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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 6/2006 ze dne 7. ãervna 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
mûsta Fry‰táku za období mûsícÛ leden
– kvûten 2006 a stavy úãtÛ MF ke dni
7. 6. 2006 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 8/2006 – sníÏení dotace na v˘kon státní správy.
• ZMF ke dni 8. ãervna 2006 zveﬁejÀuje pﬁedloÏen˘ návrh Závûr. úãtu MF za
rok 2005.
• ZMF v návaznosti na zpﬁesnûní rozsahu poÏadovan˘ch prací a s ohledem na
vyuÏití variantního ﬁe‰ení MK a kanalizace ve smyslu vydan˘ch SP a pﬁi zachování kvalitativních parametrÛ stavby
(pﬁedloÏen˘ rozsah moÏn˘ch ménûprací)
zveﬁejÀuje zámûr uzavﬁít Dodatek ã. 1
ke SOD na IA Oprava MK a kanalizace
Vylanta, a to tak, Ïe cena novû se sníÏí
na cca 5,720 mil. Kã.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
v˘bûrové komise zasedající za úãelem
v˘bûru dodavatele hasiãské techniky.
• ZMF na základû doporuãení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 65
odst. 2 zákona ã. 40/2004 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon“), ROZHODLO o pﬁidûlení veﬁejné
zakázky uchazeãi: Nabídka ã. 2, RS
Trucks s.r.o. Otrokovice.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2006 – b. 12b) ze dne 26. 4. 2006
schvaluje smûnu ãásti mûst. pozemku
p. ã 190 (nyní 190/2) k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 71 m2, ostatní
plocha, za ãást pozemku p. ã. PK
272/1 (novû ãást 99/2), k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 87 m2, zahrada,
ve vlastnictví p. Z. Adamíka, Fry‰ták.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
smûnné mezi MF a p. ZdeÀkem Adamíkem, Fry‰ták, za úãelem smûny ãásti
mûst. pozemku p. ã. 190/2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 71 m2, zapsáno na LV 10001 pro obec Fry‰ták,
a pozemku ve vlastnictví p. Adamíka, p.
ã. PK 272/1 (novû ãást 99/2), k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, zapsáno na LV ã.
269, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF povûﬁuje starostu realizací v˘kupu pozemkÛ v lokalitû Za Hﬁbitovem.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 5/2006 – b. 5 ze dne 26. 4. 2006
schvaluje prodej mûstského pozemku
p. ã. 529, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 82 m2, ostatní plocha, na ul.
Dr. Absolona Ing. Mlãochovi, Fry‰ták.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a Ing. Mlãochem, Fry‰ták, za
úãelem prodeje mûstského pozemku p.
ã. 529, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
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o v˘mûﬁe 82 m2,ostatní plocha – ostatní komunikace, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF ke dni 8. 6. 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûstského
pozemku p. ã. 125/1, k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, ostatní plocha – ostatní
komunikace, zapsáno na LV 10001 pro
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 150 m2 p. Pekaﬁovi Fry‰ták, v cenû ne niÏ‰í neÏ je cena urãená znaleck˘m posudkem
a uzavﬁít s ním kupní smlouvu. Náklady
spojené s geometrick˘m oddûlením
ãásti pozemku hradí Ïadatel.
• ZMF ukládá pí Pl‰kové zajistit fotodokumentaci pÛvodní pécky na tomto pozemku.
• ZMF ke dni 8. 6. 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûstského
pozemku p. ã. 697/6, k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, trval˘ travní porost, zapsáno na LV 10001 pro obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe cca 200 m2 manÏelÛm Vavﬁínkov˘m, Fry‰ták, v cenû ne niÏ‰í neÏ je
cena urãená znaleck˘m posudkem
a uzavﬁít s nimi kupní smlouvu. Náklady
spojené s geometrick˘m oddûlením
ãásti pozemku hradí Ïadatel.
• ZMF neschvaluje prodej ãásti mûstského pozemku p. ã. PK 564, k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, zapsáno na LV 10001 pro obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe cca 1000 m2 pí Mynaﬁíkové,
Zlín.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 8/2005 – b. 10f) ze dne 7. 9. 2005
schvaluje ke dni 8. ãervna 2006 zveﬁejnûní zámûru darovat ãást mûstského
pozemku p. ã. 383/29 k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 130
m2, manÏ. Men‰ov˘m, Zlín, dle pﬁedloÏeného GP, a uzavﬁít s nimi darovací
smlouvu.
• ZMF bere na vûdomí Ïádost p. St.
Janu‰ky o úpravu v˘‰e nákladÛ na poﬁízení zmûny ÚPN SÚF ã. 2.
• ZMF bere na vûdomí vyjádﬁení KÚ ZK,
ãj. KUZL34679/2006 ÚP-Re, vydané
dne 24. kvûtna 2006 oprávnûnou úﬁední osobou Ing. Petrou Reichovou.
• ZMF trvá na pÛvodním rozhodnutí plné úhrady nákladÛ na poﬁízení zmûny
ÚPN vlastníkem p. S. Janu‰kou.
• ZMF neschvaluje poﬁízení zmûny ÚPN
na pozemku p. ã. 232/2 v k. ú. DV.
• ZMF v návaznosti na vyjádﬁení SÚF
a Ing. arch. J. Ludíka souhlasí s poﬁízením zmûny ÚPN SÚF, místní ãást Vítová,
na pozemku 331, k. ú. Vítová, ve smyslu zmûny funkãního vyuÏití plochy z kultury zahrada na plochu stavební, a to

s podmínkou úhrady celkov˘ch nákladÛ
Ïadatelem, tj. s podmínkou objednávky
Ïadatele pﬁímo u zpracovatele.
• ZMF bere na vûdomí seznam nedokonãen˘ch investic MF a ukládá MS pﬁipravit podklady pro vyjádﬁení stavební
komise RMF .
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i
175.800,- Kã za úãelem zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti dle zákona 111/
1994 Sb., o silniãní dopravû, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, na území Zlínského kraje veﬁejnou autobusovou linkovou
dopravou, a to mezi MF a Zlínsk˘m krajem, tﬁída Tomá‰e Bati 21, 761 90 Zlín,
zast. Liborem Luká‰em, hejtmanem, Iâ
70891320, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru uzavﬁít trojstrannou dohodu mezi mûstem
Fry‰ták, Zlínsk˘m krajem a ¤SD âR ve
vûci v˘kupu soukrom˘ch pozemkÛ a nemovitostí v souvislosti s v˘stavbou R49
s tím, Ïe platba poÏadovaná po MF bude realizována aÏ v roce 2007.
• ZMF bere na vûdomí zápis z jednání
kontrolního v˘boru ZMF.
• ZMF ukládá OSMM zajistit provozní
dobu na sbûrném dvoﬁe TS v urãené soboty v dobû od 8.00 – 13.00 hodin.
• ZMF ukládá OSMM opravit dlaÏbu
chodníkÛ na místním hﬁbitovû.
• ZMF bere na vûdomí zprávy pﬁedsedy
FV pﬁi ZMF.
• ZMF bere na vûdomí návrh OZV o veﬁejném poﬁádku ve mûstû Fry‰táku, zveﬁejÀuje zámûr schválit tuto OZV a ukládá MS konzultovat ji s právním oddûlením MV âR.
• ZMF schvaluje pﬁedloÏen˘ návrh rozpoãtu SMO VM pro rok 2006.
• ZMF bere na vûdomí zprávu starosty
o stavu povrchu komunikace na ul. Bﬁ.
Bakaly.
• ZMF schvaluje pro následující období
jako pﬁísedící u Okresního soudu Zlín pí
I. Krajãovou, Fry‰ták .
• ZMF bere na vûdomí Rozhodnutí KÚ
ZK ãj. 36128/2006, spis. zn. KUSP
28836/2006 ÎPZE-MG, ve vûci opûrné
zídky na bezejmenném pﬁítoku Hornoveského potoka (zamítnutí stavby z gabionÛ).
• ZMF ukládá Ing. DoleÏelové projednat
a dohodnout se v‰emi zúãastnûn˘mi
stranami variantní ﬁe‰ení zpevnûní bﬁehÛ vodoteãe.
• ZMF bere na vûdomí rekapitulaci nákladÛ IA Roz‰íﬁení Hﬁbitova Fry‰ták v návaznosti na zpracovanou DSP.
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• ZMF ukládá Ing. DoleÏelové zajistit V¤
na tuto akci v roz‰íﬁené podobû ve
smyslu nového zákona o zadávání veﬁejn˘ch zakázek.
• ZMF bere na vûdomí zamítavé stanovisko p. Jirsáka ke koupi mûst. pozemku p. ã. 378/1 v k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták.
• ZMF ru‰í své usnesení ã. Z 2/2006 –
b. 8e) ze dne 1. 2. 2006.
• ZMF ukládá Ing. V. DoleÏelové uveﬁejnit inzerát na prodej mûst. poz. p. ã.
378/1 v k. ú. HV u Fry‰táku, obec Fry‰ták za cenu ne niÏ‰í neÏ 580 tis. Kã.

• ZMF v návaznosti na Pravidla pro prodej mûstsk˘ch bytÛ schvaluje ke dni
8. ãervna 2006 zveﬁejnûní zámûru MF
prodat mûstsk˘ byt ã. 5 v bytovém domû ã. p. 321 v Hole‰ovské ulici, o v˘mûﬁe 48,1 m2, za nejvy‰‰í nabídnutou
cenu.
• ZMF bere na vûdomí splnûní podmínek sjednan˘ch ve smlouvû o budoucí
kupní smlouvû na koupi mûstského pozemku p. ã. 383/10 k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, ze strany budoucího kupujícího, tj. manÏ. I. a K.
Veãeﬁov˘ch, Fry‰ták.

• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a manÏ. I. a K. Veãeﬁov˘mi,
Fry‰ták, za úãelem prodeje mûstského
pozemku p. ã. 383/10, k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, zaps. na LV
10001 u KÚ pro ZK pro obec Fry‰ták,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF pﬁebírá zá‰titu nad fotbalov˘m
turnajem dne 16. 9. 2006.
• ZMF schvaluje fin. pﬁíspûvek pro TJ
Fry‰ták, oddíl kopané, ve v˘‰i 5.000,Kã na obãerstvení hráãÛ pﬁi fotbalovém
turnaji dne 16. 9. 2006 v rámci oslav
650 let a nákup 3 hlavních pohárÛ.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 7/2006 ze dne 24. kvûtna 2006 (V˘bûr)
• RMF schvaluje parkování nákladních
vozidel Nisan T 135 nosnost 6 t SPZ
AKV 94 – 49 a Mercedes 1117 nosnost
6 t SPZ ABA 15 – 47 na ãásti mûstského pozemku p. ã. 28 k.ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, do doby plánovan˘ch povrchov˘ch úprav prostoru
mûstem s podmínkou okamÏitého vyklizení pozemku v pﬁípadû potﬁeby mûsta.
• RMF bere na vûdomí stíÏnost vlastníkÛ domu ã. 205, ul. Hole‰ovská, podanou za v˘bor spoleãenství vlastníkÛ jednotek p. Franti‰kem âern˘m, ve vûci
volného pobíhání psÛ ve vlastnictví
manÏelÛ âern˘ch a v návaznosti na informaci starosty o pﬁedbûÏném ústním
projednání celé záleÏitosti s manÏ. âern˘mi ukládá starostovi: a) napsat v˘zvu
manÏelÛm âern˘m ve vûci okamÏitého
zjednání nápravy v souladu s platnou legislativou, b) sdûlit p. Fr. âernému informaci o opatﬁeních MF v záleÏitostech
volného pobíhání psÛ po veﬁejném prostranství ve spolupráci s Mûstskou policií Zlín.
• RMF ru‰í své usnesení ã. R 6/2006 –
b. 12 ze dne 10. kvûtna 2006 – Návrh
smlouvy o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku za úãelem zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti.
• RMF bere na vûdomí pozvání zástupcÛ obce MuráÀ ze Slovenské republiky
na Dni obce Muránû ve dnech 2. - 4.
ãervna 2006.
• RMF souhlasí s vysláním zástupcÛ MF
v poãtu do 15 lidí + 1 umûl. soubor.
• RMF nereflektuje na nabídku spoleãnosti LIBRI, spol. s r. o., Nakladatelství
encyklopedické literatury, Praha 5.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a INGO Casino a. s., se sídlem 351
01 Franti‰kovy Láznû, Národní 1, IâO
64949249, zast. Ing. Z. Buchtou, ãlenem dozorãí rady, o poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ na veﬁejnû prospû‰né

úãely – rozvoj mûsta Fry‰táku, a to ve
v˘‰i 200.000,- Kã, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí potvrzení daru
Diakonie – odûvÛ a podûkování za spolupráci s mûstem.
• RMF jako zástupce vlastníka bytu ã. 5
souhlasí s provedením rekonstrukce
v bytovém domû ã. 321 na ul. Hole‰ovská (zateplení a v˘mûna oken) za pﬁedpokladu, Ïe náklady s tím spojené ponese nájemce pí Strnková.
• RMF bere na vûdomí konání Obchodní
veﬁejné soutûÏe na prodej zemûdûlsk˘ch pozemkÛ ve vlastnictví státu a ve
správû PF âR – Obec Fry‰ták, k. ú.
Fry‰ták, p. ã. PK 655, v˘mûra 0,1424
ha, vyhla‰. min. cena pro 1. kolo –
21.130,- Kã a nesouhlasí s úãastí mûsta v soutûÏi.
• RMF v souladu s aktuálnû platn˘mi
pﬁedpisy a platn˘mi stanovami spoleãenství vlastníkÛ jednotek v domû ãp.
321 schvaluje mûsíãní zálohy na náklady za plnûní spojené s uÏíváním bytu
v celkové v˘‰i 1.397,- Kã.
• RMF v návaznosti na usnesení ZMF ã.
Z 3/2006 – b. 3.a,b) ze dne 15. 3.
2006 a usnesení RMF ã. R 5/2006 –
b. 19 ze dne 12. 4. 2006 s platností od
1. ãervna 2006 schvaluje uzavﬁení nájemní smlouvy mezi MF a p. o. Mateﬁská
‰kola Fry‰ták, Komenského 344, IâO
75022711, zastoupenou Marcelou ·evelovou, ﬁeditelkou p. o., za úãelem pronájmu nebytov˘ch prostor - budovy M·
Fry‰ták, okres Zlín, ul. Komenského ã.
p. 344 postavené na pozemku parc. ã.
44/1 a parc. ã. 44/2, k. ú. Fry‰ták, v‰e
uvedeno na LV ã. 10001 vedeného
Katastrálním úﬁadem pro Zlínsk˘ kraj,
katastrální pracovi‰tû Zlín, v celk. cenû
1,- Kã/rok a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení ZMF ã.

