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Jaro v Horní Vsi / foto Pavel Nášel
Den matek
František Záloha
Vůbec žádná pravda není,
že je dneska posvícení.
Nepleťme si známé svátky,
dneska mají svátek matky.
Matky, mámy, maminky,
opusťte své postýlky.
Chceme pronést přáníčko
a přidat též srdíčko.

Naše přání pro Vás praví,
ať Vám stále slouží zdraví.
Nachystejte vázičku,
neseme Vám kytičku.
Vy naše mámy, mámy české,
pro své děti jste vždy hezké.
Přejeme Vám zdraví pevné
a rodině buďte věrné.
Svátek matek oslavujte,
a Vy, děti, pamatujte:
Druhá neděle květnová
bývá matek oslava.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 3/2009/V ze dne 18. března 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 17. 03. 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 03. 2009
zveřejnění návrhu rozpočtového výhledu
města Fryštáku na období let 2010 až
2011.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – ﬁnančního daru mezi
Městem Fryšták a Zlínským hnutím nezávislých, zast. Ing. arch. Františkem
Petrem, za účelem částečné úhrady
nákladů na realizaci sousoší bratří Baťových a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Fryšták
a Spolkem přátel hradu Lukova, zast. J.
Holíkem, předsedou spolku, za účelem
krytí nákladů spojených se zajištěním
činnosti Spolku (materiálové zabezpečení, provozní náklady apod.) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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CENÍK INZERCE
soukromá i ﬁremní
• černobílá - uvnitř čísla
A4 . . . . . . . . . . . 1000,- Kč
A5 . . . . . . . . . . . . 500,- Kč
A6 . . . . . . . . . . . . 250,- Kč
A7 . . . . . . . . . . . . 125,- Kč
A8 . . . . . . . . . . . . . 60,- Kč
• barevná - 4. strana obálky
A4 . . . . . . . . . . . 1500,- Kč
A5 . . . . . . . . . . . . 750,- Kč
A6 . . . . . . . . . . . . 375,- Kč
A7 . . . . . . . . . . . . 200,- Kč
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• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Fryšták
a o. s. Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták,
zast. Mgr. Janem Komárkem, za účelem
krytí částečných nákladů spojených se
zajištěním činnosti nízkoprahového zařízení (materiálového vybavení, provozní
náklady, odměna vedoucích) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace
Klubu důchodců Fryšták, o. s., zast. p.
Františkem Zálohou, za účelem krytí
částečných nákladů spojených s cestovným, nájemným a honoráři a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF trvá na svém usnesení č. Z
4/2007/V/12 ze dne 18. 04. 2007
a neschvaluje pořízení zadání změny
územního plánu na poz. p. č. 404/2 k.
ú. Vítová, obec Fryšták, ve smyslu žádosti pí J. Metelové, Lukov.
• ZMF souhlasí s pořízením zadání změny Územního plánu města Fryštáku na
poz. p. č. 487, 489 k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, ve smyslu převedení plochy
vedené jako trvalý travní porost a zahrada na plochu s obytnou zástavbou
rodinných domů, a to s podmínkou
úhrady veškerých nákladů spojených
s pořízením změny žadatelem, tj. manž.
R. a M. Ševčíkovými, Fryšták, a ukládá
pořizovateli Ing. arch. Janu Kudělkovi
ve spolupráci s určeným zastupitelem
– místostarostou Radomírem Dupalem
zajistit zadání změny územního plánu
města Fryštáku.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje části měst. poz. p. č. 954/1 –
zahrada, o vým. do 10 m², k. ú. i obec
Fryšták, žadateli Bc. Kotasovi, Fryšták.
• ZMF nereﬂektuje na žádost pí L. Ščotkové, Poruba, a nevzdává se předkupního práva ke koupi spolu vlastnických
dvou třetinových podílů na pozemcích
p. č. 159/2, 161/2 a 162/1, vše k. ú.
Vítová, obec Fryšták.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje 1/3 id. podílů pozemků p. č.
159/2, 161/2 a 162/1, vše k. ú. Vítová,
obec Fryšták, žadateli p. Radomíru Slováčkovi, Rymice, a to za cenu ne nižší
než cena znaleckého posudku.
• ZMF bere na vědomí ústní informace
Ing. M. Kasaly o záměru majitelů pozemků převést na město Fryšták pozemky
p. č. 243/3, 445/34, oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták.
• ZMF bere na vědomí žádost pí A. Kroupové, Fryšták, č. j. 572/09 ze dne 16.
03. 2009, o odkoupení poz. p. č. 252/1

k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a nereﬂektuje na tuto žádost.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o stanovení ceny pozemku p. č.
252/1 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, v rámci aktuálně pořízeného
znaleckého posudku.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 03. 2009
zveřejnění záměru prodeje měst. poz.
p. č. 252/1 k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a to za cenu ne nižší, než
je cena znaleckého posudku.
• ZMF trvá na svém usnesení č. U Z
2/2009/V/5 ze dne 18. 02. 2009 ve
věci jmenování Mgr. P. Nášela členem
Komise pro obnovu městské památkové
zóny Fryšták.
• ZMF schvaluje vyčlenění vlastních ﬁ nančních prostředků z rozpočtu města
Fryštáku na rok 2009 za účelem zajištění doﬁnancování akce „Fryšták - Vodovod Vítová“.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc.,
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
KV při ZMF Ing. J. Dofka, bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci místostarosty o výsledcích jednání na VH
SSV Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o postupu přípravy realizace RK R49.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o přípravě akce Úprava silnice II/490
– Průtah Fryštákem, připravované společně se Zlínským krajem.
• ZMF schvaluje úpravu dopravního řešení křižovatky na silnici II/490 ve smyslu
návrhu zpracovaného Ing. R. Nečasem
(zaslepení ul. Bř. Bakaly pro automobily,
mobilní plastové obrubníky).
• ZMF bere na vědomí informaci Mgr.
Zdeňky Vlčkové o ukončení výkonu funkce ředitelky zařízení Hrádek Fryšták
a současně vyslovuje poděkování Mgr.
Z. Vlčkové za mnohaletou spolupráci
s městem.
• ZMF bere na vědomí žádost Bc. K.
Trokanové, Fryšták, č. j. 587/09 ze dne
16. 03. 2009, o opravu cesty na ul. Korábová.
• ZMF neschvaluje vybudování asfaltové cesty na ul. Korábová z důvodu připravované kanalizace v uvedené lokalitě a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit dílčí
zpevnění komunikace.
• ZMF bere na vědomí žádost p. J. Manďáka, Fryšták, č. j. 593/09 ze dne 18.
03. 2009, a ukládá Ing. M. Kasalovi
prověřit dané podněty vč. podání zprávy
zastupitelstvu o vzniklé situaci .
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 4/2009/V ze dne 8. dubna 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 07. 04. 2009 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na usnesení č. Z
3/2009/V/ 4 ze dne 18. 03. 2009
schvaluje Rozpočtový výhled města
Fryštáku na období let 2010 až 2011.
• ZMF bere na vědomí zprávu č.
173/2008 KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryštáku za rok
2008 ze dne 03. 04. 2008 bez připomínek.
• ZMF schvaluje ke dni 09. 04. 2009
zveřejnění předloženého znění návrhu
Závěrečného účtu města Fryšták za rok
2008.
• ZMF bere na vědomí uzavření dodatku
č. 1 ke SOD ze dne 13. 05. 2008 mezi
městem Fryšták, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a fou DIPS
ZLÍN, spol. s r. o., Zlín, z důvodu prováděných víceprací, a to v rámci usnesení
rady města č. U R 6/2009/V/24 ze dne
30. 03. 2009.
• ZMF akceptuje předložený soupis víceprací nutných k bezchybnému dokončení
díla, plynoucích z odlišných hydrogeologických poměrů v trase kanalizace, než
jaké byly předpokládány v projektové
dokumentaci a ve smlouvě o dílo na realizaci akce Kanalizace Vítová (stoka B),
v celkové ceně 1.904.098,- Kč bez DPH,
tj. 2.265.876,- vč. DPH, a schvaluje zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1 ke
SOD č. 100730 ze dne 10. 09. 2008
mezi Městem Fryšták, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města,
a společností VW Wachal, a. s., Kroměříž
a ukládá Ing. M. Kasalovi jednat s výše
zmíněnou společností ve věci předložení
návrhu dodatku č. 1.
• ZMF schvaluje jako zdroj úhrady ceny
víceprací nutných k bezchybnému dokončení díla, navýšení účelového investičního úvěru v rámci uzavření dodatku
ke smlouvě o úvěru s účastí prostředků

Regionálního rozvojového fondu č. 2008
– 1254 na akci „Financování výstavby
akce Kanalizace Vítová v roce 2009“,
uzavřené mezi městem Fryšták a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
Praha.
• ZMF schvaluje vzdání se předkupního
práva ke koupi spoluvlastnických dvoutřetinových podílů na poz. p. č. 159/2,
161/2 a 162/1, vše k. ú. Vítová, ob.
Fryšták, a to za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání předmětných
pozemků (převodu) ve prospěch nového
nabyvatele p. R. Slováčka, Rymice.
• ZMF v návaznosti na své usnesení
č. U Z 3/2009/V/10b) ze dne 18. 03.
2009 schvaluje prodej vždy jedné ideální třetiny pozemků p. č. 159/2, 161/2
a 162/1, vše k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadateli p. Radomíru Slováčkovi, Rymice a to za cenu znaleckého posudku
s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad kupní smlouvy do
katastru nemovitostí žadatelem a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace OSMM,
že nebyly dodány podklady ve věci žádosti Ing. Heleny Cerhové.
• ZMF bere na vědomí žádost manž. P.
a O. Moravcových, Fryšták, o odprodej
poz. p. č. 421 – zahrada, o vým. 147 m²,
a část poz. p. č. 415, o vým. cca 80 m²,
ost. plocha, oba k. ú. DV, obec Fryšták,
a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit ve spolupráci se žadatelem podklady pro možnost navrhovaného majetkoprávního vypořádání.
• ZMF schvaluje ke dni 09 .04. 2009
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 933/72 - orná půda,
o výměře 109 m², k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům manželům Doležalovým Fryšták za cenu ne
nižší, než je cena znaleckého posudku,

