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Vzpomínky na významná květnová výročí

Vojtěch Bubílek (1903-1993) letec u francouzského a anglického letectva, 311. peruť RAF - uprostřed (více na str. 8)
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Velitelé Stěpanov a Murzin na Žabárně (str. 6)

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 3/2008/V ze dne 19. března 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryšták k 18. 03. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC č. 263
města Fryšták za rok 2007.
• ZMF schvaluje ke dni 20. 3. 2008
zveřejnění předloženého znění návrhu
Závěrečného účtu města Fryšták za rok
2007 včetně opatření k odstranění zjištěných drobných nedostatků - viz příloha
č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF v návaznosti na ust. 84 odst. 2
písm. p) a v souladu s ust. § 55 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v návaznosti
na operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR schvaluje zveřejnění
záměru uzavření dohody o přeshraniční
spolupráci mezi Městem Fryšták a obcí
Kanianka, Slovenská republika za účelem spolupráce v oblasti kultury, sportu
a cestovního ruchu vč. prohloubení družebních vztahů s obcí Muráň.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v návaznosti
na usnesení č. R 06/2008/V/3 dne 5.
3. 2008 schvaluje ke dni 20. 3. 2008
zveřejnění záměru uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Městem Fryšták a fou
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
Praha 4, na vedení veřejné komunikační sítě pod označením „M-073-2-6127
Fryšták, nám. Míru, polyfunkční dům,
ÚPS“, umístěné na poz. p. č. 2/1, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsaný na LV
č. 10001 pro obec Fryšták, a uzavření
příslušné smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v návaznosti
na usnesení č. R 06/2008/V/4 dne 5.
3. 2008 schvaluje ke dni 20. 3. 2008
zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, na stavbu kabelového
vedení NN pod označením „Fryšták,
přípojka do 50 m, Spour“, umístěné
na pozemku p. č. 101, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, zapsaný na
LV č. 10001 pro obec Fryšták, dále na
stavbu kabelového vedení NN pod označením „Fryšták, přípojka 50 m, Bezděk“,
umístěné na pozemku p. č. 953/10,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsaný na
LV č. 10001 pro obec Fryšták, a uzavře-
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ní příslušné smlouvy o zřízení věcného
břemene.
• ZMF souhlasí s vedením cyklistických
stezek a cyklotras na území svého katastru tak, jak jsou navrženy v rámci studie
projektu Budování páteřní cyklostezky
Otrokovice – Vizovice a sítě cyklistických
tras ve zlínském regionu a pověřuje RMF
projednáváním majetkoprávních vztahů
na dotčených pozemcích a konzultacemi se zpracovatelem studie i garantem
projektu.
• ZMF s odkazem na usn. RMF č. R
05/2008/V/7 dne 20. 2. 2008 souhlasí se záměrem vybudování cyklostezky
Lukov – Fryšták a ukládá Ing. M. Kasalovi zadat vyhledávací studii této cyklostezky.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
Z 02/2008/V/10 ze dne 6. 2. 2008
schvaluje zřízení věcného břemene na
pozemcích p. č. 767, 772/2, 850/3,
vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. F., p.
č. 667/3, 669/3, 728/2, vše k. ú. F.,
ob., Fryšták, k umístění kabelového vedení NN na výše uvedených parcelách,
umístění 1 ks pojistkové skříně na poz.
p. č. 772/2, stávajícího sloupu a 2 ks
pojistkové skříně na poz. p. č. 728/2
a přetnutí pozemku p. č. 850/3 vrchním vedením VN 22 kV fy E.ON Česká
republika, s. r. o., se České Budějovice,
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídající věcnému břemenu a
pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
• ZMF schvaluje změnu zřizovací listiny
p. o. ZŠF a MŠF:
a) Nové znění bodu 1 Čl. V zřizovací listiny je: „Z majetku ve vlastnictví zřizovatele se pronajímá příspěvkové organizaci v bodě 1 ČL.VI vymezený nemovitý
majetek“.
b) nově se první věta bodu 1 Čl. VI zřizovací listiny nahrazuje tímto textem:
„Budovy, haly a stavby ve vlastnictví MF,
taxativně uvedené v Předávacím protokolu o převodu majetku ze dne 28. 6.
2007 k nájemní smlouvě ze dne 1. 6.
2006, se příspěvkové organizaci pronajímají na základě nájemní smlouvy, a to
za 1,- Kč za kalendářní rok“.
• ZMF schvaluje úpravu Provozního řádu
Sportovního areálu při ZŠF takto:
a) v čl. VII Pokyny k dodržování pořádku
ve sportovním areálu se doplňuje odrážka s textem „psi mají z hygienických
důvodů vstup přísně zakázán do celého
sportovního areálu“;
b.a) v čl. IX Bezpečnostní opatření se
doplňuje před stávající text „správce je

povinen dohlížet ...“ odst. tohoto znění:
„Správce areálu je povinen zkontrolovat
a připravit každému nájemci pronajaté
sportoviště včetně instalace sportovního nářadí před zahájením sportovní činnosti a stejně tak po ukončení činnosti
každého nájemce zkontrolovat a uklidit
pronajaté sportoviště vč. sportovního
nářadí“.
b.b) v čl. IX Bezpečnostní opatření se
doplňuje za stávající text končící v závorce slovy „…nebo záchranné služby“ odstavec tohoto znění: „V případě zjištěné
závady, která brání použití sportoviště, je
správce povinen tuto závadu dle svých
možností ihned odstranit nebo sportoviště okamžitě uzavřít. O důvodu uzavření sportoviště musí správce neprodleně
informovat vedoucího OSMM“.
c.a) vpříloze č. 3 – Ceník nájmu se
v rámci bodu č. I podbod a) doplňuje
text: „Na půlroční, předem sjednaný nájem se poskytuje sleva 25 % z celkové
částky nájmu, na roční, předem sjednaný nájem se poskytuje sleva 50 % celkové částky nájmu“.
c.b) vpříloze č. 3 – Ceník nájmu se
v rámci bodu č. I podbod b) doplňuje
text: „Na půlroční, předem sjednaný nájem se poskytuje sleva 25 % z celkové
částky nájmu, na roční, předem sjednaný nájem se poskytuje sleva 50 % celkové částky nájmu“.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, s odkazem na
usn. RMF č. R 05/2008/V/21 dne 20.
02. 2008 schvaluje ke dni 20. 3. 2008
zveřejnění záměru prodeje nově odděleného pozemku p. č. 446/3 o výměře 79
m² k. ú. Fryšták, obec Fryšták, p. V. Matúšovi, Zlín, a to za cenu ne nižší než je
cena stanovena znaleckým posudkem
a uzavřít s ním přísl. kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje úhradu členského příspěvku pro Sdružení místních samospráv, jehož je město Fryšták členem,
a to ve výši 1.000,- Kč paušál plus 1,Kč na počet obyvatel k 1. 1. 2008.
• ZMF s odkazem na usn. RMF č. R
05/2008/V/30 dne 20. 2. 2008 schvaluje koupi pozemku p. č. 114 – zahrada,
o výměře 213 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, od manželů Fialových, Fryšták,
k zajištění investiční akce ZTV pro RD lokalita Za Hřbitovem, schvaluje uzavření
kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• ZMF potvrzuje svůj záměr pojišťovat
pronajatý nemovitý majetek (budovy)
zřizovatelem, daný zněním zřizovacích
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listin MŠF a ZŠF, a ukládá statutárním
zástupcům MŠF a ZŠF podniknout kroky,
aby pronajaté objekty nebyly v dalších
letech opětovně nájemci pojištěny.
• ZMF s odkazem na usn. RMF č.
R 06/2008/V/9 dne 05. 03. 2008
schvaluje Program regenerace městské
památkové zóny města Fryštáku na léta
2009 – 2014, zpracovaný Ing. arch. J.
Klenovským.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták a panem Radovanem Kučerou, U Letiště 1271, 769 01
Holešov, IČO 658 31 811, o provedení
bezpečnostního ořezu stromů na hřbitově ve Fryštáku včetně pokácení pěti
ks lip (viz žádost města Fryštáku a Římskokatolické církve – Farní úřad Fryšták)
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 20. 3. 2008 zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 721/2
– ost. plocha, silnice, o vým. 70 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, p.
č. 873/2 ost. plocha, silnice, o výměře 2947 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a pozemek p. č. 113/9
– ost. plocha, silnice, o výměře 43 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli Zlínskému kraji se sídlem tř. Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, zast. hejtmanem p. Liborem Lukášem, a uzavřít s žadatelem
příslušnou kupní smlouvu.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
FV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
KV při ZMF bez připomínek a ukládá Ing.
M. Kasalovi zajistit na příští zasedání
ZMF stanovisko k závěrům ze zasedání
KV - viz zápis č. 3/2008 ve věci užití
malého zrcadla na křižovatce Sportovní a Štípská, vymezení pruhu na silnici

II/490 v průjezdním úseku m. č. Žabárna, umístění vitrinky na parte u druhého
bočního vchodu na hřbitov a zašedlého
zrcadla u hasičské zbrojnice.
• ZMF schvaluje navržené dopravně
technické řešení akce silnice II/490,
Průtah Fryštákem, a pověřuje starostu
jednat ve věci přípravy realizace a možnosti ﬁnancování z dotačních zdrojů.
• ZMF bere na vědomí studii využití
bývalé kotelny při ZŠ Fryšták a ukládá
Ing. M. Kasalovi objednat zpracování
studie.
• ZMF v návaznosti na „metodiku“ výpočtu – stanovení výše odměn neuvolněným členům
• ZMF ve smyslu usn. ZMF č. Z 1/2007/
V/6 ze dne 17. 1. 2007 a v souladu
s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s platností od 1.
3. 2008 schvaluje výše odměn neuvolněným členům ZMF Fryštáku ve smyslu
přílohy č. 2 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 47
odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. zadání změny č. 13 ÚPN SÚ Fryšták,
souhlasí v souladu s ust. § 47 odst. 5
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
s postupem při pořizování na zpracování
návrhu zadání a ukládá určenému zastupiteli p. Radomíru Dupalovi, místostarostovi města Fryštáku, a pořizovateli
Ing. arch. J. Kudělkovi zajistit zpracování
návrhu změny č. 13 ÚPN SÚ Fryšták.
• ZMF po ověření v souladu s ust. §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 68/2007 Sb., že návrh změny č. 3
ÚPN SÚ Fryšták, městská část Vítová,
lokalita z3 Pod Velou, není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a

se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu, vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona za použití ust. §
43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,
Opatření obecné povahy č. 01/2008 –
změna č. 3 územního plánu sídelního
útvaru Fryšták, městská část Vítová, lokalita z3 Pod Velou.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k pozemku p.č. 412, vodní
plocha – tok v korytě přirozeném nebo
upraveném, k.ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, zapsaný na LV č. 3 pro ČR
– Lesy ČR, s.p., spočívající v právu užívat část dotčeného pozemku, v právu
průchodu a průjezdu a v právu výstavby
na dotčeném pozemku, a to za účelem
provádění údržby, rekonstrukce a oprav
stavby a inženýrských sítí v rámci výstavby IA „Vodovod Fryšták – ulice Dolnoveská a Korábová“ mezi Městem Fryšták
a fou Lesy České republiky, s.p., a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
• ZMF v rámci prodeje části pozemku
p. č. 408/5 k. ú. i ob. Fryšták, žadatelům P. Miklovi, Fryšták ve smyslu usn. Z
2/2008/V/7 ze dne 6. 2. 2008 schvaluje – s odkazem na příjmový doklad
H 006 ze dne 14. 2. 2008, vystavený
Ing. M. Solařem - úhradu části nákladů
spojených s vytýčením hranice pozemku
města Fryštáku vč. tzv. stabilizace hranice a schvaluje proplacení částky oběma
žadatelům z pokladny města.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 4/2008/V ze dne 16. dubna 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí čtyři předložené
architektonické studie – návrhy stavebních úprav náměstí Míru ve Fryštáku,
a to studii Ing. arch. Richarda Turny,
Fryšták, Ing. arch. Vladimíra Pokludy,
Zlín – Malenovice, Ing. Jaroslava Habarty, Zlín, a Ateliéru List, Uherské Hradiště. Termín, dokdy je možno ze strany
veřejnosti v anketě hlasovat (do urny ve
vchodu do radnice, dopisem, elektronicky) pro jednotlivé návrhy, je datum pátek
30. května 2008.
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
Z 03/2008/V/4 ze dne 19. 3. 2008 a
v návaznosti na operační program Pře-

shraniční spolupráce SR – ČR schvaluje
uzavření smlouvy o přeshraniční spolupráci mezi Městem Fryšták a obcí Kanianka, SNP 583/1, 972/17 Kanianka,
IČO 00518239, okr. Prievidza, Trenčínský kraj, Slovenská republika, zast. Emilem Mendelem, starostou obce, a to za
účelem spolupráce, zejména v oblasti
kultury, sportu a cestovního ruchu vč.
prohloubení družebních vztahů s obcí
Muráň, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy (viz příloha tohoto zápisu).
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
Z 03/2008/V/5 ze dne 19. 3. 2008 a v
návaznosti na usnesení č. R 06/2008/