Z 3/2006 – b. 3.b,b) ze dne 15. 03.
2006 a usnesení RMF ã. R 5/2006 –
b. 18 ze dne 12. 4. 2006 s platností
od 1. ãervna 2006 schvaluje uzavﬁení
nájemní smlouvy mezi MF a p. o.
Základní ‰kola Fry‰ták, nám. Míru 7,
IâO 75022702, zastoupenou Mgr.
Leopoldem Vavru‰ou, ﬁeditelem p. o.,
za úãelem pronájmu nebytov˘ch prostor
Z· Fry‰ták, okres Zlín, nám. Míru 7, postavené na pozemku parc. ã. 122 k. ú.
Fry‰ták, v‰e uvedeno na LV ã. 10001
vedeného Katastrálním úﬁadem pro
Zlínsk˘ kraj, katastr. pracovi‰tû Zlín,
v celk. cenû 1,- Kã/rok a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• 15.Návrh na uzavﬁení nájemní smlouvy mezi MF a âS a.s.- prostory v Penzionu
• RMF s platností od 25. kvûtna 2006
schvaluje zveﬁejnûní zámûru pronajmout nebytové prostor y Penzionu
Fry‰ták - prostory celkem
73,39 m2
z toho: 1. NP celkem
73,39 m2
z toho:
- 1624/gf/101- bank. hala 51,65 m2
- 1624/gf/102 - chodba
5,32 m2
- 1006/gf/103 - sklad
4,09 m2
- 1006/gf/104 - soc. zázemí 8,05 m2
- 1006/gf/105 - soc. zaﬁízení 2,12 m2
- 1006/gf/106 - soc. zaﬁízení 1,08 m2
- 1006/gf/107- soc. zaﬁízení 1,08 m2,
a to na dobu pûti let (do 30. 6. 2011)
s roãním nárÛstem cen 2 %, a to spoleãnosti âeská spoﬁitelna, a. s., a uzavﬁít s ní nájemní smlouvu.
• RMF schvaluje nájemní smlouvy a dohody o provedení práce v souvislosti
s volbami do PS P âR (HorÀanka, Lepa,
mobilní buÀka a pozemek Pospí‰ilov˘ch
na Îabárnû, Pavel Kozojed – PK computers, ãlenové volebních komisí a zapisovatelky) viz pﬁíloha.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo na zaji‰tûní – zhotovení Návrhu zmû-
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ny ã. 9 ÚPN SÚ Fry‰ták v lokalitû Dolní
Ves – Lúãky mezi MF a Ing. arch. Jiﬁím
Ludíkem, Dolní Ves 87, 763 16
Fry‰ták, IâO 49157078 a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo na zaji‰tûní – zhotovení Návrhu zmûny ã.10 ÚPN SÚ Fry‰ták v lokalitách: a)
Pod Lesem (k.ú. Horní Ves u Fry‰táku),
b) na ul. Ke Skalce (k.ú. Horní Ves
u Fry‰táku) mezi MF a Ing. arch. Jiﬁím
Ludíkem, Dolní Ves 87, 763 16
Fry‰ták, IâO 49157078 a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí cenovou nabídku fy ATLAS software a. s. na dodávku
produktu Profidata (práv. soft. edice)
a nereflektuje na ni.
• RMF bere na vûdomí návrh starosty
o opravách stavu MK ul. Bﬁ. Bakaly.
• RMF bere na vûdomí Zprávu o pﬁezkoumání hospodaﬁení MF za r. 2005.
• RMF bere na vûdomí návrh Závûreãného úãtu MF za r. 2005 vãetnû návrhu
opatﬁení k odstranûní drobn˘ch nedostatkÛ.
• RMF bere na vûdomí návrh dohody o
vypoﬁádání R49 a ukládá projednat s
právníkem mûsta JUDr. M. Francem
pﬁed projednáním v ZMF .
• RMF souhlasí s objednáním poﬁadu
„Zpûv srdce“ z varhanního díla a sborov˘ch skladeb J. J. Ryby v kostele sv.
Mikulá‰e v rámci oslav 650 let MF.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o zájezdovém pﬁedstavení mezi MF a Divadlem Radka Brzobohatého, Opletalova
5/7, 114 44 Praha 1, IâO 67621384,
DIâ CZ525820140, se sídlem ·iroká
1895, 251 01 ¤íãany, zastoupen˘m
Hanou Gregorovou, za úãelem realizace divadelního pﬁedstavení „Dva na
smeti‰ti“ v rámci oslav 650 let MF
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vûdomí Ïádost pí M.
Mynaﬁíkové, ·típa o koupi mûst. pozemku p. ã. PK 564 v k. ú. HV u Fry‰táku a ukládá OSMM zajistit znaleckou
cenu a zdÛvodnûní.
• RMF schvaluje finanãní pﬁíspûvek
mûsta na v˘daje pﬁi dûtském dnu 4. 6.
2006 ve v˘‰i do 10.000,- Kã proti pﬁedloÏen˘m dokladÛm.

MĚSTO FRYŠTÁK
VYHLA·UJE
zámûr prodeje
formou v˘bûrového ﬁízení o nejvy‰‰í nabídnutou kupní cenu
za odprodej majetku mûsta Fry‰táku v k. ú. HORNÍ VES u Fry‰táku
V˘bûrového ﬁízení o nejvhodnûj‰í návrh na uzavﬁení kupní smlouvy se mohou
zúãastnit fyzické osoby star‰í 18ti let a právnické osoby, které mohou nab˘vat
v âeské republice nemovit˘ majetek. Do v˘bûrového ﬁízení je moÏné se pﬁihlásit
na adrese:
Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták, odbor správy majetku mûsta, námûstí Míru 43, 763 16,
Fry‰ták, telefon 57 791 10 51,
kde budou podány bliÏ‰í informace o organizaci v˘bûrového ﬁízení.
P¤EDMùT NABÍDKY
- Nemovitost - pozemek p. ã. 378/1, k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 889 m2, zahrada, zapsaná v katastru nemovitostí pﬁíslu‰ného katastrálního pracovi‰tû Katastrálního úﬁadu pro Zlínsk˘ kraj na LV ã. 10001 pro
obec Fry‰ták
Do termínu uzávûrky v˘bûrového ﬁízení úãastníci soutûÏe doruãí osobnû nebo
po‰tou vyhla‰ovateli v zapeãetûné obálce oznaãené zn. V˘bûrové ﬁízení – poz. p.ã.
378/1 své návrhy, které musí obsahovat:
a) identifikaãní údaje zájemce o úãast ve v˘bûrovém ﬁízení,
b) v˘‰i kupní ceny,
c) zpÛsob úhrady kupní ceny,
d) prohlá‰ení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s pﬁevodem nemovitostí,
e) závazn˘ pﬁíslib penûÏního ústavu v pﬁípadû, Ïe k úhradû kupní ceny bude
pouÏit úvûr.
Uzávûrka v˘bûrového ﬁízení je v pondûlí dne 31. 7. 2006 ve 12.00 hodin.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo odmítnout v‰echny pﬁedloÏené návrhy, pﬁípadnû zmûnit podmínky V¤ nebo v˘bûrové ﬁízení zru‰it. V pﬁípadû shodné ceny dvou
nebo více nabídek bude vyhlá‰eno dal‰í kolo v˘bûrového ﬁízení. NejniÏ‰í nabídnutá cena nesmí b˘t niÏ‰í neÏ 580 000,- Kã vzhledem ke skuteãnosti, Ïe je zadána
zmûna ÚP za úãelem zmûny funkãního vyuÏití pozemku z kultury zahrada na stavební parcelu. V˘sledek v˘bûrového ﬁízení bude oznámen do 14ti kalendáﬁních dnÛ
od dne schválení v˘sledkÛ v˘bûrového ﬁízení Zastupitelstvem mûsta Fry‰táku
v‰em pﬁihlá‰en˘m zájemcÛm. Pro dal‰í blíÏe nespecifikované podmínky platí
ustanovení §§ 281 aÏ 288 zák. ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znûní, a ustanovení zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní.
Pﬁípadné písemné podnûty ãi nabídky k vyhlá‰enému zámûru posílejte nejpozdûji do jeho uzávûrky Ing. V. DoleÏelové - odbor správy majetku mûsta.

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
A4
A5
A6
A7
A8
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky
konané ve dnech 2. - 3. června 2006

Platné hlasy
Okrsek 1

Kód

Název strany

Okrsek 2

Okrsek 3

Okrsek 4

Okrsek 5

Fryšták celk.

celk.

v%

celk.

v%

celk.

v%

celk.

v%

celk.

v%

celk.

v%

1

Strana zdravého rozumu

2

0,24

0

0,00

7

0,98

0

0,00

0

0,00

9

0,45

3

Balbínova poetická strana

0

0,00

0

0,00

1

0,14

0

0,00

0

0,00

1

0,05

5

Právo a Spravedlnost

1

0,12

0

0,00

4

0,56

0

0,00

0

0,00

5

0,25

6

NEZÁVISLÍ

7

0,87

8

3,17

6

0,84

5

3,52

0

0,00

26

1,30

7

âeská pravice

1

0,12

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,05

8

Koruna âeská (monarch. strana)

0

0,00

1

0,39

2

0,28

0

0,00

0

0,00

3

0,15

9

Obãanská demokratická strana

243 30,33

82

32,53

238 33,61

36

25,35

32

39,02

631 31,78

10

âeská strana sociál. demokrat.

276 34,45

98

38,88

197 27,82

67

47,18

20

24,39

658 33,14

11

SNK Evrop‰tí demokraté

20

2,49

4

1,58

27

3,81

11

7,74

0

0,00

62

3,12

12

Unie svobody-Demokratická unie

0

0,00

1

0,39

0

0,00

0

0,00

1

1,21

2

0,10

14

Prav˘ blok

2

0,24

1

0,39

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

0,15

15

4 VIZE-www.4vize.cz

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

17

Moravané

8

0,99

2

0,79

8

1,12

2

1,40

0

0,00

20

1,00

18

Strana zelen˘ch

30

3,74

9

3,57

42

5,93

5

3,52

5

6,09

91

4,58

20

Komunistická str. âech a Moravy

78

9,73

18

7,14

69

9,74

11

7,74

3

3,65

179

9,01

21

Koalice pro âeskou republiku

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

22

Národní strana

3

0,37

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

0,15

24

Kﬁest. dem. unie-âs. str. lidová

124 15,48

26

10,31

103 14,54

4

2,81

21

25,65

25

NEZ. DEMOKRATÉ (Vl. Îelezn˘)