a to s podmínkou celkové úhrady nákladů spojených s prodejem, a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty k záměru vyčištění Hornoveské
přehrady technologií pro potlačování rozvoje sinic.
• ZMF schvaluje realizaci záměru vyčištění Hornoveské přehrady technologií
pro potlačování rozvoje sinic.
• ZMF bere na vědomí materiály ve věci
možnosti zřízení samostatné (příspěvkové, popř. s. r. o. vlastněné obcí) organizace města s ohledem na vznik povinnosti plátcovství DPH MF.
• ZMF schvaluje realizaci úkonu částečného zpětvzetí žaloby ve věci určení
neplatnosti komplexu smluv uzavřených
v roce 2002 mezi ČS a městy a obcemi
ve smyslu soudního řízení č. j. 50 Cm
22/2005 – bere tímto žalobu částečně
zpět vůči žalovaným obcím Statutární
město Zlín, Město Napajedla, Město
Vizovice, Obec Spytihněv, Obec Halenkovice, Obec Sazovice, Obec Hostišová,
Obec Kašava, Obec Lípa s tím, že pověřuje starostu realizací tohoto úkonu
prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře JUDr. Ing. Pavel Schreiber a JUDr.
Pavla Plašilová, Brno, ČR.
• ZMF s odkazem na své usnesení č. U
Z 2/2009/V/4a.a) ze dne 18.02.2009
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu
města žadateli Římskokatolické farnosti Fryšták na akci Restaurování kříže
u kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku
v rámci schváleného Programu regenerace MPZ MF a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 6/2009/V ze dne 30. března 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření
rámcové smlouvy mezi Městem Fryšták,
a spol. Telefónica 02, zast. Pavlem Ondruchem, a ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., připravit stanovisko ﬁnančního výboru k účelnosti případného uzavření
smlouvy.
• RMF souhlasí s udělením licence na
veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 820851 Zlín – Fryšták
– Lukov – Držková, o kterou požádala
právnická osoba, podnikající pod obchodní ﬁrmou ČSAD Vsetín, a. s., se
sídlem Ohrada 791, Vsetín, s tím, že
tato linka vede přes město Fryšták a má
v něm plánovanou zastávku.
• RMF souhlasí s udělením licence na
veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 820841 Zlín – Fryšták
– Fryšták, Vítová, o kterou požádala
právnická osoba, podnikající pod obchodní ﬁrmou ČSAD Vsetín, a. s., se
sídlem Ohrada 791, Vsetín, s tím, že
tato linka vede přes město Fryšták a má
v něm plánovanou zastávku.
• RMF schvaluje uspořádání humanitární sbírky, a to ve dnech 15. a 16. 05.
2009, a ukládá Ing. M. Kasalovi organizačně zajistit se zástupci Diakonie Broumov.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru pronájmu měst. pozemků dotčených dočasným záborem z důvodu stavby rychlostní
silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták,
a to pozemků uvedených v příloze č.1
tohoto zápisu - všechny zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
Zlínského kraje, pracoviště Zlín, na LV
10001, pro obec Fryšták, k. ú. Dolní
Ves, za cenu ne nižší než 7,- Kč/m²/rok,
na dobu sedmi, pěti let a jednoho roku
(s platností od 01. 05. 2009, popř. od
01. 06. 2009), a to žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390,
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
jehož jménem jedná Ing. Pavel Doležal,
ředitel závodu Brno.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
o dodávce živičných obalovaných směsí
mezi městem Fryšták a společností EUROVIA CS, a. s., Národní třída, Praha 1,
Odštěpný závod oblast Morava, závod
Zlín, se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín,
a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
• RMF bere na vědomí oznámení Magistrátu města Zlína ze dne 19. 03. 2009
vč. nové přílohy č. 2 smlouvy o umístění psů a opuštěných zvířat v Útulku pro
zvířata v nouzi Zlín – Vršava ve věci stanovení nového Ceníku služeb pro jiná
města, obce a organizační složky státu
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za umístění psů v Útulku, schváleného
Radou města Zlína dne 16. 03. 2009.
• RMF bere na vědomí podnět Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Zlín, č. j. 630/09 ze dne
23. 03. 2009, ve věci záměru výstavby
vodní nádrže a revitalizace části vodního toku Racková v lokalitě Žabárna, vyplývající ze studie odtokových poměrů
Racková, a nedoporučuje ZMF schválení
podání žádosti o získání podpory z evropských fondů městem jakožto nositelem projektu.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
954/1 – zahrada, o výměře 10 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli Bc. Kotasovi, Fryšták, a uzavřít s ním příslušnou
smlouvu.
• RMF uděluje souhlas s konáním 4.
ročníku volejbalového turnaje v prostorách Sportovního areálu města Fryštáku
při Základní škole ve Fryštáku, který se
uskuteční při příležitosti 64. výročí osvobození města, a to v pátek dne 08. 05.
2009, a uděluje souhlas se zřízením zázemí pro občerstvení účastníků a hostů
turnaje na travnaté ploše areálu (živý
trávník), schvaluje poskytnutí peněžitého daru na pořízení cen a dalších propagačních materiálů, které budou uděleny
účastníkům turnaje a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
na pořízení cen a dalších propagačních
materiálů, které budou uděleny účastníkům turnaje, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace místostarosty o možnostech zhotovení plánu města a skládané mapy a ukládá
místostarostovi R. Dupalovi zajistit cenové nabídky.
• RMF schvaluje dodatek k Ceníku inzerce ve Fryštáckých listech, kterým se
stanovují ceny placené barevné inzerce (pouze poslední strana) takto: A4 –
1.500,- Kč, A5 – 750,- Kč, A6 – 375,- Kč,
A7 – 200,- Kč.
• RMF odkládá rozhodnutí o možné výpůjčce pozemku p. č. 902/36 – orná
půda, o celkové výměře 1288 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, od
vlastníků manželů Kořénkových Fryšták,
pro město Fryšták za účelem užívání dětského hřiště a ukládá Ing. M. Kasalovi
zajistit stanovisko znalce k posouzení
stávajícího stavu hřiště a záměru města
provozovat nový areál.
• RMF schvaluje zapůjčení lavic a stolů
Mysliveckému sdružení Ondřejovsko –
Fryšták na akci Červen - měsíc myslivosti, která se bude konat dne 27. 6. 09.

• RMF v souladu s ust. čl. č. VI bodu č.
12, 13 a X/2 Zřizovací listiny p. o. ZŠF
souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor učebny č. 225 mezi ZŠF, p.
o., 763 16 Fryšták, a paní Jitkou Medkovou, Zlín, za účelem konání kurzů kresby
a malby pro veřejnost pod vedením arch.
Stanislava Novotného.
• RMF schvaluje návrh programů primární prevence pro II. stupeň ZŠF a schvaluje záměr částečné úhrady nákladů na
tuto akci.
• RMF bere na vědomí informaci ﬁrmy
Stavrovski group ohledně stavby sítí
fotovoltaických elektráren v ČR a neschvaluje záměr výstavby fotovoltaické
sluneční elektrárny.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
průkazné doklady o provedených pracích
(stavebních úpravách) vč. revizní zprávy
o provedené rekonstrukci elektroinstalace ve věci žádosti paní Lucie Filákové,
Fryšták, o slevu z nájmu nebytových
prostor v objektu Zdravotního střediska
Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 205/1 – ost. plocha, o výměře
1 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a části
poz. p. č. 89/1 – ost. plocha, o výměře
1 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli Česká Pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČO 47114983, zast. Ing. Liborem Králem, vedoucím odd. ASN JM, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, za účelem umístění poštovních boxů pro doručovatelky
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje ke dni 01. 04. 2009
uzavření dohody o ukončení platnosti
smlouvy o pronájmu kontejneru na odvoz tuhého odpadu, uzavřené dne 06.
01. 1998, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce kontejneru mezi Městem Fryšták
a Domem Ignáce Stuchlého, Fryšták, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
o dodávce těženého a drceného kameniva mezi Městem Fryšták a společností
Lakonado, s. r. o., Lapač 482, 751 14
Dřevohostice, IČO: 26838427, v objemu
do 1.000 t pro rok 2009 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1ke smlouvě o dílo ze dne 13. 05. 2008
mezi Městem Fryšták a společností
DIPS ZLÍN, spol. s r. o., Nábřeží 599,
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760 01 Zlín, IČ: 49976311, z důvodu
prováděných víceprací nutných k dokončení díla a pověřuje starostu města Mgr.
Lubomíra Doležela podpisem dodatku č.
1 smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o provádění autorského dozoru při realizaci
stavby Kanalizace Vítová mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a
Miroslavem Březíkem, VHK Zlín, projekční a inženýrská kancelář, náměstí T. G.
Masaryka 1281, 760 01 Zlín, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o autorském
dozoru a schvaluje uzavření smlouvy na
zpracování projektové dokumentace ke

stavebnímu řízení na investiční akci „Vodovod Vítová“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje převedení zlepšeného
výsledku hospodaření Základní školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2008
dle § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, v platném
znění, ve výši 627,24 Kč do rezervního
fondu, a to k úhradě své ztráty za předchozí léta, a zbývající částku ve výši 1,Kč převést do fondu odměn.
• RMF schvaluje převedení zlepšeného
výsledku hospodaření Mateřské školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2008
dle § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech, v platném
znění, ve výši 569,54 Kč do rezervního
fondu, a to k úhradě své ztráty za předchozí léta, a zbývající částku ve výši 1,Kč převést do fondu odměn.
• RMF schvaluje odpisový plán Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2009 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
• RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro
rok 2009 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na
území České republiky upravuje zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon“).
Volby do Evropského parlamentu se
budou na území České republiky konat
ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5.
června 2009 (pátek) se bude hlasovat
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Občan České republiky má právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za
předpokladu, že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).
Překážkou ve výkonu volebního
práva, pro kterou nelze hlasovat, je
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
nebo zbavení způsobilosti k právním
úkonům.
SEZNAM VOLIČŮ
Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu
je zápis státního občana České republiky, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Tento seznam
vede obecní úřad, městský úřad, úřad
městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad
městské části nebo městského obvodu

(dále jen „obecní úřad“) pro každé volby
do Evropského parlamentu postupem
daným zákonem. Nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb (26. dubna 2009)
zanese obecní úřad do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu
údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto
způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do
Evropského parlamentu a má na území
České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Vzhledem
k tomu, že zákon neumožňuje dopsání
voliče do výpisu ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu ve dny
voleb ve volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochybností,
ověřili svůj zápis ve stálém seznamu
voličů vedeném obecním úřadem pro
všechny druhy voleb na území České
republiky, nebo později (po 26. dubnu
2009) přímo v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu se lze, pokud žádosti o
opravu nevyhoví sám obecní úřad, do
30 dnů přede dnem voleb domáhat
podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.
Obecní úřad do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu dále
nejpozději 20 dnů přede dnem voleb
(16. května 2009) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto
obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří
v jeho obvodu:
1. jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
2. jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu

odnětí svobody, a kteří byli obecnímu
úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň
o zápise informuje obecní úřad v místě
trvalého pobytu voliče. O tento zápis
by měl volič požádat pouze v případě,
kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť
následné změny spočívající v dopsání
voliče do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.
HLASOVÁNÍ
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
1) Volič hlasuje ve volební místnosti
na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.
Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební
místnosti v tom volebním okrsku, kam
podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb (do 21. května 2009)
způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních
místností.
2) Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
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3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.
VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz vydává obecní úřad
voliči, který je u tohoto obecního úřadu
zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu a nebude moci
nebo nehodlá volit ve volebním okrsku,
pro který je tento seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského
průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb,
tj. do 21. května 2009, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle.
HLASOVACÍ LÍSTKY
budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Volič prokáže po pří-

chodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič,
který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je poté povinen
odevzdat okrskové volební komisi tento
průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za
chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné. Voliči, který není
zapsán ve výpisu ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje
na voličský průkaz.
HLASOVÁNÍ
VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič
do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku může přitom zakrouž-

UPOZORNĚNÍ
Sídla volebních okrsků (VO) pro volby do Evropského parlamentu ve dnech
5. a 6. června 2009 v obci Fryšták jsou následující:
Číslo VO / Název / Adresa VO

1/ Fryšták / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
2/ Dolní Ves / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
3/ Horní Ves / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
4/ Vítová / Multikulturní zařízení, Vítová č.p. 100
5/ Žabárna / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7

kováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoli však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho
pokyny upravit, vložit do úřední obálky
a úřední obálku s hlasovacím lístkem
vložit do volební schránky. Voliči, který
se neodebral do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky na www.
mvcr.cz.
Ivana Plšková

UPOZORNĚNÍ
UZAVÍRKA SILNICE II/490:
V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu, kterým bude napojena
průmyslová zóna Holešov na silnici
II/490, bude v měsících červen –
srpen 2009 uzavřena silnice mezi
obcemi Martinice a Holešov.
Objízdné trasy budou vyznačeny
přes Přílepy, případně Zahnašovice.
redakce