V/3 dne 5. 3. 2008 schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Městem Fryšták
a fou Telefónica O2 Czech Republic, a.
s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140
22 Praha 4, IČO 60193336, zastoupenou p. Karlem Otáhalem, a to na vedení
veřejné komunikační sítě pod označením
„M-073-2-6127 Fryšták, nám. Míru, polyfunkční dům, ÚPS“, umístěné na poz.
p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
zapsaný na LV číslo 10001 pro obec
Fryšták a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
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Z 03/2008/V/6 ze dne 19. 3. 2008 a v
návaznosti na usnesení č. R 06/2008/
V/4 dne 5. 3. 2008 schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Fryšták
a fou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO 26078198, zast. společností E.ON Česká republika, s. r. o.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČO 25733591,
zast. JUDr. Josefem Hubáčkem, vedoucím Nemovitostí a pojištění, na stavbu
kabelového vedení NN pod označením
„Fryšták, přípojka do 50 m, Spour“,
umístěné na pozemku p. č. 101, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Fryšták
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
Z 03/2008/V/7 ze dne 19. 3. 2008 a v
návaznosti na usnesení č. R 06/2008/
V/5 dne 5. 3. 2008 schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Fryšták
a fou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO 26078198, zast. společností E.ON Česká republika, s. r. o.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČO 25733591,
zast. JUDr. Josefem Hubáčkem, vedoucím Nemovitostí a pojištění, na stavbu
kabelového vedení NN pod označením
„Fryšták, přípojka 50 m, Bezděk“, umís-

těné na pozemku p. č. 953/10, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, zapsaný na LV č.
10001 pro obec Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
Z 03/2008/V/12 ze dne 19. 3. 2008
a s odkazem na usnesení RMF č. R
05/2008/V/21 dne 20. 2. 2008 schvaluje prodej nově odděleného pozemku p.
č. 446/3 o výměře 79 m² k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, p. V. Matúšovi, Zlín, a to za
cenu stanovenou znaleckým posudkem,
schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF s odkazem na cenu stanovenou
znaleckým posudkem u měst. pozemků
p. č. 721/2 k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a p. č. 873/2, 113/9 oba
k. ú. Vítová, obec Fryšták, ukládá starostovi jednat s ŘSZK o výši prodejní ceny
těchto pozemků ve smyslu navýšení
této ceny.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat městský pozemek p. č. 440/16
o výměře 519 m², ostatní plocha – dobývací prostor, k. ú. Vítová, obec Fryšták.
ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, v návaznosti
na usnesení RMF č. R 8/2008/V/12
ze dne 07. 04. 2008 schvaluje ke dni
17. 04. 2008 zveřejnění záměru prodat
městský pozemek p. č. 281/4 o výměře
8 m², zahrada, a část měst. pozemku p.
č. 222/1 o výměře do 100 m², ostatní

plocha – ostat. komunikace, oba v k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli p. R.
Polákovi, Fryšták, v ceně ne nižší než je
cena stanovena znaleckým posudkem,
s podmínkou úhrady nákladů spojených
s vyhotovením geometrického plánu,
znaleckého posudku a vkladu kupní
smlouvy do KN žadatelem a uzavření
příslušné kupní smlouvy.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat část měst. pozemku p. č. 858/5
o výměře 1200 m², trvalý travní porost,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat městský pozemek p. č. 933/72
o výměře 109 m², orná půda, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 295 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 825 m², a p.
č. 378 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 594 m², oba v k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a to od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 930/3 – orná půda,
o výměře 120 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve smyslu ust. §
41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a to od České republiky - Pozemkového fondu ČR.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 08/2008/V ze dne 7. dubna 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí Informace o vydaných rozhodnutích soudu a Informace o odročení jednání ve věci soudního
sporu města Fryštáku (a dalších tří obcí)
a společ. VaK Zlín, a. s.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 6
k pojistné smlouvě č. 3 000 158 979 ze
dne 23. 1. 2004 mezi městem Fryšták
a společností Kooperativa pojišťovna, a.
s., za účelem zvýšení pojistné částky za
období od 1. 3. 2008 do 23. 1. 2009
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi v termínu
do 11. 4. 2008 odeslat všem právnickým i fyzickým osobám, které nemají
k datu 7. 4. 2008 vyrovnány své ﬁnanční závazky, výzvy k uhrazení všech nedoplatků v termínu do 31. 5. 2008 s tím,
že po tomto termínu budou případné pohledávky postoupeny exekutorovi.
• RMF schvaluje projektový záměr Naučná stezka Fryšták a okolí – viz příloha
tohoto zápisu.
• RMF schvaluje konání volejbalové-
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ho turnaje na hřišti při ZŠF dne 10. 5.
2008 při příležitosti výročí osvobození
města Fryštáku včetně zřízení mobilního stánku s občerstvením v prostoru zelené plochy za objektem správce
s podmínkou zajištění pořadatelské
služby za účelem ochrany umělých povrchů, schvaluje koupi 3 ks pohárů v ceně
ve výši do max. 5.000,- Kč včetně DPH
a souhlasí s vyvěšením vlajky města po
dobu konání turnaje.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
U R 05/2008/V/22 ze dne 20. 2. 2008
schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 383/29 o výměře 28 m²,
ostatní plocha – manipulační plocha,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli p. J. Běťákovi, Zlín, za účelem
vybudování sjezdu a zpevněné plochy
z pozemku p. č. 383/8 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a pov.
starostu podpisem příslušné smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení
č. U R 05/2008/V/25 ze dne 20. 2.

2008 schvaluje umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení č.
11 na ulici Holešovská, žadateli fě Leoš
Duda – Leon SHOES, se sídlem Slunečná 4555, 760 05 Zlín, provozovna
Holešovská 148, 763 16 Fryšták, IČO
66605792, zast. Janem Minaříkem, vedoucím obchodního úseku, a to od 1. 4.
2008 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
schvaluje uzavření smlouvy o umístění
reklamního zařízení a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
U R 05/2008/V/26 ze dne 20. 2. 2008
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p.
č. 181 o výměře 15 m², ostatní plocha
– silnice, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli p. M. Doležalovi, Fryšták, za
účelem zbudování sjezdu z pozemku p.
č. 359 a 360 na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd. lhůtou, schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2008

č. U R 05/2008/V/28 ze dne 20. 2.
2008 schvaluje uzavření Dodatků č. 1
ke smlouvám o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ve městě Fryšták,
a to z důvodu nabytí právních účinků fúze
– sloučení společnosti Zlínská vodárenská, a. s., se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem
Tovární 41, Olomouc, IČO 61859575,
a následné změny názvu fy na společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
se sídlem Tovární 41, Olomouc, IČO
61859576, a to mezi Městem Fryšták,
a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc, a to na tyto řady:
- Prodloužení vodovodních řadů Fryšták,
SO 01 Vodovod ul. Souhrady, SO 02 ul.
Příčná – Dolní Ves, SO 03 ul. Dolnoveská; - Vodovod ul. Holešovská – Fryšták
- ZTV k RD Fryšták, Horní Ves – Lesní
čtvrť, SO 27 Vodovod; - Vodovod I. a II.
tlakového pásma Fryšták; - Fryšták Vodovod I. tlakové pásmo, doplnění sítě
a Vodovod II. tlakové pásmo; - Vodovod
Fryšták – I. tlakové pásmo; - Vodovod
Fryšták – II. tlakové pásmo; - Kanalizace
Fryšták, Horní Ves – Skalka; - Kanalizace
Fryšták a pověřuje starostu podpisem
těchto dodatků.
• RMF v návaznosti na žádost p. L. Pospíšila, Dolní Ves – Žabárna, o pronájem
městských pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti v souladu s
ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje ke dni 8. 4. 2008 zveřejnění záměru pronajmout městské pozemky p. č. 1023/14 o výměře 6810 m²,
orná půda, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
p. č. 1019/7 o výměře 8200 m², orná
půda, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, p. č.
1023/8 o výměře 199 m², orná půda,
k.ú. Fryšták, obec Fryšták, a p. č. 497/7
o výměře 1613 m², orná půda, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu ne
kratší než 5 let v ceně ne nižší než 1500
Kč/ha/rok a uzavření příslušné nájemní
smlouvy na předmětné pozemky.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 8. 4. 2008 zveřejnění záměru umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce ul. Osvobození a ul. Ke Skalce žadateli fě AFB
stavitelství s. r. o., se sídlem Ke Skalce
106, 763 16 Fryšták, IČO 25570251,
zast. Ing. Luďkem Rafajem, jednatelem
společnosti, od 15. 5. 2008 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a uzavření příslušné
smlouvy o umístění reklamního zařízení
na sloupu veřejného osvětlení.
• RMF v návaznosti na své usnesení

č. R 7/2008/V/3 ze dne 17. 3. 2008
schvaluje pronájem nebytového prostoru „Víceúčelového sociálního zařízení
ŠENK“ v Horní Vsi u Fryštáku, umístěného na pozemcích p. č. 957/2, 957/4
a 957/5 v k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, žadateli p. R. Svačinovi,
Fryšták, a to na dobu neurčitou od 15.
4. 2008, schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu nebytových prostor mezi Městem Fryšták a p. R. Svačinou, na pronájem těchto nebytových prostor a pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní
smlouvy.
• RMF nereﬂektuje na žádost p. F. Nováka, Zlín, ve věci uzavření dodatku ke
smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 258
v k. ú. Vítová, obec Fryšták.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni 8. 4. 2008 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. pozemku p. č.
64 o výměře 10,5 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli p. M. Bartíkovi,
Holešov, a pí J. Pastyříkové, Fryšták, za
účelem vybudování sjezdu z pozemku p.
č. 978, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a uzavřít s nimi příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do systému „Zelená obec“ a schvaluje bezplatné zapůjčení sběrného boxu
na drobná vyřazená elektrozařízení a baterie (mobilní telefony, rychlovarné konvice, holící strojky a další) s komplexním
zajištěním následného svozu a ekologického zpracování od fy REMA Systém,
a. s., se sídlem Budějovická 1667/64,
140 00 Praha 4.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
ke dni 8. 4. 2008 zveřejnění záměru
výpůjčky pozemku p. č. 813/2 v k. ú.
Lukoveček, obec Lukoveček, ostatní plocha – ostatní komunikace, o vým. 434
m², obci Lukoveček a uzavřít s ní nájemní smlouvu.
• RMF schvaluje text Kroniky města
Fryštáku za léta 2005 a 2006.
• RMF ve smyslu ust. čl. 12 bod 12.4
Smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2006,
uzavřené mezi městem Fryšták a ALFING
Zlín, spol. s r. o., Jar. Staši 165, 763
02 Zlín – Malenovice, zast. Ing. arch.
Vladimírem Pokludou, IČO 26230259,
DIČ CZ26230259, schvaluje uzavření
dodatku č. 1 k této smlouvě, krerým se
mění: rozsah SO 01 – na tzv. „úspornou
variantu“ a termín dodání se stanovuje
ke dni 18. 04. 2008.
• RMF schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku Základní školy

Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2007
v celkové výši 38.637,97 Kč takto:
a) částka ve výši 3.800,00 Kč do fondu
odměn, b) částka ve výši 34.836,97 Kč
do rezervního fondu k úhradě své ztráty
za předchozí léta.