6

0,74

1

0,39

2

0,28

0

0,00

0

0,00

9

0,45

26

STRANA ROVNOST ·ANCÍ

0

0,00

1

0,39

2

0,28

1

0,70

0

0,00

4

0,20

278 14,00

5
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Fryštačané na slavnostech ve slovenské Muráni
Pﬁi pﬁíleÏitosti 685. v˘roãí první písemné zmínky o obci a 735. v˘roãí o hradû MuráÀ probíhaly ve dnech 2. - 4.
ãervna 2006 v na‰í druÏební obci ve
Slovenské republice Dni obce MuráÀ.
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku pﬁijalo
pozvání pﬁátel z Muránû, a tak v sobotu 3. 6. tr. (vzhledem k parlamentním
volbám v na‰í republice o den pozdûji)
odjíÏdûl v 6 hodin ráno autobus s oficiální delegací: za mûsto Fry‰ták starosta, místostarosta a radní J. Vitovsk˘
s manÏelkami a za základní ‰kolu trojice uãitelek B. Frolková, L. Minaﬁíková
a D. ·vajdová s manÏely - spolu s pozvan˘mi soubory FOS cimbálovou muzikou Prameny (6 hudebníkÛ) a pûveck˘m sborem Pramének (9 dûvãat) pí.
V. Kunstové do Muránû.
âekající hostitele jsme trochu zaskoãili pﬁíjezdem uÏ v 11 hodin. Krátké pﬁivítání se odbylo v autobuse, stateãnû
stoupajícím serpentinami na úboãí kaÀonu k hradu MuráÀ – v˘‰kov˘ rozdíl
mezi námûstím v obci a Velkou loukou
pod hradem je témûﬁ 550 metrÛ.
Ostﬁej‰í vítr nás popohánûl lesní cestou na b˘valé hradní nádvoﬁí, aby aktéﬁi v dobov˘ch krojích a se stﬁedovûkou
v˘zbrojí mohli zahájit „Rytierské slávnosti na hrade MuráÀ“. A bylo se na co
dívat! âas ubíhal s rytíﬁi mnohem rychleji neÏ obvykle, tak tak jsme se je‰tû
stihli pokochat z vyhlídek na hradním
cimbuﬁí do Nízk˘ch Tater na Kráºovu
Hoºu a ze skalního v˘bûÏku Cigánka na
obec MuráÀ a malebné údolí aÏ k Revúci. VÏdyÈ bylo témûﬁ 15 hodin a my je‰tû neobûdvali! Pﬁed veãerními poﬁady
je‰tû staãila delegace uãitelek Z·
a místostarosta se poklonit na místním

hﬁbitovû památce nedávno zemﬁelého
uãitele, zástupce ﬁeditele a krátk˘ ãas
i ﬁeditele Z· Mgr. Pavla Sklenárika, kter˘ ãasto pﬁijíÏdûl do Fry‰táku se Ïákovsk˘m fotbalem a organizoval turnaje
odbíjené dûvãat v Muráni.
Veãerní program zaãínal v 17 hodin
v kulturním domû vedle obecní radnice
vystoupením dûtsk˘ch folklórních souborÛ z Muránû, Revúce, Fry‰táku a Tisovce. Nutno zdÛraznit, Ïe fry‰tácká
dûvãata pod vedením pí. V. Kunstové
a p. R. Hovadíka pﬁesvûdãivû „bodovala“ - místním obãanÛm pﬁedloÏila v˘bornou vizitku lidov˘ch písní z Fry‰táku, jeho okolí a z Vala‰ska vÛbec. Upﬁímné
podûkování v‰em vystupujícím z Fry‰táku tlumoãil starosta Muránû, dodateãnû se pﬁidávám i já! Jako mezihru
jsme si vyjeli na veãeﬁi do rekreaãního
stﬁediska na Predné Hore a bez zbyteãn˘ch prÛtahÛ se vrátili na muráÀské námûstí, kde od 20. hodiny defilovalo
pﬁed obãany obce a ãetn˘mi diváky
z okolí dobové hradní panstvo a dal‰í

v˘znamné historické osobnosti spojené
s hradem MuráÀ. NeÏ se pﬁipravila modernûj‰í kapela ke svému vystoupení
a snad také proto, Ïe ztemnûlé nebe
upustilo pár kapek, byli hosté z Fry‰táku pozváni do základní ‰koly k besedû
s kronikáﬁem Peterem Glockem, zastupiteli obce a ﬁeditelem Z·. PÛlnoc nám
pak odbila ãas k noãnímu spánku
v obecním penzionu, kde se pﬁi ‰umûní
noãních de‰tíkÛ spalo ohromnû.
Nedûlní ranní vstávání pﬁed osmou
hodinou bylo docela milé, po snídani
nás ãekalo rozdûlení: dûti a ãást dospûlé delegace odjela do sauny a krytého bazénu v rekreaãním stﬁedisku na
Predné Hore, ãást delegace se zúãastnila v místním kostele slavnostní m‰e
svaté spojené s prvním pﬁijímáním dûtí.
Mimo jiné povaÏuji za nutné pﬁipomenout, Ïe místní pan faráﬁ pﬁivítal v úvodu také zahraniãní hosty z druÏebního
Fry‰táku na Moravû, zmínil se o dlouhodob˘ch pﬁátelsk˘ch vztazích a v závûru m‰e svaté nám popﬁál pokojn˘
a ‰Èastn˘ návrat domÛ.
Obvykle nároãn˘ závûr náv‰tûvy v druÏební obci prezentovan˘ slavnostním
obûdem v jídelnû Z· za úãasti v‰ech
ãlenÛ zastupitelstva obce, pozvan˘ch
delegací a dal‰ích v˘znamn˘ch hostí,
se protáhl na tﬁi hodiny. I kdyÏ byly poslední upomínkové dárky pﬁedány, ruky
stisknuty a slova rozlouãení pronesena, postávalo se, rychle je‰tû sdûlovalo zapomenuté a „...nezapomeÀte pﬁijet
v záﬁí k nám do Fry‰táku na slavnosti
650. v˘roãí...“. Poslední pohled z autobusu od budovy Z· na „bralo Cigánky“
vzpínající se nad obcí Murání, poslední
zamávání pﬁátelÛm a autobus nabral
smûr Fry‰ták.

NASHLEDANOU 15. ZÁ¤Í 2006
U NÁS VE FRY·TÁKU!
R. Orsava, místostarosta
6

FRY·TÁCKÉ LISTY 7/2006

FL7/2006 27.6.2006 10:20 Stránka 7

Dětský umělecký soubor
z Korejské lidově-demokratické republiky
Na základû pozvání Poslanecké snûmovny Parlamentu âR byl
z ÏákÛ ve vûku 8-16 let sestaven 23 ãlenn˘ umûleck˘ soubor. Tyto
dûti pravidelnû nav‰tûvují krouÏky volného ãasu v Pchongjangu. Pﬁijeli taneãníci, zpûváci, hráãi na specifické tradiãní hudební nástroje.
Dûti ve sv˘ch vystoupeních v Praze, StráÏnici (na dûtsk˘ch folklórních slavnostech), ve Zlínû na Bambiriádû, v Ostravû – Porubû a ve
Fry‰táku pﬁedvedly ãást svého programu. V pondûlí 29. 5. 2006 pak
cel˘ program v sále ZDV Fry‰ták.
Byla to vystoupení sólová, skupinová a to jak ve zpûvu, tak ve scénickém tanci s hudebním doprovodem jejich Ïákovského orchestru.
V‰echny diváky uchvtily v˘kony sólistÛ na harfu, akordeon, rÛzné
druhy klarinetÛ, ale pﬁedev‰m mistrovská hra na buben.
Dech se tajil pﬁi scénick˘ch tancích mot˘lka, dívky s karafou vody
na hlavû, kouzeln˘ch mal˘ch chlapcÛ rybáﬁÛ, fotbalistÛ ãi vystoupení malého chlapeãka, kter˘ se chtûl vyrovnat star‰ím a podaﬁilo se
mu to mistrovsky. Pﬁi svém parodickém vystoupení ukázal vysokou
profesionalitu. Zvlá‰tností byl tanec dívek, pﬁi nûmÏ vtipn˘m trikem
tﬁikrát bûhem tance zmûnily pﬁímo na jevi‰ti barvu kost˘mÛ. V‰echny diváky tiskly u srdce jímavé melodie pûvecké skupiny souboru,
znalost ãesk˘ch písní (Tancuj, tancuj, vykrúcaj, âerné oãi, Vlasy samou loknu mûla, U panského dvora). Lidem se tajil dech, nûkteﬁí
plakali dojetím. Od srdce dûtem dûkovali bouﬁliv˘m potleskem. Dûti
naopak s radostí pﬁidávaly dal‰í a dal‰í ãísla...
Myslím, Ïe takov˘ úspûch a následn˘ ohlas nemûly ani na celosvûtov˘ch festivalech a pﬁehlídkch (v Japonsku, Argentinû,
Nûmecku, âínû...) Pro Fry‰ták to byla ãest. Jen Praha, Ostrava,
Fry‰ták. Kdy se zase podaﬁí, abychom byli zasaÏeni takovou krásou,
nav‰tíveni tolika vyslanci, velvyslanci, poslanci?
Byl to nádhern˘ dárek k 650. v˘roãí na‰eho mûsta. Byl to krásn˘
a nezapomenuteln˘ kulturní záÏitek na cel˘ Ïivot.
SK
Dûkuji v‰em, kteﬁí vytvoﬁili na‰im hostÛm srdeãnou, pﬁátelskou
a pohostinnou atmosféru: kuchaﬁkám Marii Rakové, Danu‰i
Juru‰kové, Ludmile Koneãné, Alenû Polákové, Hanû Polepilové,
Radmile Skﬁivánkové, Petﬁe Urbanové, Ïákyním 9. tﬁíd Barboﬁe
Ko‰utové, Martinû ·evãíkové, Tereze Batíkové, Lucii RÛãkové,
uãitelÛm a pracovníkÛm Z·. Podûkování patﬁi také P. Matûjíãkové
a p. Langrové za dárky pro dûti.
Zvlá‰tní podûkování patﬁí paní Mgr. Sylvû Knedlové, kterou korejské dûti za její péãi nazvaly babiãka – korejsky „Harmonie“.
Souãasnû dûkuji zaﬁízení Penzionu a restaurace Lucerna, které
ochotnû zastupovala pí. Vl. Odehnalová, jakoÏ i zaﬁízení Penzionu
66 v Dolní Vsi, zastoupenému manÏ. Ivanov˘mi. Ti v‰ichni dobﬁe reprezentovali sv˘m pracovním nasazením na‰e mûsto i âR. Dokázali jsme, Ïe i malé mûsteãko je schopno b˘t - na pár dní - stﬁedobodem mezinárodního dûní.
starosta

7
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Plány na silniční přivaděč
jsou k nahlédnutí veřejnosti
Odbor stavební a územního plánování Magistrátu mûsta Zlína, oddûlení územního plánování zahájí v následujících dnech projednání konceptu zmûny územního
plánu Zlína a Kostelce v souvilosti se silniãním pﬁivadûãem Zlín - Fry‰ták. "Jedná
se o úsek od Kauflandu na Vr‰avû po vodní nádrÏ Fry‰ták. Pﬁedmûtem nového ﬁe‰ení je vymezení ploch pro dopravu, které by umoÏÀovaly realizaci pﬁivadûãe jako
smûrovû dûleného ãtyﬁpruhu, mimoúrovÀové kﬁiÏovatky pro odboãení do Kostelce,
dále úpravu trasy cyklostezky a potoka. Souãástí projednání je i posouzení vlivu
územnû plánovací dokumentace na Ïivotní prostﬁedí," uvedla námûstkynû primátora Svatava Nováãková.
Koncept zmûn je k nahlédnutí v oddûlení územního plánování Magistrátu mûsta
Zlína, v budovû radnice, dv. ã. 407, v úﬁední dny pondûlí a stﬁeda od 8 do 17 hodin, ostatní pracovní dny po telefonické dohodû na ã. 577 630 106 v termínu od
12. 6. 2006 do 12. 7. 2006.
Veﬁejné jednání s odborn˘m v˘kladem se uskuteãní dne 12. 7. 2006 v 16 hodin
v místnosti ã. 101 budovy radnice.
Námitky a pﬁipomínky je moÏné podávat zamûstnancÛm oddûlení územního plánování písemnou formou do 30 dnÛ od veﬁejného projednání, t.j. Do 11. 8. 2006.

Novela zákona zvyšuje ochranu dětí
Dne 1. ãervna 2006 ve‰la v úãinnost novela zákona o sociálnû-právní ochranû
dûtí. Nová právní úprava mimo jiné prohlubuje ochranu dûtí, které jsou na základû
Ïádosti rodiãÛ opakovanû umisÈovány do kojeneck˘ch ústavÛ, dûtsk˘ch domovÛ a
dal‰ích zaﬁízení, a dûtí ohroÏovan˘ch násilím mezi rodiãi nebo jin˘mi fyzick˘mi osobami. Novela také posiluje práci s biologickou rodinou a umoÏÀuje tak dítûti zachování rodinného prostﬁedí. Podle nové právní úpravy budou muset orgány sociálnû-právní ochrany pravidelnû spolupracovat s rodiãi tûchto dûtí i po jejich odebrání
z rodiny. Podle novely zákona by nyní mûli úﬁedníci nav‰tûvovat minimálnû kaÏdého
ãtvrt roku tyto rodiny v jejich domácnostech.
Sociální pracovnice mají novû povinnost je nav‰tívit minimálnû jednou za ãtvrt
roku (na rozdíl od pÛvodní úpravy, která vyÏadovala náv‰tûvu dûtí minimálnû jednou
za pÛl roku). V zaﬁízeních pro dûti vyÏadující okamÏitou pomoc pak u dûtí mlad‰ích
jednoho roku dokonce nejménû jedenkrát za mûsíc.
Nová právní úprava zvy‰uje ochranu dûtí také tím, Ïe lékaﬁÛm, kteﬁí budou mít
podezﬁení na t˘rání ãi zneuÏívání dítûte nebo zanedbávání péãe o nû, stanoví povinnost zajistit záznam o vzniku úrazu, kter˘ provede osoba doprovázející dítû nebo
pﬁímo dítû samo. Pokud nebude charakter zranûní odpovídat popisu úrazu uvedenému v záznamu, bude muset lékaﬁ zaslat záznam pﬁíslu‰nému orgánu sociálnûprávní ochrany dûtí. Tím samozﬁejmû není dotãena oznamovací povinnost podle
trestního zákona.