Něco o Svátku matek
Na druhou květnovou neděli tradičně připadá svátek matek, který má své kořeny
ve starém Řecku v oslavách matky bohů Rhey.
První zprávy o „předchůdci“ Svátku matek sahají do Anglie 16. století.
Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering
Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj.
čtyřicetidenní postní období od Velikonoc).
V Československu byl Svátek matek zaveden ve 20. letech z podnětu předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masarykové, dcery prvního československého prezidenta.
Novodobý svátek matek se zrodil v USA a u amerických úřadů jej prosadila učitelka z Filadelﬁe Anna Jarvisová (sama měla 11 dětí).
V roce 1905 zahájila kampaň za trvalé uctění památky své matky, bojovnice za
mateřská práva a v roce 1914 americký prezident Woodrow Wilson ustanovil Den
matek národním svátkem.
Např. členové amerických rodin v tento den přebírají povinnosti spojené s vedením domácnosti a maminkám dávají dárky a květiny. A jak je to u nás ?
-PN-
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R•O•Z•H•O•V•O•R pro FL / duben 2009

Zastupitelstvo města Fryštáku letos
vstoupilo do druhé části svého volebního období. I přes to, že do komunálních voleb zbývá ještě rok a půl (podzim 2010) je čas na krátké zastavení
a ohlédnutí. I když poločas ještě neznamená konec zápasu může do jisté míry
naznačit, zda se utkání vyvíjí příznivě či
nikoli.
Proto jsme položili starostovi města
Mgr. Lubomíru Doleželovi několik otázek. Postupně Vám chceme přinést jeho
poznatky o tom, co už se radnici pod
jeho vedením podařilo a kde jsou ještě
rezervy.
Hodnocení čehokoliv je vždy poněkud subjektivní záležitostí, zvláště pak
oblast správy věcí veřejných; ten, kdo by
měl hodnotit, je především občan; já si
dovolím jen malou rekapitulaci.
Na úvod je však vhodné připomenout
ještě jednu důležitou okolnost, a to, že
zastupitelstvo pro další systematické
zajišťování rozvoje města schválilo koncepční dokument Strategický rozvojový
plán města Fryštáku na období do roku
2013, který jakožto nástroj řízení města
vychází mimo jiné i z dotazníkového šetření, v němž občané sami mohli předurčit priority města; mohou tak sledovat
sami, jak se „jejich“ záležitosti řeší.
A nyní tedy k naplňování oněch úkolů, vycházejících z volebních programů.
Těch, o kterých by se zde mělo hovořit,
je více, a to nejen v oblasti přímo investiční, ale i v té „nadstavbové“. Pokud
bych měl hodnotit oblast investic, pak je
- dle mého názoru - jistě dobré, že jsme
dokázali získat dotaci (státní i krajské
zdroje) na ﬁnancování priorit, které jsou,
a to je velmi důležité, společné opravdu všem politickým subjektům zastoupeným v zastupitelstvu - jde například
o vybudování kanalizace v m.č. Vítová
v objemu 26 mil Kč (také vodovod v obje-

mu necelých 11 mil Kč by měl ještě letos
následovat - ﬁnancováno ze stejných dotačních zdrojů), dále připomenu nový vodovod na ulicích Dolnoveská, Korábová
a Holešovská v objemu 10 mil Kč (zdroje
MZe ČR a Zlínský kraj), úpravu průjezdu
m.č. Žabárna na silnici II/490 v objemu
2,9 mil Kč (chodníky a zastávkové zálivy
opět spoluﬁnancované ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury). Mezi
významnější investice města lze také
jistě zařadit i rekonstrukci přístavby budovy základní školy včetně přístupového krčku v objemu 7,8 mil Kč (zejména
zateplení pláště a výměna oken), opět
za výrazného přispění státu - účelové
dotace.
Z aktivit menšího rozsahu pak určitě stojí za zmínku např. oprava otopné
soustavy v základní škole (cca 1 mil Kč),
rekonstrukce povrchů komunikací na ul.
Sychrov (1 mil Kč) či Bř. Bakaly (1,2 mil
Kč), oprava čelní zdi hřbitova (1,1 mil
Kč), stavební úpravy okolí kostela (2,3
mil Kč), která mj. zapadá do kontextu
připravy stavebních úprav náměstí. Je
tedy předpoklad, že za sledované „půlobdobí“ bude naplněn objem realizovaných investic (zatím nezapočten vodovod
Vítová) ve výši cca 54 mil Kč, přičemž
je potěšující, že na většinu z nich jsme
dokázali zajistit dotace ve výších od 60
do 75 %
Současně připomínám, že nemalé
prostředky město vyčlenilo na zpracování projektových dokumentací na připravované akce, a to právě s ohledem
na záměr ucházet se o získání účelových dotací, zejména z evropských fondů. Znamená to tedy, že na začátku r.
2010 budeme připraveni podat žádosti
na poskytnutí dotace na akce jako stavební úpravy náměstí, průtah Fryštákem
- úpravy silnice II/490 s akcentací řešení křižovatky u hasičské zbrojnice (letos

vzhledem k postoji některých účastníků
řízení město zrealizuje jen dílčí úpravy),
dále pak na výstavbu hasičské zbrojnice jako polyfunkčního objektu, ale i na
cyklostezky Fryšták – Lukov, Fryšták –
Racková či opravy místních komunikací
a opravy některých památkových objektů.
Nemalou vážnost má i zmiňovaná
neinvestiční oblast aktivit města. Jsem
proto rád, že i nadále zůstává prioritou
zastupitelů nejen podpora kulturního
života, ale že stále funkční je i systém
grantové podpory neziskového sektoru
(oblast zájmová, spolková, umělecká,
kulturně-osvětová či sportu). Určitě nelze přehlédnout i činnost městských
školských zařízení, která si stále drží
svoji vysoukou úroveň výchovně vzdělávací práce, ale i mimoškolních aktivit
s dopadem na kulturně osvětovou činnost obyvatelstva. S tím souvisí i spolupráce v rámci družebních vztahů se slovenskými obcemi Murání a Kaniankou,
která se zhmotňuje především v několika společných kulturních a sportovních
projektech.
Zastupitelstvo
rovněž
rozhodlo
o účasti města v projektu Obec pozorná
k rodině, kdy jsme byli pozvání organizátory stejnojmenné soutěže, abychom
svoji činnost prezentovali i v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR - v rámci celé
republiky jsme se umístili v první polovině všech zúčastněných.
Zcela pravidelně také město přispívá
na řešení sociálních potřeb spoluobčanů - jedná se zejména o příspěvky na
např. vyšetření kostní dřeně, příspěvky
na zajištění péče, materiální zabezpečení potřebných či spoluúčast na pořádání
veřejných sbírek.
Výčet aktivit města by jistě mohl pokračovat dál. Myslím si však, že všímavý
občan dění kolem sebe vnímá ...
Já jen doplňuji, že nic z toho by se
nepodařilo realizovat, kdyby nebylo souhry dobrého týmu - proto děkuji za spolupráci nejen všem zastupitelům a členům
komisí a výborů jakožto poradních orgánů vedení města, ale i většině kolegů na
radnici a všem občanům, kteří se svými
podněty ochotně a nezištně podílejí na
správě našeho města.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Debata o R49

Město Fryšták své závazky plní

ZLÍN – Vzájemnou shodou o dalším
postupu při přípravě realizace dálničního přivaděče, který spojí Zlín s rychlostní komunikací R49, skončilo pracovní
jednání, které do sídla kraje svolali náměstek hejtmana zodpovědný za oblast
dopravy Jaroslav Drozd a statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Pozvání
na toto setkání přijali představitelé statutárního města Zlína, zástupci zlínské
správy Ředitelství silnic a dálnic a členové několika občanských sdružení. Jednání se zúčastnili i vedoucí příslušných
odborů a oddělení krajského úřadu.
„Je ve společném zájmu všech zde
přítomných, aby dálniční přivaděč do
Zlína byl zrealizován bez větších komplikací a časových prodlev. Proto jsem
svolal společné setkání všech zainteresovaných stran. Úkolem je vyjasnit si
vzájemně svá stanoviska a zkoordinovat
společný postup při technickém řešení dálničního přivaděče. Dosažení vzájemné shody v této otázce je nezbytnou
podmínkou pro úspěšnou a rychlou realizaci celého projektu,“ uvedl náměstek
hejtmana Jaroslav Drozd.
V průběhu jednání seznámil Jaroslav
Drozd přítomné se stávajícími stavebními přípravami, včetně názorné vizualizace navrhované podoby dálničního přivaděče. Přivaděč bude město Zlín spojovat
s křižovatkou u Fryštáku, která bude
součástí připravované rychlostní komunikace R49 Hulín Fryšták-Lípa-Střelná.
Realizací rychlostní komunikace R49
v celé plánované trase získá v budoucnu
Zlínský kraj spojení s páteřní dálniční sítí
nejen v České republice, ale i na Slovensku. V současné době již byla zahájena
stavba prvního úseku Hulín-Fryšták, jejíž dokončení se plánuje na konec roku
2011.
„V závěru dnešního jednání bylo
jasně deklarováno, že všechny strany
podporují navrhovaný dopravní koncept
trasy rychlostní komunikace R49 včetně
trasy dálničního připojení na Zlín. Dále
jsme se shodli na založení pracovní skupiny, ve které budou mít všechny dnes
přítomné strany své zástupce. Tato
skupina se bude pravidelně scházet
a předmětem její činnosti bude technické řešení chystané stavby, tak aby
stavba měla co nejmenší dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel
žijících v její blízkosti,“ sdělil po jednání
statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Současně zdůraznil, že je nezbytně
nutné, aby v době dokončení dálničního
přivaděče již byla zprovozněna rychlostní
komunikace R49 v úseku Fryšták – Lípa
tak, aby tranzitní doprava byla odvedena
mimo centrum Zlína.
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz

V dubnovém čísle zpravodaje Okno do kraje byl otištěn článek Mgr. Věry Vaculíkové, vedoucí oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.
Jeho součástí byl i výčet obcí a současný stav čištění odpadních vod na území
Zlínského kraje.
Mimo jiné jsme se s překvapením dozvěděli, že naše město bylo zařazeno
mezi města, která pro zlepšení životního prostředí nic nedělají, a dokonce ani
nemají připraveny projekty na čištění odpadních vod.
Tato nepravdivá informace nás velmi poškodila.
Cituji:
Aglomerace, které nemají vyřešeno ﬁnancování a nepředpokládá se dokončení
do roku 2010 a ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření: Fryšták,
Slavičín, Strání.
Vedení Města Fryštáku a zastupitelstvo se důrazně ohrazují proti těmto zveřejněným informacím.
Důkazem pro naše občany může být i následující tabulka – která celou situaci
doufám dostatečně vysvětluje.
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MĚSTO FRYŠTÁK

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VE MĚSTĚ FRYŠTÁK
• ROK realizace 2002-2006
Úsek kanalizace

Výdaj MF

Dotace

Pravobřežní stoka SAO Dolní Ves
(povoleno OÚ Zlín r. 2002, kolaudace MMZL-OŽPaZ r. 2004)

3.968 359 Kč

2.354 018 Kč

Dokončení kanalizace SO01 a SO02, Dolní Ves
(povoleno OÚ Zlín r. 2002, kolaudace MMZL-OŽPaZ r. 2004)

1.533 777 Kč

909 831 Kč

Kanalizace Vylanta Dolní Ves
(povoleno MMZL-OŽPaZ r. 2005, kolaudace r. 2006)

2.551 742 Kč

0 Kč

Dokončení kanalizace SO 01 Lesní čtvrť, Horní Ves
(povoleno OÚ Zlín r. 2001, kolaudace MMZL-OŽPaZ r. 2004)

2.357 412 Kč

779 154 Kč

Dokončení kanalizace splašková k vodní nádrží, HV
(povoleno OÚ Zlín r. 2000, kolaudace MMZL-OŽPaZ r. 2002)

2.905 027 Kč

1.723 252 Kč

13.316 317 Kč

5.766 255 Kč

CELKEM

• ROK realizace 2008-2010 (stavební práce - celkem 23.734 619 Kč, dotace MZe ČR 13.719 000 Kč)
Úsek kanalizace
Kanalizace Vítová
(o dotaci žádáno od r. 2004) proinvestováno za rok 2008
- v roce 2009 bude proinvestováno cca 26 milionů Kč.

