﬁízení distribuãní soustavy - rekonstrukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací - bude pﬁeru‰ena dodávka elektrické energie:
• Dne 12. 4. 2007 od 12:00 hod. do 13:30 hod.
a 19. 4. 2007 od 07.30 hod. do 15.30 hod.
Obec: Fry‰ták,pravá strana ul. Hole‰ovské a to od ul. Tovární smûrem nahoru
po fu Rudolf, ul. Hole‰ovská levá strana smûr na Hole‰ov od bytovek - vãetnû po prodejnu Suzuki, , ul. Komenského od ã.p. 285 po Mexiko vãetnû,Humna 1,2
a 3 a ul. Parková a ul. Formanská od Mexika po ã.p. 69 resp.89, celé námûstí,ul.
Na Hrádku, 6.kvûtna, Absolonova, Jiráskova, Stuchlého, Osvobození IV,ãást ul.
Osvobození od potoka po ã.p. 20 resp.282, Dolnoveská od ul.6.kvûtna po hostinec U ÎákÛ, Komenského od hﬁbitova po ã.p.281 resp.118 a Hornoveská od ul.
Potoky po ã.p. 39, ul. Komenského od ã.p. 208 resp.219 po ã.p.184
resp.236,ul. Hornoveská od ã.p. 40 resp.83 po ã.p. 100 resp.101 a v‰echny bytovky na ul. Komenského, ul. Absolonova, Kvapilova po ã.p. 157, Hole‰ovská
smûrem na Lukoveãek po bytovky resp. po TON, ul. Souhrady smûr námûstí po
ã.p. 50 vãetnû a ul. LÛãky.
• Dne 12. 4. 2007 od 13:30 hod. do 15:30 hod.
a 19. 4. 2007 od 13:30 hod. do 15:30 hod.
Celá ãást Vylanta, celá Îabárna, Suché, Lukovské, ul. Hole‰ovská, pravá strana od fy Rudolf (bude v provozu), smûrem ke kﬁiÏovatce na Lukoveãek.
• Dne 16. 4. 2007 od 07:30 hod. do 10:00 hod.
âást obce: ul.Komenského mezi ã.p. 212,267 a 285, ul. Formanská smûr
Mexiko po ã.p. 90, ul. Drahová, ul. Hornoveská od ã.p. 49 po ã.p. 90, l. Korábová
a ul. Ke skalce mezi ã.p. 261-273
Omlouváme se za problémy,které jsou s touto akcí spojeny a dûkujeme za pochopení. PouÏití vlastního náhradního zdroje je moÏné jen po pﬁedchozím projednání s E.ON âeská republika, a.s.

Víte, že ....
1. duben Mezinárodní den ptactva - v˘roãí podepsání mezinárodní konvence o ochranû
uÏiteãného ptactva, slaví se od roku 1906
2. duben Mezinárodní den dûtské knihy - v˘roãí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlá‰en Mezinárodním v˘borem pro dûtskou knihu roku 1967
4. duben Svûtov˘ den proti pozemním minám
7. duben Svûtov˘ den zdraví - v˘roãí zaloÏení Svûtové zdravotnické organizace roku 1948,
slaví se od roku 1950
7. duben Den vzdûlanosti (v˘znamn˘ den âR)
8. duben Mezinárodní den RomÛ, ustanoven na 1. kongresu Mezinárodní romské unie v roce 1971, v âeské republice se slaví od roku 2001
12. duben Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - v˘roãí prvního letu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969
18. duben Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch sídel, slaví se od roku 1984
22. duben Den Zemû, slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí studenti uspoﬁádali poprvé ve
snaze o prosazení nov˘ch ekologick˘ch zákonÛ a zv˘‰ení státního rozpoãtu na ochranu Ïivotního prostﬁedí
23. duben Svûtov˘ den knihy a autorsk˘ch práv, vyhlá‰en UNESCO jako symbolické datum
svûtové literatury, na nûÏ pﬁipadají Ïivotní v˘roãí Williama Shakespeara, Miguela
de Cervantese a dal‰ích v˘znamn˘ch spisovatelÛ
24. duben Svûtov˘ den laboratorních zvíﬁat
26. duben Svûtov˘ den du‰evního vlastnictví, slaví se od roku 2001
27. duben Svûtov˘ den grafiky - v˘roãí zaloÏení Mezinárodní rady organizací grafického designu, slaví se od roku 1963, v âeské republice od roku 1966
29. duben Mezinárodní den tance - v˘roãí narození francouzského choreografa a novátora
tance Jeana Georgese Novarra v roce 1727, vyhlá‰en Mezinárodním divadelním

ústavem v roce 1982

Výroční zpráva
Městského úřadu
ve Fryštáku
za rok 2006
dle zákona ã. 106/1999 Sb., o
svobodném pﬁístupu k informacím
V˘roãní zprávu o své ãinnosti v oblasti poskytování informací za pﬁedcházející kalendáﬁní rok zveﬁejÀuje
Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku. V˘roãní
zprávu, obsahující údaje uvedené v §
18 zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím, zpracovává oddûlení kultury, které rovnûÏ
odpovídá za zveﬁejnûní v˘roãní zprávy
na úﬁední desce a na internetov˘ch
stránkách mûsta.
NíÏe uvedená v˘roãní zpráva je
zpracována na základû povinnosti vypl˘vající z ustanovení § 18 zákona ã.
106/1999 Sb.:
1. Poãet podan˘ch Ïádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
Celkov˘ poãet podan˘ch Ïádostí 1
Vyﬁízené Ïádosti
1
Odmítnuté Ïádosti
0
OdloÏené Ïádosti
0
2. Poãet podan˘ch odvolání proti
rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
V roce 2006 nebylo podáno Ïádné
odvolání proti rozhodnutí.
3. Opis podstatn˘ch ãástí kaÏdého rozsudku soudu - § 18 odst. 1
písm. c)
Soud nepﬁezkoumával Ïádné rozhodnutí o odmítnutí Ïádosti o poskytnutí informace.
4. V˘sledky ﬁízení o sankcích za
nedodrÏování tohoto zákona bez uvádûní osobních údajÛ - § 18 odst. 1
písm. d)
Nebyla vedena Ïádná ﬁízení o sankcích za nedodrÏování tohoto zákona.
5. Dal‰í informace vztahující se k
uplatÀování tohoto zákona - § 18
odst. 1 písm. e)
V souvislosti s poskytováním informací byla v roce 2006 ze strany
Mûstského úﬁadu ve Fry‰táku poÏadována úhrada nákladÛ.
Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta mûsta
POZVÁNKA
Dne 23. dubna 2007 od 17.00 hodin
se koná v Penzionu ve Fry‰táku v˘roãní schÛze klubu dÛchodcÛ.
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Informace k odběrům a vypouštění vod
JiÏ od roku 1955 platí zákonná povinnost pro obãany i právnické osoby mít ﬁádné povolení pro odbûr podzemních ãi povrchov˘ch vod a pro vypou‰tûní pﬁedãi‰tûn˘ch odpadních vod do vodního toku ãi trativodem do terénu. Stejnû dlouhou dobu platí povinnost mít povolení i ke stavebním objektÛm, které tyto ãinnosti umoÏÀují: studny, ãerpací zaﬁízení na vodním toku, septiky, ãistírny odpadních vod.
STUDNY
Obãané:
1. Zjistûte si, kdy byla studna u va‰eho domu, chalupy ãi chaty vybudována.
Pochází-li z doby pﬁed r. 1955, není potﬁeba vyﬁizovat jakékoli povolení. Ve
vlastním zájmu je v‰ak vhodné dohledat
a uschovat doklady, které se ke studni
vztahují (povolení k domu, znaleck˘ posudek ãi kupní smlouva, ve kter˘ch mÛÏe b˘t o studni zmínka, apod.). Dobr˘m
zdrojem informací mÛÏe b˘t archív pﬁíslu‰ného stavebního úﬁadu. Nepodaﬁí-li
se dohledat Ïádn˘ doklad, je moÏné stáﬁí studny prokázat i ãestn˘m prohlá‰ením pamûtníka. Obãané nemusí chodit
s tûmito doklady na úﬁad nic prokazovat
ani evidovat!
2. Pochází-li studna z doby po 1. 1.
1955 a neexistuje k ní Ïádné povolení,
je nezbytné poÏádat o její dodateãné
povolení, vãetnû povolení k odbûru vody
z ní. Povolení vydává Odbor Ïivotního
prostﬁedí a zemûdûlství Magistrátu
mûsta Zlína (dále jen OÎPaZ) na základû Ïádosti a potﬁebn˘ch podkladÛ. Termín podání Ïádosti není ãasovû omezen.
3. Dohledáte-li povolení ke stavbû
studny (napﬁ. jako souãást stavebního
povolení ke stavbû domu ãi chaty), provûﬁte si, jestli je povolen souãasnû i
odbûr vody z ní (tj. mnoÏství vody, úãel
odbûru atd.). Pokud ne, doporuãujeme
konzultovat s OÎPaZ dal‰í postup.
4. Pokud je povolena stavba studny i
odbûr vody (nejãastûji aÏ u povolení po
r. 1990, vydaná OÎPaZ), pak je dÛleÏité,

jak˘ je v povolení stanoven úãel odbûru
vody. Platí, Ïe:
- povolení k odbûru vody ze studní pro
jednotlivé domácností nezanikají (tj. odbûr vody pro dÛm a zahradu, rekreaãní
chatu, chalupu, zahradní domek apod.);
- povolení k odbûru vody vydaná v˘slovnû pouze pro úãely závlahy zahrady,
pokud byla vydána do r. 2001, zanikají
a je nutno poÏádat nejpozdûji do
30.6.2007 o jejich prodlouÏení u
OÎPaZ. V tomto pﬁípadû doporuãujeme
obãanÛm, aby s podáním Ïádosti vyãkali do 31.3.2007. Do té doby bude v˘klad zákona ze strany Ministerstva zemûdûlství je‰tû upﬁesnûn a nevyluãujeme, Ïe povolení zÛstanou i v tûchto pﬁípadech v platnosti.
Právnické osoby:
Jde-li napﬁ. o studnu u chaty mysliveckého spolku ãi obecní studnu z r.
1930, pak se na ni vztahuje termín zániku povolení k 1. 1. 2008 a povinnost
poÏádat u Odboru Ïivotního prostﬁedí
a zemûdûlství Magistrátu mûsta Zlína
o nové povolení k odbûru vody nejpozdûji do 30. 6. 2007.
U studní vybudovan˘ch po r. 1955
platí ohlednû jejich povolení informace
uvedené na pﬁedchozí stranû v bodech
2 a 3. Pokud je ﬁádnû povolena stavba
studny i odbûr vody z ní a povolení k tomuto odbûru bylo vydáno do 31. 12.
2001, pozb˘vá toto povolení platnost
ke dni 1.1.2008. Je v‰ak moÏno poÏádat o jeho prodlouÏení nejpozdûji do 30.
6. 2007.