K-centrum pro drogově
závislé bude opět
v Gahurově ulici
Obãanské sdruÏení ONYX získalo na
provoz K-centra dotaci 350 tisíc korun
z Fondu zdraví mûsta Zlína. Provozovat
bude nízkoprahové zaﬁízení zamûﬁené
na zdravotní, hygienické a sociální sluÏby pro lidi závislé na drogách. Kromû
poradenské ãinnosti bude zaji‰Èovat v˘mûnu stﬁíkaãek, sociální servis, anonymní bezplatné orientaãní zji‰tûní drog
v moãi, virové hepatitidy typu B a C
a podobnû.
Na Ïádost klienta zprostﬁedkuje léãbu závislosti na drogách.

Nové pracoviště
Magistrátu města Zlína
pro vydávání pasů
s biometrickými prvky
Vydávání cestovních dokladÛ s biometrick˘mi prvky bude zahájeno k 1. 9.
2006. Do této doby, respektive aÏ do
21. 8. 2006, lze Ïádat o vydání cestovního dokladu dosavadním zpÛsobem.
Platnost dosud vydávan˘ch cestovních
dokladÛ nebude nijak dotãena.
Poplatek za vydání pasu s biometrick˘mi prvky se zv˘‰í na 600 Kã, pﬁi rychlém vydání 1.500 Kã.
Dosavadní agendu cestovních dokladÛ vykonávají tﬁi 3 úﬁedníci, kteﬁí napﬁ. za loÀsk˘ rok vyﬁídili více neÏ 13
500 Ïádostí o vydání cestovního dokladu. Pﬁi zahájení nového provozu se objektivnû prodlouÏí doba pro odbavení
jednoho obãana, pﬁesto se nepoãítá se
zvy‰ováním poãtu úﬁedníkÛ.

Město Zlín vydalo nového průvodce sociální péčí
Odbor sociálních vûcí Magistrátu
mûsta Zlína sestavil aktualizovaného
prÛvodce sociální péãí pro rok 2006.
Tﬁicetistránkovou broÏuru pak úﬁad vydal ve spolupráci s Centrem sluÏeb postiÏen˘m Zlín v nákladu 500 kusÛ v rámci projektu "Plánování sociálních sluÏeb
metodou komunitního plánování". "V leto‰ním vydání jsou poprvé zmínûny
i takzvané komerãní ubytovny. Je to proto, Ïe oblast bydlení se sociální oblasti
souvisí a poptávka po ubytovacích sluÏbách je z ﬁad klientÛ sociální péãe znaãná," uvedla námûstkynû primátora
Irena Ondrová.
PrÛvodce je jiÏ nyní k dispozici ve
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v‰ech poboãkách Krajské knihovny
Franti‰ka Barto‰e ve Zlínû, v Mûstském
informaãním a turistickém stﬁedisku
v budovû radnice, na internetov˘ch
stránkách www.mestozlin.cz v sekci sociální oblasti. Do ãtrnácti dní poﬁídí spoleãnost Tyflocentrum zvukové nahrávky,
které budou k dispozici nevidom˘m
v hudebním oddûlení knihovny a prÛvodce bude vydán i na CD. Náklady na
poﬁízení nového prÛvodce ãinily 13.501
Kã a vydání bylo financováno z dotaãního titulu ze SROP.
Publikace obsahuje pﬁes sto dvacet
kontaktÛ na neziskové organizace, obãanská sdruÏení, kluby a instituce ze

sociální oblasti. V prÛvodci jsou uvedeny i nûkteré organizace, které na sociální oblast úzce navazují, napﬁ. oblast
volného ãasu dûtí a rodin s dûtmi a oblast prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ.
Pod názvem jednotliv˘ch organizací
jsou uvádûny následující údaje: typ organizace, adresa, telefonní ãíslo pevné
linky pﬁípadnû mobilní, e-mailová adresa, odkaz na webové stránky a jméno
vedoucího ãi kontaktní osoby. JestliÏe
v nûkter˘ch pﬁípadech jde o organizaci
celostátní, jsou uvedeny údaje o jejich
místních poboãkách.
Pramen: www.mestozlin.cz
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Návštěva knihovny
V rámci vyuãování ‰li Ïáci 8. A, 8. B se sv˘mi uãitelkami ãeského jazyka na besedu do knihovny, aby se dovûdûli v rámci 650. v˘roãí Fry‰táku, o prvních písemn˘ch zmínkách o na‰em mûstû. Kronikáﬁ mûsta, PhDr. âeslav Zapletal nám vyprvûl o práci kronikáﬁe, o rÛzn˘ch vzácn˘ch kronikách, o jejich uloÏení v archivech na
KleãÛvce, o jeho kaÏdodenním zapisování zajímavostí a událostí ve mûstû, o témûﬁ
detektivní práci, kterou pak o prázdninách zpracovává, nechá posoudit, napí‰e 3x
(pro archiv na KleãÛvce, pro obec a pro knihovnu ve Fry‰táku). Hovoﬁil o modernizaci v psaní kronik (digitalizaci), nahrávání na CD, DVD, která jsou jiÏ k dispozici
a kaÏd˘ zájemce si je mÛÏe pﬁímo v knihovnû pÛjãit a studovat v poãítaãi pasáÏ, která ho zajímá. Paní Zapletalová jeho v˘klad doplÀovala obrázkov˘mi, historick˘mi materiály. Z obou protagonistÛ „ãi‰elo“ zapálení pro „pátrání“ po minulosti. Nad‰ení,
s jak˘m nám pﬁedávali své znalosti, v nás vyhlodalo otázky. Jestlipak nûkdo z na‰ich spoluÏákÛ vstoupí svou prací, znalostmi do historie na‰eho mûsta? Moc jsme
se dovûdûli, moc dûkujeme.
Za osmáky A.K., J.K.

To jsou naši předškoláci
1. ﬁada zleva: ·opíková Veronika, Odstrãilová Barbora, Kamenáﬁová Kryst˘na, Holík Václav, Pospí‰il Petr, Dohnálková
Kateﬁina, Hala‰tová Barbora, Barboﬁíková Anna.
2. ﬁada zleva: Mikulková Michaela, Zelinka Ondﬁej, Tkadlec Radim, Nesrsta Marek, Karásek Jan, DieÏka Jakub, Havlík
Martin, ·tûpniãka Tomá‰, Koãenda Jakub, Vajìáková Marie, Marholt Oldﬁich, Lauterkranc Jakub, Hﬁebaãková Eli‰ka.
3. ﬁada zleva: Juráková Marcela, Jasenská Nikol, Petrosjanová Marina, ·tûpánová Sabina, Sedláãek Robert, Kuãera Václav,
Cais Erik, Kamenáﬁová Eva, Plhák Martin, Hrnãiﬁíková AlÏbûta.
4. ﬁada zleva: Julina Martin, Moﬁkovsk˘ Daniel, Bﬁezík Matûj, Kotas Jakub, Gajdo‰ík jan, Gajdo‰ík Adam, Slamûna Tomá‰,
Dlabaja Tomá‰, Okonkwo Nnaemeka, Fuksa Jaromír, Kasala Jakub.
9
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Skauti: Lobinův závod 2006
V okolí skautské chatové základny Eli‰ka se ve dnech 9.-11.ãervna uskuteãnil
4. roãník Lobinova závodu. Na památku exilového starosty Junáka se scházejí
skauti ze Svazu skautÛ a skautek âR, jehoÏ jsou fry‰tácké oddíly ãleny, kaÏdé 2
roky na rÛzn˘ch místech na‰í republiky, aby soutûÏili mezi sebou v tradiãních
skautsk˘ch disciplínách.

Není to závod jak by se dalo pﬁedstavit, kdy „u‰tvané“ hlídky bûhají po lesích po vytyãen˘ch trasách a v rekordních ãasech mezi sebou soutûÏí.
Naopak ãas v tomto závodû hraje jen tu
roli, Ïe závodní hlídky vyrazí kaÏdá svou
vlastní trasou, podle zadání si vyhledá
táboﬁi‰tû a zde pﬁi plnûní rÛzn˘ch úkolÛ
stráví 24 hodin. Samozﬁejmû pﬁitom se
musí o sebe dokonale postarat vãetnû
vaﬁení a noclehu. A jaké úkoly plní?
Klasické uzlování, znalosti historie, práce s mapou a busolou, ‰ifrování a také
napﬁíklad, v rámci ekologie, vyãistí zadan˘ úsek lesa, potÛãek ãi studánku!
Toto se v‰echno podaﬁilo za úãasti
skautsk˘ch druÏin z celé republiky.
A Fry‰taãané se v této konkurenci neztratili. V mlad‰í kategorii skonãila dûvãata na 3. místû, kluci v této kategorii

byli druzí. Hlídka skautÛ ve sloÏení
Adam Bûlák, Martin Modlitba, Martin
Sypták a Filip Nûmec obsadila ve III. kategorii 1. místo. V‰echny druÏiny byly po
závodû odmûnûny témûﬁ stejn˘mi cenami. VÏdyÈ i ti poslední museli vydat stejné síly pro pﬁípravu i pﬁi vlastním závodû
a nezﬁídka druÏina, která se dobﬁe neumístní, musí vydat více sil jak vítûzové.
I toto je zvlá‰tnost tohoto závodu.
Nezb˘vá neÏ v‰em dûtem podûkovat
za vzornou reprezentaci fr y‰táck˘ch
skautÛ, na‰im pﬁíznivcÛm za podporu
a pomoc a také Radû mûsta Fry‰ták za
finanãní podporu bez níÏ by se tato akce nemohla uskuteãnit. Pro nás star‰í
skauty byla velkou odmûnou radost
a pohoda dûtí po skonãení této akce.
Za organizátory Bedﬁich Bûlák
vedoucí 5. oddílu SSS âR

ODPADNÍ VODA
SluÏby Zlínské vodárenské
Spoleãnost Zlínská vodárenská, a. s.
– vá‰ dodavatel vodárensk˘ch sluÏeb,
je soukromou spoleãností poskytující
své sluÏby v odvádûní odpadních vod
mûstu Fry‰ták. Ze zákona je Zlínská vodárenská (dále jen ZLV) povinna udrÏovat a opravovat – kanalizace pro veﬁejnou potﬁebu. Neodtéká-li napﬁíklad ze
zpevnûn˘ch ploch de‰Èová voda, velmi
ãasto se jedná o závadu de‰Èové vpustû umístûné na silnici - ne tedy o kanalizaci. De‰Èové vpustû patﬁí do správy
mûst a obcí, které jsou pak povinny de‰Èovou vpusÈ vyãistit. Kanalizaãní
systém mûsta se dûlí na kanalizaci pro
veﬁejnou potﬁebu a soukromé pﬁípojky.
Pﬁi poru‰e pﬁípojky na veﬁejném prostranství (tedy pﬁímo ve mûstû, na dûtsk˘ch hﬁi‰tích a veﬁejnû pﬁístupn˘ch
místech) vyjedou pohotovostní vozy ZLV
a na základû smlouvy o provozování
s dan˘m mûstem nebo obcí poruchu
odstraní. Jedná-li se v‰ak o poruchu na
kanalizaãní pﬁípojce, a to na neveﬁejné
ãásti nemovitosti, opravu hradí vlastník
pﬁípojky, kter˘ je odpovûdn˘ za její
údrÏbu. âi‰tûní kanalizaãních pﬁípojek
se provádí za úhradu a mÛÏe ho provést ZLV nebo jiná firma. ZLV dále poskytuje sluÏby jako zji‰tûní stavu kanalizace kamerou, práci tlakov˘m vozem
a vyváÏení jímek, ne v‰ak jímek s odluãovaãi tukÛ a ropn˘ch látek. Na webov˘ch stránkách spoleãnosti www.zlv.cz
jsou uvedeny sluÏby, které ZLV poskytuje. V pﬁípadû dotazÛ ãi nahlá‰ení poruchy volejte bezplatnou linku spoleãnosti Zlínská vodárenská 800 100 063.
Zlínská vodárenská, a. s.
Tﬁ. T. Bati 383, Zlín - Louky
(3. ãást bude o VODOMùRECH)

OZNÁMENÍ
o přerušení dodávky elektrické energie
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 4. 7. 2006 od 07:30 hod. do 11:00 hod.
Revize trafostanice, obec Fry‰ták
âást obce: Oblast trafostanice T9 Zdrav. stﬁedisko-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.
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.
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Kácení máje v Lukovečku
K jarním tradicím na vesnici patﬁí uÏ po mnoho let stavûní a následné kácení
máje. Ten leto‰ní byl dobﬁe vybran˘, rovnû urostl˘ smrk. Nebyl nejvy‰‰í, ale mohl
smûle konkurovat tûm v okolních vesnicích. Pﬁesvûdãovali jsme se o tom kaÏd˘
kvûtnov˘ den. O to hor‰í bylo na‰e probuzení do sobotního rána posledního kvûtnového víkendu, kdy se mûl máj slavnostnû pokácet.