Výdaj MF

Dotace

505.482 Kč

758.000 Kč

Dokončením kanalizace v úseku místní části Vítová v roce 2010 bude mít
město Fryšták kompletně vyřešen požadavek na odkanalizování celé oblasti.
Starosta města Mgr. Lubomír Doležel už s Mgr. Vaculíkovou jednal a ta slíbila
opravu této nepravdivé zprávy v červnovém vydání měsíčníku Okno do kraje.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do konce roku 2009, tedy s ročním předstihem bude mít Město Fryšták všechny závazné předpisy Evropské unie ve smyslu platné legislativy splněny.
Mgr. L Doležel, starosta

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na Setkání starosty s rodiči ke Dni rodiny, které se uskuteční v pátek 15. května od 16. hodin v jídelně fryštáckého Penzionu.
Program setkání:
1. Pozdrav starosty rodičům
2. Informace o dosavadních výsledcích uskutečňování programu podpory rodin „Obec pozorná k rodině“ ve Fryštáku
3. Informace o záměrech programu podpory rodin ve Fryštáku do budoucna
4. Diskuze k problémům života rodin v našem městě
Ing. Jan Görig, předseda výboru pro rodinu
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2009

ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

Recitační soutěž
Rok se s rokem sešel a opět jsme
se mohli těšit na příjemné odpoledne
plné básní a prozaických textů z oblasti české, ale i světové literatury.

Výsledky recitační soutěže:
Recitační soutěže, která se konala
2. dubna se zúčastnilo 19 žáků z 1.
kategorie (6. a 7. třídy) a 10 žáků z 2.
kategorie (8. a 9. třídy). Porota hodnotila soutěžící v rozmezí 1 – 5 bodů (maximum 5 bodů). Na závěr jsme zhlédli
taneční vystoupení skupiny Mixdance
ve složení Kateřina Halašková a Iveta
Cundová. Všichni účastníci tohoto recitačního klání se mnou budou jistě
souhlasit, že naši soutěžící předvedli
vynikající výkony, proto bych chtěla ješ-

I. kategorie:
1. místo: Jan Lauterkranc VII.A
2. místo: Eliška Němcová VI.B
3. místo: Jan Kočenda VII.B
tě jednou poděkovat všem děvčatům
a chlapcům za přípravu, výběr textů
a nasazení, se kterým v tento den vystoupili. Již nyní se všichni těšíme na
další ročník této oblíbené soutěže, která nás čeká v příštím školním roce.

II. kategorie:
1. místo: Ellen Šarmanová VIII.B
2. místo: Lucie Nášelová IX.B
3. místo: Irena Jurčíková IX.A
Cena diváků: Jan Rajndl VI.B
Mgr. Daniela Vojtěšková

Z činnosti ZUŠ Morava
Základní umělecká škola Morava se sídlem ve Zlíně
má jedno z nejvýznamnějších pracovišť ve Fryštáku.
Přestože ZUŠ Morava vychovává žáky i speciálně
talentované, jejím hlavním záměrem je směřovat žáky
především k účinkování v hudebních souborech. Navazovat tak na tradice zájmové kultury ve Fryštáku a okolí.
Cílem je, aby vznikly i soubory nové. Proto ve škole vznikly dvě
cimbálové muziky, Zlínské jazzové smyčce, akordeonové soubory, Kašavská gajdošská, komorní soubory, v nichž se často
objevují i děti z Fryštáku. Tato práce se projevuje v celé řadě
veřejných vystoupení. Velký ohlas ve Fryštáku měl Tříkrálový
koncert v lednu 2009 i Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
ve Fryštáku. Žáci z Fryštáku účinkovali i v Komorním koncertě
v Baťově vile ve Zlíně i při vystoupení v prostorách Filharmonie Bohuslava Martinů.
Škola se významně podílela i na několika vystoupeních,
na družební akci Kanianka nebo v družební Základní umělecké škole v Bojnicích na Slovensku.
V tomto pololetí proběhly již dvě výstavy společně s výtvarným oborem ZUŠ Bojnice. Byla to výstava v Alternativě
Zlín a společná výstava ve výstavní síni v Bojnicích.
Zájem o naši školu se projevuje vzrůstajícím počtem přijímaných žáků. Tyto naznačené výsledky nás velmi těší a věříme, že přispívají i k rozvoji kultury ve Fryštáku.
Naše škola poskytuje vzdělání v oboru hudebním a výtvarném. Výuka probíhá v odpoledních hodinách po skončení

výuky v Základní škole ve Fryštáku a zajišťují ji plně
kvaliﬁkovaní učitelé.
V současné době Vám můžeme nabídnout výuku
hry na klavír, akordeon, elektronické klávesy, housle,
kytaru, zobcovou ﬂétnu a pro starší žáky výuku hry na
příčnou ﬂétnu a žesťové nástroje, např. trubku, tenor,
baryton, tubu.
Výtvarný obor poskytuje nadstandardní výuku v celé škále
kresby, malby a způsobů výtvarného vyjádření.

Zápis dětí pro školní rok 2009/2010
se uskuteční ve dnech
25. – 27. května 12–17 hodin
a 28. – 29. května 11–13 hodin.
Přízemí ZŠ, učebna č. 205,
vchod do budovy od Hrádku.
V případě Vašeho zájmu a poskytnutí bližších informací se
obraťte na vedoucí pracoviště ZUŠ Morava ve Fryštáku, pí uč.
Jaroslavu Teskovou, případně na jiné učitele ZUŠ Morava.
Adresa kanceláře školy ve Zlíně:
ZUŠ Morava, spol. s r.o.
Třída T. Bati 4342
tel.: 577 018 897
760 01 Zlín
e-mail: zusmorava@seznam.cz
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Ve jménu života
„Bylo to jako lavina,“ vyprávěla mi
před mnoha léty pamětnice událostí
z počátku května 1945, příbuzná generála Karla Klapálka – paní Olga Machačková. „Utrpení z válečných hrůz
z doby okupace přehlušilo přicházející
jaro, přinášející svobodu a novou touhu
žít.“
Sebevědomí proroci „tisícileté říše“
mizeli jako dým, zanechávajíce bolestné stopy, včetně statisíců zmařených
životů dobrých lidí, k nimž patřili i nezapomenutelní mučedníci Vladimír Čapák,
Karel Huňa, Michael Holz, ing. arch. Rudolf Jasenský, Josef Konečný, Margita
Běláková, Bohumil Brázda, Ladislav
Košut, Jaroslav Odstrčil, Miroslav Doležal, Vladimír Plšek, hajný Josef Kresta
z Ráztoky, Miroslav Šlechta, devítiletý
chlapec František Raška a také vojáci
I. čsl. brigády Štefan Závada, Vladislav
Sršeň, Ilko Toudek a Ján Kasternák,
Antonín Páleníček. Vzpomínáme i na
ruské partyzánky Naďu a Ninu, které
si vzaly život v obklíčení na Žabárně,
vzpomínáme i na nešťastně zahynuvší
partyzánku Irenu Veselkovou.
Od 4. května se lidé skrývali ve
sklepích, případně bunkrech, bylo slyšet silnou střelbu, městem se valily
trosky německých vojsk s technikou.
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V neděli 6. května 1945 po šesté hodině ranní vyděsil obyvatelstvo
mohutný výbuch: Wehrmacht vyhodil
kamenný most na silnici směrem na
Žabárnu a Holešov (mezi Lukovským a
Lukovečkem). Bez ohledu na německou
palbu se podařilo statečným Fryštáčanům urychleně zbudovat most dřevěný. Československé prapory a stovky
občanů vítaly na náměstí vyčerpané
vojáky Čsl. armádního sboru v SSSR
a rudoarmějce a spolu s květinami jim
přinášely chléb, salámy, sýry, slivovici,
vodu, cigarety, čaj, pivo i kávu.
Paní Machačková vzpomínala: „Právě jsme se chystali k snídani, když se
v našem domě rozletěly dveře a v nich
stanul hrdina od Tobruku a slovenské
Dukly generál Klapálek, manžel spisovatelky Olgy Košutové.“ „No co, už
jsme tu! Tož mi cérky, dajte něco na
zub!“
Čest a naši lásku všem, kdo na
frontách a v odboji padli či přispěli novému životu. Každý rok klademe květy
k památníkům padlých. U hrobu vojáků
na hřbitově byl po válce prostý kamenný kříž a vinou lidské hlouposti byl odstraněn. Přimlouvám se, aby byl v adekvátní formě na toto místo navrácen.
Česlav Zapletal
člen zastupitelstva MF

Od hostince „Na Špici“ duněla německá
děla směrem k Lukovu , odkud přicházela svoboda. Zdržet osvoboditele měly
z nařízení Němců budované barikády
u bývalé Matulovy hospody, u křižovatky (u hasičské zbrojnice), v zatáčce u
Januškového v Souhradech a u bývalé
cihelny ve směru na Holešov.
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Ze života myslivců na Fryštácku

Krátký pohled do minulosti.
Myslivost byla provozována již v pravěkých dobách, avšak zcela jiným způsobem než nyní. Pravěký člověk byl
hlavně lovcem a živil se výhradně tím,
co lapil či usmrtil. Při řídkém osídlení
krajiny a vysokém stavu zvěře nebylo ani třeba, aby se člověk o její chov
a ochranu staral. Zvěř vlastně lovil každý, kdo ji potřeboval – byla přírodním
bohatstvím, majetkem nikoho a základní životní potřebou.
Vznikem soukromého vlastnictví
a nástupem feudalismu přestává být
lov věcí všech a stává se postupně
výhradním právem panovníka, šlechty
a církve. V této době (kolem 18. století)
vzniká tzv. lovecké právo, které zavádí
jakási pravidla pro ochranu a lov zvěře.
Poddaní (nevolníci) nejenže museli trpět
škody způsobené zvěří na svých pozemcích, ale byli nuceni pomáhat jako honci na honech, dodávat krmivo pro zvěř
apod. Mluvíme o zavedení mysliveckých
robot. Šlechta v té době pořádala okázalé a nákladné hony a myslivecké slavnosti. Z původní lovecké čeledi, která
sloužila panstvu jen při výkonech lovu,
se stávali myslivci. Bylo to svobodné řemeslo, kterému se bylo nutno učit jako
každému jinému u zkušených myslivců
(učebních pánů). Slavnostním pasováním na myslivce, předáním loveckého tesáku, borlice a výučního listu byl
adept přijat mezi myslivce. Tato tradice
se mezi myslivci dodržuje dodnes a je
rozšířena o pasování na „lovce“ zvěře
jelení, dančí, kančí apod.
Se zdokonalováním zbraní (zprvu lapací jámy, kámen, oštěp, luk, samostříl)
a vynálezem střelného prachu – vznik
střelných zbraní dochází k prudkému
úbytku zvěře. Z tohoto důvodu, a také