Jedná se napﬁ. o odbûry ze studní pro
zahradnictví, farmy, ordinace, ‰koly,
rÛzné provozovny a firmy, spolky a sdruÏení nebo obecní studny. T˘ká se to
i pﬁípadÛ, kdy je provozovna umístûna
v RD a napojena na stejnou studnu.
Info na www.zanikpovoleni.cz.
âISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
âistírny odpadních vod (âOV) jsou zaﬁízení, kter˘mi je po urãitém pﬁedãi‰tûní vypou‰tûna odpadní voda do:
1. vodního toku
2. trativodem do terénu (tj. do podzemních vod)
3. veﬁejné kanalizace (která je následnû zaústûna do vodního toku)
K vypou‰tûní do vodního toku nebo
do terénu je potﬁeba mít povolení vodoprávního úﬁadu. Tato povolení, která byla vydána do 31. 12. 2001, pozb˘vají
platnost ke dni 1. 1. 2008, aÈ se jedná
o vypou‰tûní z technologií, myãek aut,
penzionÛ apod. nebo z mal˘ch domovních âOV.
O prodlouÏení tûchto povolení je moÏno poÏádat u Odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství Magistrátu mûsta
Zlína, nejpozdûji v‰ak do 30. 6. 2007.
Zánik povolení k vypou‰tûní odpadních vod se net˘ká jednotliv˘ch âOV zaústûn˘ch do veﬁejné kanalizace, ale
vztahuje se na jednotlivé v˘ustû tûchto
kanalizací do vodního toku. Platnost povolení k vypou‰tûní vod z tûchto kanalizací si musí vãas provûﬁit a zajistit jejich provozovatelé (Zlínská vodárenská,
a. s., nebo konkrétní obce).
POZOR! NezamûÀovat âOV s Ïumpami neboli bezodtok˘mi jímkami na vyváÏení, kter˘ch se tato problematika net˘ká! Tyto objekty nejsou vodními díly
a jejich povolení pﬁíslu‰í stavebním
úﬁadÛm. pramen: www.zanikpovoleni.cz

Stanovisko Magistrátu mûsta Zlína
V souvislosti s mediální kampaní Ministerstva zemûdûlství na téma "Zánik povolení nakládání s vodami" vypracoval
vodoprávní úﬁad Magistrátu mûsta Zlína podrobné informace
tak, aby byly srozumitelné bûÏnému obãanovi.
1. Zánik povolení k odbûrÛm podzemní vody se net˘ká
studní jednotliv˘ch domácností, ale jen právnick˘ch osob. To,
Ïe nûkdo nemá povolení Ïádné, je dal‰í vûc, kterou si ov‰em
musí obãané dát do poﬁádku, tj. poÏádat o nové povolení odbûru nebo dokonce i o dodateãné povolení vlastní studny. Je
to tedy jak˘si druhotnû vyvolan˘ "efekt" této kampanû.
Dodateãné povolení stavby studny uÏ není bezplatné (cca
2000,-- projektant, 300,- správní poplatek u nás). Bezplatnost,
o které je v kampani ﬁeã, se t˘ká povolení k odbûrÛm, nikoli
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ke stavbám studní. Podání Ïádosti o dodateãné povolení není
ãasovû omezeno.
2. Zánik povolení k odbûrÛm povrchové vody se t˘ká v‰ech
(obãanÛ i právnick˘ch osob), kteﬁí nûjaké povolení mají. Pokud
povolení nemají, pak si ho opût musí u nás vyﬁídit, bez ãasového omezení.
3. Zánik povolení k vypou‰tûní pﬁedãi‰tûn˘ch odpadních
vod do vodního toku nebo do terénu se t˘ká v‰ech obãanÛ
i právnick˘ch osob, kteﬁí nûjaké povolení mají. Pokud ho nemají, opût nutno u nás vyﬁídit.
Jedná se pﬁedev‰ím o âOV, protoÏe ﬁádnû povolen˘ septik
vãetnû vypou‰tûní nemá povolen zﬁejmû nikdo a my bychom
ho ani dodateãnû v dne‰ní dobû uÏ nemohli povolit, protoÏe
nesplÀuje souãasné poÏadavky na ãi‰tûní. V takov˘ch pﬁípa-
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dech by obãané mûli septik zaslepit
a udûlat z nûj bezodtokou jímku na vyváÏení, nebo ho nahradit âOV. Je to nepopulární opatﬁení, proto vám je sdûlujeme touto formou a neuvádíme je do
pﬁiloÏeného informaãního letáku. Je
pak na obcích, jak této situace vyuÏijí k
pﬁesvûdãování lidí pﬁi prosazování stavby obecní kanalizace zakonãené âOV.
Závûrem upﬁesÀuji informaci, která
také mezi lidmi koluje a t˘ká se placení za vodu ze studní. Je to fáma a nepochopení zákona, kter ˘ stanovuje
ãástku za odbûr vody pouze v pﬁípadech, Ïe odbûratel pﬁekroãí 500 m3 vody mûsíãnû a 6000 m3 roãnû. V bûÏné
domácnosti ani malé provozovnû k takové situaci nemÛÏe dojít. Nepﬁipravuje
se v tomto smyslu Ïádná zmûna.
RNDr. Martina Va‰átková
odbor Ïiv. prostﬁ. a zem. MMZ
oddûlení vodního hospodáﬁství
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
tel: 577 630 282
mobil: 604 220 470
www.mestozlin.cz

Halový turnaj přípravek v kopané
V nelehké dobû pro sport, kdy se jen tûÏce shání prostﬁedky na chod klubÛ,
uskuteãnila TJ Fry‰ták ve sportovní hale Zlín, halov˘ turnaj pﬁípravek. Turnaje se zúãastnilo 7 muÏstev, tûsnû pﬁed zahájením se odhlásily Louky. MuÏstva odehrála nejdﬁíve souboje ve skupinách a po té utkání o umístûní.
V¯SLEDKY TURNAJE:
sk.“A“
Fry‰ták – Paseky 1:2
Mladcová – Louky 3:0
Fry‰ták – Louky 3:0
Paseky – Mladcová 1:1
Louky – Paseky 0:3
Fry‰ták – Mladcová 1:0

sk.“B“
Tescoma – Lukov 2:1
Teãovice – LÛÏkovice 2:1
LÛÏkovice – ukov 1:0
Tescoma – Teãovice 1:1
LÛÏkovice – Tescoma 0:5
Lukov – Teãovice 0:2

O 5-6 místo: LÛÏkovice-Mladcová 2:0; 1. semifinále: Paseky-Teãovice 3:2
2. semifinále: Tescoma-Fry‰ták 1:1, PK 4:3; 0 3. místo: Teãovice-Fry‰ták 3:0;
Finále: Tescoma-Paseky 2:0.
Koneãné poﬁadí turnaje: 1. Tescoma Zlín, 2. Paseky, 3. Teãovice, 4. Fry‰ták,
5. LÛÏkovice, 6. Mladcová, 7. Lukov
Nejlep‰í brankáﬁ turnaje: Hoﬁák David (Mladcová)
Nejlep‰í stﬁelec turnaje: Tala‰ Ondra (Tescoma) 5 branek
Vidûli jsme krásné sportovní souboje, radost i slzy.
Podûkování patﬁí organizátorÛm, ale hlavnû sponzorÛm, bez nichÏ by poﬁádání
takov˘ch krásn˘ch záÏitkÛ pro na‰e nejmen‰í fotbalové nadûje nebylo moÏné.
placená inzerce

Potřebujete vyřídit záležitosti s vodou? Zavolejte!
Potﬁebujete projednat své záleÏitosti s odbûrem vody a nejste zrovna pﬁíznivcem vyﬁizování v kanceláﬁích? VyuÏijte bezplatnou telefonní linku Zlínské vodárenské, a. s. (ZLV). Je to rychlé, jednoduché a operátor zákaznické linky má vÏdy potﬁebné informace. Staãí vytoãit 800 100 063.
Zákaznickou linku mÛÏete kontaktovat kaÏd˘ pracovní den od 7 do 15 hodin, v pondûlí a ve stﬁedu aÏ do 17 hodin.
Operátor vás velmi rychle spojí s pﬁíslu‰n˘m oddûlením, zdlouhavého vyãkávání u aparátu se odbûratelé nemusejí obávat.
Pokud se pﬁesto chcete vyhnout „‰piãce“, volejte nejlépe v úter˘, ãtvrtek a v pátek dopoledne. Telefonovat mÛÏete odkudkoliv, hovory z âeské republiky jsou zdarma.

CO VY¤E·ÍTE NA BEZPLATNÉ LINCE 800 100 063?
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM – pracovní dny:

Operace provádûné po telefonu:
•
•
•
•
•
•

zmûna v˘‰e zálohové platby
zmûna adresy pro zasílání korespondence u domácností
pﬁíjem samoodeãtu stavu vodomûru
Ïádost o zaslání tiskopisÛ, ceníkÛ, inform. materiálÛ
Ïádost o zaslání nevyzvednutého pﬁeplatku
pﬁíjem a ﬁe‰ení reklamací

Poskytované informace:
• jak˘m zpÛsobem vyﬁídit zmûnu ve smlouvû (zmûna zpÛsobu úhrady, zmûna adresy, jména, uzavﬁení smlouvy)
• ceny vody a v˘‰e poplatkÛ
• ovûﬁení do‰l˘ch plateb
• zpÛsob v˘poãtu faktury
• termíny vystavení faktur, ovûﬁení totoÏnosti odeãítaãÛ
a montérÛ
• úﬁední hodiny a adresy zákaznick˘ch kanceláﬁí
• produkty Zlínské vodárenské, a. s.