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Ludmila Kukuãková
Jiﬁina Janeãková
Eva Fialová

80 let
75 let
60 let

jsme v‰e pﬁichystali na odpolední posezení a obãerstvení. Odpoledne zaãalo fotbalov˘m utkáním dospûl˘ch i dûtí,
a pokraãovalo ping-pongov˘m turnajem.
K dovr‰ení pûkného dne pﬁispûla také amatérská folková skupina Mamaboys, která s profesionálním nasazením hrála i za de‰tû aÏ do pozdních veãerních hodin.
„Náhradní máj“ byl samozﬁejmû nakonec slavnostnû pokácen. I pﬁes rozmary pﬁírody jsme byli pﬁekvapeni hojnou úãastí místních i pﬁespolních obãanÛ a pﬁes poãáteãní pesimismus lze ﬁíci, Ïe se akce vydaﬁila.
PS:
Vidûnému pánovi s culíkem v pískové ‰kodû s SPZ: ZLC xx67, kter˘ nám
máj odcizil, dûkujeme za PROBUZENÍ
a slibujeme, Ïe pﬁí‰tû to nebude mít
tak jednoduché.
To, Ïe bylo o‰klivo a nehezky, nás nerozhodilo tolik, jako skuteãnost, Ïe byl
nûkdo rychlej‰í a tuto práci udûlal v noci za nás. Je tﬁeba sebekriticky pﬁiznat,
Ïe jsme úplnû zanedbali „ostrahu objektu“, takÏe se není ãemu divit.

Po krátkém a rázném dohadování,
jestli má vÛbec smysl tuto akci uspoﬁádat, jsme se rozhodli, Ïe to pﬁesto nevzdáme, i kdyÏ mnozí z nás o tom uvaÏovali. Pokácen˘ máj jsme znovu vyzdobili a postavili. V areálu poÏární nádrÏe

Za poﬁádající Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Lukoveãek
P. K.
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Mistrovství Evropy v orientačním běhu
Estonsko, nejsevernûj‰í z pobaltsk˘ch republik, krásná zemû, která je od nás bohuÏel
docela vzdálená. Jedním z nejznámûj‰ích estonsk˘ch mûst by mûlo b˘t pro na‰ince
Otepää, kde je postaven svûtoznám˘ lyÏaﬁsk˘
areál, kde letos pﬁed Olympijsk˘mi hrami
v Turínû získala Katka Neumannová vítûzství
a Luká‰ Bauer stﬁíbrnou medaili. O pÛl roku
pozdûji na zaãátku kvûtna hostil tento areál
a okolní lesy dal‰í svûtovou akci, tentokráte
v disciplínû zvané orientaãní bûh.
Bûhem jediného t˘dne bylo na programu
7 závodÛ, 3 kvalifikaãní bûhy, 3 finálové a na
závûr závod ‰tafet. Poãasí závodÛm nesmírnû
pﬁálo, nikdo by nehádal zaãátek jara a uÏ vÛbec bylo k neuvûﬁení, Ïe tady teprve pﬁed 14
dny roztál sníh po neobvykle dlouhé zimû.
Estonská krajina nezapﬁe skandinávsk˘ charakter, husté lesy, jezera, na jejichÏ hladinû se tﬁpytí sluneãní
paprsky, ona nádherná pﬁíroda, která jen na pohled dodávala
závodníkÛm ztracenou energii po kaÏdodenním boji o medaile.
Na start kaÏdého kvalifikaãního boje se postavilo kolem
150 muÏÛ a 150 Ïen, z nichÏ jen 45 nejlep‰ích vÏdy postoupí
do finále. UÏ dávno neplatí, Ïe by k nejlep‰ím patﬁili ·védové
a Noﬁi, kteﬁí tento krásn˘ a drsn˘ sport vymysleli. Teì hrají prim
Francouzi se ·v˘cary. âe‰i zatím jen vystrkují rÛÏky.
Orientaãní bûh v Estonsku je jeden z nejtûÏ‰ích vÛbec, jak

jsme se pﬁesvûdãili na vlastní kÛÏi. ZapomeÀte na ãesk˘ lesík, tady se bûhá v “pralese“. Extrémní nároãnost tratí dokonale provûﬁila fyzické i orientaãní stránky závodníka.
A tak to má b˘t. Je to Mistrovství Evropy!
Úvod nároãného t˘dne patﬁil m˘m oblíben˘m
a siln˘m disciplínám, mûstskému sprintu
a krátké trati. Ale skonãil jsem v hloubi poraÏen˘ch. NebûÏel jsem ‰patnû, ale ve svûtové
konkurenci i malá ztráta znamená na v˘sledkové listinû pﬁíli‰ mnoho. Poslední individuální disciplínou byla klasická traÈ, na muÏe ãekalo 16 km s 500 metrov˘m pﬁev˘‰ením,
oãekávan˘ ãas vítûze v cíli 100 minut. Jestli
má zimní pﬁíprava k nûãemu byla, to se ukáÏe dnes. Estonsk˘ les není mÛj „‰álek ãaje“,
ale kdyÏ pﬁibíhám po 105 minutách do cíle,
sly‰ím, Ïe zaujímám prÛbûÏné 1. místo. Nakonec konãím 19. a to je tﬁetí nejlep‰í v˘sledek ãeské v˘pravy.
A jsem spokojen. Nejvût‰í radost nám udûlala Dana BroÏková
z Jiãína, která skonãila mezi Ïenami 6.
Poslední den patﬁil ‰tafetám, âe‰i pravdûpodobnû patﬁili
mezi ãerné konû. Závod byl neskuteãnû vyrovnan˘ a rozhodoval aÏ závûreãn˘ fini‰. Bylo to ‰tûstí nebo smÛla? âesk˘ t˘m
konãí na 4. místû, po 150 minutách jen 7 vteﬁin od „historické“ zlaté medaile. Nádherná teãka za nádhern˘m mistrovstvím, dûkujeme Estonsko!
Tomá‰ Dlabaja

Program oslav 650. výročí první písemné zmínky o Fryštáku
•
•
•
•
•
•

nedûle 10. 9. 2006
pondûlí 11. 9. 2006
stﬁeda 13. 9. 2006
pátek 15. 9. 2006
sobota 16. 9. 2006
nedûle 17. 9.2006

-

vernisáÏ v˘stavy o Fry‰táku - úãinkuje paní Gabriela Vránová, ãlenka ãinohry Divadla Na Vinohradech
beseda v knihovnû s prohlíÏením archivních materiálÛ
filmov˘ veãer - promítání filmu pro dûti, natoãeného ve Fry‰táku V˘buch bude v pût
divadelní veãer - pﬁedstavení Divadla R. Brzobohatého
ﬁemeslnické trhy, módní pﬁehlídka a taneãní zábava
promenádní koncert, slavnostní m‰e svatá koncelebrovaná biskupem K. Herbstem

Oslavy se konají za finanãní podpory Ministrstva kultury âR
Sponzoﬁi: âSAD a.s Vsetín, ALPINE stavebni spoleãnost CZ, s.r.o, Rapos a.s. Hole‰ov, MSI a.s. Zlín.
placená inzerce
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Silniční zákon v ČR, základní pravidla a povinnosti
platnost od 1. července 2006 - ZMĚNY
PROVOZ - SILNIâNÍ ZÁKONY
Pravostrann˘, jezdí se vpravo, pﬁedjíÏdí vlevo.
RYCHLOSTNÍ LIMITY PRO OSOBNÍ
AUTOMOBIL - SILNIâNÍ ZÁKONY
V obci 50 km/h, mimo obec 90
km/h, na dálnici a silnici pro motorová
vozidla 130 km/h, na dálnici a na silnici pro motorová vozidla pokud procházejí obcí 80 km/h.
ALKOHOL A DROGY ZA VOLANTEM SILNIâNÍ ZÁKONY
• Nulov˘ limit alkoholu v krvi ﬁidiãe t˘ká se ﬁidiãÛ motorov˘ch i nemotorov˘ch vozidel, tedy napﬁ. a rovnûÏ jezdcÛ
na zvíﬁatech apod
• ¤ídiã je povinen se na v˘zvu kontrolních orgánÛ podrobit orientaãní dechové zkou‰ce a na základû jejího v˘sledku pﬁípadnû i odbûru krve ke zji‰tûní alkoholu v krvi
• Obdobnû je zji‰Èována pﬁítomnost
drog (návykov˘ch látek) v tûle ﬁidiãe
PRAVOMOCI POLICIE - SILNIâNÍ ZÁKONY
Pravomoc kontrolovat ﬁidiãe, doklady,
náklad apod., ﬁídit a usmûrÀovat provoz
a udûlovat pokuty za spáchané pﬁestupky mají pﬁíslu‰níci Policie âR, obecních
(mûstsk˘ch) policií a Celní správy âR.
BEZPEâNOSTNÍ PÁSY - SILNIâNÍ ZÁKONY
• ¤idiã motorového vozidla i spolujezdci, vãetnû osob na zadních sedadlech, musí b˘t pﬁi jízdû pﬁipoutáni bezpeãnostním pásem
• Dítû o hmotnosti men‰í neÏ 36 kg
nebo o tûlesné v˘‰ce nepﬁesahující 150
cm mÛÏe b˘t pﬁepravováno jen v dûtském zádrÏném systému (autosedaãce
apod.)
MOTORKY A P¤ILBY - SILNIâNÍ ZÁKONY
• ¤idiã motocyklu a jeho spolujezdec
musí mít pﬁi jízdû nasazenou a ﬁádnû
pﬁipevnûnou ochrannou pﬁilbu; ﬁidiã motocyklu je povinen k ochranû zraku pouÏít br˘lí, ‰títku apod.
• Cyklista do 18 let musí pﬁi jízdû
pouÏívat ochrannou pﬁilbu
TRAMVAJ - P¤EDPIS
Podél nástupního ostrÛvku tramvaje
se jezdí vpravo, rovnûÏ podél tramvaje
se jezdí vpravo.
Tramvaj odboãující vpravo má pﬁednost pﬁed vozidly jedoucími po její pravé
stranû.
DÁLNICE A SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA
Podmínkou jízdy po dálnicích a silnicích pro motorová vozidla (s v˘jimkou

motocyklÛ) je zakoupení dálniãního kupónu a vylepení jedné jeho ãásti na ãelní sklo; druhou ãást s vyznaãením registraãní znaãky vozidla musí ﬁidiã na vyzvání pﬁedloÏit kontrolním orgánÛm
DOKLADY - KTERÉ DOKLADY MUSÍ
¤IDIâ P¤EDLOÎIT
• ¤idiã motorového vozidla je povinen
pﬁedloÏit kontrolním orgánÛm ﬁidiãsk˘
prÛkaz, osvûdãení o registraci vozidla,
doklad prokazující poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem
vozidla, doklad o zdravotní zpÛsobilosti
(tato povinnost platí pro ãeské ﬁidiãe
star‰í 60 let)
• Kontrolní orgány mohou dále poÏadovat prokázání totoÏnosti (obãansk˘m
prÛkazem, pasem)
POVINNÉ CELODENNÍ SVÍCENÍ PO
CEL¯ ROK
• Motorová vozidla mají celoroãnû povinné celodenní svícení, musí mít rozsvícena obrysová a potkávací svûtla
(nebo svûtla pro denní svícení) i za nesníÏené viditelnosti, pﬁi kaÏdé jízdû
• Za mlhy, snûÏení nebo hustého de‰tû smí ﬁidiã pouÏít pﬁední mlhová svûtla;
zadní (ãervená) mlhová svûtla v tûchto
podmínkách pouÏít musí
PNEUMATIKY A ZIMA - HROTY, SNùHOVÉ ¤ETùZY
• PouÏívání pneumatik s hroty je zakázáno
• Snûhové ﬁetûzy se smí pouÏít jen
v pﬁípadû, Ïe je na povrchu silnice dostatek snûhu
TELEFONOVÁNÍ V AUTù - SILNIâNÍ
ZÁKONY - PRAVIDLA
• ¤idiã nesmí pﬁi jízdû vozidlem drÏet
v ruce nebo jin˘m zpÛsobem telefonní
pﬁístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zaﬁízení (napﬁ. diktafon)
• Telefonování s pouÏitím sady hands
free je povoleno
P¤EDJÍÎDùNÍ CYKLISTY - SILNIâNÍ
ZÁKONY
¤idiã musí dát znamení o zmûnû smûru jízdy pﬁi pﬁedjíÏdûní cyklisty, i kdyÏ pﬁi
pﬁedjíÏdûní nemûní smûr jízdy.
P¤ECHODY PRO CHODCE - SILNIâNÍ
ZÁKONY
Na pﬁechodech pro chodce musí ﬁidiã
vozidla (s v˘jimkou tramvaje) umoÏnit
chodci neru‰ené a bezpeãné pﬁejití vozovky – chodci mají na pﬁechodech
pﬁednost.
ÎELEZNIâNÍ P¤EJEZD A POVOLENÁ
RYCHLOST
• Ve vzdálenosti 50 m pﬁed Ïelezniãním pﬁejezdem a na nûm nesmí rychlost
vozidla pﬁesáhnout 30 km/h