Motto:
Co Bůh stvořil, to braň a opatruj,
to buď, myslivče, první zákon tvůj.
pro snadnější a pohodlnější způsob
lovu, se začínají budovat četné obory
pro vysokou zvěř a bažantnice. Známé
jsou obory u zámků Hluboká, Opočno,
Křivoklát nebo bažantnice v Židlochovicích apod.
Lukovský pán hrabě Josef Jan Seilern (1752 – 1838) zřizuje v lesním
areálu u zámku Lešná v roce 1804 bažantnici s obydlím pro bažantníka a rozsahem menší oboru pro zvěř vysokou.
V lešenské oboře měl pevnou základnu
chov bažantů zavedený nepochybně pro
vyšší udržení stavů této pernaté zvěře
pro období lovecké sezóny vrchnosti
a jejich četných hostů. Ke stejnému
účelu sloužily Seilernům v lesích lukovského velkostatku i další dvě, daleko
rozsáhlejší obory – Lukov a Hutě u Držkové. Byly určeny hlavně pro chov jelenů, daňků, srnčí zvěře a divočáků. Vývoj
společenských a hospodářských poměrů v 16. – 19. století zasáhl i do úpravy
správních poměrů u myslivosti.
Uveďme alespoň ty nejdůležitější:
1573 - Český sněm vydává nařízení
o ochraně zvěře a vymezuje oprávnění k výkonu myslivosti. Lov je i nadále
výsadou šlechty. Poddaný je povinen

„mysliveckou robotou“. (Osvícený lukovský pán Jan Nekeš z Landeka zbavuje
již v roce 1558 Fryštáčany robotní povinnosti a v roce 1565 povinné účasti
na lovech).
1786 - Řád myslivosti ulevuje poddaným v mysliveckých robotách a ukládá majitelům honiteb nahradit škody
způsobené zvěří na jejich polnostech.
1849 – Císařský patent ruší výsadní
právo lovecké. Vlastníkem honitby se
stává každý, kdo vlastní nejméně 115
ha souvislých honebních pozemků.
1873 – Vychází zákon o myslivosti
pro Moravu. Právo myslivosti je spjato
s vlastnictvím – držbou pozemků. Výměra 115 ha zůstává.
1929 – Malý honební zákon – jeho
hlavním podnětem byly nepříznivé následky neobvykle kruté zimy v roce
1929, které znamenaly velké ztráty na
zvěři. Zákon proto věnuje velkou pozornost době hájení a odstřelu zvěře.
Z účasti na výkonu práva myslivosti se
podle tohoto zákona jmenovitě vylučují dělníci pracující za mzdu denní nebo
týdenní.
1941 – V době německé okupace
vychází protektorátní vládní nařízení
o myslivosti. Mění nejmenší přípustné
výměry honiteb – je hodnocen jako nevyhovující.
1947 – Zákon o myslivosti č. 225
platný od 1. 1. 1948. Sjednocuje honební právo pro celé území republiky
a umožňuje účast na výkonu práva
myslivosti širším vrstvám obyvatelstva.
Nejmenší výměra byla stanovena na
150 ha honiteb společenstevních (různí
vlastníci půdy) a na 200 ha u honiteb
vlastních (jeden vlastník bez ohledu
na katastrální území). Vytváří se lidová
myslivecká sdružení.
1962 – Vychází zákon o myslivosti
č. 23/1962 Sb. Kolektivizace zemědělství a vytváření soc. organizací (JZD,
státní statky) vytvořily i nové podmínky
pro provozování myslivosti. Tento zákon
odlučuje práva myslivosti od vlastnictví
honebních pozemků a váže je na jejich
užívání. Zákon stanoví podmínky pro
optimální chov a ochranu zvěře, stanovuje doby lovu. Po roce 1989 dochází
znovu k tvoření honebních výborů – zástupců majitelů honebních pozemků.
Myslivecké sdružení proto pronajímá
od honebního výboru Fryšták honitbu o výměře 1075 ha na dobu 10 let,
a to s platností od roku 1993. Tak začíná současná etapa našeho mysliveckého hospodaření.
Pokračování příště
-KO-
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Vaše profesní kariéra je pestrá. Co
Vás přivedlo do politické strany?
Za všechno může obrovské nadšení,
které v devadesátých letech po sametové revoluci změnilo život tisícům lidí.
Měnila jsem po devět let kulturu vztahů
v areálu jedné z největších nemocnic.
Záhy jsme s mým týmem navrhovali
změny zákonů tak, aby lépe motivovaly
zdravotníky i management k vyšší kvalitě služeb a respektování důstojnosti
pacienta. S odstupem let vnímám, že
tady byl začátek, i když jsem byla ještě
přesvědčena, že nikdy nevstoupím do
politické strany. V senátu jsem pak zjistila, že to zásadní se rozhoduje uvnitř
politických stran. Tak prostě funguje
parlamentní demokracie. Nechtěla jsem
být pasivní tedy nezávislou senátorkou
a když mne tehdy oslovil Josef Lux, po
několika měsících jsem se rozhodla pro
KDU-ČSL. Brzy jsem byla zvolena do
funkce místopředsedkyně s odpovědností za program, který se později stal
základem programu vládní koalice.
Jaké jsou rozdíly mezi naším a Evropským parlamentem?
Více jak 80% evropské legislativy
ovlivňuje přímo život u nás doma. Je to
obrovské množství práce, a proto tam
funguje velká dělba práce. Je nás tam
přes sedm set a prosadí se jen takové
věci, za které se postaví velké kluby.
Evropská lidová strana je sice největší,
ale nemá většinu. Poslanci tedy musí
nejprve získat podporu klubu a pak
dojednat kompromis s druhou největší
frakcí socialistů, nebo s liberály či zelenými. To vyžaduje hodně času a úsilí.
KDU-ČSL je jediným českým členem Evropské lidové strany, a tak v ní máme
dveře dokořán otevřené. Proto se nám
podařilo prosadit tolik věcí, které pomáhají našim spoluobčanům
Novináři o Vás mluví jako o nejaktivnější a nejpilnější poslankyni. Čemu
jste se zejména věnovala.
Například už v roce 2004 jsem slíbila českým textilákům, že se zasadím
o podporu tohoto odvětví. A podařilo se
to. Na můj návrh vznikla parlamentní
skupina pro textil a komisař pod naším
tlakem musel vyjednat na tři roky kvóty
na dovoz textilu z Číny a Indie, protože
byly ohroženy tisíce pracovních míst.
Jiným příkladem je zvýšení rozpočtu
na podporu menších podnikatelů, na
obranu spotřebitelů a pro výzkumné
programy. Lidé si mne asi nejvíce spojují s bojem proti nebezpečným výrobkům ohrožujícím zdraví zejména dětí či
s návrhy na omezení reklamy pro děti,
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s bojem proti vysokým bankovním poplatkům, rozšíření práv pacientů v zahraničí či dodržení etických standardů
při výzkumu biotechnologií a prosazování etického kodexu pro poskytování služeb na internetu. Mezi částečné
úspěchy patří také vytlačování nebezpečných asijských výrobků z Evropy.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA
se narodila v roce 1953. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a získala dvě
atestace v oboru radiodiagnostika.
Byla mluvčím Občanského fóra
zdravotníků. V roce 1990 se stala
ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Po dvou letech
se dala na čtyřleté dálkové studium
managementu na Shefﬁeld Hallam
University a ČVUT. Spoluzakládala Asociaci nemocnic ČR. Ve vládě premiéra Tošovského byla jako
nestraník ministryní zdravotnictví
a odborná veřejnosti oceňuje, že se
důsledně věnovala restrukturalizaci nemocnic, změnám úhradového
systému a jako první předložila vládě a parlamentu pravdivou ﬁnanční
a kapacitní analýzu českého zdravotnictví. Stala se senátorkou a řídila Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, současně pomáhala ve
funkci čestné předsedkyně správní
rady spravovat nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Stala se členem KDU-ČSL
a záhy též její místopředsedkyní.
Před naším vstupem do EU šířila
osvětu jako předsedkyně Evropského hnutí v ČR. Od roku 2004 působí
v Evropském parlamentu jako první
místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Také
pracuje ve výborech pro zahraniční
obchod a rovné příležitosti žen a ve
smíšeném shromáždění nejchudších zemí AKT-EU. Je vdaná a má
jednoho syna.

Existují oblasti, kde není snadné
prosadit vlastní pohled?
Ano. Jsou to etické otázky. Zejména
severští liberální a zelení, či komunističtí poslanci se snaží ovlivnit rodinnou
politiku, ačkoli nyní i po přijetí Lisabonské smlouvy je to zcela v odpovědnosti
členských států. Jejich návrhy zřídka
mají legislativní povahu a tudíž jsou jen
proklamací. Řadu z nich se daří zamítnout, ale některé jim procházejí, když
je podpoří frakce socialistů. Podobné to
je v oblasti bioetiky. Naštěstí konzervativní poslanci z nových členských zemí
vytváří silný blok a doufám, že to tak
zůstane i po volbách.
Dne 5. a 6. června proběhnou volby
do Evropského parlamentu a Vy jste
opět lídr KDU-ČSL. Řekněte, proč je
důležité k volbám jít a volit křesťanské demokraty?
Dnes čelíme novým, vážným výzvám
jako je stárnutí evropské populace,
klimatické změny, přílišná energetická závislost na vnějších zdrojích, růst
nezaměstnanosti, hrozbám terorismu
a růstu násilí. Členské země nedokáží tyto problémy samy úspěšně zvládnout. Čelit těmto hrozbám, které jsou
i důsledkem krize hodnot, vyžaduje
jednotnější, spravedlivější, velkorysejší a vůči světu silnější Evropu. Takový
je program křesťanských demokratů
napříč Evropou. Tyto volby rozhodnou
o tom, jaká bude naše společná budoucnost v Evropě, proto je důležité podpořit
křesťanskodemokratický proud v každé
zemi, i u nás.
Vedla jste úspěšný boj za rovnocenné církevní sňatky v ČR, podpořilo Vás
téměř 40 000 lidí, jak se nápad na protestní akci zrodil?
V bruselské kanceláři tisíc kilometrů
od domova, jsem si spolu s asistenty
lámala hlavu, jak tomu zpátečnickému
a hloupému návrhu zabránit. Zkušenost
z boje proti neústavním změnám církevního zákona mne přivedla k nápadu
informovat tentokrát včas co nejširší
veřejnost, která tak mohla a ještě může
vytvářet tlak na celé politické spektrum
v Českém parlamentu.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2009

Výchova v rodině

Slavnostní obřad dárcům krve
V pondělí 23. 3. 2009 v obřadní síni Městského úřadu ve Fryštáku se konal
zvláštní slavnostní obřad. Český červený kříž sdělil našemu městu, že naši dva
občané se stali nositeli Zlaté plakety MUDr. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Předsedkyně Komise pro občanské záležitosti našeho města se s těmito
dárci setkala. Jsme rádi, že jsme mohli takto poděkovat vzácným lidem – dárcům
krve – pánům Vlastimilu Čáslavskému a Bronislavu Růčkovi.
Také žáci a žákyně osmých a devátých tříd fryštácké základní školy byli přítomni
na tomto setkání a určitě si odnesli do svého života poučení o důležitosti dárcovství
krve. Mgr. Sylva Knedlová a vystupující žáci ve svých projevech emotivně vyzvedli
význam dárcovství. Kulturní pásmo hudebně podbarvila Mgr. Pavlína Dračková.
Děkujeme našim dárcům ještě touto cestou za všechny, kteří se uzdravili, či
uzdraví díky jejich darované nejvzácnější tekutině.
Věříme, že budeme mít brzy příležitost uspořádat další obřad novým držitelům
Zlaté Jánského plakety.
Dana Konečná, matrikářka