DISPEâINK - 24 hodin dennû:
• nahlá‰ení poruch a havárií • informace o cenách vody
CO JE POT¤EBA VùDùT?
Pro identifikaci od vás bude operátor poÏadovat evidenãní
ãíslo odbûratele (EVâO), které najdete na kaÏdé faktuﬁe za vodu.
Na linku nemusí volat zákazník sám, staãí kdyÏ povûﬁí napﬁíklad nûkoho z rodiny a vybaví jej potﬁebn˘mi údaji. Pokud nebudete znát EVâO, dozvíte se pouze obecné informace nebo budete vyzváni k zaslání písemného poÏadavku.
BEZ âEKÁNÍ.
O rychlosti telefonického zpÛsobu komunikace svûdãí i údaj
o prÛmûrné dobû hovoru, která nepﬁesahuje tﬁi minuty, vãetnû identifikace zákazníka. Za mûsíc je prÛmûrnû vyﬁízeno 600 aÏ
700 poÏadavkÛ zákazníkÛ.
NERADI TELEFONUJETE?
Zlínská vodárenská nabízí nûkolik dal‰ích moÏností komunikace. AÈ uÏ zajdete do sídla spoleãnosti ve Zlínû Loukách - kde
se nachází Zákaznické centrum, nebo nové Kontaktní centrum
ve Vala‰sk˘ch Kloboukách – u polikliniky, nav‰tívíte internetové
stránky www.zlv.cz nebo nám za‰lete e-mail na: info@zlv.cz, v‰ude budete vítáni.
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Základní informace obãanÛm o rozhodování v území, povolování a ohla‰ování
staveb, terénních úprav a zaﬁízení, jejich uÏívání a odstraÀování.
2. ãást
K provedení staveb uveden˘ch v § 79
odst. 3 stavebního zákona, které vyÏadují
provedení zemních prací nebo terénních úprav je stavebník povinen zajistit si informace o existenci technické infrastruktury
a zajistit jejich ochranu.
Stavby, jejich zmûny a zaﬁízení uvedené
v tomto ustanovení jsou stavbami, pro
které není dle ust. § 103 stavebního zákona tﬁeba povolení ani ohlá‰ení stavebnímu úﬁadu mimo sjezdÛ z pozemních komunikací na sousední nemovitosti.
Stavby, jejich zmûny a zaﬁízení, které nejsou neuvedené v ust. § 79 odst.3 stavebního zákona vyÏadují územní souhlas
nebo rozhodnutí o umístûní stavby, pokud
se nejedná o stavby, kde postaãí územnû
plánovací informace. Místo územního rozhodnutí o umístûní stavby, o zmûnû vyuÏití území a o zmûnû vlivu stavby na vyuÏití
území mÛÏe stavební úﬁad uzavﬁít se souhlasem dotãeného orgánu s Ïadatelem
veﬁejnoprávní smlouvu.
Zjednodu‰ujících postupÛ lze vyuÏívat
pﬁedev‰ím za pﬁedpokladu, Ïe zámûr v zastavitelné plo‰e nebo v zastavûném území, Ïádost je doloÏena stanovisky dotãen˘ch orgánÛ a se zámûrem souhlasí osoby, které by byly úãastníky územního ﬁízení.
ÚZEMNù PLÁNOVACÍ INFORMACE
Územnû plánovací informace nahrazuje
územní rozhodnutí pro stavby uvedené
v ust. § 104 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona tj. napﬁ. stavby pro bydlení
a rekreaci do 150 m2 zastavûné plochy
s jedním podzemním podlaÏím do hloubky
3 m a nejv˘‰e dvûma nadzemními podlaÏími a podkrovím, stavby do 25 m2 zastavûné plochy a do 5 m v˘‰ky s jedním nadzemním podlaÏím, podsklepené nejv˘‰e
do hloubky 3 m.
ÚZEMNÍ SOUHLAS
Místo územního rozhodnutí mÛÏe stavební úﬁad vydat územní souhlas na základû oznámení o zámûru.
Územní souhlas postaãí v pﬁípadech:
- staveb, jejich zmûn a zaﬁízení, které
nevyÏadují stavební povolení ani ohlá‰ení
§ 103 stavebního zákona, pokud se nejedná o stavby a zaﬁízení uvedené § 79
odst. 3 stavebního zákona, které územní
souhlas ani územní rozhodnutí nevyÏadují
- ohla‰ovan˘ch staveb, jejich zmûn a zaﬁízení dle § 104 stavebního zákona
- staveb pro reklamu
- staveb umisÈovan˘ch v uzavﬁen˘ch prostorech existujících staveb
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- úprav terénu do 1,5 m v˘‰ky nebo
hloubky, pokud nejsou vût‰í neÏ 300 m2
a nehraniãí s veﬁejn˘mi komunikacemi
a veﬁejn˘mi prostranstvími nebo nedochází k nakládání s odpady
- skladov˘ch, v˘stavních a manipulaãních ploch do 200 m2
- zmûn druhu pozemku o v˘mûﬁe do 300
m2
- zmûn staveb
Pﬁedpokladem pouÏití územního souhlasu je, Ïe zámûr je zastavûném území nebo zastavitelné plo‰e, pomûry v území se
podstatnû nemûní a zámûr nevyÏaduje nové nároky na veﬁejnou dopravní infrastrukturu. Nelze jej vydat v pﬁípadû, Ïe stanovisko dotãeného orgánu obsahuje podmínky.
Oznámení o zámûru mimo obecn˘ch náleÏitostí obsahuje o údaje o poÏadovaném
zámûru a identifikaãní údaje dotãen˘ch
pozemkÛ a staveb.
K oznámení Ïadatel pﬁipojí:
- doklady prokazující právo provést zámûr /Ïadatel pﬁipojí jen v pﬁípadû, nelze-li
ovûﬁit v katastru nemovitostí/
- závazná stanoviska dotãen˘ch orgánÛ
- stanoviska vlastníkÛ veﬁejné infrastruktury/dopravní,technická/
- jednoduch˘ technick˘ popis zámûru
- souhlasy vlastníka pozemku nebo
stavby, na kter˘ch má b˘t zámûr uskuteãnûn, není-li Ïadatel sám vlastníkem
tedy i spoluvlastníkÛ /zvl. úprava zák.ã.
72/1994 Sb. zákon o vlastnictví bytÛ/
a osob, jejichÏ vlastnické nebo
jiné vûcné právo /napﬁ. vûcné bﬁemeno/ k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkÛm nebo stavbám na
nich mÛÏe b˘t zámûrem pﬁímo dotãeno
vyznaãené v situaãním v˘kresu.
Îadatel také zajistí, aby informace o jeho zámûru bezodkladnû poté, co jej oznámil, byla vyvû‰ena na veﬁejnû pﬁístupném
místû u stavby nebo pozemku, na nichÏ se
má zámûr uskuteãnit, po dobu nejménû
30 dnÛ.
Po vydání územního souhlasu mÛÏe stavebník realizovat stavby, terénní úpravy
a zaﬁízení, které nevyÏadují stavební povolení ani ohlá‰ení tedy ty, které jsou uvedeny v ust. § 103 stavebního zákona
ZJEDNODU·ENÉ ÚZEMNÍ ¤ÍZENÍ
o umístûní stavby
o zmûnû vyuÏití území
o zmûnû stavby a
o dûlení a scelování pozemkÛ.
Pﬁedpokladem pouÏití této formy rozhodnutí je, Ïe zámûr se má uskuteãnit

v zastavûném území nebo zastavitelné
plo‰e, zámûr nevyÏaduje posouzení vlivu
na Ïivotní prostﬁedí, Ïádost má v‰echny
pﬁedepsané náleÏitosti a je doloÏena závazn˘mi stanovisky dotãen˘ch orgánÛ
a souhlasem úãastníkÛ ﬁízení, kteﬁí mají
vlastnická nebo jiná vûcná práva k pozemkÛm jeÏ jsou pﬁedmûtem územního ﬁízení nebo mají spoleãnou hranici s tûmito pozemky a stavbami na nich. Závazná
stanoviska a souhlasy úãastníkÛ musí obsahovat v˘slovn˘ souhlas se zjednodu‰en˘m ﬁízením.
Pokud Ïádost splÀuje podmínky pro
zjednodu‰ené ﬁízení stavební úﬁad zveﬁejní návrh v˘roku a návrh v˘roku doruãí jednotlivû Ïadateli a dotãen˘m orgánÛm.
Îadatel zajistí, aby návrh v˘roku byl
bezodkladnû vyvû‰en na vhodném veﬁejnû pﬁístupném místû u stavby nebo pozemku, na nichÏ má b˘t zámûr uskuteãnûn, po celou dobu zveﬁejnûní návrhu.
Souãástí informace je grafické vyjádﬁení
zámûru.
V˘hrady dotãen˘ch orgánÛ nebo námitky úãastníkÛ proti zjednodu‰enému ﬁízení
lze podat do 15 dnÛ ode dne zveﬁejnûní.
Pﬁipomínky veﬁejnosti lze podat ve stejné
lhÛtû pouze za pﬁedpokladu, Ïe by mohla
b˘t ohroÏena ochrana veﬁejného zájmu.
Pokud nebyly ve lhÛtû podány v˘hrady,
námitky nebo kvalifikované pﬁipomínky
rozhodnutí se pokládá za vydané a nab˘vá právní moci.
V pﬁípadû, Ïe Ïádost nesplÀuje podmínky pro zjednodu‰ené ﬁízení nebo byly podány v˘hrady, námitky nebo
kvalifikované pﬁipomínky stavební úﬁad
rozhodne usnesením o provedení územního ﬁízení.
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
V pﬁípadû, Ïe nebude moÏno pouÏít
zjednodu‰ujících postupÛ v˘‰e uveden˘ch bude v územním ﬁízení stavební
úﬁad rozhodovat o
- umístûní stavby nebo zaﬁízení
- zmûnû vyuÏití území
- dûlení nebo scelování pozemkÛ
- ochranném pásmu
Územní rozhodnutí se nevydává pro
území, pro které je vydán regulaãní plán,
a to v rozsahu, v jakém nahrazuje pﬁíslu‰ná územní rozhodnutí a také v pﬁípadech uveden˘ch v ust. § 79 odst. 3 a v
pﬁípadû postaãí-li územní souhlas dle ust.
§ 96 stavebního zákona.
Územní rozhodnutí o zmûnû vyuÏití území nebo o ochranném pásmu mohou podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ vydávat i jiné správní orgány neÏ stavební úﬁad.
Územní rozhodnutí ani územní souhlas
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nevyÏadují stavební úpravy a udrÏovací
práce.

ãástí informace je grafické vyjádﬁení zámûru.

Úãastníky územního ﬁízení jsou:
- Ïadatel
- obec, na jejímÏ území má b˘t poÏadovan˘ zámûr uskuteãnûn
a dále
- vlastník pozemku nebo stavby, na kter˘ch má b˘t poÏadovan˘ zámûr uskuteãnûn, není-li sám Ïadatelem nebo ten, kdo
má jiné vûcné právo k tomuto pozemku
nebo stavbû
- osoby, jejichÏ vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkÛm nebo stavbám na nich mÛÏe b˘t územním rozhodnutím pﬁímo dotãeno
- osoby, o kter˘ch to stanoví zvlá‰tní
pﬁedpis
- spoleãenství vlastníkÛ jednotek.

Územní opatﬁení o stavební uzávûﬁe
a územní opatﬁení o asanaci území vydává
jako opatﬁení obecné povahy v pﬁenesené
pÛsobnosti rada obce tedy ne stavební
úﬁad.