Zápis
ze schůze RMF
č. R 07/2008/V
ze dne 17. března 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí odstoupení fy
TERASTAV, s. r. o., nám. T. G. Masaryka
1280, 760 01 Zlín, od realizace zakázky
„Oprava čelní zdi a vstupu Hřbitova ve
Fryštáku“ z důvodu převzetí této ﬁrmy
jinou plzeňskou stavební ﬁrmou, jejíž obchodní plán nezaručuje převzetí všech
investičních závazků původní ﬁrmy TERASTAV, s. r. o., a ukládá Ing. M. Kasalovi
neprodleně zajistit nové výběrové řízení
na dodavatele této akce, a to s přihlédnutím na částečnou úpravu PDSP.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 2/2008/V/6b.c) ze dne 9. 1. 2008
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor víceúčelového sociálního zařízení ŠENK Horní Ves ve Fryštáku
umístěného na poz. p. č. 957/2, 957/4
a 957/5 v k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, p. Romanu Svačinovi, Dolní Ves – Strž 99, 763 16 Fryšták, a to
na dobu neurčitou a uzavřít s ním k 1. 5.
2008 příslušnou nájemní smlouvu.
• RMF schvaluje text „Smlouvy o provedení stavby“ nutné jako podklad pro
vydání příslušných stavebních povolení
na investiční akce města Fryštáku, které
nahrazují původní písemného souhlasy
vydané k územnímu řízení, a schvaluje
používání těchto smluv i pro ostatní plánované investiční akce MF.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o provedení stavby na IA MF„Vodovod
Fryšták – ulice Dolnoveská, Korábová
a Holešovská“ mezi Městem Fryšták
a občany dotčenými touto stavbou a to
z důvodu vydání příslušného stavebního
povolení na stavbu, souhlas se vstupem a vjezdem stavebníka, popř. jím
pověřených třetích osob na předmětný
pozemek v souvislosti s realizací stavby
a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv o provedení stavby na dotčených pozemcích.
UZAVŘENÍ PROVOZU RADNICE
Oznamujeme občanům, že Městský úřad ve Fryštáku bude v pátek
2. května a také v pátek 9. května t.r.
z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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Čas květů, lásky, úcty i odpovědnosti
Blížila se závěrečná fáze nejbrutálnější a nejsmutnější války světových
dějin, když jsme se coby dítka zrozená
v protektorátu nadechli nového jara, jež
pro statisíce nevinných, vojáků na frontách, odbojářů a trpících v lágrech smrti
znamenala další měsíce hrůz, ale také
naději, že všechno to peklo brzy skončí.
Naše životy, zapsané v matrikách roku
1944, zaplnily bolestné mezery v rodinách, obcích i národech, oběti, na které
nikdy nesmíme zapomenout.
Záhy po osudném 15. březnu 1939
se ozvali v Praze a Brně studenti, a také
na Fryštácku se objevily první letáky (jeden z iniciátorů Franta Huňa z Horní Vsi
byl zatčen gestapem a skončil v káznici
ve Steinu), množí se případy zatajování zásob, kolují vtipy o „protentokrátu“
a jeho představitelích, informace získané z poslechu „Kroměříže“ (slovní hříčka „kromě Říše“ - zakázaného rozhlasu),
několik mužů odchází do Polska, SSSR,
Velké Británie a zapojuje se do akcí Atlantické charty – formující se protifašistické koalice, k níž se přihlásila i naše
exilová vláda v Londýně. Pořádané povolené (a ilegální) kulturní akce v regionu
nesly „mezi řádky“ různé protirežimové
narážky, kterým rozuměli jen našinci,
a náznaky víry ve vítězství zdravých sil
národa.
Ve Fryštáku se postupně zabydlují
nezvaní hosté: ve škole a v zabraném
salesiánském ústavu působila Armee
Nachrichtenschule, občas si tu svou daň
vybírá gestapo, v roce 1945 se v obcích
Fryšták, Horní Ves, Dolní Ves a Lukoveček ubytovalo 1500 mužů Wehrmachtu

a na Vítové se usadili maďarští honvédi.
V Lukovečku, ale také ve Vítové, v Horní
Vsi a na Dolnovesku se objevují první
zprávy o partyzánech, kteří se přesunují
ze Slovenska (za pomoci instruktorů ze
Sovětského svazu) i do našeho kraje.
V Hostýnských a Vizovických vrších i přilehlé oblasti operují oddíly l. československé partyzánské brigády Jana Žižky.
Štáb brigády dočasně sídlí na Žabárně v Papežíkově vile, ve Svačinově
hájence Skalka u Lukovečka a v přilehlých lesích, kde byla ve spolupráci s občany vybudována síť bunkrů. Silnice od
Holešova na Lukoveček byla označena
varovnými německými nápisy a došlo tu
k několika ozbrojeným incidentům. (Viz
blíže kapitolu o odboji v knize Miroslava
Ticháčka o Lukovečku). Řada obyvatel
z Fryštácka nezištně pomáhala partyzánům v rámci Tajné vojenské a civilní organizace potravinami, šatstvem, penězi,
informacemi, léky, obvazy či skrýváním
pronásledovaných osob a partyzánů
(Eduard a Josef Pekárkovi, rodina Jadrníčkova, Jan Kršák, Vilma Slováčková,
Josef Lamoš, Hynek Pagáč, Josef Škrábal, Miroslav Ticháček, Ferdinand Machačka, rodina Papežíkova, Foukalova,
Fišerova, Ševečkova, Mlčochova, MVDr.
Václav Hájek, rodina Čapákova, Kazimíra Zapletalová, rodina Plškova, Dlabajova, Miklova a mnozí další spoluobčané
a podnikatelé).
Pro účast v odboji, z rasových příčin
a v rámci osvobozovacích operací vojsk
l. československého armádního sboru
v SSSR i nešťastnou náhodou zahynuly téměř dvě desítky obyvatel (v Dachau

Část 3. oddílu I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky (po válce na Hradisku ve Zlíně).
Nad kulometem stojí zástupce velitele 3. oddílu Alexej Makarenko
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Stěpanov a Murzin na Žabárně

prožil utrpení a v Buchenwaldu byl utýrán
řídící učitel Ladislav Košut, v Osvětimi
byl umučen Michael Holz, v Terezíně na
prahu svobody popraven přední čs. architekt ing. arch. Rudolf Jasenský z Dolní Vsi, v Mauthaussenu zahynul Bohumil
Brázda z Vítové. Popraven byl statečný
hajný Josef Kresta. Gestapáky byli utýráni Jaroslav Odstrčil, Vladimír Čapák,
Josef Konečný, Margita Běláková a František Šimík, při výbuchu odloženého granátu zahynul devítiletý chlapec František
Raška. Komandem zastřelen byl strojník
Miroslav Šlechta, v rámci totálního nasazení zahynul při americkém bombardování Hannoveru Miroslav Doležal, při
bombardování Baťových závodů ve Zlíně
spojeneckým letectvem byl zabit v krytu
Vladimír Plšek.
Na fryštáckém hřbitově odpočívají
také chlapci, kteří 6. května 1945 přinesli na Fryštácko pod vedením generála Karla Klapálka svobodu: Štefan Závada, Vladislav Sršeň, Ilko Toudek a Ján
Kasterniak (z II. dělostřeleckého pluku,
I. čsl. brigády).
Jako zahraniční letci 311. bombardovací peruti Královského letectva ve
Velké Británii se v bojích proti letectvu
Třetí říše vyznamenali dva bývalí občané z Vítové – plukovníci Vojtěch Bubílek
a Oldřich Doležal, na západní frontě bojoval také Fryštačan Jaromír Jadrníček.
V bojích o Anglii padl fryštácký rodák
Bedřich Blumenthal (příslušník RAF), je
pochován na hřbitově letců ve Velké Británii. Na východní frontě, v řadách l. čsl.
armádního sboru v SSSR, bojoval Karel
Huňa (padl u Dukly).
Na Žabárně položily své životy mladé
sovětské radistky Nina a Naďa, v Lukovečku nešťastnou střelou z vlastních
řad zahynula mladá partyzánka Irena
Veselková.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2008

Svou krutou daň si vyžádaly válečné
operace na Fryštácku i mezi německými
či maďarskými vojáky. U márnice na fryštáckém hřbitově byla po válce na obyčejných dřevěných křížích čitelná jména
popravených dezertérů: Czikos Lazslo,
Matus Pal a Lacko Istvan. Podobně popraveni byli i dva němečtí zajatci.
Kolik lidí (na obou stranách barikády) a často naprosto nevinných, stejně
jako zvířat, majetků, přírodních i historických hodnot či ideálů (iluzí) odnesla si nenávratně druhá globální válka
i v těchto končinách! Jak bolí člověka
právě v těchto dnech, kdy si připomínáme strádání z let 1939 – 1945 a skláníme se před těmi, kdo se obětovali ve
jménu práva na život, když vidíme na
televizních obrazovkách či stránkách
bulváru hnus, násilí i osoby, jež svým
chováním urážejí samu podstatu života.
Dávná moudrost praví, že zapomeneme-li na odkaz těch, kdo odešli na věčnost, připravíme se o budoucnost!
PhDr. ČESLAV ZAPLETAL
(Více zajímavostí k osvobození z let
války a osvobozování Fryštácka
si řekneme při besedě nad kronikou
v jídelně Penzionu ve Fryštáku
v pondělí 19. května)
Zveme Vás na

SETKÁNÍ
STAROSTY S RODIČI
které se uskuteční
ve čtvrtek 15. května 2008
(Den rodiny) v 17.00 hodin
ve školní jídelně ve Fryštáku
Program setkání:
1. Pozdrav starosty rodičům
2. Informace o programu
podpory rodin na úrovni obcí a měst
„Obec pozorná k rodině“
a jeho dosavadní realizaci ve Fryštáku
3. Diskuze k problémům
života rodin v obci

Centrum pro rodinu Zlín o.s.
zve malé i velké na

DEN PRO RODINU
v neděli 18. května od 14.00 hodin
na náměstí Míru ve Zlíně.
Program:
kouzelníci Duo Fernando, hudba-BPT,
rodinné soutěže, tvořivé dílny, ukázka
práce Integrovaného záchranného
systému, atrakce pro děti.

ANKETA - FRYŠTÁCKÉ NÁMĚSTÍ
Vážení spoluobčané!
Ve Vašich poštovních schránkách kromě obvyklých zásilek jste nalezli ještě
jednu mimořádnou, kterým je sumář návrhů architektonického řešení výhledově
připravované investiční akce města, a to stavebních úprav našeho náměstí Míru.
Tyto studie radnice obdržela v rámci vyhlášené soutěže o nejvhodnější (nejlepší)
předložený návrh.
Zastupitelstvo si Vám tedy dovoluje touto formou předložit studie čtyř architektů (ateliérů), kteří se do naší soutěže oﬁciálně (ve stanoveném termínu) přihlásili
(mj. písemně bylo osloveno celkem osm architektů, přičemž výzva k účasti v této
soutěži byla zveřejněna i na internetových stránkách města). Současně ještě připomínám , že zmiňovaná soutěž byla zastupitelstvem vyhlášena na základě výsledků
projednání původního návrhu a závěrů následného diskusního fóra – za účelem
získání pokud možno co nejširšího spektra názorů Vás - občanů. Zastupitelé se
totiž jednoznačně shodli na tom, že tak zásadní projekt, jakým budoucí podoba
náměstí nepochybně je, nelze deﬁnitivně rozhodnout bez Vašeho názoru – každé
náměstí (včetně toho našeho, jehož postupná rekonstrukce se jeví hned z několika
odborných pohledů nevyhnutelná) má být místem, kde se obyvatelům nejen líbí, ale
beze zbytku plní i své funkce.
Vážení spoluobčané!
Zdůrazňuji, že zastupitelstvo se snaží tuto akci připravit urychleně (nikoli však
neuváženě) z důvodu, že se právě nyní nabízí jedinečná, časově omezená! (a neopakovatelná) možnost získat dotační peníze (národní i evropské zdroje). Vzhledem
k tomu, že jak projekční práce, legislativní proces (až po získání stavebního povolení), tak i dotační řízení bude trvat cca dva roky, nelze dopustit, aby radnice jednala
neoperativně a neúčelně.
Dovoluji si Vás tedy, vážení spoluobčané, požádat, abyste se i Vy zapojili do
společného rozhodování o možné budoucí podobě našeho náměstí a – pokud
ve čtveřici předložených návrhů najdete ten „svůj“ – „hlasovali“ pro něj zakroužkováním této zvolené varianty na přiložené návratce, kterou můžete doručit přímo do
foyeru radnice a vhodit do připravené urny, popř. elektronicky (viz odkaz na www.
frystak.cz). Hlasovat lze do pátku dne 30. května 2008.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města v.r.