Paní Koﬂerová – 90 let
Kdo by ji neznal? Paní učitelka, paní družinářka. Jedna
delegace přeje za komisi sboru občanských záležitostí
– tedy za občany Fryštáku, druhá delegace za učitelský
sbor Základní školy Fryšták. Besedujeme, bavíme se,
vzpomínáme, smějeme se různým dávným školním příběhům a neslyšíme, že klepou, zvoní další gratulanti. Tentokrát přijdou přát paní učitelce Kristýně Koﬂerové „žákyně
z 2.B třídy“ – dnes již též důchodkyně.
Nastává střídání stráží. Ještě jednou si s naší oslavenkyní tiskneme ruku, objímáme se, přejeme do dalších
let pevné zdraví, lásku dětí, spokojenost.
Cestou do školy diskutujeme o nelehké kantorské i životní cestě paní Koﬂerové.
Obdivujeme její entuziasmus a jsme rádi, že na ni ani bývalí žáci nezapomněli.
-SK-

Bylo to někdy v květnu 2001, kdy
jsme besedovali „v zahrádce“ fary (Otec
Herbst, můj muž a já). Vedli jsem různé hovory o prvním koncertě v kostele,
o výchově dětí v rodině, o škole apod.
Chtěla bych se s vámi o několik myšlenek, které ve mně zanechaly silný dojem, podělit.
Dítě je veliký dar. Dar zavazující, odpovědný, náročný. Rodiče pomáhají při
vstupu do života. Musí pomáhat najít
dětem tu správnou cestu. Netýká se
to jen křesťanských rodin, ale správná
a odpovědná rodičovská výchova platí
ve všech rodinách.
Nemůžeme dětem „nalinkovat“ život od kolébky do dospělosti. Mnohdy,
i když rodiče postupují podle dobře míněných představ, dochází často ke krutému zklamání a rozčarování ze strany
rodičů, společnosti i dětí. Mnohdy rodiče chtějí v dětech realizovat své neuskutečněné plány. Zapomínají či nevědí, že
je nutné u dětí rozvinovat schopnosti,
nadání, city, lásku, poslušnost, úctu,
slušnost, pracovitost.
Je třeba kromě těchto návyků naučit
děti slušné komunikaci s rodiči, spolužáky, ostatními lidmi. Bohužel, někdy
dochází k podcenění výchovy základních
vztahů k lidem /pozdrav, prosba, poděkování, úcta k rodičům, prarodičům,
učitelům i všem ostatním lidem/. Stejně je tomu i se vztahem k práci. Každý člověk má v sobě přirozenou touhu
po práci. Touhu něco pěkného vytvořit,
schopnost radovat se z dobře vykonané
práce /zejména pro druhé lidi/.
Nedostatky výchovy se projeví v dospívání a mohou nastat problémy až
do úniku k drogám. Proto je nutné zapojovat děti, mládež do práce v rodině,
a tím získat potřebný pocit sounáležitosti a důležitosti v rodině.
Mezi základní prvky patří v rodině
i výchova ke kázni, k soustředěnosti,
k naslouchání k druhým. Horší je, když
rodiče jdou svým dětem špatným příkladem. Co pak zmohou slova, když dítě
nemá v rodičích dobrý vzor? A kdo jiný
má naplňovat největší přikázání lásky,
slušnosti, úcty, pracovitosti než rodiče?
-SKplacená inzerce

Máte 2 hodiny denně čas? Příležitost na PC.
www.pracezdomu.com
placená inzerce
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Květnové mrazy, nahání slzy
Mariánská úcta je křesťansky oprávněná a správná. Nebyla to dobrá doba,
když se někteří domnívali, že kvůli pravé úctě k Bohu je třeba přerušit spojení
s Kristovou Matkou. Nedošlo k tomu ale náhodou. Člověk má totiž někdy sklon
přeceňovat to, co miluje. Tak se do vztahu k Marii dostalo leccos přehnaného
a blouznivého. K tomu přistupovaly vlivy legend a lidová touha obklopit milované
postavy mimořádnými jevy a zázračnými událostmi. Toto napáchalo v oblasti mariánské úcty hodně zla.
Nelze se proto divit, že se proti tomu zvedla kritika všeho druhu, oprávněná
i neoprávněná, a že mnozí opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí se
vymanit z přepjatostí a pokřivenin, nedokáží však rozlišovat, a proto bohužel odhazují vše. Je to ale veliká ztráta, protože dějiny zbožnosti ukazují, jak dokonale
je propojena pravá mariánská úcta se smyslem pro křesťanskou pravdu a spásu.
Kvůli potřebě zachovávat v uctívání Marie vyváženost, vybízí koncil všechny, „aby
se zdrželi ... nesprávného přepínání“ (LG 67). Přiznávání „maxima“ Marii se nesmí stát normou mariologie! Obdobně koncil varuje před umenšováním Marie.
Takových extrémních pozic se lze vždy vyvarovat s pomocí věrohodné a opravdové
věrnosti pravdě, jak je vyjádřena v Písmu a v apoštolském předání.
Maria řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne.“ (srov. Jan
2,1-11) Touto jedinou větou nám Maria otevírá cestu k absolutní důvěře vůči Synu.
Tato věta představuje jádro mariánské úcty.

Dobrovolník
Do Domu Ignáce Stuchlého ve
Fryštáku jsem přišel jako dobrovolník
v září roku 2008. Hned od začátku
jsem se podílel na společném životě
v komunitě. Pomocná ruka zde byla
opravdu potřeba, práce okolo tak velkého domu přece nikdy nekončí. A co že
je to vlastně za práci? Od zedničiny a
malování pokojů přes práci na zahrádce až po drobné opravy všeho druhu.
A nejen to. Pořádají se zde oslavy narozenin, svatební hostiny, víkendové pobyty pro mládež a mnoho dalších akcí
a vždy je třeba někoho, kdo přidá ruku
k dílu, občas jako číšník, občas jako
herec. Během týdne má samozřejmě
DIS pravidelné kroužky pro místní děti:

skládáme origami, lepíme papírové modely, tančíme, horostěníme, malujeme,
učíme se angličtinu a děláme domácí
úkoly... Jako zaměstnanci však také někdy najdeme k večeru i čas na zábavu,
vytáhneme kytary a večer si zazpíváme
třeba nad skleničkou vína či panáčkem
místní slivovice. Nikdy není na škodu
utužit dobrého ducha kolektivu!
Filip Zeman

Paměti oratoře (2)
„Hrálo se,“ pokračuje pan Hlaváč,
„zprvu jen na dvorku, kde stál ještě
velký kaštan, dvě lípy a bouda nad
porouchanou parní pumpou. Dvorek
sám měřil asi 400 m². Z her si zalíbili jen četníky a orla a rychle pochytili
italské názvy od těch našich chovanců, kteří přijeli z Itálie a hrávali si též
na dvorku. Prapor se jim nelíbil.
Oratoř tedy slibně začala a dp.
Stuchlý, jenž tehdy zastupoval pana
ředitele, který měl teprve dojeti, určil
mne, abych si vzal na starost chlapce
menší a Dona Trochtu, aby pracoval
mezi většími. Vybídl nás, abychom je
vedli k častému sv. přijímání.
Pokud bylo pěkné počasí, mohli
jsme s chlapci v přestávkách hraní po-

Co bude
DISFEST
6. ročník legendárního multižánrového festivalu ve Fryštáku
Datum: 13. 6. 2009
Místo konání: DIS Fryšták
Na co se můžeme těšit? Hugo Mikl,
Apoaché, Mirečkovi sekeráše, The Partisan, Noise Toy, 3 tuny, Happy to meet
a Divadelní souboj.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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vídati o všeličem a vypravovati pěkné
příběhy opřeni venku o zeď, ale brzo
nastalo chladno, a tak jsme dostali
pro večerní schůzku tehdejší hovornu
(nynější ředitelna a prefektura), kam
jsme se po několik večerů po hrách
utíkali ke čtení a k vyprávkám. Byla
tam na stole též papírová pokladnička pro misie a nebývala prázdná. Byli
však i zloději.
Asi po dvě neděle konala se před
požehnáním v tehdejší II. třídě půlhodina katechismu (přednášel dr. Trochta) asi deseti hochům. Ostatní na
zvaní odpovídali: „Co mám z toho?“
A tak odpovídali ještě celý rok na zvaní do kostela, i když k poslouchání pohádek a vůbec všeho, z čeho neměli
hned zábavu.
V adventu dostala se oratoř do
nynější místnosti a tam již zůstala.
Prvním nábytkem tam byl stupeň,
dvě staré školní lavice a později ještě
starý darovaný stolek a řada nových
lavic. Dr. Trochta bavil oratoriány zpěvem a vyprávkami, a přes to, že místnost byla ještě nevlídná, zvláště večer, poněvadž byla temně malovaná
a osvětlována jen málo petrolejovou
lampou, zůstali tam někteří (nejvýš
15) na „dobrou noc“ před požehnáním. Tenkrát Don Trochta jim vypravoval příběhy ze života Dona Boska,
v novéně vánoční pak je vodil před požehnáním do kaple a míval k nim učleněné promluvy. Tito hoši pak zůstávali
i na požehnání, v sobotu se zpovídali
(zpovědník Don Šiška) a v neděli byli
u nás přítomni mši svaté, při níž přistoupili k sv. přijímání. Tak to trvalo
několik neděl. Největší počet přijímajících hochů byl 20 neb jen o něco
málo méně. Pak počet opět klesal, až
zbyl jen jeden, a i ten přestal. Snad to
byli jiní hoši, kteří v sobotu schválně
přicházeli, a při přecházení z oratoře
do kaple sváděli ty, kteří měli dobrou
vůli. Nevím! Hoši sami ničeho nepověděli, byli vůbec dlouho nedůvěřiví,
i když k nám přicházeli a přesvědčiti
jsem se nemohl, nemoha se hnouti
v místnosti, kvůli těm, kteří ke sv.
zpovědi nešli a zůstali v místnosti
a snad tu působila trochu i neochota
dona Šišky. Byť ne mnoho, přece ji
projevil. Ti pak ve strachu, aby nemuseli jíti na požehnání, prchali, jakmile
přišel čas.“
-LK-