Îádost o územní rozhodnutí obsahuje
kromû obecn˘ch náleÏitostí údaje o poÏadovaném zámûru a identifikaãní
údaje o pozemkÛ a staveb.
K Ïádosti Ïadatel pﬁipojí
- doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu zaloÏeném smlouvou provést stavbu nebo opatﬁení k pozemkÛm nebo stavbám / pouze v pﬁípadû,
nelze-li tato práva ovûﬁit v katastru nemovitostí/
- závazná stanoviska dotãen˘ch orgánÛ
nebo koordinované stanovisko pokud byla
obstarána pﬁedem
- stanoviska vlastníkÛ veﬁejné dopravní
a technické infrastruktury
- dokumentaci zámûru
V pﬁípadû, Ïe Ïadatel nemá vlastnické
právo nebo doklad o právu zaloÏeném
smlouvou provést stavbu nebo opatﬁení k
pozemku nebo stavbû, pﬁedloÏí souhlas
jejich vlastníka nebo dohodu o parcelaci
tj. smlouva s vlastníky pozemkÛ a staveb
dotãen˘ch navrhovan˘m zámûrem, jejímÏ
obsahem musí b˘t souhlas s tímto zámûrem a souhlas s rozdûlením nákladÛ a
prospûchÛ spojen˘ch s jeho realizací.
VyÏaduje-li zámûr posouzení vlivu na Ïivotní prostﬁedí, pﬁipojí Ïadatel stanovisko
pﬁíslu‰ného úﬁadu.
Územní ﬁízení je veﬁejné a stavební úﬁad
nemÛÏe od veﬁejného projednání upustit.
Stavební úﬁad oznámí zahájení územního ﬁízení a k projednání naﬁídí veﬁejné ústní projednání, je-li to úãelné, spojí jej s ohledáním na místû. Konání ústního jednání oznámí nejménû 15 dnÛ pﬁedem.
Îadatel zajistí, aby informace o jeho zámûru a o tom, Ïe podal Ïádost o vydání
územního rozhodnutí, byla bezodkladnû
poté, co bylo naﬁízeno veﬁejné ústní jednání, vyvû‰ena na místû urãeném stavebním úﬁadem nebo na vhodném veﬁejnû pﬁístupném místû u stavby nebo pozemku,
na nichÏ se má zámûr uskuteãnit, a to do
doby veﬁejného ústního projednání. Sou-

Územní opatﬁení o stavební uzávûﬁe
omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební ãinnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztíÏit nebo znemoÏnit
budoucí vyuÏití území podle pﬁipravované
územnû plánovací dokumentace, jestliÏe
bylo schváleno její zadání nebo podle jiného rozhodnutí ãi opatﬁení v území, jímÏ se
upravuje vyuÏití území.
Územní opatﬁení o asanaci území se vydává na území postiÏeném Ïivelní pohromou nebo závaÏnou havárií, v jejímÏ dÛsledku do‰lo k podstatnému zásahu do
vyuÏití území a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranûní jejich dopadÛ a pro
dal‰í vyuÏití území. Lze je vydat rovnûÏ pro
zastavûné území, ve kterém jsou závadné
stavby z dÛvodÛ hygienick˘ch, bezpeãnostních, poÏárních, provozních a ochrany
Ïivotního prostﬁedí u nichÏ je ve veﬁejném
zájmu nutné naﬁídit jejich odstranûní.
Obsahové náleÏitosti, Ïádosti o územnû
plánovací informaci, Ïádosti o územní rozhodnutí, informace o zámûru v území, náleÏitosti obsahu veﬁejnoprávní smlouvy,
územního opatﬁení atd. jsou upraveny vyhl. ã. 503/2006 Sb., o podrobnûj‰í úpravû územního ﬁízení, veﬁejnoprávní smlouvy
a územní opatﬁení.
POVOLOVÁNÍ STAVEB
Stavební zákon vymezuje rozdílnû pﬁípady staveb a zaﬁízení, které lze provádût
jednak bez povolení ãi ohlá‰ení a jednak
po projednání se stavebním úﬁadem, za
pﬁedpokladu, Ïe se stavebním úﬁadem bylo projednáno její umístûní a to takto:
- stavby, terénní úpravy, zaﬁízení a udrÏovací práce nevyÏadující stavební povolení ani ohlá‰ení
- ohla‰ování jednoduch˘ch staveb, terénních úprav, zaﬁízení a udrÏovacích prací
- stavební ﬁízení a povolení
- zkrácené stavební ﬁízení
- veﬁejnoprávní smlouva
Ohlá‰ení, stavební povolení ani územní
souhlas nevyÏadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosn˘ch konstrukcí stavby, nemûní vzhled stavby ani
zpÛsob uÏívání stavby, nevyÏadují posouzení vlivu na Ïivotní prostﬁedí a jejich provedení nemÛÏe negativnû ovlivnit poÏární
bezpeãnost.
Stavby, terénní úpravy a zaﬁízení uvedené v ust. § 103 stavebního zákona sice
nevyÏadují stavební povolení ani ohlá‰ení
av‰ak pﬁed jejich provedením musí sta-

vebník svÛj zámûr vÏdy oznámit dle ust. §
96 stavebního zákona stavebnímu úﬁadu,
kter˘ jak jiÏ v˘‰e uvedeno v pﬁípadû, Ïe
ohlá‰ení splÀuje poÏadavky stanovené zákonem vydá územní souhlas. V opaãném
pﬁípadû vydá usnesení o projednání zámûru v územním ﬁízení.
OHLA·OVÁNÍ JEDNODUCH¯CH STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZA¤ÍZENÍ
A UDRÎOVACÍCH PRACÍ
K provedení staveb uveden˘ch v ust. §
104 odstavci 2 písm.a) aÏ d), jejichÏ návrh
je v souladu s obecn˘mi poÏadavky na v˘stavbu, s územnû plánovací informací,
které jsou umísÈovány v zastavûném území nebo zastavitelné plo‰e, pomûry
v území se jimi podstatnû nemûní, a které
nevyÏadují nové nároky na dopravní
a technickou infrastrukturu postaãí ohlá‰ení bez pﬁedchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlá‰ením stavebník doloÏí, Ïe o svém zámûru informoval vlastníky sousedních pozemkÛ a staveb na nich. Ti mohou do 15
dnÛ ode dne, kdy byli stavebníkem informováni oznámit pﬁíslu‰nému stavebnímu
úﬁadu pﬁípadné námitky proti stavbû.
Ostatní stavby, terénní úpravy a zaﬁízení
uvedené v ust. § 104 odst. 2 písm. e) aÏ
n) vyÏadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas s tím, Ïe stavební úﬁad mÛÏe
v územním rozhodnutí stanovit, Ïe nebude
vyÏadovat stavební povolení ãi ohlá‰ení.
Ohlá‰ení obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlá‰ené stavbû, jejím rozsahu a úãelu, zpÛsobu a dobû provádûní.
K ohlá‰ení se pﬁipojí doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu
zaloÏeném smlouvou provést stavbu nebo
opatﬁení k pozemkÛm nebo stavbám
/pouze v pﬁípadû, nelze-li tato práva ovûﬁit
v katastru nemovitostí/a projektovou dokumentaci dle druhu stavby. Projektová
dokumentace musí b˘t zpracována oprávnûnou osobou. Stavebník ji pﬁedkládá ve
dvojím vyhotovení, není-li obecní úﬁad v
místû stavby stavebním úﬁadem pﬁedkládá stavebník trojmo a není-li stavebník
vlastníkem stavby, pﬁipojuje jedno dal‰í vyhotovení. Dokumentaci ohla‰ovan˘ch staveb uveden˘ch v ust. § 104 odst.2 písm.
e) aÏ i) a n) mÛÏe kromû projektanta zpracovat téÏ osoba, která má vysoko‰kolské
vzdûlání stavebního nebo architektonického smûru nebo stﬁední vzdûlání stavebního smûru s maturitní zkou‰kou a alespoÀ
3 roky praxe v projektování.
Ohlá‰enou stavbu, terénní úpravu a zaﬁízení lze provést na základû písemného
souhlasu. Nebude-li stavebníkovi souhlas
doruãen do 40 dnÛ ode dne, kdy ohlá‰ení
do‰lo stavebnímu úﬁadu, ani mu v této
lhÛtû doruãen zákaz, platí Ïe stavební
úﬁad souhlas udûlil.
Pokraãování v pﬁí‰tím ãísle
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placená inzerce

MO KDU–ČSL ve Fryštáku
má nové vedení
Na v˘roãní schÛzi se ve stﬁedu 7. bﬁezna se‰li v Domû Ignáce Stuchlého ãlenové místní organizace (MO) lidové strany ve Fry‰táku. Pﬁivítali mezi sebou
i hosty – poslance Parlamentu âR ing.
Hovorku, zástupce okresní organizace –
ing. Skﬁivánka a ing. Schneidera a fry‰tácké zastupitele zvolené za KDU–âSL.
Základním bodem jednání byla volba
nového v˘boru MO. Dlouholet˘ pﬁedseda
Antonín Krãma (‰éfoval fry‰táck˘m lidovcÛm celkem 28 let) se totiÏ rozhodl pÛsobení na vedoucím postu ukonãit
a bylo tak tﬁeba zvolit vedení nové.
Nov˘m pﬁedsedou MO byl zvolen ing.
Pavel Osoha, místopﬁedsedou mgr.
Roman Lauterkranc, dal‰ími ãleny v˘boru pak ing. Jan Ko‰ák, ing. Jan Görig
a Antonín Krãma.
Z dal‰ího programu zmiÀme to, Ïe starosta mûsta na jednání zhodnotil spolupráci zastupitelÛ s MO lidové strany
a hovoﬁil i o dal‰ích plánech vypl˘vajících
z volebního programu. A usnesení,
v nûmÏ ãlenové MO podpoﬁili pﬁedsedu
KDU–âSL Jiﬁího âunka.
PoÏádali jsme novopeãeného pﬁedsedu fry‰táck˘ch lidovcÛ ing. Osohu o krátk˘ rozhovor.
FL: Prozraìte nám nûco o sobû.
Z osobních vûcí mohu zmínit to, Ïe
mám 49 let, jsem Ïenat˘ a mám ãtyﬁi dûti. Z mé pracovní „historie“ uvedu, Ïe po
roce 1989 jsem pracoval jako vedoucí
odboru sociálních vûcí, nejdﬁíve na
Magistrátu mûsta Zlína a poté na krajském úﬁadû Zlínského kraje. Ve Fry‰táku
Ïiji od roku 1997, od pﬁestûhování z rodného Zlína.
FL: Co vás vedlo k tomu, Ïe jste se
rozhodl kandidovat na funkci pﬁedsedy
MO?
Je to velmi prozaické. Podstatné okolnosti byly dvû. To, Ïe dosavadní pﬁedseda MO se rozhodl své pÛsobení v této
funkci ukonãit a v˘zva ãlenÛ dosavadního v˘boru MO k tomuto mému angaÏování.
FL: Co bude hlavním cílem nového vedení?
Chápeme následující období jako jakési období zku‰ební. Na‰í snahou bude
na jedné stranû poskytovat zastupitelÛm
zvolen˘m za KDU-âSL urãitou zpûtnou
vazbu, na stranû druhé v pﬁípadû potﬁeby prosazovat jejich prostﬁednictvím zájmy ãlenÛ MO.
Dovolte je‰tû, prosím, abych zde vyjádﬁil podûkování a uznání dosavadnímu
pﬁedsedovi MO KDU-âSL ve Fry‰táku Antonínovi Krãmovi. Jeho 28leté odpovûdné pÛsobení na místû pﬁedsedy MO je
skuteãnû mimoﬁádné a zasluhuje uznání
nejen ze strany MO.
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Tradiční košt slivovice