Poděkování
Vážený pane starosto,
velice si vážíme Vaší spolupráce, a proto přijměte poděkování za uspořádání humanitární sbírky ve Vašem městě.
Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit. Naším cílem je jejich osamostatnění tak, aby mohli zpět najít své místo a uplatnění ve společnosti.
Všechny naše sociální služby se nemohou obejít bez pomoci druhých. Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme spolupracovat s lidmi, kteří jsou ochotni něco ze svého
darovat. Zorganizováním sbírky jste pomohli poskytnout nejen bezprostřední materiální pomoc, ale také vytvořit nové šance těm, kteří se snaží o znovunalezení důstojného místa ve společnosti. Abychom mohli tento darovaný materiál zpracovávat
a dopravovat tam, kde je třeba, a aby sociální pomoc služby potřebným mohly plynule pokračovat, budeme vděčni i za případnou ﬁnanční pomoc. Víme, že ne všichni
mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami, ale chceme, abyste věděli, že
jakýkoli ﬁnanční dar nám velmi pomůže. Pokud bude v možnostech Vaší obce/města, dovolujeme si v příloze přiložit žádost o příspěvek.
Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo ošacení a další věci darovali, ale i
Vám, kdo sbírky pro Diakonii Broumov organizujete a darované věci shromažďujete.
Velice si vážíme Vašeho zájmu a snahy jakkoli podpořit naši činnost a těšíme se
na spolupráci na podzim 2008.
Mgr. Lenka Wienerová
Oblastní ředitelka Diakonie Broumov

7

VOJTĚCH BUBÍLEK • 28. 5. 1903 – 23. 9. 1993
V roce 2008 si připomínáme stopáté výročí narození a patnácté výročí úmrtí
Vojtěcha Bubílka.
Narodil se v Bystřici pod Hostýnem
dne 28. května 1903 jako syn zručného
a vyhledávaného obuvníka Floriána Bubílka a Josefy Zicháčkové.
U Bubílků se ševcovské řemeslo dědilo v rodině několik generací. Po otci
v něm pokračoval bratr Florián, dokud
mu dravý „batismus“ nevyrazil šídlo
a kladívko z ruky. Uživit čtyři syny a tři
dcery pomohlo otci taky malé hospodářství s kouskem pole. Za první světové
války, kdy byli jeho bratři na vojně, on
jako 12-15letý školák obstarával práce
dospělých. S přispěním starších sourozenců pak vystudoval učitelský ústav
v Kroměříži.
Učit začal roku 1922 v Rajnochovicích. Během základní vojenské služby
absolvoval důstojnickou školu v Košicích
a letecké učiliště v Chebu. Dále sloužil
u 1. leteckého pluku v Praze. Jako záložní důstojník dojížděl do Olomouce na
dobrovolné udržovací lety.
Po návratu ze základní vojenské služby
vyučoval na obecné škole v Kostelci-Štípě, potom v Loukově a na měšťanské
škole ve Fryštáku. Pohyboval se v prostředí hodně poznamenaném Baťovým
vlivem.
Svůj začátek kantorských let považuje za nejkrásnější v celé učitelské praxi. Děti z vesnice i pasek byly vesměs
bystré, měly školu rády a dlouho choval
v paměti jejich dychtivé tváře i jména.
V letech 1930-1932 vyučuje na měšťanské škole ve Fryštáku, kde poznal
i svou manželku Františku Brázdovou
z Vítové. Dosud bydlel ve Fryštáku na č.
p. 38, po svatbě v r. 1930 bydlí na Vítové č.55, kde se manželům brzy narodí
syn Jaromír (nar. 1932) a Zdenka (nar.
1947).
Vývoj politické situace v druhé polovině třicátých let nevěstil nic dobrého.
Mnichovská dohoda, obsazení českého
pohraničí, vstup německých vojsk do
Československa a samotné zahájení
2.světové války byly události, se kterými
se vlastenecký učitel Vojtěch Bubínek
smířit nemohl!
V květnu 1938 byl povolán do vojenské služby, kterou konal na letišti v Kosmonosech, kde střežili úsek hranic od
Děčína po Polubný.
Vojtěch Bubílek se pokusil 19. srpna 1939 přeběhnout do Polska, ale byl
v Morávce u Frýdku zatčen gestapem.
Pro dobře připravované alibi byl však
propuštěn 1. září 1939. Při přepade-
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ní Polska měl být zatčen jako rukojmí,
avšak podařilo se mu ukrýt. Na Silvestra
1939 odjel se dvěma společníky vlakem
do Rohatce, odtud odešel pěšky přes
hranice do Skalice na Slovensko, pak
cestoval vlakem do Bratislavy, autem do
Čeklísu a pěšky podél zamrzlého Dunaje na Maďary zabrané slovenské území.
Tam však byli maďarskými pohraničníky uvězněni a po výslechu vráceni na
Slovensko. V Bratislavě našli náhodou
útulek u slovenské rodiny a po několika
dnech získali spojení pro nový přechod
do Maďarska.
Odjeli vlakem do Nitry, dále s židovským autem do Trnovca n. V. a pak pěšky
přes hranice. Časně ráno po přenocování u chudé židovské rodiny jeli rychlíkem
směrem na Budapešť. Avšak ve vlaku
byli maďarskými četníky zatčeni. Byli
vězněni v Nových Zámcích, vyslýcháni
a dostávali denně jen jedno jídlo. Před
hladem je zachránili čeští zaměstnanci
býv. továrny Baťa. Po týdnu je Maďaři
eskortovali v poutech vlakem na maďarsko–rakouské hranice, kde měli být
vydáni gestapu. Avšak starší velitel četnické stanice nedaleko hranic po delším
vysvětlování slíbil, že všem třem umožní útěk. Dal je spoutané eskortovat na
hranice Rakouska, tam jim sundal pouta
a umožnil útěk do maďarského vnitrozemí. Zároveň s nimi z hranic utekli i další
věznění Češi, takže skupina nyní čítala
11 lidí. Rozdělili se na tří části a utíkali,
kam se dalo. Naše skupina po celonočním pochodu zabloudila do Rakouska,
ale po zjištěném omylu se rychle vrátili
zpět na maďarské území. V silném mrazu dorazila k železničním stanici a jela
vlakem k Budapešti. Platili slovenskými
stříbrnými penězi, které byly tehdy v Maďarsku hledané.
V Budapešti úřadovala na francouzském konzulátě čs. komise, u které se
v ty dny přihlásilo 17 čs. uprchlíků. Tito
odjeli roztroušeně po celém vlaku na
hranice. V rychlíku jel maďarský rotmistr, který si všiml, že uprchlíci vystoupili
jednu stanici před hranicí. Zalarmoval
maďarské pohraničníky, avšak celé skupině pod velením V. Bubílka se podařilo
je přelstít a obejít. Dostali se nejen přes
maďarské, ale i jugoslávské stráže.
Ráno byli celí promrzlí v Subotici. Jugoslávská policie i vojenské úřady nechtěly věřit, že tak velká skupina překročila
jejich hranice, které považovali za hermeticky uzavřené.

Dne 31. prosince 1939 již neváhá
a míří do emigrace. Spletitou cestou se
dostal do Francie. Dne 8. února byl ve
sběrném táboře Agde zaregistrován do
čs. zahraniční armády a jakožto nadporučík letectva zařazen k doplňovacímu
středisku v Bordeaux. Zde pravděpodobně zahájil výcvik leteckého navigátora, který pro rychlý postup německých
vojsk do nitra Francie nedokončil. V šíleném zmatku a bezradnosti, kdy hrozilo
německé zajetí, se však npor. Bubílek
dokázal orientovat a „zmizel“ do Velké Británie. Stalo se to odpoledne 17.
června na palubě anglického dopravního
letounu Armstrong Whithworth Ensign
„Explorer“.
Čtyřmotorový letoun unikl německým
stíhačům a s třiceti čs. důstojníky na palubě přistál ve 21.30 na letišti Hendon
poblíž Londýna.
Velká Británie československé vojáky,
a zvláště letce, ráda přijala. Po nezbytných administrativních krocích byl npor.
Bubílek pod osobním číslem 82901
dne 2. srpna 1940 přijat do řad Royal
Air Force. V nové hodnosti P/O/ poručík
nastoupil k čs. letecké části v Casfordu.
Protože výborně ovládal anglický jazyk,
jako překladatel a pedagog vykonával
kus odpovědné práce v základní přípravě příslušníků budoucích leteckých osádek.
Po ročním pobytu v Casfordu byl Vojtěch Bubínek převelen k bojové jednotce. Nastoupil ke slavné 311. čs. bombardovací peruti, kde jej k 1. září 1941
čekalo povýšení do hodnosti F/O-nadporučík. Pro svůj relativně vysoký věk (37
let) nezahájil letecký výcvik. Působil v organizačně-administrativním úseku a od
13. února 1942 zastával funkci pobočníka jednotky. V dubnu 1943 následovalo
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další přemístění. F/O Bubínek nastoupil
ke skupině Servicing Eschelon 8311, situované na anglickém letišti Beaulieu.
Tato servisní jednotka byla určena k provádění údržby a obsluhy letadel. Vedle
94 Britů a Kanaďanů zde sloužilo i 70
Čechů a Vojtěch Bubílek od 1. července
1943 v hodnosti S/Ldr/major/ zastával
post důstojníka se zdvojenou působností (Ofﬁce Double-banking). Ve funkci Czechoslovak Senior Administrative Ofﬁce
ještě v létě 1944 opět velel jednotce SE
8311 mezitím přemístěné do severního
Skotska na letiště Tain a Leuchars.
Poslední měsíce 2. svět války již Vojtěch Bubílek pracoval na zcela jiném
úseku. Jako styčný důstojník byl přidělen k humanitárnímu programu SHAEF
řešícímu poválečnou repatriaci čs. občanů žijících na území Norska. V létě
v práci pokračoval až do podzimních měsíců roku 1946, kdy se po nekonečných
sedmi letech vrátil opět do vlasti
K 1. 1. 1946 mu byla hodnost vyrovnána na podplukovníka a provedeno přeřazení na důstojníka z povolání.
V roce 1949 byl povýšen na plukovníka
a zastával různé funkce, a to i na MNO.
V roce 1953 byl přeložen do zálohy
a ministerstvo školství ho jako bývalého učitele převzalo do služeb. Nejdříve
zastával různé funkce jako knihovnického, a potom i osvětového inspektora ve
Frenštátě p. R. Své předválečné zkušenosti ze speciálního školství si doplnil
intenzivním studiem rozvoje speciální
pedagogiky, zřídil a vedl v severomoravském kraji zvláštní školu internátní,
umístěnou v Odrách a Melči. Pak odešel
do Prahy, kde řídil speciální školy různého typu. Nakonec zastával funkci krajského inspektora školství pro speciální
školy hlavního města Prahy a vedoucího kabinetu Krajského pedagogického
ústavu v Praze. Vláda ČSSR mu udělila titul „Zasloužilý učitel“. Do důchodu
odešel po 48 letech práce v 67 letech.
Vlastenec Vojtěch Bubílek zemřel dne
23. září 1993 v Praze ve věku devadesáti let. Urna s jeho ostatky je uložena
na bystřickém hřbitově, ve městě, kam
se rád a často vracel.
Za svůj neohrožený postoj v období 2.
světové války byl dekorován „Čs. vojenskou medailí za zásluhy I.stupně“, “Čs.
medailí za chrabrost“ a “Čs . válečným
křížem 1939“.
Radomír Slováček

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

Den matek...
Den matek má svůj původ ve starém Řecku, kde byla uctívána bohyně Rhea,
matka všech bohů. Také staří Římané konali obřady, kterými uctívali a oslavovali
Cybele, taktéž matku všech bohů. První zprávy o předchůdci nynějšího 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 USA poprvé
v roce 1872 Den matek navrhla oslavovat Julia Ward Howe jako den míru. Roku
1913 Kongres USA navrhl slavit každoročně vždy druhou květnovou neděli jako národní svátek věnovaný matkám.
V Československu Den matek prosadila emancipovaná předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masaryková v roce 1914. Ale až v roce 1922 se
se svátkem seznamuje československá veřejnost a to právě prostřednictvím takzvaných vojenských domovů, jež u nás řídila americká YMCA (Křesťanské sdružení
mladých lidí). Poprvé se ale slavil až 13. května 1923 v brněnském středisku Vesna
Křesťanské asociace mladých žen (YWKA). Po únoru 1948 byl Den matek oﬁciálně
nahrazen Mezinárodním dnem žen, i když v mnoha českých rodinách druhá květnová
neděle jako Den matek neupadla v zapomnění.

=

Zastupitelstvo města Fryštáku
přeje všem maminkám k jejich velkému svátku
hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a úsměvů
jejich milovaných ratolestí.