VZPOMÍNKA NA KARLA ŽALUDKA
8. 3. 1908 Příluk - 20.5. 1984 Zlín
Letos v květnu si připomínáme 25. výročí úmrtí Karla
Žaludka.
Narodil se 8. 3. 1908 v Příluku u Zlína. Jeho rodiče
byli Jan Žaludek a Františka, roz. Kábelová. Dědeček František pocházel z Příluku a babička Karolína, roz. Slováčková,
z Dolní Vsi.
Karel pocházel z osmi sourozenců. Jeho další sourozenci se rozprchli nejen po celé republice, ale i po světě
(Kanada, Jugoslávie i Francie). Karel měl dvě děti - Jana a
Marii.
V roce 1911 se Žaludkovi stěhují z Příluku do Zlína,
kde založil Jan Žaludek obchod s oděvy zvaný „Na Žaludkovém“. Tento obchod stával
hned pod radnicí. Karel se vyučil u svého otce v obchodě s módním zbožím. Učení
ukončil v roce 1924 a následně roku 1933 získává „List tovaryšský“ a kráčí ve šlépějích svého otce. Později ﬁrmu převzali jeho synové - Jan měl pobočku v Trenčíně
a Karel měl centrálu ve Zlíně a pobočku na Baťově.
Karel Žaludek měl k Vítové vřelý vztah, využíval toto místo k rekreaci. Původně
sem jezdil za svou tetou Marií Žaludkovou, prov. Zbrankovou, později koupil v dražbě zadluženou hospodu po svém strýci Janu Zbrankovi. Po dražbě nechal hospodařit
na nemovitostech svého bratrance Jana Zbranka ml. i s rodinou. (Koncese hostinská
byla zrušena a přenesena na hostinec pana Matery, později Emila Horáka.)
Karel Žaludek vybudoval Na Vítové velké hospodářství, ve kterém pobýval napůl
s rodinou Zbrankovou, k nimž tak často a rád jezdíval. Hospodářství rozšířil do tvaru
čtverce, obsahovalo velkou obytnou budovu, o kterou se dělil s rodinou Zbrankovou,
stáje, stodolu na hospodářské stroje, drůbežárnu, chlév pro prasata atd. V hospodářství se v přízemí pekl chléb, v konírně se mimo jiné také promítaly ﬁlmy.
Karel byl vášnivým myslivcem a nechal ušít zdejším myslivcům uniformy. Zaměstnával pana Petříka, který nejen udržoval jeho krásnou zahradu, ale také jezdil po obci
s mlátičkou.
Pan Žaludek byl u veškerého dění v obci, nic se bez něj neobešlo. Byl u založení
hasičského sboru v obci a byl zvolen starostou sboru hned po jeho založení v roce
1940. Koupil hasičskou stříkačku, byl u založení jednoho z prvních JZD v širokém okolí, přispěl velkým obnosem na pořízení prvního traktoru „Zetor 25“. Přispíval sponzorskými dary na různé kulturní či divadelní akce v obci. Byl u svěcení zvonu na kapličce
v roce 1948, na nějž přispěl také nemalým obnosem. Kmotrou při svěcení zvonu byla
paní Žaludková.
V roce 1952 byl popotahován tehdejšími úřady za napomáhání útěku svému bratrovi, za což byl v roce 1952 na dva roky uvězněn a byl mu zabaven také jeho obchod.
Asi po roce mu na základě amnestie byl zbytek trestu prominut.
Na svou rehabilitaci a navrácení majetku však celý život marně čekal.
Ač nebyl Vitovjanem, byl za něj považován svým neohroženým přístupem a pomocí
obci.
Stáří dožil v klidu ve Zlíně. Svou pouť ukončil 20. 5. 1984.
Radomír Slováček

HLEDÁME BRIGÁDNICI,
nejlépe maturantku,
na prodej jahod ve Fryštáku
na měsíc červen.
Tel. 777 558 814, 573 395 226
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Klub maminek

PROGRAM
na květen 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:
• 5. 5. Říkanky s Danuškou
• 12. 5. Den krásy s Mary Kay, průběžné konzultace a líčení podle objednání
během dopoledne
• 19. 5. Jdeme na hřiště do Disu
• 26. 5. Sebepřijetí. Beseda s paní Růženou Sekulovou na téma sebepřijetí.
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
• 29. 5. v 17 hod. - páteční tvoření:
Smaltování se Šárkou, výroba šperků
netradičním, ale zároveň velmi jednoduchým způsobem.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s MÚ ve Fryštáku
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby – nádobí bílé
i černé, skleničky – vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných
přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, KTERÉ NÁM NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí.

Sbírka se uskuteční
15. a 16. 5. 2009
8.00 – 16.00 h
ve Sběrném dvoře TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši
pomoc.
dispečink Diakonie Broumov
– 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou
těžko umístitelní na trhu práce. Více
na www: diakoniebroumov.org.
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POZVÁNKY
na květen
Klub důchodců Fryšták pořádá ve
středu 17. Června 2009 jednodenní zájezd do Lednice a do Valtic.
Cena zájezdu je 120,- Kč pro členy a
320,- Kč pro nečleny.
V ceně je zahrnuta doprava a vstupné do zámku v Lednici. Zveme všechny
Fryštáčany (i nečleny).
Přihlásit se můžete u paní Krajčové
na telefonu: 731 110 246
•••
Občanské sdružení Věneček při MŠ
Fryšták Vás srdečně zve na celodenní
rodinnou akci - III. Putování pohádkou, které se uskuteční v sobotu 30.
5. 2009 od 10 hod v Horní Vsi v parku
u Myslivecké chaty
Připravujeme pro Vás:
břišní tanečnice, aerobic, kouzelník,
skákací hrad, jízdy na koních, jízdy na
čtyřkolce, přijedou hasiči se svým vozem a spousta další zábavy.
Vstupné: děti 20 Kč/ dospělí 40 Kč
Zajištěno je bohaté občerstvení.
•••
V pátek 8.5.2009 ve sportovním areálu u Sokolovny ve Fryštáku se koná
4. ročník volejbalového turnaje
O pohár starosty města Fryštáku.
Od 8.00–8.30 hodin je prezence
účastníků.
Od 9.00 hodin zahájení turnaje.
Zve volejbalový oddíl TJ Fryšták
•••
Folklorní sdružení
PRAMENY FRYŠTÁK
pí. Vlasta Kunstová ve spolupráci
s Městským úřadem ve Fryštáku
Vás srdečně zvou na
Zábavný komponovaný pořad
k Svátku matek
s názvem
Z TEJ FRYŠTÁCKEJ STRANY
Neděle 10. května 2009
v 15.00 hodin
Kinosál Fryšták
Účinkují místní soubory:
CM Prameny
DPFS Pramének
Prameny II.
Berušky Zlín
Pořadem provází: Mgr. Pavel Nášel
Program je sestaven z písní, poezie,
tanečního projevu a autentických veršovaných humorných příběhů o našich
Fryštačanech.
Pořad se uskuteční pod záštitou
starosty města Fryštáku Mgr. Lubomíra
Doležela

Blahopřání

Vážená paní a pane Zapletalovi!
Začínám toto krátké blahopřání poněkud oﬁciálně, i když mě dnes s Vámi
pojí spíše přátelské vazby.
Když jsem se před zhruba 10 lety
přistěhoval ze Zlína do Fryštáku, patřili
jste mezi jedny z prvních, které jsem
poznal osobně.
Kolegu Slávka (a věřte, že toto neformální oslovení mi nabídnul on sám)
znám nejenom ze zasedání zastupitelstva, ale také jako zkušeného pedagoga, spisovatele, kronikáře, skvělého
vypravěče a velkého znalce všeho, co
se týká historie a Fryštáku.
Jeho paní Aničku jsem zase poznal
už při své první výpravě do fryštácké
knihovny.
(A to jsem zdaleka netušil, že jednou budeme také kolegové – po pracovní stránce).
V polovině dubna jste společně
oslavili svá významná životní jubilea.
A myslím, že neprozradím žádné
velké tajemství, když řeknu, že Vás
dělí 5 let a jeden den...
Dovolte, abych Vám nejenom jménem svým, ale i všech občanů města,
zastupitelstva a vedení radnice popřál
hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti a dalšího životního elánu.
Věřte, že už teď je za Vámi vidět
spoustu poctivě odvedené práce ve
prospěch druhých, a tím zdaleka nechci nijak bilancovat.
Věřím totiž, že ještě máte nám
(o maličko mladším) co předat, a že se
stále máme od Vás co učit. Slávku od
Tebe hlavně lásce k rodnému kraji a
k dědictví našich otců a od Vás, paní
Aničko, pečlivosti a ochotě, se kterou už více než 40 let řídíte jeden ze
zdejších stánků kultury – fryštáckou
knihovnu.
Ještě jednou přeji vše nejlepší
a upřímně se těším na další setkávání
s VÁMI.
S úctou Mgr. Pavel Nášel
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2009
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ZLÍNJUST s.r.o.

CYKLOSERVIS

úklidová firma nabízí:

Miroslav Janota
LUKOV

Pravidelné úklidové práce:
stálý úklid kanceláří, administrativních
a správních budov, domovů pro seniory,
kulturních zařízení, výrobních hal
a dalších objektů.
Jednorázové úklidové práce:
mytí oken a skleněných ploch,
čištění koberců a sedacích souprav,
strojní mytí podlah.
•••
Veškeré ostatní úklidové práce
v dohodnutých lhůtách za smluvní ceny.

Váš kvalitní partner
ve světě čistoty.

• Prodej jízdních kol všech druhů a cenových relací
• Prodej náhradních dílů a cyklistických doplňků
• Stavba kol na zakázku podle přání zákazníka
• Odborný servis a opravy jízdních kol
• Při koupi kola rozvoz do 15 km zdarma
• U nově zakoupených kol 6 měsíců servisní práce zdarma
• Individuální a vstřícný přístup ke každému zákazníkovi
OTEVÍRACÍ DOBA

tel.: 577 432 643
mobil: 607 227 677
e-mail: zlinjust@centrum.cz

PO-PÁ 13:00 – 18:00 • SO a NE zavřeno

NV Dolnorakouská pojišťovna
Pojištění vozidel
– povinné ručení 2009

CykloMIRA
Pod Kaštany 29 •763 17 Lukov
u hlavní silnice směr Kašava, 30 m od školy
Tel.: 605 248 317
email: cyklomira@seznam.cz

Možno individuálně přizpůsobit
po telefonické domluvě

Objem motoru / Základní sazba 50/50 mil.
/ Převedení max. bonusu

Do 1000 cm3
1001 – 1350 cm3
1351 - 1850 cm3
1851 – 2500 cm3
Nad 2500 cm3

2.300,2.860,4.200,7.100,10.500,-

1.265,1.573,2.310,3.905,5.755,-

Rádi Vám s pojištěním pomůžeme!
Tel.: 776 191 209

Investujte do voltaické elektrárny!
Státní garance na výkup vyrobené el. energie 20 let za výhodné ceny,
dotované státem, vč. zeleného bonusu ve formě vlastního odběru.

Přijedu. Dr. Jiří Vavřička mobil 603 155 665

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
•••

MONTÁŽ OKEN VELUX
Cenový návrh ZDARMA

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

Award Consult
- účetní a daňová kancelář
nabízí:

vedení účetnictví, mzdy, DPH,
ostatní daně, daňovou evidenci pro
malé a střední firmy
a fyzické osoby.

Tel: 606 909 092
Kvalita a spolehlivost
za rozumnou cenu.
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Adopce na dálku

Připravovaný zábavný pořad „Z TEJ FRYŠTÁCKEJ STRANY“ bude mít svou zajímavost a jedinečnost, protože je sestaven z naší autorské tvorby Vlasty Kunstové
a Richarda Hovadíka a je inspirován naším krajem.
V premiéře uslyšíte i několik zbrusu nových písní.
Zcela určitě Vás zaujmou a rozveselí tyto skutečné veršované příběhy o Fryštačanech v podání Mgr. Pavla Nášela: Čardáš na Zóli, Veselo z Horní Vsi, Bula na
čele, Dvě slova Tondy Konečného a Frantina.
Kdo přijde, bude mile překvapen, a má se nač těšit.
Autorka pořadu Vlasta Kunstová