V sobotu 3. bﬁezna se uskuteãnil
dal‰í roãník tradiãního ko‰tu slivovice
v Lukoveãku. Leto‰ní ko‰tování probûhlo mimoﬁádnû u MamicÛ a se‰lo se
s velkou úãastí 26 porotcÛ a 27 soutûÏních vzorkÛ. Takové mnoÏství odborníkÛ, to si uÏ ãlovûk ﬁekne: „Ta vítûzná musí b˘t opravdu v˘borná!“
Leto‰ní roãník byl kvalitou vala‰ského moku obzvlá‰È vydaﬁen˘, protoÏe
prvních devût umístûní kromû vítûzné
se li‰ilo témûﬁ jedním bodem. První
místo obhájil pan Radek Vráblík, druhé
místo získali se stejn˘m poãtem bodÛ
pan Jaroslav Bouãek ml. a pan Tomá‰
Vaﬁák a jako tﬁetí se umístil pan Ludvík
·ebík. Také bílá hÛl si získala svého
majitele, ale aÈ uÏ poﬁadí bylo jakékoliv,
v‰ichni odcházeli jako vítûzové.

O celou akci se postarali pan domácí
Adolf Mamica a jeho syn Tomá‰ a samozﬁejmû nelze opomenout pomoc nûkolika manÏelek soutûÏících.
Tûm v‰em dûkujeme za skvûle pﬁipravenou akci.
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Zase bylo veselo!

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Alois Fojtík

65 let

VÏdyÈ jde o legraci a také tradici, a ta
by se mûla dodrÏovat.
Tak pﬁijìte pﬁí‰tí rok povodit s námi
medvûda i vy.
Bude nás víc, nebudeme se bát
medvûda nic!
Popeláﬁová Hana

Tento rok, stejnû jako roky minulé,
procházel na‰í vesnicí „divok˘ medvûd“. Leto‰ní vodûní vy‰lo na sobotu
17. února.
PrÛvod „vskutku dÛstojn˘“ se se‰el
pﬁed obecním úﬁadem v 8,45 hod.
Medvûda huÀáãe doprovázeli cikánky,
Pipi dlouhá punãocha, âer vená
Karkulka, vojáci, ãertice, my‰iãka…..,
no radost pohledût. Taky krásnû nama‰kaﬁené dûti nechybûly. Krátce po
deváté se vy‰lo.
Stejnû jako vloni, nás pﬁi‰li podpoﬁit
muzikanti. Hráli moc dobﬁe, a proto se
skvûle tancovalo.

Letos jsme mûli novinku na zpestﬁení. Povoz s koÀmi a dal‰í dva konû
s dívãinami v sedle doprovázeli prÛvod ma‰kar. Bylo se opravdu na co
dívat. Lidé jako kaÏd˘ rok nás uÏ ãekali: „A tûch dobrot na taléﬁkách!
Tam koblihy, tam bavoráky, tam chuÈovky, uzené, zákusky, chlebíãky…
slané, sladké, kyselé. ToÏ Ïluãníku,
dûlej co umí‰! Na zapíjení dobrÛtek
taky bylo co!! To zase játra mûla poplach!“
V‰e dopadlo dobﬁe. Dûkujeme
v‰em lidem, kteﬁí nám otevﬁeli nejen
dveﬁe u sv˘ch domovÛ, ale i srdíãka.
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NOVE KURSY NA SOKOLOVNù
VE FRY·TÁKU

PILATES
OD DUBNA PRO MUÎE A ÎENY
PILATES je pomale cviãení pro v‰echny.
Nauãíte se správnû d˘chat,mít správné
drÏení tûla, zmírníte nebo odstraníte
bolesti zad,ze‰tíhlíte v pase,budete mít
ploché bﬁicho.

OD 3. 4. 2007 - kursy pro uzavﬁenou
skupinu lidí, 20 lekcí-2,5 mûsíce
DOPOLEDNE
ÚT-âT 10-11 hod. - 2x t˘dnû,
20 lekcí -pilates pro mírnû pokroãilé
ODPOLEDNE
Út 17-18 hod., âT 18-19 hod. - 2x t˘dnû, 20 lekcií pro mírnû pokroãilé
PILATES PRO ZAâATEâNÍKY
PO 19.00 20.00 a âT 18.00-19.00 kurs
zaãíná 19. 4. 2007
DAL·Í CVIâENÍ PRO DOSPùLÉ
Po- od 20:00-21:00
aerobik, posilování streãink
Ut- ât od 20:00-21:00
cviãení na balonech
St- od 20:00-21:00
aerobik, posilování streãink
Dotazy a objednávky na 776 769 400
Monika VáÀová, Fitness instruktor
Pilates metody, cviãitelka aerobiku

M AT E Ř S K Á

Š K O L A

Dne 24. 2. 2007 uspoﬁádalo Obãanské sdruÏení „Vûneãek“ pﬁi Mateﬁské
‰kole Fry‰ták KARNEVAL a tím obnovilo
tradiãní akci, kterou dﬁíve Mateﬁská ‰kola Fry‰ták poﬁádala. Díky aktivním rodiãÛm, které dala dohromady pí. ZdeÀka
Vidláﬁová se podaﬁilo tuto akci uskuteãnit. Nejprve se plánovalo Ïe
bude místem konání
jídelna v
Penzionu,
ale po nad‰eném ohlasu pﬁed
touto akcí ODPOLEDNE S
se poﬁadatelé rozhodli ji radûji pﬁemístit do sálu
ZDV Fry‰ták. Podûkování patﬁí panu
Drábkovi za velkou ochotu na poslední
chvíli umoÏnit vyuÏít sál ZDV Fry‰ták.
Rodiãe díky sponzorÛm pﬁipravili dûtem
205 cen do tomboly a pro v‰echny pﬁítomné dûti balíãek sladkostí.
Náplní programu byl rej masek, soutûÏení. Nejlep‰í masky, kter˘ch bylo 64,
hodnotila porota. Ochotnû porotu na
hodnocení nám vytvoﬁila pí. Libu‰e
Zboﬁilová, pí. Vûra Fi‰erová a pí. Emílie
Jiﬁinová, ta vyhlásila 5 nejlep‰ích.

F RY Š TÁ K

Zájem dûtí také vzbudila dráha pro
vláãky a kolem p. Pavla Kozojeda byl neustále krouÏek dûtí, které jedoucí vláãky
zaujaly a pozorovaly jejich pohyb.
Rodiãe také zajistili mal˘ bufet o kter˘ se postaral p. Jaromír Nûmec k obãerstvení v‰ech pﬁítomn˘ch. O dobrou
náladu s
hudbou se
postaral p.
Petr Urik s
manÏelkou
z Kostelce.
Podûkování
patﬁí v‰em
rodiãÛm,
kteﬁí se doKARNEVALEM káÏou dát
dohromady
a vytvoﬁit pûknou akci pro své dûti.
Zaji‰tûní KARNEVALU je stálo urãitû
spoustu práce a shánûní nejen pﬁed,
ale i po akci. Ale myslím, Ïe v‰echny dal
dohromady spoleãn˘ zájem udûlat nûco
pro dûti a myslet pﬁitom nejen na ty své
ale i na ostatní ve Fry‰táku. Mal˘ch dûtí je hodnû a jen díky obûtavosti a zájmu
takov˘ch lidí jim mÛÏeme pﬁipravit záÏitky, které si pamatují.
Velké podûkování touto cestou posíláme v‰em sponzorÛm, kteﬁí podpoﬁili akci pro dûti – KARNEVAL.

Rada mûsta Fry‰táku v souladu s vyhlá‰kou M·MT âR ã. 54/2005 Sb.,
o náleÏitostech konkurzního ﬁízení a konkurzních komisích,
vyhla‰uje

konkurz na funkci ﬁeditele/ﬁeditelky
Základní ‰koly Fry‰ták, p. o., nám. Míru 7, 763 16 Fry‰ták, IâO 75022702.
PoÏadavky:
- pﬁedpoklady pro v˘kon funkce ﬁeditele podle §5 odst. 1 zák. ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní,
- odborná kvalifikace podle § 7 odst. 1 nebo § 8 odst. 1 zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní,
- znalost problematiky organizace a ﬁízení ve ‰kolství,
- znalost pﬁíslu‰n˘ch pﬁedpisÛ,
- ﬁídící a organizaãní schopnosti.
K pﬁihlá‰ce doloÏte originály nebo úﬁednû ovûﬁené kopie následujících dokladÛ a pﬁíloh:
- doklady o poÏadované odborné kvalifikaci (diplom i vysvûdãení),
- doklad o celém prÛbûhu zamûstnání a délce praxe potvrzen˘ posledním zamûstnavatelem,
- podrobn˘ Ïivotopis,
- koncepci dal‰ího rozvoje ‰koly (max. rozsah 3 strany formátu A4),
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ), popﬁ. doklad o jeho vyÏádání,
- lékaﬁské potvrzení o zdravotní zpÛsobilosti k v˘konu dané funkce (ne star‰í 2 mûsícÛ).