• Pokud na pﬁejezdu svítí pﬁeru‰ované bílé svûtlo, nesmí rychlost pﬁekroãit
50 km/h
VOZDILA S P¤EDNOSTNÍM PRÁVEM
JÍZDY
• VozidlÛm s právem pﬁednostní jízdy
(modr˘ maják, siréna) musí ﬁidiãi ostatních vozidel umoÏnit bezpeãn˘ a plynul˘
prÛjezd
• Pokud je to nutné, jsou ﬁidiãi povinni i zastavit
• Pﬁi vzniku kolony na dálnici nebo na
silnici pro motorová vozidla musí ﬁidiãi
vytvoﬁit uprostﬁed vozovky voln˘ jízdní
pruh pro prÛjezd vozidel s právem pﬁednostní jízdy (policie, zdravotní sluÏba,
hasiãi apod.)
ZASTAVENÍ A STÁNÍ - SILNIâNÍ ZÁKONY
• Stojí (parkuje) se vpravo, na jednosmûrn˘ch komunikacích se smí stát
i vlevo, pokud to není zakázáno dopravní znaãkou
• Zastavení a stání je zakázáno na
místech, kde by vozidlo mohlo pﬁekáÏet
provozu nebo ohroÏovat jeho bezpeãnost, zejména v nepﬁehledné zatáãce
nebo pﬁed nepﬁehledn˘m vrcholem
stoupání, na nûm a za ním, na pﬁechodu pro chodce a 5 m pﬁed ním, na kﬁiÏovatce a 5 m pﬁed a za její hranicí, na
mostû, v tunelu aj.
• Nepﬁeru‰ovaná Ïlutá ãára na okraji
vozovky znamená zákaz zastavení
a stání
• Pﬁeru‰ovaná Ïlutá ãára na okraji vozovky znamená zákaz stání; zastavení je
dovoleno
DOPRAVNÍ NEHODY - KDY, KDE
A JAK HLÁSIT
• Nehody se zranûním nebo usmrcením osob, nehody pﬁi nichÏ ‰koda na vozidle pﬁesáhne 50 tisíc Kã nebo pﬁi nichÏ dojde k po‰kození veﬁejného majetku ãi majetku tﬁetí osoby, musí úãastníci nehody ihned nahlásit policii
• RovnûÏ tak nehodu se ‰kodou na
vozidle do 50 tisíc Kã, pokud se úãastníci nehody nedohodnou, kdo nehodu
zavinil
ANTIRADARY - SILNIâNÍ ZÁKONY
PouÏívání antiradarÛ je zakázáno.
DOPORUâEN¯ POSTUP PRO ÚâASTNÍKY DOPRAVNÍ NEHODY
- JAK POSTUPOVAT PO NEHODù
• Neprodlenû zastavit vozidlo na bezpeãném místû, vypnout zapalování a zapnout varovná svûtla
pokraãování na str. 15
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Pozdrav z Afriky
II.
Ze selem jsme videli samozrejme lvy a reknu vam, kdyz sedite na
strese a spatrite lva, jeho respekt
vas tak rychle snese dovnitr, dovnitr do bezpeci. Dale se stestim
ale prece, jsme narazili na parek
levhartu, coz je v Zimbabwe opravdu se stestim. Premyslim ted nad
tim, ze jsem tam v Hwange videl
to, co nikdy ani na vlastni oci v zoo.
Hrochy, jak ten „tlustoprd“ dokaze
rychle bezet, rychle se premistit.
Ne nadarmo je hroch a buvol nejnebezpecnejsim zviretem buse, vic
nez lev, levhart nebo jaguar.
No a tak to asi zhruba vypadal muj prvni kontakt se skutecnou divocinou. Nemohl jsem se asi tyden po prijezdu do civilizace tak nejak vzpamatovat. Po Hwange Natiolal Park jsme
jeste vyrazili na severo-zapad, k hranicim Zimbabwe-NamibiaBotswana-Zambia si prohlednout Victoria falls-Victoria vodopady. A jestli jsem si myslel, ze Niagary v USA, v New York statu jsou silene velke, tak to jsem hledel teprve v Zimbabwe.
Ale v tomto miste jsme travili jen dva dny, no a pote pomalu
ale jiste sjizdeli zpet k hranicim s Jihoafrickou republikou.
Taky se vam musim zminit o jedne hodne velke prilezitosti, ktera ke me zabloudila jen a jen se stestim a nahodou.
Kdyz jsem travil s Dom tyden po Zimbabwe u rodicu v Mooi
River, coz je asi jedna s nejznamejsich farmarskych oblasti
Jihoafricke republiky, jeden podvecer,opet se sklenickou whisky , si navzajem povidame. Prisla i otazka, co vlastne v Ceske
republice delam a co jsem delal, nez jsem vyletel z hnizda.
Tak dosla rec i na tanec v Kasave. Dominicina mama mi navrhla, jestli nechci videt Zulu tance mladych lidi z Kwa-zulu
Natal. Tak to me vazne nadchlo. Mama zavolala do skoly, domluvila s reditelem odpoledne o dva dny pozdeji. No ale taky
domluvila to, ze oni zatanci pro me, a ja naoplatku pro ne.
Vymluva, ze jsem netancil uz pres tri roky {nebo jak dlouho,
ani nevim}, byla jaka taka. Nic neplatilo, budu proste tancit.
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Jeste me utesovali, ze je to jen pro tridu. Pratele, to byl do ted
muj nejvetsi kontakt s Africany a taky zkusenosti a zazitkem.
Tancil jsem pred asi dvacetiucitelskym sborem a jen tak mimochodem pred celou skolou, coz bylo 1500 deti!!!!! A aby toho nebylo malo, nez se zapocalo toto odpoledne, reditel nechal nastoupit celou skolu, nechal me promluvit , a vazne v tu
chvili jsem si pral jen jednu vec. Jelikoz znam Jihoafrickou narodni hymnu v Zulu jazyce nazpamet, a ta skola vyucovala deti v zululustine, poprosil jsem je o spolecny zpev. Behal mi
mraz po zadech. Nemam slov. Co ale mam, je plno fotek, takze vse az doma. Neco z mala vam posilam uz nyni. Zbytek vizoveho povoleni travim zpet v Durbanu a okoli, tj. vychodni pobrezi.
Jihoafricka republika ma v sobe neco, o cem se neda psat,
je sotva mozne o tom vypravet, takze az doma. Co ale muze
povrchne popsat pocity a nalady, ktere tady mam, je jedna
myslenka. Mate dva typy lidi, kteri se „odvazi“ letet do Afriky.
Nemluvim ted konkretne jen o Jihoafricke republice. Prvni typ
lidi navstivi tento kontinent na par tydnu, nacvaka plno fotek
v byznysem pohlcenych parcich a rezervacich, odstreli nespocet zvere pro trofej, ale potrebuje letet zpet domu. Druhy typ
lidi? Afrika ma nepopsatelnou ENERGII, ktera je unavuje, vycerpava, ale na druhou stranu potesuje, dobiji a motivuje.
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pokraãování ze str. 13

A prave tito dokazou ,,africkou energii " unest na svych bedrech a zustavaji. Ja jsem
ji taky unesl. Ale jinak jsem nasel JAR tak, jak ji chci videt, prozit a verte tomu nebo ne, zacatek byl velmi tezky. Ted uz jsem si neco vybudoval. No a tak to s cestovanim chodi, na necem usilovne pracujete, budujete, a pak stejne musite kvuli vizu republiku opustit.

Takze jak to se mnou vypada??? Plany se meni kazdou chvili, ale k dnesku muzu rict, ze vizum jsem prodlouzil az do konce cervna, pak letim do
Accry, hlavniho mesta Ghany. Tam se zapocne koncem cervna ma mise, dobrovolne ucitelstvi deti ve veku 6-12. Vyucovat budu matematiku a vytvarne umeni. Jiz jsem obdrzel email od tamnich deti, ktere ocekavaji muj prilet. Ze
stredozapadu Afriky vas vsechny znovu zkontaktuju, musim prece dopsat druhou puli ,,story"
Jinak zprava ode me: jsem zdravy, nemam sebemensi problemy, a taky
,,klepu na drevo"! No ale neni to jenom o me, ja dnes a denne doufam, ze VY
VSICHNI jste v PORADKU, zdravi, veseli.
S láskou Vá‰ Jirka Grygera

• Obléci v˘straÏnou vestu a ve správné vzdálenosti umístit v˘straÏn˘ trojúhelník (na dálnici a silnici pro motorová
vozidla 100 m, na silnici 50 m za vozidlo)
• Nepít alkoholické nápoje, nekouﬁit
a nedovolit to ani jin˘m
• U havarovan˘ch vozidel vypnout zapalování
• Zjistit, zda nûkdo z úãastníkÛ nehody není zranûn
• Zjistit, zda nehrozí nûjaké bezprostﬁední nebezpeãí, napﬁ. jestli nûkde nevytéká benzin apod.; v takovém pﬁípadû
vykázat ostatní pﬁítomné do bezpeãné
vzdálenosti, zranûné pﬁesunout do bezpeãí
• Nehodu se zranûním nebo usmrcením osob nebo se ‰kodou na vozidle
nad 50 tisíc Kã ohlásit policii (policie
pﬁípadnû zajistí pﬁíjezd zdravotníkÛ a hasiãÛ na místo nehody); pﬁitom sdûlit své
jméno a pﬁíjmení, místo, kde do‰lo k nehodû (co nejpﬁesnûji), zda do‰lo pﬁi nehodû ke zranûní osob, nebo nemohou-li
lidé nûkteré z havarovan˘ch vozidel
opustit, zda hrozí poÏár nebo ekologická
‰koda (napﬁ. kdyÏ vytékají z vozidel pohonné hmoty), brání-li vozidla dal‰ímu
provozu, popﬁ. v jakém rozsahu
• Do‰lo-li ke zranûní, poskytnout podle moÏnosti první pomoc
• O‰etﬁovat pﬁedev‰ím lidi s masivním krvácením a v bezvûdomí
• Ponechat vozidla aÏ do pﬁíjezdu policie ve stavu, v jakém se nacházejí po
nehodû (pokud není nutno jejich polohu
mûnit z dÛvodÛ vypro‰tûní nebo o‰etﬁení zranûné osoby)
• S ostatními úãastníky dopravní nehody si prokázat navzájem totoÏnost
• PoÏádat i na nehodû nezúãastnûné
svûdky o sdûlení jejich jména, adresy,
popﬁ. také telefonního ãísla (pro pﬁípad
dal‰ího vy‰etﬁování)
• Setrvat na místû nehody do pﬁíjezdu policie a ﬁádného vy‰etﬁení dopravní
nehody
• Poznamenat si pﬁesné ãasové údaje o nehodû, kdy k ní do‰lo, kdy pﬁijela
na místo policie, registraãní znaãku vozidla policie a jméno vy‰etﬁujícího policisty
• Pﬁi po‰kození vozidla, pokud to
umoÏÀují okolnosti a zdravotní stav,
pﬁedbûÏnû vyplnit formuláﬁ od poji‰Èovny
Vice informací na stránkách ministerstva dopravy ãi Autoklubu âR.
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Dne 20. kvûtna t.r. se ve Fry‰táku
se‰li senioﬁi roãníku 1931, kteﬁí u pﬁíleÏitosti 650. v˘roãí pr vní zmínky
o Fry‰táku vzpomínali na uplynulá léta svého Ïivota.
Spoleãného besedování se zúãastnil i starosta mûsta Mgr. Lubomír
DoleÏel, kter˘ pohovoﬁil o souãasném
Ïivotû ve mûstû a nastínil budoucí rozvoj mûsta. Potû‰ilo nás, Ïe se mûsto
rozvíjí do krásy, modernosti a stává
se historick˘m centrem kultur y
a vzdûlání. Po letech se rádi vrátíme
do sv˘ch b˘val˘ch domovÛ a blahopﬁejeme v‰em, kteﬁí budují tento krásn˘ kout na‰í vlasti.
L. Matelová

Zpráva o setkání seniorů
ročníku 1931

Řádky pro Tebe

Cykloběh proti drogám
5. ãervna t.r. pﬁijeli do Fry‰táku cyklisté v modr˘ch dresech, na nichÏ bylo
logo Cyklobûh za âeskou republiku bez
drog 2006. Mezi 47 mûsty jsme si
mohli pﬁeãíst i jméno na‰eho mûsta.
Ptali jste se mne, co to byl za závod?
Nebyl to závod. Cyklisté i bûÏci a jejich doprovodné vozy s posádkami vyjeli z Hradce Králové. Projeli celou republiku, zastavili se napﬁ. v Olomouci, Pﬁerovû, Fry‰táku, Zlínû, Brnû, Plzni a dal‰ích v˘znamn˘ch mûstech. Svou propagaãní jízdu proti drogám zakonãili
v Praze.
Co mají v programu, kdyÏ se jim nelení nav‰tívit 12 krajÛ v republice, ujet
ãi ubûhnout 1300 km za 12 dnÛ.
Cílem tûchto sportovcÛ je upozornit
‰irokou veﬁejnost na problematiku
drog, a to hlavnû ve spojení s mládeÏí
a dûtmi. Pomoci zv˘‰it aktivitu právû na
poli primární prevence. Problém drog
stále silnûji prostupuje do na‰í spoleãnosti a ta se pod jejich vlivem prokazatelnû zhor‰uje. Stoupá kriminalita vyvolaná drogami. Vzniká ménû bezpeãné
prostﬁedí pro nás i pro na‰e dûti.
16