Kytičku k Svátku matek uvinou i děti z Praménku.
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Drazí adoptivní rodiče. Posílám
mnoho pozdravů a modlím se za Vás.
Doufám, že vám Bůh žehná.
Já i moje rodina jsme zdraví. Doufám, že vy také. Nyní studuji první rok
P.U.C. Ve škole se mi daří. Když jsem
studoval S.S.L.C. byl jsem jedním
z nejlépe hodnocených žáků. V prvním
roce P.U.C. jsem si vybral vědní obor.
Moje známky byly okolo 90 %. Blíží se
poslední zkouška, připravuji se na ni.
Studuji večer od 19 hod do 21 hod.
V tomto roce jsem se zúčastnil mnoha
soutěží: mluvení, kvízy, kreslení… atd.
V některých soutěžích jsem dosáhl ocenění pro nejlepší. Můj otec s matkou
pracují. Můj otec je alkoholik. Téměř vše
co vydělá, utratí za alkohol. Moje sestra
navštěvuje 4. třídu. Studuje velmi pilně.
Od mého posledního dopisu se mnoho nezměnilo. Mám nové domácí zvíře – krávu. Je to naše jediné zvíře.
Dávám jí často něco k jídlu, takže mě
má ráda a já jí mám také rád. Každý
den večer hraji kriket. Velmi mě tato
hra baví a naplňuje mě pocitem štěstí.
Je zde velké horko. Tento rok zatím
mnoho nenapršelo. Máme tedy málo
vody v naší studni. Věřím, že brzo zaprší, všude budou kvést květiny a stromy.
Velikonoce se blíží. Brzy bude Svatý
týden. Děkuji za všechnu pomoc, kterou jste pro mě vykonali. Děkuji Vám
z hloubky mého srdce. Nikdy nezapomenu na Vaši pomoc. Přeji Vám radostné Velikonoce. Stále na Vás vzpomínám
ve svých modlitbách. Nechť všemohoucí Bůh Vás zahrne zdravím, mírem ve
Vaší duši a úspěchem ve Vaší práci.
Váš milující
Nihal Winston D´cunha
Kadri Hills, Nanthoor
Bejai Post
Mangalore – 575 004
D.K Karnataka State INDIA
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2009
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POZVÁNKA
NA KULTURNÍ AKCI

Divadlo Malá Scéna Zlín pro vás
vypravilo speciální autobus
na pohádku
Astrid Lindgrenová – Karel Hoffmann

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Podivuhodné příběhy ze života svérázné devítileté dívenky s nevšedním
chováním, jménem i vzezřením, kterou znají děti z celého světa. Pipi žije
sama bez rodičů na okraji města, jejím
společníkem je jen opička a kůň. Pipi
však vůbec není smutná, jak se brzy
přesvědčí její malí sousedé, sourozenci
Tomík a Anika. Všechny tři děti spolu
prožívají veselá dobrodružství, až se nakonec vydají lodí na daleký ostrov, kde
panuje tatínek Pipi, starý mořský vlk,
jako černošský král.
Úspěšnou pohádku, která má již
okolo 100 repríz, režíroval herec Městského divadla Zlín Gustav Řezníček.
Hraje: Divadlo Malá Scéna Zlín
Kde: Divadlo Malá Scéna Zlín, Štefánikova 2987, Zlín
Kdy: 10. 5. 2009, v 15:30
Odjezd pohádkového autobusu: Náměstí Míru, Fryšták v 14:40
Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma
Rezervaci vstupenek a info. na tel.
608 430 172, sl. Mrázková

Ekologická výchova dětí je naší prioritou
Mnoho ekologických soutěží ve Zlíně a okolí pro ZŠ pořádá nebo sponzoruje
Váš dodavatel vodárenských služeb. Letošní 11. ročník soutěže „Poznej a chraň“,
má podtitul voda. Soutěž pro celý kraj pořádá Ekocentrum Čtyřlístek. Jen z okresu
Zlín se letos účastní více než čtyřicítka soutěžících týmů v obou kategoriích. Společnost MOVO, a.s. je sponzorem „Eko-olympiády“, kterou letos poprvé pořádá
Ekoškola ZŠ Zlín Nová Cesta ve Štípě. Soutěž proběhne v 18. květnu v areálu školy ve Štípě a zúčastní se jí asi pětadvacet škol. Soutěž je pořádána pod záštitou
paní Mileny Kovaříkové, radní zlínského kraje pro životní prostředí.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - člen skupiny Veolia Voda - pořádá ekologicko-výtvarnou soutěž pro základní školy „Nakresli mi svou planetu“. Z Olomoucka,
Prostějovska a Zlínska se do soutěže přihlásilo celkem 959 dětí, ze čtrnácti škol
a 44 tříd. Soutěž je určena žákům 3. – 5. tříd a jejím cílem je zvýšit povědomí dětí
o potřebě chránit naši planetu a upozornit je na nebezpečí, kterým je vystavena.
V letošní soutěži „Nakresli mi svou planetu“, budou mít děti za úkol pracovat na dvou obrázcích a sepsat krátký příběh. První obrázek bude znázorňovat
nebezpečí, které podle žáků nejvíce ohrožuje Zemi. Druhý obrázek bude znázorňovat způsob, jakým lze toto nebezpečí odvrátit. Obrázky a příběhy tříd budou
vyhodnoceny v regionálních kolech a následně v kole celostátním. Vyhlášení nejúspěšnějšího projektu proběhne 5. června u příležitosti Světového dne životního
prostředí.
Na Zlínsku se účastní školy: ze Zlína (Křiby a Okružní), Otrokovic (Mánesova),
Valašských Klobouk, Nedašova, Neubuze, Bratřejova, Březnice a Všeminy.
Jedná se o novou výchovně vzdělávací soutěž, která navazuje na úspěšné mezinárodní soutěže z předchozích
let, opět ve spolupráci se svou mateřskou společností
Veolia Voda ČR a Veolia Environnement. Více na www.
smv.cz/nakresli-mi-svou-planetu.html.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Váš dodavatel vodárenských služeb
800 100 063
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí
společností Středomoravská vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská, a.s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 413. tis. obyvatel. MOVO má 500 zaměstnanců a provozuje celkem 40
úpraven vody, 161 vodojemů a 24 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 259 km
vodovodních a 1 097 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických
center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 800 100 063. Webové stránky společnosti
MOVO jsou www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické věci zc@smv.cz. MOVO je
členem skupiny Veolia Voda – více informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz.

Tradiční košt slivovice
Na Sokolovně ve Fryštáku se konal
již 19. ročník tradiční degustace slivovice. Tuto akci zorganizovali fryštáčtí
volejbalisté se svými přáteli.
Letos se sešlo 13 odvážných degustátorů a 20 vzorků pravé slivovice.
Organizační výbor ve složení Hana Poledňáková, Hana Fryšová, Dana Konečná i s malými pomocnicemi Michalkou
a Barborkou Fryšovými zajišťovaly hladký
chod letošního klání. Pepík Rafaja opět
jako každoročně připravil bulletin včetně
historické tabulky, Jakub Urbánek krásné hlasovací lístky, Pavel Hrabík – diplomy, Luba Ševela – tabulku na výsledky
včetně kancelářských potřeb, Broňa
Konečný - občerstvení. A koštovalo se
a koštovalo… Vyrovnanost jednotlivých

vzorků byla neskutečná. Je poznat, že
pěstitelé si každým rokem dávají více
záležet na kvalitě valašského moku!
O některých místech musely rozhodovat
až „rozstřely“! A jak to dopadlo?
Přikládám tabulku, ale v krátkosti:
Nejlepší slivovice:
1. Tereza Urbánková
2. Jaroslav Baron
3. Lubomír Ševela
Nejlepší degustátor:
1. Josef Rafaja a Jakub Urbánek
Nejlepší degustátor z Prahy:
Luboš Kuchař.
Zvláštní diplom za neúnavný boj
v soutěži o nejlepšího degustátora obdržel stálý účastník soutěží – Luboš
Březík.

Příští – jubilejní 20. ročník degustace – bude velmi slavnostní a jedinečný.
Organizátoři již letos pomýšlejí na to,
jak toto klání ozvláštnit. Mají na to necelý rok. Tak hodně zdaru. Ať se vydaří letošní úroda, ať je co v roce 2010
ochutnávat!
Za organizační výbor
Dana Konečná
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PAVEL KOZOJED, Jiráskova ulice /za penzionem/ tel. 577 912 599, 777 879 741, obchod@pkcomp.cz
Myslíte si, že hypermarkety vám nabídnou nižší cenu než odborné prodejny? Nebo Vás láká nákup po internetu?
Na všechno existuje jednoduchá odpověď. Nákup výpočetní techniky přímo ve Fryštáku je mnohem výhodnější.
Proč? Notebooky a PC nekoupené u odborníků je vhodné po zakoupení ihned dovézt do servisu vyladit, zabezpečit, zrychlit a připravit k práci
Nově zavádíme šrotovné, tj. slevu 500 - 2000Kč za odevzdání starého PC nebo notebooku při nákupu nového.
Nadstandardní záruční opravy PC, do 24h od nahlášení závady výměnou ND. Minimální poruchovost.
Nabízíme pouze nejspolehlivější PC od 2 největších českých výrobců + PC všech významných světových značek.
Možnost sestavení PC na míru podle přání zákazníka. Skládačky jsou ale dnes dražší a méně spolehlivé než PC vyrobené sériově.
Výdej zboží a nepřetržitý servis ve Fryštáku 7 dní v týdnu od 7 do 20h*, opravy přes víkend, rozvoz zboží, servis po celé ČR
Kamenná prodejna v centru Fryštáku, otevřeno Po-Pá: 9-16h, cartridge a tonery do tiskáren, cenově výhodné alternativní řešení
Prodej digitálních fotoaparátů, dig. kamer, LCD TV a plazmových televizí

Akční nabídka :
Stolní PC Intel i945, paměť 2GB, HDD 250GB, DVD-RW, legální WINDOWS XP HOME
LCD monitor 19“ k PC zdarma, výhodný internet ……… 7 990Kč +DPH ** /na toto PC neplatí šrotovné /
LCD monitor 22“ Full HD 1920*1080 ………. 2 990Kč + DPH
Navigace TOMTOM ONE / ČR+D+A+Švýc.+ celá východní Evropa/ ……. 2 790Kč + DPH
Možnost zapůjčení špičkové navigace TOMTOM GO na vyzkoušení ( samozřejmě i na dovolenou )
Speciální ceny na mini-notebooky. Skladem, váha pouze 1Kg , rozměry tak akorát do kabelky -

Vzhledem k následujícímu průzkumu, doporučujeme využít naši pomoc. Nabídneme varianty řešení a realizaci.
90% zákazníků neví, že nový zakoupený PC je velmi vhodné správně nastavit, odladit, optimalizovat a zabezpečit
90% zákazníků nemá zálohované fotografie, videa ani důležité data
70% zákazníků nemá spolehlivě zabezpečený PC proti virům, nebo útoku zvenčí.
50% zákazníků má pomalý Windows, nebo pomalé zapnutí PC, přitom existuje mnoho levných řešení jak jej zrychlit
50% zákazníků má nelegální Office. Přitom nový Office stojí už od 500Kč na PC v domácnosti ***
* po domluvě, ** skladem 3ks, další na objednávku ,připojení k internetu 8Mb/s jen za 399Kč /měsíčně *** MS OFFICE pro domácnost až na 3PC stojí od 1500Kč

Prodej modelových vláčků pro děti i pro tatínky
Základní startovní sety vláčků pro děti
Nové lokomotivy, vagónky a koleje
Výkup a prodej použitých vláčků
Stromečky, domečky, lidičky, závory, tunely, mosty
Připravujeme pravidelné výstavy a jízdy pro děti
Digitalizace lokomotiv a výhybek, bezdrátové ovládání
Řízení modelové železnice pomocí PC
Předváděcí jízdy na prodejně
PAVEL KOZOJED – PK computers, Jiráskova ul. /za penzionem/
Tel. 577 912 599, vlacky@pkcomp.cz, Po – Pá : 9 – 16h
Kdo přinese z domu ukázat starý vláček z NDR, získá slevu na první nákup! Doma jej měl snad každý tatínek, nebo dědeček
Zatím z prostorových důvodů skladem pouze omezený výběr a to ve velikosti TT, sortiment se bude podle zájmu postupně rozšiřovat.
Chceme nabídnout dětem tento sortiment, který se neprodává nikde jinde ve Zlínském kraji, přičemž dříve byl v každém větším městě.
Jakékoliv zboží jsme schopni dodat na objednávku. Pokud byste měli zájem o nabídku i v jiných velikostech, kontaktujte nás.
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