Víte, že ....
1. květen
3. květen

3. květen
5. květen
8. květen

9. květen
11. květen
15. květen
17.
18.
21.
22.
24.
25.

květen
květen
květen
květen
květen
květen

28. květen
29. květen
31. květen

Svátek práce (svátek ČR) - výročí boje amerického proletariátu v roce
1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. internacionály
Den Slunce
Světový den svobody tisku, poprvé slaven roku 1991 z iniciativy sdružení
Reportéři bez hranic
Světový den astmatu a alergie, vyhlášen Globální iniciativou pro astma
a Evrop. federací sdružení astmatiků a alergiků, v ČR slaven od r. 1999
Květnové povstání českého lidu (významný den ČR)
Den vítězství (státní svátek ČR)
Mezinárodní den Červeného kříže - výročí narození Henriho Dunanta, zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1955
Den Evropy, slaví se z rozhodnutí Evropské rady v roce 1985
Svátek matek (2. neděle v květnu), slaví se od roku 1914
Den rodin (významný den ČR)
Mezinárodní den rodiny, vyhlášen Valným shromážděním OSN v r. 1995
Světový den informační společnosti
Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978
Světový den kulturní rozmanitosti
Mezinárodní den biologické rozmanitosti
Světový den národních parků
Den Afriky - výročí založení Organizace africké jednoty v roce 1963
Mezinárodní den pohřešovaných dětí, slaví se od roku 1986
Mezinárodní den počítačů, připomíná se den v roce 1950, kdy matematik
Alan Mathison Turing zveřejnil svůj koncept umělé inteligence
Mezinárodní den mírových jednotek OSN
Světový den bez tabáku, vyhlášen v roce 1989

FINANČNÍ PORADNA SVAZU DŮCHODCŮ
informuje
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, TP, senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi.
Kontaktní místo:
FRYŠTÁK – MĚSTSKÝ ÚŘAD (foyer, obřadní síň)
ÚŘEDNÍ DEN – pondělí – 13.00 – 15.00

!!! NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE POTŘEBA !!!
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L U KOVEČ K A

EVIDENCE OBYVATEL

Nejmilovanějšímu koutku světa, LUKOVEČKU

JUBILANTI

Milovaný Lukovečku!
Milá naše dědinko,
kdybychom tě mohli k srdci
přitisknout! Jen malinko!

Jarmila Macháčková
Ing. Ludvík Nejedlý
Ladislav Plhák

60 let
60 let
60 let

Vzpomínky
na život...
Obec Lukoveček vydala v dubnu
tohoto roku publikaci „Vzpomínky na
život v Lukovečku“ autorky rodačky
Františky Šmídové.
Materiál v podobě rukopisu byl získán od pana Miroslava Ticháčka, který
je synem autorky.
Brožura popisuje život paní Šmídové od dětských let až ke sklonku
života. V textu je často vzpomínaná
její stařenka paní Františka Ticháčková, která zaujala důležité místo v jejím
životě.
Vzpomínky popisují život v chudých staveních naší vesnice a přibližuje dnešním lidem život a zvyky na
počátku XX. století. Dozvíte se např.
zajímavosti o lukovečské kuchyni, způsobu oblékání, jak se žádalo o nevěstu, anebo jak se provádělo rozloučení
se zesnulými. Publikace je zajímavým
přínosem a obohacením historie naší
obce.
SV.

Jsi nám nad vše v světě drahý, ,
jako rodný otec, máť,
kdo se ve tvém klínu zrodil
nechce se tě nikdy vzdát!
Tvé domky, jak náruč květů
do zeleně vpletených,
jak na podzim chomáč listí
na hromádku smetených,
z níž se větru podařilo
odvát sem, tam jeden list,
opodál je v pažit vsadit
do vhodnějších pro ně míst.
Na jaře, když rozpučí se
v sadech každý stromů květ,
v záplavě té bílé krásy,
tvých střech ani nevidět.
V podvečer, když rozlévá se
sladká vůně šeříků,
„dobrou noc“, když ptáček kdesi
zacvrliká v keříku,
když nad tebou hvězdy září
v inkoustové hladině,
spokojeně podřimuješ
jako děcko na klíně.

Když na chvíli probudí tě
mladé chasy bujný smích,
přivřeš oči s pochopením.
Dobře víš, proč náhle stich!
Někdy rozzlobí tě trochu
odkudsi psa hlučný hlas,
nakonec se se vším smíříš
a v sen ponoříš se zas.
Dědinko má, ty tu naši
lásku dávno dobře znáš!
Všechny v náruč přitahuješ,
všechny stejně ráda máš.
Všichni jsme tu tvoje děti,
všechnys nás vychovala,
v dětství v klíně všechny krásy
pro nás jsi schovávala!
Když nás život tvrdě tlačil,
balsám v rány kapala,
když se na nás štěstí smálo,
radost v jevo dávala.
Po létech, až život skončí,
Pán nás z světa odvolá,
lásku svou mu odkážeme.
Jistě jí neodolá!
F.Š.

Ukázka z publikace >

Františka Šmídová ve věku 82 let
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SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)

RYCHLE, LEVNĚ, BEZ SOUDU
Dnes se spouští nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů. Jeho cílem je zlepšení přístupu
spotřebitelské veřejnosti ke spravedlnosti – poskytuje jí účinné prostředky
k uplatnění jejích práv.
Speciﬁkem spotřebitelských sporů je
to, že se většinou jedná o spory relativně nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost soudního řízení mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných práv
odrazuje. A právě na absenci účinných
mimosoudních prostředků k realizaci
spotřebitelských práv reaguje projekt
podporovaný ministerstvem průmyslu
a obchodu.
Řada spotřebitelů, kteří s dotazy
ohledně odmítnutých reklamací SOS
kontaktují, se na soudy již neobrací.
Znamenalo by to pro ně nejen další
ﬁnanční náklady, ale také perspektivu vleklého sporu, na jehož konci sice
mohou zvítězit, podnikatel ale mezitím
může svou činnost ukončit…“, říká
Jana Teplá, právnička SOS.
Nový systém mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů stojí na třech
pilířích – kontaktu sporných stran za pomoci kontaktního místa a předání kvaliﬁkované informace, mediaci a speciálním rozhodčím řízení. SOS – Sdružení
obrany spotřebitelů bude vedle Hospodářské komory ČR a dalších spotřebitelských organizací poskytovat poradenství na úrovni kontaktních míst.
Celý systém je založen na principu
dobrovolnosti a ten vzbuzuje v očích
mnohých jistou nedůvěru. Kritici systému nevěří, že strany – zvlášť podnikatelé – budou mít o účast v systému
zájem. Motivace obou stran může být
ovšem různá, protože systém nabízí několik výhod. Tou nejvýznamnější bude
zřejmě výrazná úspora času (předpokládaná délka řízení je 60, maximálně 90
dnů) a nákladů (poskytnutí kvaliﬁkované
informace na kontaktním místě je zcela zdarma, rozhodčí řízení je zpoplatněno). Pro podnikatele může být motivem
snaha o zachování dobrých vztahů se
zákazníky.
„Podnikatelé se do systému dobrovolně hlásí a prezentují to jako svou
přednost – deklarují ochotu řešit spory

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

se zákazníky smírnou cestou. Na trhu
pak získávají konkurenční výhodu oproti
ostatním. Zahraniční zkušenosti ukazují, že přesto, že účast není v systému
povinná, podnikatelé se dobrovolně
účastní,“ dodává Jana Teplá.
Systém nezasahuje do fungujících
způsobů mimosoudního řešení sporů,
proto bude možné i nadále řešit spory
mimo systém podporovaný MPO v klasickém rozhodčím řízení prostřednictvím
mediátora nebo ﬁnančního arbitra.

TISKOVÁ ZPRÁVA SOS
A CELNÍHO ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC
V současné době se množí případy,
kdy jsou v různých městech zveřejňovány plakáty a letáky velkých prodejních
akcí, na nichž je nabízeno k prodeji „zabavené zboží z celních skladů“. SOS
upozorňuje, že jde o klamavou reklamu
a spotřebitelé by měli nakupovat na podobných akcích velmi obezřetně.
K výše uvedeným informacím Celní
ředitelství v Olomouci sděluje, že se
v žádném případě nejedná o zboží „zabavené z celních skladů“. Pokud by šlo
o zboží zajištěné celní správou, nemůže být prodáváno prostřednictvím třetí
osoby. Celní správa České republiky
prodává zboží pouze formou veřejných
dražeb. Jejich termíny jsou zveřejněny
na webových stránkách CS i na elektronických úředních deskách celních
úřadů. Pracovníci Celního ředitelství
Olomouc seznámili s výše uvedeným
zjištěním Českou obchodní inspekci i
Krajský živnostenský úřad v Olomouci.
SOS se domnívá, že jde minimálně
o klamavou reklamu ze strany prodávajícího. Ta má zřejmě vyvolat dojem,
že se jedná o zboží jiné kvality, než ve
skutečnosti je. „Při všech těchto nákupech by si měli spotřebitelé zboží nejen pečlivě prohlédnout, ale pohlídat si
i, zda podnikatel plné své informační
povinnosti a udává např. i adresu, kde
je možné zboží reklamovat či vyměnit
– pokud jsou akce tzv. mimo prostory
obvyklé k podnikání. To právě v těchto
případech bývá a pak má spotřebitel
právo zboží vrátit bez udání důvodu do
14 dnů od převzetí,“ upozorňuje tisková
mluvčí SOS Ivana Picková.

V současné době se tyto akce konají
na Moravě (Přerov), ale dá se předpokládat, že podobní podnikavci nabízejí
zboží i v jiných regionech České republiky.

REKLAMACE KOČÁRKU
DOTAZ:
Chtěla bych se zeptat na reklamaci
kočárku. V zadní části, kde se dotýká
látka konstrukce nám na dvou místech
praskla látka na potahu a je vidět, že
se bude dál párat potah. Je možné reklamovat tuto vadu? Podle mě, je to
špatně konstrukčně vyřešeno. Ptala
jsem se v obchodě, kde jsem kočárek
kupovala a řekli mi, že už to někdo reklamoval a že odpověď servisu byla, že
je to používáním. A ještě jeden dotaz,
máme v případě reklamace právo požadovat náhradní kočárek?
Děkuji Š. H.
ODPOVĚĎ:
Závadu samozřejmě reklamujte a pokud stanovisko prodávajícího bude zamítavé, kontaktujte soudního znalce, dohodněte si s ním prohlídku kočárku, aby
zkontroloval, čím byla vada způsobena.
Pokud zjistí, že byla způsobena vadou
materiálu nebo výroby a nikoliv vaším
zaviněním, nechte si vyhotovit nezávislý
posudek. Ten musíte nejprve uhradit,
ovšem pokud vyzní ve Váš prospěch,
máte nárok na jeho proplacení od prodejce na základě § 598 Občanského
zákoníku. Ceny za posudek se pohybují
u jednoduchých věcí v řádu stokorun,
u složitějších případů pochopitelně více.
Seznam znalců najdete na www.justice.
cz nebo u kteréhokoliv soudu. Kočárky
posuzuje rovněž Strojírenský zkušební
ústav (http://www.szutest.cz/kontakty/). Se znaleckým posudkem máte
velkou šanci na úspěch. Naopak prodávající riskuje, že místo pouhé částky
za zboží bude muset platit třeba i podstatně více. Doporučuji proto s tímto
záměrem i jeho důsledky seznámit prodejce předem. Na zapůjčení náhradního
kočárku po dobu reklamačního řízení
nárok bohužel nemáte.
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POZVÁNKA
Mateřská škola Fryšták,
Komenského 344
předškolní zařízení pro děti
si Vás dovoluje
co nejsrdečněji pozvat
na

OSLAVY

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

HURÁ
NA
KARNEVAL

otevření
nové školní zahrady
úterý 6. 5. 2008 14,30 hodin
na školní zahradě.
***
PROGRAM:
Oﬁciální zahájení oslav
Vystoupení dětí mateřské školy
Prohlídka prostor MŠ Fryšták
Posezení na školní zahradě
Soutěže pro děti

Občanské sdružení Věneček
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na
celodenní rodinnou akci

II. PUTOVÁNÍ
POHÁDKOU
které se uskuteční v sobotu
24. 5. 2008 od 10 hodin
v Horní Vsi
v parku u Myslivecké chaty
Připravujeme pro Vás:
břišní tanečnice, skupinu historického boje, aerobic, kouzelníka, přijedou
hasiči se svým vozem, skákací hrad,
jízda na čtyřkolce, jízda na koních
a spousta další zábavy.
Vstupné - děti 20 Kč / dospělí 40 Kč
Bohaté občerstvení všeho druhu
bude zajištěno!
placená inzerce

Máte 2hod. denně čas?