Dozvûdûla jsem se z Evropského monitorovacícho stﬁediska pro drogy a drogové závislosti, Ïe v roce 2005 Brusel
zveﬁejnil, Ïe âe‰i jsou (bohuÏel) na 1.
místû v uÏívání marihuany v EU a na
‰pici evropského Ïebﬁíãku i v uÏívání
halucinogenní extáze. Podle ESPAD Evropská ‰kolská studie o alkoholu
a drogách - zjistila, Ïe 95 % ãeské mládeÏe okusilo alkohol, Ïe 50 % studentÛ
má zku‰enosti s drogami a o kouﬁení
ani nemluvím, jak staré dûti uÏ tento
ne‰var (bez vûdomí rodiãÛ) uÏívají.
I kdyÏ oficiální ukonãení 4. roãníku
Cyklobûhu bylo 26. 6. 2006 v senátu
Parlamentu âR a i kdyÏ se tato obrovská akce koná k podpoﬁe mezinárodního dne proti zneuÏívní drog, musíme si,
váÏení pﬁátelé, v‰ichni více v‰ímat ãinnosti dûtí, snaÏit se je ve volném ãase
zamûstnat tﬁeba náv‰tûvami „protidrogov˘ch“ krouÏkÛ, které má ve svém repertoáru základní ‰kola a financuje je
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku. Musíme chránit na‰i mladou populaci pﬁed
„zrádcem bez masky“, pﬁed drogami.
SK

Tématem ﬁádkÛ, nad kter˘mi se zamysleme je v˘chova. AniÏ si to mnohdy uvûdomujeme, stává se souãástí na‰eho Ïivota od narození a je zavazující nejen pro
rodiãe, ale pro kaÏdého ãlovûka.
Po cel˘ svÛj Ïivot jsme vychováváni
a souãasnû vychováváme sv˘m jednáním,
postoji, pﬁíkladem. Daﬁí-li se nám tento
celoÏivotní proces, vzniká pﬁedpoklad pro
na‰i spokojenost a vyrovnanost. Mnoho
odborn˘ch studií i laick˘ch názorÛ na v˘chovné metody od pÛsobení „tvrdé ruky“
aÏ ponechání volby svobodného rozhodnutí, jen potvrzuje, Ïe je to proces obtíÏn˘
a není na nûj rozhodnû jednoznaãn˘ metr.
Lze s jistotou ﬁíci, Ïe kladné emoce
i vzory pÛsobí na v˘chovu pozitivnû.
Dne‰ní mládeÏ se chová uvolnûnûji
a svobodnûji, má více moÏnosti rozhodování ve v‰ech oblastech spoleãenského
Ïivota. Nûkdy se nám jeví uvolnûna aÏ pﬁíli‰, ale i zde je tﬁeba si uvûdomit, Ïe její
chování je jen odrazem svûta dospûl˘ch
i celé spoleãnosti.
Právû rodina, ‰kola a spoleãnost jsou
tﬁemi faktory, které by mûly mít stejn˘ cíl.
Vychovávat tak, aby vyrÛstali fyzicky i psychicky zdraví lidé, spokojení se sv˘m Ïivotem. V˘chovné problémy s hledáním
nejvhodnûj‰ích forem existovaly i dﬁíve
a nejsou niãím v˘jimeãn˘m ani dnes.
Klíã k jejich ﬁe‰ení musí ov‰em hledat
kaÏd˘ nejdﬁíve sám u sebe. Nûkdo moudr˘ ﬁekl, Ïe svoboda je vlastnû bﬁímû. Platí
to v plné míﬁe i v otázce v˘chovy. Berme
v‰ak svá rozhodování o ní moudﬁe, ale
i s nadsázkou a humorem. Je to dobr˘
pﬁedpoklad, jak pﬁekonat pocity, Ïe se
nám na‰e v˘chova nûkdy nedaﬁí. Jeden
mÛj znám˘, jak se ﬁíká jiÏ „v letech“, se
ptal nedávno svého vnuka, ãím chce b˘t,
aÏ bude velk˘. Odpovûdûl bez váhání:
„Dûdou“.
Myslíte si také, Ïe za svÛj pﬁístup
k v˘chovû zaslouÏí dûda jedniãku?
K.K.
FRY·TÁCKÉ LISTY 7/2006
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Červenec – z paren, dešťů, bouřek a potu spletenec

Stojí za zmínku
âervencové povodnû v roce 1997 postihly témûﬁ tﬁetinu území âeské republiky. Rozsah vznikl˘ch ‰kod i jejich spektrum byly
zcela mimoﬁádné. Záplavami bylo zasaÏeno 5 875 obcí ve 33
okresech. Bylo zniãeno 1 495 rodinn˘ch domÛ a 18 246 rodinn˘ch domÛ bylo silnû po‰kozeno, pro 10084 osob musilo b˘t zaji‰tûno nouzové ubytování, bylo zaplaveno pﬁibliÏnû 50 000 ha zemûdûlské pÛdy, zahynulo 300 000 kusÛ hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat,
uhynulo 18 300 kg ryb a v kolonce ztrát nejcennûj‰ích figuruje 60
osob. Celkové materiální ‰kody byly odhadnuty ve v˘‰i 60 miliard
Kã. Pﬁitom je zﬁejmé, Ïe pﬁíroda a krajina se na nûkter˘ch lokalitách ze záplav bude vzpamatovávat i po mnoho let, neboÈ v pomûrnû krátkém ãasovém úseku se v ﬁadû pﬁípadÛ zmûnily i skuteãnosti relativnû nemûnné.
Bez zajímavosti není ani odraz ãervencov˘ch katastrofick˘ch
povodní na v˘sledky prÛzkumu veﬁejného mínûní, které uveﬁejnila
v záﬁí roku 1997 âeská tisková kanceláﬁ. Pln˘ch 45 % úãastníkÛ
prÛzkumu se totiÏ vyjádﬁilo, Ïe uvedená Ïivelná pohroma ovlivnila
jejich Ïivotní postoje v takové míﬁe, Ïe do‰lo ke zmûnû v Ïebﬁíãku
jimi uznávan˘ch hodnot. Respondenti vesmûs uvádûli, Ïe si nyní
více váÏí Ïivota a ve vût‰í míﬁe uznávají i jiné – vy‰‰í hodnoty, neÏli tﬁeba je majetek.

Skupina 3 tuny

Skupina Widle
24 hodin na stﬁe‰e (vlevo)
Studení posluchaãi (dole)

Život na DISu
Bezesporu nejvût‰í událostí je rekonstrukce kuchynû. Hrubé
a bourací práce byly hotovy v pÛli ãervna, nyní se fini‰uje s finálními úpravami – obklady, dlaÏby, kompletizace elektriky, vzduchotechniky a technologie kuchynû. Na konci mûsíce by polovina
mûla b˘t hotova. Ta sloÏitûj‰í. Druhou ãástí je jídelna. Hotovo by
mûlo b˘t do konce záﬁí. UÏ se tû‰íme!
10. ãervna probûhl jiÏ 3. roãník DISfestu. Kapely Widle,
Engri‰a, Hrbovo blues, Mireãkovi Sekerá‰e, P.H.Drone, Prázdné
obaly, 3 tuny a KoÀaboj byly krásn˘m záÏitkem pro v‰echny, kteﬁí si pﬁi‰li poslechnout hudbu napﬁíã v‰emi Ïánry. Veãer sice byla trochu zima, ale tûm, kteﬁí se neost˘chali a ‰li do „kotle“, bylo urãitû prima.
ZároveÀ s tímto festivalem byla i poslední 24 hodinovka, tentokrát na stﬁe‰e. ·krabali, brousili a natírali jsme velkou stﬁechu
na DISu. Udûlalo se kus práce, která je vidût ‰iroko daleko. Je‰tû
uvaÏujeme, kdyÏ je to velká plocha, co s ní?
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
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PROGRAM KINA SVĚT NA MĚSÍC ČERVENEC 2006
www.mks.holesov.cz,
po 3., út 4.
19.00 hodin
X – MEN 3: POSLEDNÍ VZDOR
USA, sci-fi s titulky, Bonton, 104 minut
Poté, co byl vynalezen zpÛsob, jak mutanty vyléãit a udûlat z nich normální lidi, hrozí napjaté vztahy mezi skupinou profesora
Xaviera, pﬁívrÏenci Magneta a miliardami
nemutantÛ pﬁerÛst v otevﬁenou válku.
V hl. rolích Halle Berry, Hugh Jackman.
ReÏie: Brett Ratner.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné: 65 Kã
po 10., út 11.
19.00 hodin
HORY MAJÍ OâI
USA, horor s titulky, Bonton, 107 min.
V dûjinách moderní hrÛzy se najde jen pár
filmÛ, které zapÛsobily na publikum tak
silnû jako kultovní klasika mistra hororu
Wese Cravena. Drsn˘ a napínav˘ pﬁíbûh
o nepovedeném rodinném v˘letu, kter˘ se
zmûní v boj o hol˘ Ïivot. KdyÏ otec Bob
Carter uãiní nejhor‰í rozhodnutí ve svém
Ïivotû a vezme cestu zkratkou, rodina se
najednou ocitá uprostﬁed vyprahlé pou‰tû,
kde není ani stopy po jakékoliv formû Ïivota. Vozidlo se navíc neãekanû porouchá
a bûhem jejich boje o pﬁeÏití se objeví daleko vût‰í nebezpeãí – Carterovi si uvûdomí, Ïe nejsou tak sami, jak se zpoãátku
zdálo. V kopcích obklopujících pou‰È se
nachází dal‰í skupina pﬁeÏiv‰ích…
V hl. rolích Michael Bailey Smith, Tom Bower, Ted Levine, Kathleen Quinlan.
ReÏie: Alexandre Aja.
MládeÏi nepﬁístupno
Vstupné 60 Kã
ãt 13., pá 14.
19.00 hodin
V·ECHNO NEJLEP·Í
âR, komedie, Bonton, 100 min.
Ten den mûl b˘t pro taxikáﬁe Jardu dokonal˘: mûl narozeniny, dostal nové auto,
ãekaly ho manÏelka i milenka… Pak ale
naloÏil podivného dÛchodce a jeho den se
zmûnil v trpkou Ïivotní lekci. V hl. rolích
Jan Dolansk˘, Viktor Preiss, Pavel Zedníãek, Tereza Kostková. ReÏie: Martin Kotík.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 65 Kã
po 17., út 18.
19.00 hodin
DùSNEJ DOJÁK
USA, rom. komedie s tit., Bonton, 83 min.
Hlavní postavou pﬁíbûhu je Julia Jones, jejíÏ pﬁízvisko je kombinací jmen herecké superstar Julie Roberts a fiktivní filmové postavy Bridget Jones. V samotné postavû
se pak tyto dvû dámy, které publikum rádo sleduje v zamilovan˘ch situacích, prolínají. Jednu vûc víme o Julii jistû - aÈ se ji
snaÏíte srazit na kolena sebevíce, nikdy
nezlomíte jejího ducha.
V hl. rolích Alyson Hannigan, Nadia Dina
Ariqat, Matt Austin. ReÏie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer.
Od 12 let
Vstupné 60 Kã
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st 19., ãt 20.
v 16.00 a 19.00 hodin
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU
âR, komedie, Falcon, 113 min.
Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupinka cestujících. Najdeme
mezi nimi sympatickou Jolanu, její rodiãe,
jejichÏ partnerství léty dospûlo k stereotypu, ‰armantní stárnoucí dámy Helgu
a ·arlotu, hvûzdou zájezdu je Max, zpûvák
a sexy idol, kter˘ si chce od erotick˘ch dobrodruÏství odpoãinout s kamarády - gayi.
V hl. rolích Anna Polívková, Eva Holubová,
Bohumil Klepl, Jana ·tûpánková, Kvûta
Fialová. ReÏie: Jiﬁí Vejdûlek.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 60 Kã
pá 21. v 19.00, so 22. v 17.00
ZA PLOTEM
USA, anim. komedie v ãs.verzi, Bonton,
83 minut
Film vznikl podle populárního komiksu, ve
kterém Ïelva a m˘val ironicky komentují
chování lidí, Ïijících na druhé stranû Ïivého plotu. Îelvák Verne, dosavadní ‰éf lesní tlupy má z neznámého svûta za plotem
strach a navíc Ïárlí na charismatického
manipulátora m˘vala RJ, kter˘ zaãne se
sv˘m gangem lupiãÛ záhy podnikat v˘pravy za ãlovûãími lahÛdkami. Lidská civilizace, ale dokáÏe b˘t mnohem nebezpeãnûj‰í, neÏ by ãekali. Zvlá‰È, kdyÏ jde o její jídlo! ReÏie: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 65 Kã