Pﬁihlá‰ku vãetnû v‰ech v˘‰e uveden˘ch pﬁíloh doruãte nejpozdûji do 30. dubna 2007
(datum podacího razítka na po‰tû) na adresu:
Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták, nám. Míru 43, 763 16 Fry‰ták. Obálku oznaãte heslem NEOTVÍRAT – KONKURZ Z·F.
Pﬁedpokládan˘ nástup do funkce: 1. 8. 2007.
Za vyhla‰ovatele Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta
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Poetické odpoledne
Jaroslav Seifert, Jiﬁí Îáãek, Josef Kainar, Josef Fousek a mnoho dal‰ích ãesk˘ch
klasikÛ, ale i souãasn˘ch autorÛ se objevilo v titulech básní a prozaick˘ch textÛ
v leto‰ním ‰kolním kole recitaãní soutûÏe ÏákÛ 2. stupnû na‰í ‰koly. SoutûÏ se
uskuteãnila ve ãtvrtek 22. 2. 2007 a zúãastnilo se jí 27 ÏákÛ. SoutûÏilo se ve dvou
kategoriích – 1. kategorie - Ïáci 6.a 7. tﬁíd, 2. kategorie - Ïáci 8. a 9. tﬁíd.
Odborná porota uãitelÛ doplnûná vylosovan˘m zástupcem z divákÛ – ÏákÛ hodnotila vhodnou volbu textu /obsah a pﬁimûﬁenou délku/, pﬁednes / v˘slovnost, hlasovou modulaci, procítûnost, kontakt s diváky…/ a celkov˘ umûleck˘ dojem. Byla
udûlena i cena divákÛ –ÏákÛ.
Nejlep‰í recitátoﬁi jsou:
1. kategorie – 1. Ellen ·armanová – 6.B
2. Jakub Hvozdensk˘ – 6.B
3. Radka Bezdûková – 7.A
2. kategorie – 1. Markéta Matulová - 9.B
2. Dominika Sklenáﬁová – 8.A
3. Filip Nûmûc – 8.B
Cena divákÛ – Martin Modlitba – 9.A
Dûkujeme v‰em ÏákÛm i uãitelÛm za organizaci a pﬁípravu soutûÏe, vítûzÛm pﬁejeme úspûchy i v dal‰ích kolech a vûﬁíme, Ïe kvalitní poezie a próza obohatí i vá‰
budoucí Ïivot.
Za pﬁedmûtovou komisi ãeského jazyka Mgr. Hana Bﬁezinová

Pojďte s námi za pohádkou
Takové bylo téma dal‰ího tvoﬁivého
odpoledne ve ‰kolní druÏinû pﬁi Z· ve
Fry‰táku.
Ve ãtvrtek 15. února 2007 se se‰el
velk˘ poãet rodiãÛ a prarodiãÛ na‰ich
dûtí pﬁi v˘robû libovolné pohádkové postaviãky. Dostateãné mnoÏství materiálÛ inspirovalo fantazii dûtí.
Vytvoﬁily tak za pomoci maminek, babiãek a dûdeãkÛ nûkolik princezen, víl,
vodníkÛ, ãertÛ a dal‰ích postaviãek
z oblíben˘ch pohádek. Strávili jsme
spoleãnû pﬁíjemné chvíle.
vychovatelky ·D

Lyžařský kurz sedmých tříd
A je to tady ! Koneãnû nade‰el den,
na kter˘ jsme se v‰ichni tolik tû‰ili. Je
11. února 2007 a my, Ïáci sedm˘ch
tﬁíd, se chystáme odjet na lyÏaﬁsk˘ v˘cvik na chatu Spartak v Javorníkách.
Jsme plni oãekávání, hlavou se nám
míhají nejrÛznûj‰í my‰lenky. Zavazadla
jsou koneãnû naloÏena a autobus je
pﬁipraven vyrazit. Je‰tû v‰ak stihneme
zamávat rodiãÛm a kamarádÛm a pak –
vzhÛru vstﬁíc nov˘m záÏitkÛm.
Po zhruba hodinové jízdû jsme dorazili k cíli na‰í cesty. Autobus nás vysadil v údolí Vranãa, ale pﬁed námi byl
zhruba pÛlhodinov˘ namáhav˘ v˘stup
do lyÏaﬁského areálu.Zatímco jsme se
zoufale dostávali k chatû, na‰e kufry,
batohy a lyÏe byly mezitím vyvezeny aÏ
na místo urãení. Po vût‰ích i men‰ích
útrapách jsme se v‰ichni ‰Èastnû dostali nahoru, i kdyÏ si mnozí sáhli na
dno sv˘ch sil. Následovalo rychlé ubytování. A protoÏe nám poãasí pﬁálo, byli jsme je‰tû t˘Ï den rozdûleni do ãtyﬁ
skupin podle na‰ich lyÏaﬁsk˘ch schopností.
KaÏd˘ den nás pak ãekal dopolední i
odpolední v˘cvik, provádûli jsme rÛzná
cviãení na rovnováhu i na správné drÏení tûla pﬁi lyÏování. Kurz byl pﬁínosn˘
i tím, Ïe jsme zase o nûco chytﬁej‰í díky pﬁedná‰kám – první pomoc na horách, zásady bezpeãnosti, mazání lyÏí,

lyÏaﬁská v˘zbroj a v˘stroj. Ale nejen informace jsou pro ná‰ Ïivot dÛleÏité.O
zábavu se postaralo vÏdy jedno z druÏstev, které si pro ostatní pﬁipravilo veãerní program pln˘ her a soutûÏí.
Musíme ﬁíci, Ïe se vût‰ina pﬁítomn˘ch
vãetnû instruktorÛ skvûle bavila.
Pﬁedposlední den na‰eho pobytu
jsme se zúãastnili závodu ve slalomu, a
tak ti nejlep‰í odjíÏdûli odmûnûni diplo-

mem a nezbytn˘mi sladkostmi.
Ale v‰e hezké jednou skonãí. Pût
dnÛ uplynulo jako voda a nastalo balení a louãení. V‰em se pobyt na horách
líbil a klidnû bychom si ho zopakovali
znovu. ·Èastnû jsme dorazili domÛ bohat‰í o nové záÏitky a zku‰enosti a
mnohé hﬁál pocit, Ïe jejich lyÏaﬁské dovednosti jsou zase o stupínek lep‰í.
dívky ze 7.A
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Dubnové počasí nevyslovíš
Velikonoce jsou pozÛstatkem roku ﬁízeného souãasnû sluncem - slunovrat a mûsícem - úplnûk. Od poãátku se kﬁesÈané snaÏily oddûlit velikonoce od Ïidovského
svátku pesach. Asi koncem 6. stol. byl pﬁijat obecnû zpÛsob v˘poãtu data velikonoc - Alexandrijsk˘ zpÛsob. Vychází ze zásady slavit velikonoce po jarní rovnodennosti - 21. 3. v nedûli po prvním jarním úplÀku. Takto stanovená nedûle mÛÏe b˘t
v rozmezí od 22. 3. do 25. 4.
VELIKONOâNÍ DNY
Velikonoce nejsou svátkem jako ty
ostatní: je to „svátek svátkÛ“. Slavením
velikonoãního tajemství se kﬁesÈané spojují v dÛvûrném spoleãenství s Kristem
a vydávají se s ním cestou kﬁíÏe ke vzkﬁí‰ení a k Ïivotu s Bohem.
Zelen˘ ãtvrtek (5. 4.) – asi nejãastûj‰ím pojmenování ãtvrtku ve svatém t˘dnu je zelen˘ ãtvrtek – vysvûtlení je nûkolik ov‰em: jako nejpravdûpodobnûj‰í se
jeví, Ïe získal název podle toho, Ïe se v
dﬁívûj‰ích dobách v tento den mûla jíst
jen zelená strava (zelenina). Ranní m‰e
se koná pouze v biskupsk˘ch chrámech.
Lidé v tento den vstávali velice ãasnû,
rodina se pomodlila, omyli se rosou, protoÏe bránila onemocnûní ‰íje a dal‰ím
nemocem. Nûkde se tato tradice se dodrÏovala aÏ na Velk˘ pátek. Na Zelen˘
ãtvrtek vstávaly hospodynû ãasnû, aby
zametly dÛm je‰tû pﬁed v˘chodem slunce. Smetí se odneslo na kﬁiÏovatku cest,
aby se v domû nedrÏely blechy.
Velk˘ pátek (6. 4.) - se naz˘vá velk˘
od velkého tajemství. Podle prastaré tradice se dnes neslaví m‰e svatá, ale obﬁady na památku utrpení Pánû. Ty mají tﬁí
ãásti: BohosluÏbu slova (ve které se
ãtou pa‰ije) zakonãenou pﬁímluvami za
cel˘ svût; uctívání kﬁíÏe a pﬁijímání. Velk˘
pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle. K tomuto dni se pojí
mnoho povûr a zvykÛ. Vûﬁilo se napﬁ.
v magickou sílu zemû, která se na Velk˘
pátek otvírala a na krátkou dobu zpﬁístupÀovala poklady. Na Velk˘ pátek ráno

I tak se dá jezdit

se lidé um˘vali v potocích ãi rybnících.
Nûkde se chlapci potápûli a snaÏili se
ústy vytáhnout kamínek, kter˘ pak hodili
levaãkou za hlavu, to je mûlo ochránit
pﬁed bolením zubÛ. V tento den se nesmûlo nic pÛjãovat, protoÏe pÛjãená vûc
by se mohla oãarovat. Nepracovalo se
na poli ani v sadu, aby se neh˘balo zemí.Nepralo se prádlo, protoÏe by se prádlo namáãelo místo do vody do Kristovy
krve.
Bílá sobota (7. 4.) bílá – podle rouch,
které si oblékají novokﬁenci. M‰e zaãíná
aÏ veãer po západu slunce a svûtí se pﬁi
ní oheÀ, velikonoãní svíce (pa‰kál) a
kﬁestní voda. Z ohoﬁel˘ch dﬁívek se vytváﬁely kﬁíÏky a nosily se do pole, by bylo
úrodné. Popelem z posvûceného ohnû
se posypaly louky. Nûkde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily pﬁed
poÏárem. Na Bílou sobotu se zaké uklízelo, bílilo, odtud mÛÏe b˘t název Bílá sobota. Pﬁipravovalo se a chystalo. Na
slavné Vzkﬁí‰ení, na Hod boÏí velikonoãní, obﬁadní i sváteãní pokrmy, pekly se
mazance i velikonoãní beránci, pletli se
pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali bﬁezové metliãky a zdobila se vajíãka.
Velikonoãní nedûle (8. 4.) Kristus
vstal z mrtv˘ch za svítání “prvního dne
v t˘dnu”, neboli “prvního dne po sobotû”
(která byla podle Ïidovského kalendáﬁe
posledním dnem t˘dne). Sv˘m zmr tv˘chvstáním dovr‰il BoÏí stvoﬁitelské
a vykupitelské dílo. Proto se kﬁesÈané
v tento den zaãali pravidelnû scházet
k eucharistickému „lámání chleba“
a tento den nazvali „dnem Pánû“.