Pracovní příležitost
na PC
www.pracezdomu.com
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V sobotu 29. 3. 2008 proběhl
v sále ZDV Fryšták Dětský jarní karneval, který uspořádalo OS Věneček
při MŠ Fryšták.
Karneval zahájili žáci 6. třídy pod
vedením pí. učitelky Šafářové krásným country tancem. Zadovádět si
přišlo přes 100 dětí v různých pestrobarevných maskách. Nechyběly princezny, rytíři, kouzelníci, šašci, indiáni
a spousta a spousta dalších.
Pro děti byly připraveny soutěže
a hry, také malé odměny a v neposlední řadě veselá hudba k tancování.
O dobrou muziku se postaral p. Lukáš
Plšek z Kostelce. A co by to byl za karneval bez tomboly! Zde bylo díky sponzorům připraveno přes 350 cen.
V průběhu reje masek milá porota,
ve složení p. Zbranková, p. Talašová,
p. Šantrůčková vybrala 12 nejhezčích
a ještě 5 výjimečných masek. Jejich
úkol nebyl vůbec jednoduchý a za to
jim moc děkujeme.
Na vítěze, kteří měli zájem a nebáli
se, čekala zajímavá jízda v policejním
voze. Ostatní děti dostaly balíčky plné
sladkostí, jako cenu útěchy.
O bohaté občerstvení se výborně
postaral p. Jaromír
Němec.
Chtěla bych touto
cestou
poděkovat
všem dobrovolníkům,
kteří nám s karnevalem pomohli.
Největší dík posílám všem sponzorům, kteří podpořili
naši akci.
Za OS Věneček
Zdeňka Vidlářová
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Z Á K L AD N Í

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

Mezinárodní
matematická soutěž
KLOKAN
Žáci naší školy se ve čtvrtek 27.
března zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan 2008.
Při soutěži si ujasnili, zda mají úsudek, popřípadě dobrý odhad. Soutěžilo
se ve 4. kategoriích. Cvrček 66 žáků
2.-3. třídy. Klokánek 62 žáků 4.- 5. třídy.
Benjamín 90 žáků 6.-7. třídy a nakonec
Kadet 94 žáků 8.-9. třídy.
Výsledky:
CVRČEK
1. Kristýna Ševčíková 3.B
2. Zuzana Hanačíková 3.A
3. Jakub Kočenda 2.B
Radim Tkadlec 2.B
KLOKÁNEK
1. Kateřina Běláková 5.A
2. Denisa Šafaříková 5.A
3. Sára Váňová 5.A
Michaela Skaličková 5.A
BENJAMÍN
1. Ondřej Štefanko 7.A
2. Martin Krajča 6.B
3. Lucie Gettlerová 7.B
KADET
1. Michaela Brázdilová 8.B
2. Eva Jantulová 8.B
3. Ondra Tomšů 8.B
Mgr. Jana Hájková

OJEDINĚLÁ VÝSTAVA S POUTAVOU BESEDOU
V úterý 11. 3. 2008 se nám naskytl jedinečný pohled. Zhlédli jsme totiž úžasnou
výstavu hasičské výzbroje a potřeb, jejímž autorem byl pan Antonín Stach, hasič
z povolání.
A bylo se opravdu na co dívat. Některé exponáty byly i desítky let staré. Tato soukromá sbírka je jediná svého druhu a majiteli trvalo více než deset let, než tolik kusů
„hasičského nádobí“ získal a často i pracně opravil. Dnes sbírka čítá několik desítek
helem, uniforem, opasků, ale i historické dýchací přístroje, pohlednice s různými
druhy automobilů a mnoho dalších zajímavých věcí. „ …a všechno jsou to originály,
žádné kopie …“, podotkl pan Stach, když jsme se ho ptali na pravost vystavených
předmětů. Jsou to tedy vzácné věci a některé mají hodnotu i desítek tisíc korun.
Pan Stach, náš průvodce výstavou, nám také poradil, jak se máme zachovat
v nebezpečných situacích a při případném vzniku požáru. Žákům všech tříd se užitečně strávené odpoledne velmi líbilo a po asi hodinovém povídaní odměnili autora
výstavy velkým potleskem, který mu určitě právem patří.
Jakub Přívara, 9.B

Ve dnech 17. a 18. března proběhl přebor žáků II. s tupně v basketbalu.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:děvčata mladší, chlapci mladší - 6. a 7.
třídy, děvčata starší, chlapci starší - 8. a
9. třídy
Za každou třídu soutěžilo družstvo složené z libovolného počtu hráčů. Při zápasu

bylo na hřišti 5 hráčů, ostatní střídali. Hrálo se podle základních pravidel basketbalu, systémem „každý s každým“.
A kdo se stal přeborníkem školy?
Chlapci z 6. B a děvčata ze 7. A
v kategorii mladších žáků, chlapci z 9.
B a děvčata z 8. B v kategorii starších
žáků.

Přebor ZŠ Fryšták v basketbalu
13

D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Slavík zpívá v háji, až za tepla v máji
Liturgický svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů
se slaví 24. května. Celý ústav vyrukoval na pouť na
posvátný Hostýn, vzdálený od Fryštáku asi 3 hodiny
pěšky. Šli všichni, jen ředitel zůstal doma hlídat. Don
Stuchlý přes svých 59 let šel v čele jako kapitán. Šlo se
přes Lukoveček, pak lesem na Ráztoku, pak do Rusavy,
z Rusavy se všichni škrábali do strmého kopce a pak
nakonec vzali hostýnský kopec ztečí. Byla to námaha,
všichni byli důkladně spocení, ale radost byla veliká a
zbožnost ještě větší.
Don Stuchlý se zavzpomínal, jak kdysi ve vzdáleném
roce 1894 šel na Hostýn z druhé strany, od Bystřice,
jak ho tam honil pes. Kolik událostí přeletělo od té
doby přes jeho už silně prokvětlou hlavu! A co ho ještě
čeká? Marné bylo snažit se předvídat budoucnost, lepší bylo složit všechno do rukou
Božích a Panny Marie a jít dál, jak Pán Bůh bude chtít a ukazovat. O jedno však prosil
Matičku Boží, jak ji něžně nazýval v kázáních, v dopisech i v soukromých rozhovorech,
aby ve všem stála při něm a při díle, které budoval.

Co bylo
Teplé počasí nás pozvalo na venkovní práce. Areál DISu je velký, je co dělat. Letos bychom rádi dodělali prostor
kolem nového hřiště a kolem garáží.
Spoléháme na Staré páky, které přijely
koncem dubna na brigádu. Až v dalším
čísle bude podrobná reportáž. Má se
sjet na 40 chlapů různých profesí i s
„vercajkem“.
Podařilo se nám ze salesiánského
archívu zapůjčit staré kroniky a třídní
knihy. Úvodník byl zaměřen na slavení
svátku Panny Marie Pomocnice křesťanů. A jak to vypadlo v roce 1939:
15. 5. začali jsme novénu k Panně
Marii. Večer na chodbě před obrazem
před večerními modlitbami po mariánské písni mají kvintáni promluvy k P. Marii. Pak jsou večerní modlitby a slůvko.
Kvartáni a kvintáni od velikonoc bývají
ve studovně do ¾ 10 hod večer a vstáváme (představení o ½ 5 hod) o 5 hod.
O ½ 6 hod. jest společná mše svatá,
pak studium do ½ 8 hod, snídaně, škola
do 12 hod.
18. 5. odpoledne přenesena socha
P. Marie Pomocnice do fary. Všichni jsme
se zúčastnili v tomto prvním dni tříden-

ní přípravy na svátek P. Marie májovými
pobožnostmi.
19. 5. o ½ 6 hod ráno odjelo 7 kleriků do Kroměříže na maturitní zkoušky: Vitásek, Ondrášek, Mikulík, Pustka,
Škorpík, Langer a Fabík.
21. 5. svátek P. Marie Pomocnice. Při
slavné mši svaté zpívali naši chovanci a
děvčata missam de Angelis, jež se líbila dokonce i panu Astrovi. Na oběd byl
pozván pan farář, kostelník a varhaník.
O ½ 3 hod byly slavné nešpory. Po nešporách měl pan ředitel kázání a svěcení oratoriánského praporu darovaného
rodinou Kocourkovou a Raškovou. Pak
bylo slavné požehnání a šlo se průvodem se sochou kolem náměstí na dvůr.
Hrála hudba a doprovázela zpěv. Na dvoře byla akademie

Co bude
7. –11. května
Poutní vandr
Každý kdo putuje, nalézá, každý kdo
se umí dívat, opravdu uvidí a každý kdo
věří, to jednou dokáže (možná vcelku blbost… ale děsně to funguje!!!).
Tentokrát naše putování nezačne
tam, kde lišky dávají dobrou noc, ale
tam kde to nocí všechno začíná! Poku-

síme se podívat do kuchyně Tomu, který
to všechno stvořil. Na to, aby se nám to
povedlo, budeme mít k dispozici vercajk,
který dokáže rozeznat plamen svíčky na
vzdálenost 20 000 kilometrů. Protože je
to poutní vandr, putování přírodou nás
rozhodně nemine, stejně jako návštěva vzácných historických i starověkých
míst.
Vede: Karel Macek, Luděk Řezba
a Pavel Kosmák
7. června
DISFEST 5 Aneb
plaveme proti střednímu proudu..
5. ročník hudebního MINI FESTIVALu
ve Fryštáku. K tanci a poslechu rock,
bigbít, folklór, alternativa… Festivalové
hvězdy: 3 tuny, Mirečkovi sekeráše, Apoache, aj. Překvapení: možná přijede i…
TRABAND
Vede: František Bezděk
a Martin Suchomel
12. - 15. června
Soča a Koritnica
Soča (WW II-IV) patří k nejkrásnějším
řekám Slovinska – hluboká údolí a soutěsky, velké balvany a vysoké stupně.
Je proslulá svojí modrozelenou barvou,
která kontrastuje s bílými vápencovými
skalami.
Koritnica pramení pod Mangrtem
(2678 m – možnost výstupu) a nabízí
plavbu na rychlé vodě úzkou soutěskou
až na soutok Soči. Odvážlivci můžou
zkusit i canyoning. Min. věk 18 let
Vede: Pavel Kosmák,

Květ(i)nový DISKarneval
Zveme všechny současné i budoucí příznivce
veselí, karikatur, převleků a her
na karneval uskutečnivší se v sále
Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
***
Veškeré bujaří bude zahájeno
v neděli 4. 5. v 15 h 30 min. přehlídkou masek
a jejich „obhajobou“, jehož součástí musí být
i souboj o „nejlepší“ masku. Chybět nebude ani
hudba, spousta her a hříček a také malá tombola.
Předpokládaný konec oficiálního bujaří jest v 18
h (ale pevně doufáme, že v sobě načerpané veselí
uchováte pro celé letošní jaro…).
***
Symbolické vstupné pro „zamaskované“
je 5 Kč, pro „civilní jedince“ 30 Kč.
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HRÁDEK
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Hrádek ve Fryštáku se stal
úspěšným předkladatem projeku Evropské unie „I já chci být samostatný“. Cílem projektu je rozšířit nabídku činností
pro naše uživatele, tj. děti i dospělé osoby se sníženými rozumovými schopnosti
nebo s kombinovaným postižením. Projekt jsme rozjeli v červenci 2006 a bude
končit v květnu tohoto roku.
Prostřednictvím projektu jsme se zaměřili na rozvoj dovedností a návyků našich uživatelů. Mohli jsme tak obohatit
stávající terapie o nové prvky a zavést
terapie zcela nové (pracovní-ergo, umělecká-arte a terapii bazální stimulace).
Díky projektu jsme mohli přijmout novou
pracovnici na pozici instruktora v terapeutické dílně. Proběhla také odborná školení pracovníků a zakoupili jsme nové
pomůcky týkající se např. bazální stimulace, což je relaxační metoda doplněná
o speciální cvičení a masáže. Jednalo
se například o vodní lůžko, jízdní kola,
sportovní dresy či stojany na kreslení.
Z nových terapií mají uživatelé radost. „Uživatelé rozšířili své pracovní
možnosti. Jsou velmi spokojení s novými
metodami. V poslední době jsme udělali
i výstavy jejich prací v rámci našeho domova. Do budoucna plánujeme i veřejné
výstavy, např. v rámci Dne hudby,“ říká
pracovnice Domova Lenka Smažinková.
Projekt využilo 37 uživatelů Domova,
kteří teď mají větší možnosti k vyjádření
sebe sama. Jednu uživatelku jsme mj.
připravili na život v domě na půli cesty,
jeden uživatel se v současné době připravuje na to, jak se může uplatnit na

trhu práce. Díky projektu jsme obnovili
a nadále prohlubujeme spolupráci s mateřskou školou ve Fryštáku nebo s domovem důchodců.
Mgr. Zdeňka Vlčková, ředitelka
Občanské sdružení Klub důchodců
Fryšták ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Fryštáku připravují na

pondělí 19. 5. 2008
BESEDU NA TÉMA
FRYŠTÁCKÉ DĚJINY.
Přednáší kronikář města PhDr.
Česlav Zapletal.
Beseda se koná v jídelně Penzionu ve Fryštáku od 17.00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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23. května 2008, Zlín

Přehlídka
pracovních příležitostí

– VÁŠ ÚSPĚŠNÝ START
Cíl: prezentace firem, resp. nabídky volných pracovních míst směrem k uchazečům o zaměstnání,
zájemcům o zaměstnání a široké veřejnosti.
Místo konání:
Čas:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Dětský maškarní karneval
na Vítové

e

Pod vedením osadního výboru se uskutečnil
4. dubna 2008 dětský maškarní karneval, konající se jako obvykle ve víceúčelovém zařízení na Vítové.
Jak to bývá zvykem sešlo se tu mnoho dětí v zajímavých
maskách. Děti v doprovodu rodičů byly veselé a dosyta se vydováděly. Na začátku jsme zhlédli vystoupení dětského aerobiku, pod vedením paní Váňové.
Dále následovala volná zábava dětí spojená s diskotékou.
Akce byla zakončena bohatou tombolou. Všechny zúčastněné
dětské ratolesti dostaly sladkou odměnu ve formě „ﬁdorkové
medaile“. Těšíme se na další – nejen dětské akce.
Radomír Slováček

Sportovní hala Novesta Zlín
10:00 – 18.00 hod.
Úřad práce – Institut trhu práce
577 577 181
michaela.greplova@zl.mpsv.cz

Akce se uskuteční pod záštitou
ředitele Úřadu práce ve Zlíně
Ing. Zdeňka Semeráda
a náměstka hejtmana Zlínského kraje
Mgr. Josefa Slováka.