po 24.
ve 21.00 hod.
DÉMANTY NOCI (T˘den Ïidovské kultury)
âS, drama, NFA, 64 minut
Film natoãen˘ v roce 1964 podle námûtu
Arno‰ta Lustiga vypráví o dvou Ïidovsk˘ch
chlapcích uprchl˘ch z transportu do koncentraãního tábora. Chlapci se snaÏí dostat domÛ, cesta je v‰ak nebezpeãná.
V hl. rolích Ladislav Jansk˘, Antonín Kumbera. ReÏie: Jan Nûmec
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné zdarma

a tedy i lítosti. V hl. rolích: Josef Somr, Jiﬁí
Pecha a Pavel KﬁíÏ. ReÏie: Du‰an Klein.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné zdarma
st 26.
ve 21.00
OBCHOD NA KORZE (T˘den Ïid. kultury)
âS, drama, AâFK, 128 minut
Dûj filmu, zkonstruovan˘ na podkladû
skuteãné události, se odehrává v malém
slovenském mûstû za druhé svûtové války, kdy mj. probíhala arizace neboli „pﬁebírání“ Ïidovského majetku Slováky. Tragikomick˘ pﬁíbûh staré Ïidovské obchodnice a jejího nepovedeného "arizátora" truhláﬁe Brtka, slu‰ného ãlovûka, z nûhoÏ
pomûry nakonec udûlaly nûco, ãím nikdy
nechtûl b˘t. V hl. rolích: Ida Kaminska,
Jozef Kroner, Hana Slivková, Martin Holl˘.
ReÏie: Almar Klos, Ján Kadár.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné zdarma
• AKCE MKS, DRIVE CLUB HOLE·OV
Sobota 1. 7.
7.45 hodin
âESKÁ SPO¤ITELNA BIKEMARATON
DRÁSAL - XIII. roãník
Start: Nám. E. Bene‰e
Jeden z nejtûÏ‰ích a nejvût‰ích závodÛ
horsk˘ch kol v âR
Od 21.00 hodin
DRÁSALOVA MOON NIGHT:, PÒLNOâNÍ
OH≈OSTROJ.
Více na: www.drasal.cz
Nedûle 23. 7.- sobota 29.7.
T¯DEN ÎIDOVSKÉ KULTURY
HOLE·OV 2006
Festival je zamûﬁen na Ïidovsko-kﬁesÈanské vztahy. Podrobn˘ program na samostatn˘ch plakátech.
Zmûna programu vyhrazena!
Pﬁedprodej vstupenek: MIC, nám. Dr. E.
Bene‰e 17, 769 01 Hole‰ov, tel/fax: 573
395 344, e-mail: mic@mks.holesov.cz,
www.mks.holesov.cz

• V¯STAVY
út 25.
ve 21.00
PÍSE≈ O LÍTOSTI
(T˘den Ïid. kultury)
âR, drama, Archiv âT, 78 minut
Zestárl˘ dr. Menasse se vrací s dcerou a
vnukem do svého rodi‰tû, aby se pomodlil kadi‰ - modlitbu, která podle Ïidovské
víry otevírá zemﬁel˘m cestu do nebe a kterou proná‰í nejbliÏ‰í pﬁíbuzn˘. Dr. Daniel
Menasse, kter˘ je jedin˘m, kdo ve své Ïidovské obci pﬁeÏil holokaust, ji chce vûnovat nejen svému otci, ale v‰em obûtem.
Návrat do rodi‰tû v nûm vyvolává vzpomínky na záÏitky z dûtství. PíseÀ o lítosti
je nejen sondou do Ïivota Ïidovské obce
pﬁed holokaustem, ale pﬁedev‰ím poselstvím o platnosti morálních hodnot vÛbec,
varováním i apelem k porozumûní, soucitu

MARIE LHOTOVÁ: MEZIâAS
(olejomalby, keramika)
V˘stava potrvá do 8. 7. 2006
ORIT HOFSHI (Izrael): DATUM
(dﬁevoryty, monolyty)
VernisáÏ: 23. 7. v 16.30 hodin
(za úãasti izraelského velvyslance)
V˘stava potrvá do 12. 8. 2006
Hole‰ovská galerie, nám. E. Bene‰e 24
Otevﬁeno:
po - so: 8.45 - 12.00 hodin
13.00 - 16.45 hodin
FRY·TÁCKÉ LISTY 7/2006
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VELKÉ KINO ZLÍN - ČERVENEC
1. – 5. ãervence v 17 hodin
kromû nedûle 2. 7.
LEMRA LÍNÁ
USA-2006-98
minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Romantická komedie – Tripp (Matthew
McConaughey) není ani v pûtatﬁiceti letech ochotn˘ vyletût z rodného hnízda.
Jeho zoufal˘m rodiãÛm ale právû do‰la trpûlivost...
ReÏie: Tom Dey
vstupné 80 Kã
1. – 5. ãervence v 19.30 hodin
SATAN P¤ICHÁZÍ
USA-2006-108 minut-premiéra- Bontonfilm-(15)
Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná - 6. dne, 6. mûsíce, roku
2006 pﬁijde jeho den...
V hlavních rolích Mia Farrow, Julia Stiles,
David Thewlis
ReÏie: John Moore
vstupné 80 Kã
3. ãervence v 10 hodin
FKS
JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI
âR-2005-112 minut-Falcon-(0)
Rodinná komedie o tom, Ïe nikdo nechce
zÛstat sám...
V hlavních rolích Miroslav Etzler, Ingrid
Timková, Jiﬁí Mádl, Îofie Tesaﬁová, Václav
Postráneck˘
ReÏie: Marie PoledÀáková
vstupné 25 Kã
6. – 12. ãervence v 17 hodin
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU
âR-2006-113 minut-Falcon-(0)
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupinka cestujících.
Pﬁátelství, pﬁekvapivá setkání, letní milostná vzplanutí se odráÏejí v pﬁíbûhu plném humoru a jemné vieweghovské ironie.
V hlavních rolích A. Polívková, E. Holu-bová, B. Klepl, J. ·tûpánková, K. Fialová
ReÏie: Jiﬁí Vejdûlek
vstupné 80 Kã
6. – 12. ãervence v 19.30 hodin
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
USA-2006-105 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(0)
V˘voj svûtov˘ch dûjin ohroÏuje „lék“, jenÏ
dokáÏe promûnit mutanty v obyãejné lidské bytosti. Ti tak mají poprvé moÏnost
zvolit si svou budoucnost...
V hlavních rolích Patrick Stewart, Hugh
Jackman, Ian McKellen, Halle Berry
ReÏie: Brett Ratne
vstupné 80 Kã

13. – 16. ãervence v 17 hodin
CASANOVA
USA-2005-108 min.-tit.-prem.-Falcon-(15)
Milostn˘ Ïivot nejslavnûj‰ího svÛdníka
v‰ech dob - romantická komedie
V hlavních rolích Heath Ledger, Sienna
Miller, Jeremy Irons
ReÏie: Lasse Hallström
vstupné 80 Kã
13. – 16. ãervence v 19.30 hodin
+ 17. – 19. ãervence v 17 hodin
POSEIDON
USA-2006-98 minut- titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Poseidon je jedineãn˘ zaoceánsk˘ parník
– vy‰‰í neÏ dvacetipatrov˘ dÛm, honosí se
800 kajutami a 13 palubami. Právû se
rozjíÏdí silvestrovská noc. Na kapitánském mÛstku v‰ak první dÛstojník cítí, Ïe
se blíÏí cosi hrozivého...
V hlavních rolích Kurt Russel, Richard
Dreyfuss, Emmy Rossum
ReÏie: Wolfgang Petersen
vstupné 80 Kã
17. – 18. ãervence v 19.30 hodin
HORY MAJÍ OâI
USA-2006-107 min.-tit.-premiéra-(15)
Remake hororu Wese Cravena z roku
1977 – rodina se vydává na nevinn˘ v˘let.
„Zkratka“ ji pﬁivede do pou‰tû, kde se jim
rozbije auto. K tomu v‰emu zjistí, Ïe tam
nejsou sami...
ReÏie: Alexandre Aja
vstupné 80 Kã
19. ãervence ve 14 hodin
FKS
RAFËÁCI
âR-2005-104 minut-premiéra-Falcon-(0)
Rodinná komedie plná smíchu, napûtí
a trapasÛ z neãekan˘ch situací - poslední
dovolená s rodiãi, pﬁi které kluci zaÏívají
akce, u kter˘ch by rodiãe ale vÛbec b˘t nemûli… V hl. rolích V. Kotek, J. Mádl, V.
Freimannová, P. Tomicová, M. ·teindler,
O. Navrátil
ReÏie: Karel Janák
vstupné 25 Kã
19. ãervence v 19.30 hodin V.I.P. klub
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
USA-2006-114 min.-tit.-Intersonic-(15)
Pokraãování dlouho oãekávaného kultovního thrilleru - spisovatelka kriminálních románÛ Catherine Tramellová je ve standardní formû a své vraÏednû-sexuální hry
rozehrává tentokrát v Lond˘nû...
V hl. rolích Sharon Stone, David Morrisey,
Charlotte Rampling
ReÏie: Michael Caton-Jones
vstup na prÛkaz V.I.P. klubu
nebo na kupón z T˘deníku Zlínska

20. – 26. ãervence v 17 hodin
AUTA
USA-2006-116 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-premiéra-Falcon-(0)
Velmi ambiciózní závodní auto Blesk Mc
Queen se bûhem cesty na velkolep˘ ‰ampionát zatoulá do ospalé Kardanové
Lhoty. Tady se nauãí, Ïe opravdová radost
ze Ïivota se neskr˘vá za cílovou rovinkou,
ale na cestû k ní….
V ãeském znûní: Richard Krajão, Kateﬁina
BroÏová, Vladimír Brabec, Bolek Polívka,
Petr Novotn˘ a dal‰í
ReÏie: John Lasseter
vstupné 70 Kã
20. – 26. ãervence v 19.30 hodin
RYCHLE A ZBùSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
USA-2006- titulky-prem.-Bontonfilm-(12)
Záliba v rychlé jízdû pﬁivedla Shauna na
práh vûzení. Aby se base vyhnul, stûhuje
se ke str˘ci do Tokia. JenÏe i tady existují
vyznavaãi zbûsil˘ch jízd…
V hlavních rolích Lucas Black, Greg D‘
Agostino, Henry Jaderlung
ReÏie: Justin Lin
vstupné 80 Kã
27. ãervence v 17 a v 19.30 h
(a)
SUPER SIZE ME
USA-2004-100 minut-tit.-Aerofilms-(15)
Proã jsou Ameriãani tak tlustí? Staãí dvû
slova: rychlé obãerstvení. Filmaﬁ Morgan
Spurlock se rozhodl pro experiment: tﬁicet
dní nebude jíst nic jiného, neÏ co je v nabídce McDonald’s a musí se stravovat
v tomto ﬁetûzci tﬁikrát dennû…
ReÏie: Morgan Spurlock
vstupné 60 Kã
28. ãervence – 2. srpna v 17 a ve 20 h
SUPERMAN SE VRACÍ
USA-2006-154 minut-titulky-premiéraWarner Bros.-(12)
Nejoblíbenûj‰í ze superhrdinÛ otevírá novou kapitolu ságy. Jeho dávn˘ nepﬁítel si s
ním chce vyrovnat úãty a navíc Superman
zjistí, Ïe Ïena, kterou miluje, si zaﬁídila Ïivot po svém...
V hlavních rolích Brandon Routh, Kate
Brosworth, Kevin Spacey
ReÏie: Bryan Singer
vstupné 80 Kã
Pﬁedstavení pro dûti v sobotu v 15 hodin
se v mûsíci ãervenci NEKONAJÍ

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Archivujete své v˘tisky Fry‰táck˘ch listÛ
a chybí Vám nûkterá star‰í ãísla?
Na oddûlení kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel poskytneme (do vyãerpání zásob) ZDARMA.
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POZVÁNKA

âERVENEC 2006

JUBILANTI

Oldﬁich Svaãina
Ludmila Paráková
Marie Su‰ilová
Anna Vyskupová
ZdeÀka Machaãková
Marie Pa‰tûková
Marie PeãeÀová
Anna Hanzelková
Anna Hápová
Alena âalová
Ludmila Choleãková
Zdenûk Kamenáﬁ



70
93
65
60
70
65
60
85
60
65
75
60

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

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Fry‰táku Vás srdeãnû zve na pohárovou soutûÏ

O putovní pohár starosty mûsta Fry‰táku.
SoutûÏ se koná v nedûli 2. ãervence 2006 na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Fry‰ták od
14.00 hodin. SoutûÏ je zaﬁazena do 3. roãníku zlínské ligy PS za úãasti nejlep‰ích
t˘mÛ Zlínského kraje.
Srdeãnû zvou hasiãi.

NAROZENÍ

Filip Novák
Aneta Zme‰kalová
Julie StaÀková



ÚMRTÍ

Zdenka Îaludková ve vûku 74 let

Město Fryšták děkuje touto cestou firmě ČSAD Vsetín, a. s.
za finanční podporu družebních dnů mezi městem Fryšták
a obcí Muráň.
-STAplacená inzerce
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