Úãastníci zájezdu

Co bude
4. – 8. dubna
Velikonoce
JeÏí‰ um˘vá nohy skrze na‰i konkrétní
pomoc, modlí se v Getsemanské zahradû
a nese kﬁíÏ spolu s námi v noãním putování. Skrze kﬁest jsme ponoﬁeni do jeho
smrti a zmrtv˘chvstání. Pojì s námi proÏít tajemství velikonoãních svátkÛ spojením liturgie a Ïivota v prostﬁedí DISu i
krásné pﬁírody.
Vede: Franti‰ek Bezdûk a Kosmiã
13. - 15 dubna
Maximalisti
„Buìte sami sebou a nechte okolí, aÈ
se s tím vyrovná“
Nová disácká akce pro v‰echny Ïivotní
extrémisty. Chcete nejlep‰í pﬁátele
a nejlep‰í partnery, partnerky? Buìte tedy pro nû nejlep‰í! Jste nespokojení, vybíraví, idealistiãtí a nezlomení? Pak jste
Maximalisti! Víkend urãen˘ pro vás – vztahy, sport, víra, psychologie, práce, dialog.
Min. vûk: 18 let
Vede: Kosmiã, Saã, Bára a Fr. Bezdûk
20. – 22. dubna
Belá
¤eka odvádí snûhovou vodu z nejmen‰ích evropsk˘ch velehor. Belá je dravá nespoutaná tatranská ﬁeka – mûní kaÏd˘
rok své ﬁeãi‰tû a nabízí atraktivní svezení
v bíl˘ch peﬁejích aÈ na raftu ãi na pálavû.
Veãer nás ãeká termální koupali‰tû.
Cena: 890,-/1050,- Kã (zahrnuje dopravu, poji‰tûní, vodáck˘ materiál,) Min.
vûk: 18 let
vede: Kosmiã
21. – 28. dubna
Exercicie na moﬁi
Duchovnû - adrenalínová pouÈ pod vedením zku‰en˘ch duchovních a námoﬁních kapitánÛ, kteﬁí Vám pod vedením
Ducha svatého umoÏní poznat dálky moﬁí
a hlubiny vlasního nitra.
BÛh ocení odváÏné srdce, úsmûv na
tváﬁi i kapku potu.
Pﬁihlá‰ky a info na www.loweold.com,
Vede: ThLic. P. Michael ·pilar & spol.

Vítûzn˘ doutník...

a domorodec

Fotky z cest P. Pavla Kosmáka do Mexika

D Û m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • 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

14

FRY·TÁCKÉ LISTY 4/2007

P. IGNÁC STUCHLÝ

- pokračovatel odkazu Dona Bosca

(K 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku)
K prÛkopníkÛm salesiánského díla
v ãesk˘ch zemích i na Slovensku, jak jsme
jiÏ minule ve Fry‰táck˘ch listech naznaãili,
patﬁil pﬁedev‰ím nezapomenuteln˘ Don
Ignác Stuchl˘ (1869 – 1953), jehoÏ památku si kaÏdoroãnû na fry‰táckém hﬁbitovû pﬁipomínají salesiáni z celé vlasti
a ze zahraniãí.
Jeho ãe‰tí rodiãe – ·imon Stuchl˘
a Marianna Stuchlá, roz. Procházková –
mûli v obci Boleslav v tehdej‰ím Horním
Slezsku malé zemûdûlské hospodáﬁství
(dnes v Polsku). Dne 14. prosince 1869
pﬁivítali ke cti BoÏí chlapeãka, jemuÏ pﬁi
kﬁtu ve farním kostele v Pí‰ti (dnes âR)
dali jméno Ignác. Celkem mûli Stuchlí 3
syny, Ignác byl prostﬁední. Katolická rodina Stuchl˘ch byla v podmínkách pruského
reÏimu vystavena nesãetn˘m represím.
Tato bolestná zku‰enost se citlivému dítûti hluboce vryla do du‰e.
Na IgnácÛv duchovní i vlasteneck˘ profil
mûl vedle rodiãÛ siln˘ vliv zejména obrozensk˘ uãitel, mariánsk˘ ctitel Kolentaj,
upﬁímn˘ slovanofil, znalec dûjin a kultury
slovansk˘ch národÛ. Od ran˘ch let touÏil
Ignác po sluÏbû BoÏí. A protoÏe prahl po
Ïivotû duchovním, po kaÏdém setkání s tûmi, kdo jsou vûãnému poslání a lásce
k bliÏnímu oddáni celou svou bytostí, doslova zajásal, kdyÏ u vojenského odvodu
„propadl“ a nalezl ve své blízkosti a v Olomouci pﬁátele, kteﬁí ho podnûcovali v jeho
snaÏení. Mûl ‰tûstí na velké osobnosti:
patﬁili k nim napﬁ. proslovansky orientovan˘ uãitel ﬁeãtiny a latiny – dominikán P.
Angel Lubojack˘ a IgnácÛv zpovûdník Otec
Klvaã.
Právû P. Klvaã v ãasech studentova hledání otevﬁel Stuchlému cestu k salesiá-

pokraãováni ze str. 14
27. dubna – 1. kvûtna
V království Ötziho
(Otztalské Alpy, Wildspitze, 3774 m)
Alpinistick˘ v˘stup na druhou nejvût‰í
horu Rakouska.
V˘‰lap na místa, kudy pﬁed pûti tisíci lety vedla poslední cesta Ötziho. Mûl nohu
velikosti 38 a ‰el to bez maãek – my berem i snûÏnice.
Min. vûk: 18 let
Vede: Kosmiã, Vladimír Vecheta
a Dála
27. dubna – 1. kvûtna
Poutní vandr
S cestovními kanceláﬁemi mÛÏeme vidût v‰echno mezi nebem a zemí.
S Kristem uvidíme nové nebe a novou
zemi. Opût nás ãeká spoleãné putování,
zajímavá setkání, jarní pﬁíroda ... pastva
pro oãi a pro du‰i.
Vede: Laura a Franti‰ek Spáãil

nÛm. Na jeho doporuãení se ho ujal
v italském Turínû knûz a vzácn˘ charakter
Don Michal Rua (pozdûji blahoslaven˘).
Koncem srpna 1895 se Stuchl˘ ocitl v
noviciátu a 29. záﬁí 1896 sloÏil do rukou
bl. Dona Ruy vûãné sliby. Zapoãal filozofick˘ studentát a s ohledem na misijní
perspektivu zamûﬁil se také na agronomii. Na podnût Dona Ruy nastoupil nakonec jako asistent v Gorici.
Na knûze byl Ignác Stuchl˘ vysvûcen 3.
listopadu 1901. Vedle Gorici zanechal
své stopy budovatelské i duchovní v Lublani, VerÏeji, italské Peroze, Ostravû,
Praze, Oﬁechovû, HodoÀovicích, Dvorku
u Pﬁibyslavi, Îabovﬁeskách, v Bratislavû,
Îilinû a dal‰ích místech.
Léta ubíhala a P. Ignác Stuchl˘ prokázal
na rÛzn˘ch místech nesmírnou houÏevnatost, zanícení pro odkaz Dona Bosca i nev‰ední organizaãní schopnosti. Ne‰títil se
Ïádné práce. Praktické dovednosti z domova vyuÏíval i pﬁi v˘chovû sv˘ch svûﬁencÛ. Imponoval skromností, stﬁídmostí
a klidem. I v nejsvízelnûj‰ích situacích si
umûl poradit, sv˘m optimismem, seãtelostí a laskavostí v˘znamnû ovlivÀoval kulturní i sportovní aktivity salesiánsk˘ch komunit i obcí, kde pÛsobil. (Sám Fry‰ták
toho byl typick˘m pﬁíkladem: pûvecké
sbory, hudební tûlesa, rozsáhlou divadelní, loutkáﬁskou ãi tûlov˘chovnou ãinnost
nám mohla pﬁed válkou i tûsnû po osvobození závidût i daleko vût‰í mûsta!)
Stuchl˘ se stal pro salesiány i prosté vûﬁící skuteãnou autoritou. Ne náhodou byl
vybrán jako klíãová osoba pﬁi zaji‰Èování
podmínek pro pﬁijetí salesiánÛ v na‰í
vlasti. Dne 28. záﬁí 1927 pﬁivedl (po ﬁadû
nároãn˘ch jednání) první salesiány do
Fry‰táku. Po vytvoﬁení samostatné ãeskoslovenské provincie-inspektorie byl P.
Ignác Stuchl˘ jmenován prvním inspektorem. I v dobû hospodáﬁské krize salesiáni nestáli se zaloÏen˘ma rukama. P. Ignác
Stuchl˘ jim byl svou ãinorodostí nejlep‰ím
pﬁíkladem. Jenom pﬁi vytváﬁení základních
existenãních podmínek pro stovky chlap-