Prodáváte či kupujete

nemovitost?
Realitní makléřka
nabízí své služby.

Informace
na tel. 777 595 171
Hana Santo

Platby daně z nemovitostí
v roce 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím roku
2008 bude daňová správa využívat
nový způsob zpracování a distribuce
daňových složenek pro platby daně
z nemovitostí.
Ve většině případů budou daňové
složenky zpracovávány centrálně podle
územní působnosti jednotlivých ﬁnančních ředitelství a rozesílány daňovým
subjektům hromadně prostřednictvím
dodavatelské ﬁrmy, nikoli jednotlivými
ﬁnančními úřady. Vzhledem k tomu je
možné, že daňoví poplatníci obdrží daňovou složenku v pozdějších termínech,
než-li tomu byli zvyklí v předchozích letech.
Pramen: www.mfcr.cz

tkání
e
s
é
k
s
Valaš
8

200

Klub důchodců ve Fryštáku pořádá
jednodenní zájezd do Velkých Losin a
Dlouhých Strání (přečerpávací stanice v Jeseníkách) dne 18. 6. 2008.
Cena zájezdu pro členy klubu 200,a pro nečleny 370,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava autobusem a dvě vstupenky. Zájemci se mohou hlásit na tel.
731 110 246 nebo poslat SMS, případně písemnou přihlášku vhodit do
pošt. schránky v Penzionu ve Fryštáku,
byt č. 415 (pí. Krajčová).
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PROČ?
Ptám se – PROČ vadí některým asi
mladým lidem, kteří navštěvují zábavy,
patníky s odrazkami kolem cest? Tyto
slouží všem účastníků silničního provozu k bezpečné jízdě. Po Velikonocích
se spousta těchto patníků ocitla vytrhaná a naházená v poli kolem silnice
od Špice v Horní Vsi směr na Lukov.
Nezáleží Vám na životech a zdraví nejen řidičů, ale všech, kteří tyto silniční
komunikace užívají?!?
A ještě jedno – PROČ se ztrácejí
na fryštáckém hřbitově růžice z konví? Vždyť nejsou tak drahé, aby si je
někdo nemohl koupit a odnášel si
je domů! Slouží všem návštěvníkům
hřbitova ke kvalitnímu zalévání!
A. Jurčíková

Osadní výbor Vítová
pořádá
dne 1. června 2008

DĚTSKÝ DEN
od 14.00 hodin
v multifunkčním zařízení
obchodu na Vítové.
***
Program:
SOUTĚŽE V PŘÍRODĚ.
Odměny a občerstvení zajištěno.
Žádáme občany o spolupráci
při pořádání akce
a také o případný
sponzorský příspěvek.
INFORMACE NA TEL. 777 672 070

Zhubněte zdravě, bez diet a navždy!
PORADENSTVÍ ZDARMA

www.hubni.eu

tel: 776 085 308

Klub maminek
Program na květen 2008
6. 5. – První pomoc u dětí, povídání s pí
Katkou Raševovou, která pracovala
na ARU.
13. 5. – Pokračování besedy se Šárkou
– jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
20. 5. – Říkanky, hry a písničky s dětmi
27. 5. – Jdeme s dětmi na hřiště
Mimořádné akce:
15. 5. čtvrtek v 17 hodin /Den rodiny/ - Setkání starosty s rodiči ve školní
jídelně, 16. 5. pátek od 17 hodin - Slíbené smaltování se Šárkou, materiál
zajištěn/výroba šperků/, 22. 5. čtvrtek
- v pravidelnou otevírací dobu Klubu maminek bude kosmetická poradna s Míšou!
Připomínáme otevřené čtvrtky, kromě 1. 5. a 8. 5.

NOVÝ PRACOVNÍ PORTÁL
Od 1. 4. 2008 byl spuštěn nový
pracovní portál www.pracenazlinsku.
cz, který se zaměřuje na Zlínský kraj
a okolní okresy. Pracovní portál nabízí řadu prvků, které jsou v této oblasti
novinkou. Například vyvinutá technologie zveřejnění životopisu Secure CV,
která chrání identitu uchazeče a zároveň poskytuje veškeré nutné informace jako odborná kvaliﬁkace, vzdělání,
získaná praxe atd. Firma, která hledá
zaměstnance má možnost využít celé
řady nástrojů jak zatraktivnit nabídku
práce od bezplatného zveřejnění proﬁlu ﬁrmy (o ﬁrmě, fotogalerie, články s
možností příloh) až po kompletní řešení na míru.
placená inzerce

STEP by STEP in ENGLISH
DOUČOVÁNÍ A VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
ANGLICKÁ KONVERZACE S LEKTOREM Z USA

•
•
•
•
•
•

Angličtina pro začátečníky i pokročilé
Jazykový program pro děti předškolního i školního věku
Zajišťujeme také ﬁremní výuku
MIKROSKUPINY 2 – 6 osob
Variabilní rozvrh – volba dne i hodiny pro Vaši lekci
Možnost výuky ve Vašich prostorách

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 777 210 031
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Den otevřených dveří ve Zlínském kraji
u příležitosti DNE MUZEÍ A GALERIÍ
• ve čtvrtek 15. května 2008
Muzeum luhačovického Zálesí
Muzejní noc v Luhačovicích - Černá hodinka s Eduardem Ingrišem
• v pátek 16. května 2008
Hrad Malenovice
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od centra města Zlína
(hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
stálé expozice
- Hrady jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804–1945, Dřevo, proutí, sláma
v tradiční rukodělné výrobě
• v pátek 16. května 2008
ZÁMEK ZLÍN
Prohlídka výstavy Tajemný jednorožec s výkladem
- program v návaznosti na výstavu „Pojďte s námi objevovat starý Zlín“ v přednáškovém sále muzea
- expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
- expozice Zlínské ﬁlmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
• v pátek 16. května 2008
Obuvnické muzeum
Noc v muzeu - od 20.00 do 22.00 hodin – vstup zdarma
Obuvnické muzeum - otevřeno: 10-12, 13-17 hodin – vstup zdarma
objednávky: Mgr. Miroslava Štýbrová /577 522 225/ m.stybrova@seznam.cz
• v pátek 16. května 2008
Expozice Bydlení v baťovském Zlíně
Noc v muzeu - od 20.00 do 22.00 hodin – vstup zdarma
• sobota 3. května v 16 hodin
Vernisáž výstavy

velký výstavní sál muzea

3. května – 31. srpna 2008
Výstava je putovní, tvůrci jsou z Moravského zemského muzea Brno. Na této
výstavě je zachycen vývoj vědy a lidského vnímání přírody a tajemna, které nás obklopuje čím dál méně. Lidé dříve vnímali zkameněliny jinak než v současnosti. Neměli tolik zkušeností a poznatků a zdálo se jim, že jsou to věci spojené s mytologií
a tajemnem. Řady předmětů se báli, řadu z nich uctívali. Setkáme se tu s kostmi
Kyklopů a různých obrů (věda došla časem k poznání, že se jedná o kosti mamutů,
lebky slonů), rohy boha Amona (amoniti), Petrovy jazyky (žraločí zuby), jednorožcem,
bazilišky, dráčky a spoustou jiných zajímavostí, které možná bohužel už současná
věda odhalila a racionálně pojmenovala a vysvětlila.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Plán výstav na rok 2008
• DŮM UMĚNÍ – výstavní sál
V. Nový zlínský salon 2008, 13. květen – 7. září 2008
Skupina Rubikon – skleněná plastika, 23. září – 30. listopad 2008
České a slovenské umění 60. let, 9. prosinec 2008 – únor 2009
• ZLÍNSKÝ ZÁMEK – 2. patro
Graﬁcký kabinet
V. Nový zlínský salon 2008, 13. květen – 7. září 2008
Michal Bauer, 16. září – 17. listopad 2008
Petr Kunčík, 25. listopad 2008 – únor 2009
České malířství a sochařství 20. století ze sbírek KGVU ve Zlíně
od 7. října 2008
• 12. BUDOVA TOVÁRNÍHO AREÁLU
V. Nový zlínský salon 2008, 13. květen – 7. září 2008
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 12, 13 - 17 hodin
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních prostor galerie.

První Nový zlínský salon byl slavnostně otevřen 25. dubna 1996 prezidentem Václavem
Havlem. Jeho veřejná vernisáž v Domě umění ve
Zlíně pak proběhla následný den, přesně v den
60. výročí zahájení 1. Jarního zlínského salonu
soudobého československého umění, pořádaného ﬁrmou Baťa. V letech 1936 – 1948 proběhlo
celkem 11 zlínských salonů.
Obnovené, trienálně pořádané zlínské salony,
ať už Nový zlínský salon, anebo vždy následný
rok po něm probíhající Zlínský salon mladých (pro
umělce do třiceti let), se staly logickou a organickou součástí výstavní a akviziční činnosti Krajské
galerie výtvarného umění ve Zlíně, se všemi jejími
přesahujícími, na baťovské tradice navazujícími
významy. Obě přehlídky sice koncepčně vzešly
z původních historických zlínských salonů či tzv.
výstav mladých, musely ale respektovat dnešní,
v mnohém odlišné společenské poměry, stejně
jako umělecké a vůbec oborové potřeby, spjaté
s problematikou aktuální tvorby a současné umělecké scény. Důležitým rysem těchto pravidelně
–trienálně- probíhajících přehlídek současného
umění je skutečnost, že už od počátku probíhají
v duchu jasných pravidel. Mají jasnou, v principu
nemněnou metodiku, v jejíchž intencích probíhá
výběr autorů, výtvarných děl, ale i způsob jejich
prezentace v jednotlivých výstavních prostorách
a katalogu výstavy.
K zásadní proměně salonů došlo až v roce
2005. Úzká spolupráce, kterou zlínská galerie
navázala již před vstupem České a Slovenské
republiky do EU se slovenskými partnery, s předními oborovými institucemi, jednotlivými kurátory
umění a umělci, dodala i zlínským salonům zcela
novou česko-slovenskou dimenzi. Po IV. Novém
zlínském salonu (2005) a IV. Zlínském salonu
mladých (2006) se ten nynější -V. Nový zlínský salon- tak stává v pořadí již třetí společnou prezentací českého a slovenského soudobého výtvarného umění. Rovněž na jeho přípravě se podílela
česká a slovenská odborná jury. Na doporučení
obou jury je v expozicích salonu, na základě vzájemné dohody, představena tvorba 65 českých
a 35 slovenských umělců starších třiceti let.
Všech sto autorů je v instalacích výstavy zastoupeno pracemi, jež vytvořili v průběhu posledních
tří roků. V rámci přehlídky, obdobně jako v případě předchozího Nového zlínského salonu (2005),
probíhají též dvě doprovodné výstavy. Jednak je
to Pocta Adrieně Šimotové, instalovaná v prostorách galerie ve zlínském zámku a ze slovenské
strany Pocta Juraji Bartuszovi, uskutečněná ve
výstavních prostorách 12 budovy zlínského továrního areálu. Odborným dokumentem trvalého
významu, dalším článkem zaznamenávajícím dynamiku proměn výtvarných scén obou zemí, se
bezpochyby opět stane i obsáhlý katalog výstavy,
s řadou podstatných textů vážících se jak k současnému českému a slovenskému výtvarnému
dění, tak k zastoupeným autorům, včetně základních biograﬁckých dat, soupisu vystavených děl
a obrazových příloh s jejich reprodukcemi.
Záštitu nad V. NZS již tradičně převzali hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš a primátorka Zlína
Irena Ondrová. O převzetí záštity byli požádání
rovněž ministři kultury obou zemí.
Ludvík Ševeček
OTVÍRACÍ DOBA:
• Dům umění ve Zlíně 9-12 h
• 2. posch. zlínského zámku 9-12, 13-17 h
• 12. budova továrního areálu 9-12, 13-17 h
Pramen: www.kr-zlinsky.cz
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VELKÉ KINO ZLÍN - KVĚTEN
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

1. – 7. května v 17 a v 21 hodin
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
ČR- 2008-90 minut-premiéra-Falcon-(0)
Film na motivy jednoho z nejoblíbenějších
českých televizních seriálů a knihy Fan
Vavřincové. Komedie pro ty, kteří televizní
„rodinku“ milovali i ty, kteří ji nikdy neviděli... V hlavních rolích Eva Holubová, Jaromír
Dulava, Jiří Mádl, Ivana Chýlková, Marián
Labuda
Režie: Patrik Hartl
vstupné 90 Kč
1. – 7. května v 19 hodin
KULIČKY
ČR-2008-75 minut-prem.-CinemArt-(0)
Povídkový film o tom, jak ženy manipulují
s muži.... Přijďte se poučit. Přijďte pochopit. Film pro muže i ženy.
Režie: Olga Dabrowská
vstupné 90 Kč
5. května v 10 hodin
TOUHA, OPATRNOST
USA/Čína-2007-157 minut-titulky-Blue
Sky Film-(12 )
Eroticky laděný špionážní thriller odehrávající se v Šanghaji roku 1942.
Režie: Ang Lee
vstupné 30 Kč
8. – 14. května v 17 hodin
27 ŠATŮ
USA-2008-109 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Jane miluje svatby. Její vášní je pomáhat
svým kamarádkám s jejich přípravami. Co
ale udělat, když jí sestra překazí tu, jejíž
protagonistkou chtěla být na sama?
Režie: Anne Fletcher
vstupné 90 Kč
8. – 11. května v 19,30 hodin
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
USA-2008-98 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Jack Nicholson a Morgan Freeman coby
dva nevyléčitelně nemocní pacienti, kteří
se rozhodnou, že to v posledních měsících
svých životů ještě pořádně roztočí....
Režie: Rob Reiner
vstupné 90 Kč
12. – 14. května v 19,30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-126 minut-Bontonfilm-(15)
Osudy tří hlavních hrdinů – Učitele, Marie
a Chlapce – jejichž náhodné setkání rozpoutá příběh lásky, přátelství a odpuštění… V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana
Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek Daniel
Režie: Bohdan Sláma
vstupné 85 Kč
15. – 21. května v 17 hodin
+ 19. – 21. dubna i v 19,30 hodin
BOBULE
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(0)
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější – druhou pro mě na kuráž!

V hlavních rolích letní komedie Kryštof
Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš Matonoha, Miroslav Táborský
Režie: Tomáš Bařina
vstupné 90 Kč
15. – 18. května v 19.30 hodin
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
USA-2007-122 minut-tit.-Bontonfilm-(15)
Žádná úniková cesta není bezpečná .....
Film získal ocenění OSCAR: jako nejlepší
film roku 2007, režiséři Ethan a Joel
Coenovi za nejlepší režii a za nejlepší
adaptovaný scénář k tomuto filmu.
Režie: Ethan a Joel Coenové
vstupné 90 Kč
21. května ve 14 hodin
ONCE
Irsko–2006-85 min.-tit.–Bontonfilm-(12)
„Film Once mi dal inspiraci na celý rok
dopředu“ Steven Spielberg, USA Today
Film získal prestižní ocenění OSCAR 2008
za nejlepší píseň Falling Slowly
Režie: John Carney
vstupné 30 Kč
22. – 25. května v 17 hodin
BLÁZNOVO ZLATO
USA-2008-112 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Finn (Matthew McConaughey) a Tess (Kate
Hudson) bývalí manželé se za zajímavých
okolností znovu potkají, aby spolu odhalili
tajemství dávného pokladu, který Finn už
dlouhou dobu hledá....
Režie: Andy Tennant
vstupné 90 Kč
26. – 28. května v 17 hodin
LOVCI DRAKŮ
Francie/Německo/Lucemb.-2008-80 minut-český dabing-HCE-(0)
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem!
Režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak
vstupné 90 Kč
22. – 28. května v 19,30 hodin
CLONA
USA-2008-84 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Uznávaný fotograf Benjamin si se svou
novomanželkou Jane užívají romantické líbánky přímo pod posvátnou horou Fuji.
Když se z jednoho vracejí z výletu, do cesty jim vběhne neznámá mladá žena. Ženu
srazí a i s autem skončí v příkopě. Oba
vyvázli bez škrábnutí, ale po neznámé ženě, jako by se slehla zem....
Režie: Masayuki Ochiai
vstupné 90 Kč

29. – 31. května v 17 hodin
AMORŮV ÚLET
USA-2006-90 minut-titulky-premiéra-(12)
Anderson (Jason Biggs) má skvělý plán
jak požádat dívku svých snů o ruku – drahá restaurace, svíčky, romantická večeře... naneštěstí však všechno dopadne
úplně jinak.....
Režie: Michael Ian Black vstupné 90 Kč
29. – 31. května v 19,30 hodin
ÚTĚK DO DIVOČINY
USA-2007-148 minut- titulky-premiéraBonton-(15)
Příběh Christophera McCandlesse, mladého muže, který odřízl svá pouta s civilizací
a vyrazil směrem na Aljašku.....
Režie: Sean Penn
vstupné 90 Kč
V sobotu v 15 hodin

HRAJEME PRO DĚTI
3. 5. - BROUČKOVA RODINA I.
– 64 minut
Královna Koloběžka I., Cvrček a slepice,
Broučci a Berušky se hněvají, Janínek
v mlze, Broučci staví dům, Broučci z roští, Krtek a raketa, Krtek a buldozer,
Mikeš hrdina
10. 5. - KRTEK A HODINY – 67 minut
Jak jedli vtipnou kaši, Masožravá Julie,
Krtek a hodiny, Modrý pondělek, Krtek
a žvýkačka
17. 5. - MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH III. – 67 minut
O líném Honzovi, Cvrček a slepice, Jak
M+Š navštívili cirkus, Jak Šebestovi přijeli za dcerou, Jak M+Š splnili sen paní
Janderové, Jak se Jonatán stal hrdinou
dne, Jak M+Š se vrátili z prázdnin, Krtek
a vlašťovka
24. 5. - BUDULÍNEK – 60 minut
Kaštánek a Doubek, Budulínek
Mandelinka, Otýlie a 1580 kaněk,
Krušnohorské pohádky I.- Panenka a uhlíři, Jak Kocourkovští potrestali vrabce,
Švec a čert
31. 5. - DÁŠEŇKA I. -– 64 minut
Krtek a ježek, Dášenka 2 - Jak uviděla
svět, Medicína, Dášenka 3 - Jak rostla,
Nehoupat, Dášenka 4 - Co měla na práci,
Bububu
14. 5. v 9,30 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MŠ A RODIČE S DĚTMI
MYŠÍ KOČIČINY - 63 minut
Myší kočičiny, Budulínek Mandelinka,
Můj kamarád tiká, Krakonoš a zkrocení
zlé ženy, Aféra s křečkem, Jak chlop
všechny roboty pomotal, Jak se Herodes
uzdravil
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placená inzerce

Matrika

=

Platit vodné a stočné bezhotovostně se vyplatí

KVĚTEN 2008
JUBILANTI

Marie Ostrčilíková
Filomena Lysáková
Ladislav Štábl
Jiří Hájek
František Hubáček
Alena Láníková
Miroslav Vlček
Ing. Jarmila Kubátová
Josef Sukup
Blažena Plšková
Ivana Lupačová
Anna Kolářová
František Zapletal
Aloisie Hanáková
Marie Juhaňáková
Ladislav Sedlář
Miroslav Mezírka

❂

65 let
93 let
60 let
65 let
93 let
60 let
60 let
60 let
75 let
60 let
70 let
60 let
70 let
80 let
60 let
65 let
75 let

NAROZENÍ

Ondřej Maňas
Sebastian Kavečka
Ondřej Vaškovič

✞ ÚMRTÍ
Irena Bačůvková ve věku 74 let
Josef Karlík ve věku 71 let
Františka Švachová ve věku 87 let
Milena Vlčková ve věku 64 let
***
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku připravuje na čtvrtek
29. 5. 2008 do obřadní síně MěÚ
Fryšták vítání dětí do života.

Vzpomínka
Dne 22. 5. 2008 uplyne smutných
5 let od úmrtí pana Vladislava Staňka
z Fryštáku.
Všem, kteří ho znali a věnují mu tichou vzpomínku děkují manželka Dagmar a děti s rodinami.

Doporučení pro odběratele společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
V rámci zkvalitnění našich služeb nabádáme odběratele společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO), kteří dosud nevyužívají bezhotovostních
plateb vodného a stočného, aby využili níže navržených forem plateb. Bezhotovostní platba je výhodnější z důvodu ﬁnanční a časové náročnosti. Platba složenkou
či v hotovosti přináší nejen časovou zátěž, ale i riziko v nakládání s hotovostí ve
veřejných prostorách. V současné době je možno vybrat si z několika variant plateb vodného a stočného:
1) Využití platby přes SIPO: platba prostřednictvím SIPA je levnější než platba
složenkou bez ohledu na výši placené částky a lze jej využít k platbě faktur i záloh.
K zavedení této služby stačí zajít s občanským průkazem na inkasní středisko
pošty, kde Vám bude přiděleno spojové číslo – SIPO, které pak osobně nahlásíte
na zákaznických centrech MOVO.*
Platby přes SIPO představují zejména pro zákazníky, kteří tento systém využívají i pro jiné platby (např. elektrická energie, plyn, poplatky za rádio a televizi,...),
nejbezpečnější a nejpohodlnější způsob plateb vodného a stočného s minimálními náklady.
2) Inkasní způsob platby: lze využít na platbu faktur i záloh a probíhá automaticky bez Vaší účasti. Stačí nastavit povolení inkasa z Vašeho účtu ve prospěch
účtu MOVO pro vodné a stočné 27-4183950217/0100 a doklad o povolení inkasa předložit na zákaznických centrech společnosti osobně.*
U plateb přes SIPO a inkas není vhodné stanovit příliš nízký limit pro výši hrazené částky, protože v případě překročení limitu není platba provedena.
3) Trvalý příkaz: lze jej využít na platbu záloh. V tomto případě je vhodné osobně sjednat na oddělení smluv v našich zákaznických centrech pevnou-smluvní zálohu, tzn. že její výše bude dle naší dohody až do odvolání neměnná (tzn. nebude
se měnit na základě výše Vaší vyúčtovací faktury).
4) Platba přes terminál SAZKY. Tuto novinku pro Vás naše společnost chystá
uvést do praxe již v tomto roce. K dispozici bude na území naší republiky 3 000
terminálů. Poplatek za jakoukoliv placenou částku je pouze 15 Kč. Platba bude
probíhat na základě sejmutí čárového kódu, který je umístěn na faktuře, nebo
předpisu záloh.
* Pokud nechcete chodit na zákaznická centra osobně a máte přístup k internetu můžete své okopírované doklady zaslat poštou nebo naskenované e-mailem. A to tak, že SIPO
se svými údaji vyplníte na formuláři, který najdete na www.smv.cz/ Zákaznický servis /
Formulář – SIPO. Vytiskněte si jej a vyplněný a podepsaný zašlete poštou nebo naskenovaný na zc@smv.cz. U inkasního způsobu platby kopii dokladu o povolení inkasa s Vaším
podpisem, kontaktními údaji a Vaším EVČO – evidenčním číslem odběratele, zašlete poštou
nebo naskenovaný e-mailem na zc@smv.cz.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - Váš dodavatel vodohospodářských služeb
pro okresy Olomouc, Prostějov a Zlín.
Zákaznická centra MOVO (zc@smv.cz): OLOMOUC, Tovární 41, tel. 585 536
200, 215, 217; PROSTĚJOV, Krapkova 26, tel. 582 301 025-6; ZLÍN - Louky, Tř.
T. Bati 383, tel. 800 100 063, 577 124 111; VALAŠSKÉ KLOBOUKY, U Náhonu
1006, tel. 577 012 221; UNIČOV, Panská 64, tel. 585 051 088

Prodám byt 3+1
v osobním vlastnictví
a zděnou garáž

ve Fryštáku.
Tel. 724 206 379
Stomatologická pohotovost ve Zlíně
funguje opět od 19. dubna t.r., lékaři
ošetří pacienty v sobotu, neděli a svátky
vždy od 08:00 do 13:00 ve 14. pavilonu.
Službu tam ale budou poskytovat pouze
do října, kdy bude přestěhována do rekonstruovaných prostor 21. pavilonu.

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
MONTÁŽE OKEN VELUX

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

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 800 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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