cÛ z tûÏk˘ch sociálních pomûrÛ obûtoval
Stuchl˘ kus svého Ïivota!
Vzkvétající dílo krutû zasáhla, stejnû
jako celou zemi, nacistická okupace
a svûtová válka. V koncentrácích a muãírnách gestapa se ocitli i nûkteﬁí salesiáni
(napﬁ. jeden z nejvûrnûj‰ích pﬁátel ·tûpán
Trochta). Mnozí byli nasazeni na nucené
práce v Reichu. I ústav ve Fry‰táku byl nakonec zabrán fa‰istickou správou.
Osvobození Evropy i Fry‰tácka od nelidského utrpení znamenalo nové nadûje.
Nov˘m inspektorem se stal Don Antonín
Dvoﬁák a „staﬁíãek“ Stuchl˘ se vrátil do
Fry‰táku coby zpovûdník, laskav˘ rádce
a sluha BoÏí.
Radikální zmûna pomûrÛ po únorovém
pﬁevratu v roce 1948 i údery totalitního
reÏimu proti církvi, vûﬁícím a tedy i salesiánskému dílu u nás, krutû zasáhly citlivé
srdce Otce Ignáce Stuchlého. Poãátkem
bﬁezna 1950 stihl staﬁíãka první záchvat
mrtvice. U jeho loÏe se stﬁídalo dnem
i nocí 24 klerikÛ, aby mu mohli b˘t nápomocni ve chvíli nemoci. KdyÏ byl ústav
v noci z 13. na 14. dubna 1950 pﬁepaden
policií a spolubratﬁi násilnû odvleãeni,
pﬁevezen byl tûÏce chor˘ staﬁíãek k sestrám franti‰kánkám do Zlína a kdyÏ se musely vystûhovat, nalezl azyl v domovû dÛchodcÛ v Lukovû. Dne 8. ledna 1953 stihl P. Stuchlého druh˘ záchvat mrtvice.
U jeho loÏe se stﬁídaly sestry franti‰kánky a dominikánky, pracující v domovû. P.
Rudolf Chudárek z Dolní Vsi patﬁil k posledním, kdo po propu‰tûní z vojenské
sluÏby u PTP, dotkl se jeho Ïehnající pravice. Krátce poté Don Stuchl˘ smíﬁen
s Bohem v pokoji zesnul…
Pohﬁeb Dona Ignáce Stuchlého, milovaného „staﬁíãka“, se konal ve ãtvrtek 22.
ledna 1953. Doprovázeli ho salesiáni
v civilu (pokud nebyli v internaci, na vojnû
ãi ve vûzení), jeho Ïáci, knûÏí, ﬁádové
sestr y i prostí vûﬁící. Obﬁad vykonal
mons. Martin Hork˘, faráﬁ z Pole‰ovic.
S Otcem Stuchl˘m se nad hrobem rozlouãil b˘val˘ Ïák fry‰táckého ústavu, hole‰ovsk˘ kaplan P. Jaroslav Janík.
Atmosféra pﬁipomínala okamÏiky, kdy odchází svûtec…
PhDr. âESLAV ZAPLETAL
Zpracováno s pouÏitím vzpomínek pana
Josefa Topinky, kronikáﬁsk˘ch poznámek a literatury, uloÏené v Mûstské knihovnû Fry‰ták,
napﬁ. Med, Oldﬁich, P. SDB: âesk˘ Don Bosco
(Îivotopis P. Ignáce Stuchlého). Matice cyrilometodûjská, Olomouc 1992
Îivotopisné pamûti P. Ignáce Stuchlého,
3 díly (pro vnitﬁní potﬁebu salesiánské rodiny).
Dûkuji v této souvislosti za poskytnutí potﬁebn˘ch materiálÛ Ing. Janu Görigovi z Domu I.
Stuchlého a Mûstské knihovnû Fry‰ták.
Za ochotu a pomoc dûkuje v‰em
dr. â. Zapletal, kronikáﬁ
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VELKÉ KINO ZLÍN - DUBEN
1. dubna v 17 a v 19,30 hodin
+ 2. – 4. dubna v 17 hodin
300: BITVA U THERMOPYL
USA-2006-117 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Vûãnou slávu mají na dosah ruky...
ReÏie: Zack Snyder
vstupné 80 Kã
2. dubna ve 14 hodin
FKS
VOLVER
·panûlsko-2006 - 120 minut-titulkyFalcon-(15)
KdyÏ duchové tanãí tango... V hlavních rolích Penélope Cruz, Carmen Maura, Blanca Portillo
ReÏie: Pedro Almodóvar
vstupné 25 Kã
2. – 4. dubna v 19,30 hodin
BABEL
USA-2006-142 minut-titulky-premiéraBioscop-(15)
Tﬁi pﬁíbûhy odehrávající se paralelnû
v Maroku, Tunisku, Mexiku a Japonsku.
V hlavních rolích Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia
ReÏie: Alejandro González IÀárritu
vstupné 90 Kã
5. dubna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
21 GRAMÒ
USA-2003-125 min.-tit.-Hollywood-(15)
Pﬁíbûh nadûje a lidství, nezlomnosti i pﬁeÏití.
ReÏie: Alejandro González IÀárritu
vstupné 60 Kã
6. – 11. dubna v 17 a v 19,30 hodin
PRÁZDNINY PANA BEANA
Velká Británie-2007-90 minut - premiéraBontonfilm-(0)
Katastrofa dostala svÛj vlastní pas...
V hlavních rolích Rowan Atkinson, Jean
Rochefort, Karel Roden
ReÏie: Steve Bendelack
vstupné 80 Kã

bing-Bioscop-(0)
Podívaná pro malé i velké - v hlavních rolích Freddie Highmore, Madona,Snoop
Dogg, Mia Farrow.
ReÏie: Luc Besson
vstupné 85 Kã
13. – 18. dubna v 19,30 hodin
HANNIBAL - ZROZENÍ
Francie/Velká Británie/USA-2007-120 minut-titulky-premiéra- SPI-(15)
Vstupte do temné mysli Hannibala
Lectera ... V hlavních rolích Gaspard
Ulliel, Li Gong, Helena Lia Tachovska
ReÏie: Peter Webber
vstupné 80 Kã
18. dubna ve 14 hodin
FKS
DOBR¯ ROâNÍK
USA-2006-117 min.-tit.-Bontonfilm-(0)
KaÏd˘ jednou dospûje…. moÏná. V hlavních rolích Russell Crowe, Albert Finney,
Marion Cotillard
ReÏie: Ridley Scott
vstupné 25 Kã
19. dubna v 17 hodin
(a)
19. dubna v 19,30 hodin
V.I.P. klub
NEP¤ÍJEMNÁ PRAVDA
USA-2006-100 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(0)
Nejdûsivûj‰í film, jak˘ jste kdy mohli vidût… V hlavní roli Al Gore
ReÏie: Davis Guggenheim
vstupné (a) 50 Kã
V.I.P. na prÛkaz nebo kupón
20. – 22. dubna v 17 a v 19,30 hodin
ROCKY BALBOA
USA-2006-102 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(0)
Nic nekonãí, dokud to doopravdy neskonãí... Hlavní role, scénáﬁ a reÏie: Sylvester
Stallone
vstupné 80 Kã

27. dubna – 2. kvûtna v 17 hodin
ROBINSONOVI
USA-2007- 90 minut-animovan˘-ãesk˘ dabing-premiéra-Falcon-(0)
Nejnovûj‰í animovan˘ film z produkce studia Walta Disneye
ReÏie: Stephen Anderson vstupné 75 Kã
27. dubna – 2. kvûtna v 19,30 hodin
BESTIÁ¤
âR-2006-113 minut-prem.-Bioscop-(15)
Emancipovaná Karolína se vá‰nivû zamiluje do záhadného Alexe - romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové - v hlavních rolích Danica Jurãová,
Karel Roden, Marek Va‰ut, Miroslav Etzler
ReÏie: Irena Pavlásková
vstupné 90 Kã

V SOBOTU V 15 HODIN
HRAJEME PRO DùTI
IMOS s.r.o. - partner dûtsk˘ch pﬁedstavení
7.
14.
21.
28.

4.
4.
4.
4.

–
–
–
–

BUDULÍNEK - 60 minut
KAMENNÁ TETKA - 74 minut
MÍâEK FLÍâEK - 65 minut
O EBENOVÉM KONI - 63 minut
pásma, vstupné 25 Kã
placená inzerce

23. dubna K I N O N E H R A J E
Agentura Pragokoncert poﬁádá vystoupení
travesti skupiny SCREAMERS
Zaãátek v 19 hodin

12. dubna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
OBâAN PES
Thajsko-2004-100 minut-titulky-premiéraArtcam-(12)
Surrealistická pohádka s poﬁádnou dávkou romantiky – Amélie z Bankoku. ReÏie:
Wisit Sasanatieng
vstupné 60 Kã

24. a 25. dubna v 17 a v 19,30 hodin
+ 25. dubna v 9.30 hodin
VRATNÉ LAHVE
âR-2007-103 minut-Falcon-(0)
Aby mohlo b˘t vítání, musí b˘t napﬁed louãení... V hlavních rolích Zdenûk Svûrák,
Daniela Koláﬁová, Tatiana Vilhelmová, Jiﬁí
Macháãek
ReÏie: Jan Svûrák
vstupné 80 Kã

13. – 18. dubna v 17 hodin
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
USA/Francie-2006-103 minut-ãesk˘ da-

26. dubna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
ATENTÁT V AMBASSADORU
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-

18

BLUE SKY FILM-(12)
Událost, která zmûnila historii a Ïivoty
mnoha lidí... V hlavních rolích L. Fishburne, H. Hunt, D. Moore, S. Stone, E. Wood,
A. Hopkins
ReÏie: Emilio Estevez
vstupné 60 Kã

pí. Nováková
776 723 837
Fry‰ták
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Matrika



DUBEN 2007

JUBILANTI

Jiﬁí Hru‰ka
Franti‰ek âern˘
Jaroslav âern˘
Kvûtoslava Grulichová
Libu‰e Luká‰ová
Ladislav Rektoﬁík
Vladimír Kolaﬁík
Olga Holoubková
Libu‰e Rektoﬁíková
AneÏka Chudárková
Marie Chudárková
PhDr. Marie Heãková
Bohumila Adamíková
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NAROZENÍ

Antonín Hanaãík



ÚMRTÍ

Oldﬁich Choleãek ve vûku 80 let
Antonín Jasensk˘ ve vûku 68 let
Radek Stiskálek ve vûku 43 let
Vlasta Koneãná ve vûku 85 let
Alois V˘skup ve vûku 77 let

âajovna

-Múzick˘ klub
program na DUBEN
St 4. 4. 19:30
MLADÉ PLÍCE - koncert (jazz, funky)
v podání talentovan˘ch studentÛ
stﬁedních ‰kol
ât 5. 4. 17:00
POETICK¯ JAZZOV¯ PODVEâER
hrají: Ladislav Dolina, Pavel Juﬁík
a Ïáci ZU· Morava
recituje: Franti‰ek Odstrãil a Jitka
Modlitbová
úpravy znám˘ch jazzov˘ch skladeb
a poezie ãesk˘ch básníkÛ
Ne 8. 4. 19:30
The Raw, DeQuadEnts – 2koncert
Út 17. 4. 17:00
JURAJ SITÁR
setkání se slovensk˘m léãitelem
Ne 22. 4. 19:30
FILMOV¯ KLUB
ât 26. 4. 19:30
OLD¤ICH JANOTA – koncert
Nezamûniteln˘ básník, zpûvák a kytarista.

www.MuzickyKlub.zde.cz
PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme za úãast, kvûtinové dary
a projevy soustrasti pﬁi posledním rozlouãení s panem ing. Jane Golánûm.
manÏelka a syn

Vážení spoluobčané.
Naše město se rozrůstá. Naše město žije. Stále se u nás něco děje. Třeba nedávné
oslavy 650. výročí Fryštáku - koncerty (folklórní, dechové, chrámové hudby, či nádherné vystoupení korejských dětí), divadelní představení či zájezdy do zlínského divadla, výstavy, přednášky, besedy aj.
Málokdo z mladých však ví, že členové sboru občanských záležitostí tradičně navštěvují a blahopřejí nám, občanům Fryštáku, kteří jsme už vkročili do životní osmdesátky, pětaosmdesátky, devadesátky...
Ani si nedovede představit, jak nás, kteří jsme už své síly rozdali v mladších letech,
potěší, když si na nás vzpomenou, přijdou poblahopřát jménem všech Fryštačanů, děkují nám za práci, kterou jsme pro město a občany konali v mladších letech. Děkují
nám za to, že vůbec ještě jsme.
Je to milá chvíle vzpomínání na akce, jichž jsme se účastnili, jež jsme organizovali, jimiž jsme proslavovali naše město. Rádi se nejen ohlížíme zpět a vzpomínáme, ale
i fandíme současnosti. Držíme palce, abyste i vy, až budete starší, mohli s hrdostí hodnotit svou práci a děkovat představitelům města za vše, co pro občany dělají. Děkovat
jim i za to, že nezapomínají na starou generaci.
Božena a Jaroslav Rektoříkovi
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