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Naši budoucí prvňáčci

(foto archiv MŠ, více na str. 9)

Město Fryšták realizuje v současné době, za ﬁnanční podpory Zlínského kraje,
tyto investiční akce:
• Kanalizace Vítová
• Vodovod ul. Dolnoveská a Korábová
• Vodovod ul. Holešovská

POZVÁNKA
Obec Lukoveček Vás srdečně zve na charitativní program L. Řezníčka
POD HVĚZDAMI, který se koná v sobotu 9. srpna 2008 na Myslivecké střelnici Lukoveček od 15.00 hodin.
V programu vystoupí Láďa Kerndl, Vítězslav Vávra, Eva Henychová, Šárka
Vaňková, Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba, skupina Kolaloka, Orchestrion, Kávička
2v1 - Robie Wiliams a Beegese Revival.
Od 22.00 hodin se koná taneční zábava se skupinou SEX-teť music band
z Holešova. Vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen pro Základní školu speciální
a praktickou školu při dětském domově Zlín - Lazy.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 13/2008/V ze dne 18. června 2008 (Výběr)
• RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek ve
výši 1.600,- Kč jako částečnou úhradu
nákladů spojených s pořízením věcných
cen pro účastníky cyklistického závodu
konaného dne 8. 6. 2008 na Skalce –
Fryšták, Horní Ves.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 11/2008/V/17 ze dne 28. 5. 2008
schvaluje výpůjčku a uzavření smlouvy
o výpůjčce na část městského pozemku
p. č. 256/1 o výměře 20 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli p. F. Novákovi,
Zlín, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
ve věci navrhované regulace provozu na
místní komunikaci v úseku Skalka – Vítová („U Kříže“) u dotčených orgánů odborné stanovisko k možnosti omezení
rychlosti (v zastavěné části na 20 km/
hod) a omezení vjezdu vozidel s nosností nad 3,5 t (umístění značky).
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
permanentní údržbu pozemků (sečení
trávy), popř. navrhnout podmínky zajištění této služby dodavatelsky, a ukládá provést revizi technického stavu
tzv. lesní mříže na MK Skalka – Vítová
(„U Kříže“).
• RMF bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro občanské záležitosti č.
03/2008 ze dne 29. května 2008 bez
připomínek.
• RMF schvaluje úhradu faktury č. 30/
08 dodavateli dokumentace - studie investičního záměru akce „Cyklostezka
Fryšták – Lukov (podél silnice II/489)
Ing. Ladislavu Alsterovi, Projektová kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov
(2/3 podílu z celkové částky, 1/3 dle dohody hradí obec Lukov).
• RMF schvaluje uzavření Pojistné
smlouvy č. 0500035083 mezi MF
a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
a. s., se sídlem Římská 2135/45, 120
00 Praha 2, pro případ úrazu život nebo
zdraví pojištěného pro členy Jednotky
sboru dobrovolných hasičů MF s počátkem pojištění 24. 6. 2008 s pojistným
obdobím pro toto pojištění jednoho roku
a pověřuje pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje Pojistnou smlouvu č.
0500660018 mezi MF a Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem
Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, pro
případ odpovědnosti zaměstnanců – členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů
MF – za škody způsobené zaměstnavateli s počátkem pojištění 24. 6. 2008
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s pojistným obdobím pro toto pojištění
jednoho roku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi MF a Ochranným svazem
autorským pro práva k dílům hudebním,
Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč, IČ 63839997, zastoupeným vedoucím regionálního pracoviště Brno,
pro užití hudebních děl prostřednictvím
místního rozhlasu na rok 2008 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí Určení veterinárních podmínek pro svod psů
s mezinárodní účastí na akci Fryštacký
Dogtrekking 2008, rozhodnutí č. j. ZL1947/08 ze dne 6. 6. 2008, naše zn.
1255/08.
• RMF ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., radnímu a předsedovi ﬁnančního
výboru při zastupitelstvu města, projednat návrh TJ Fryšták (sokolovna) na úpravu ceny nájmu a výše úhrady nákladů na
energie s předsedou této organizace.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mandátní mezi MF a společností MCI SERVIS s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01
Zlín, IČ 27718158, DIČ CZ27718158,
zastoupenou Mgr. Martou Černou, za
účelem zajištění zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního řízení dle
§ 38 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na
akci Kanalizace Vítová a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
ukončit platnost smlouvy o nájmu městských pozemků ze dne 16. 1. 2008,
uzavřené mezi MF a ZDV Fryšták, a to
z důvodu nutné změny předmětu této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu č. 05/2008 – Oprava čelní zdi
a vstupu hřbitova ve Fryštáku, schvaluje
vítěze zakázky, který podal nejvýhodnější nabídku, ﬁrmu SPORSTAV, s. r. o, Dolní 4333, 760 01 Zlín, IČO: 26232278
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu č.06/2008 Vodovod ulice Holešovská – Fryšták, schvaluje vítěze zakázky, který podal nejvýhodnější nabídku,
ﬁrmu IMOS Zlín, s. r. o., Tečovice 353,
763 02 Zlín IČO 26309190, schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

• RMF s odkazem na platné usnesení o nedoplňování stavu zaměstnanců
v kategorii „převážně manuálně pracujících“ a z důvodu zajištění výpomoci
provozu TS formou brigádnické činnosti
neschvaluje přijetí nového kmenového
zaměstnance.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu č. 09/2008 – Naučná stezka
Fryšták a vyhlašuje vítěze společnost
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní 1, 762 57 Zlín a ukládá R. Dupalovi
a Mgr. P. Pagáčovi jednat se zástupci vítězné společnosti o návrhu smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
mandátní č. 12/2008 mezi MF a Ing.
Věrou Soudilovou, Valašská Polanka
53, 756 11, IČO 61404586, DIČ CZ59
60241375, ČKAIT 1300574, za účelem
zajištění inženýrské činnosti na technický dozor investora nad realizací stavby
„Vodovod Fryšták – ul. Dolnoveská, Korábová a Holešovská“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje udělení plné moci
zmocněnci Ing. Věře Soudilové, Valašská Polanka 53, 756 11, k zastupování
města Fryštáku ve věci inženýrsko – investorské činnosti ve výstavbě v rozsahu zajištění komplexní přípravy a budoucí realizace projektu „Vodovod Fryšták
– ul. Dolnoveská, Korábová a Holešovská“ a pověřuje starostu podpisem
k udělené plné moci.

Omluva
Omlouváme se tímto za nesprávné
uvedení obcí mikroregionu LP, v článku
Hejtmanský den v minulém čísle FL:
Do mikroregionu Lukovské podhradí, do
něhož kromě města Fryštáku patří obce
Kašava, Držková, Vlčková, Racková,
LUKOVEČEK a Lukov.
-gn-

Oprava článku
Zamyšlení nad „osudem“ pekárny ve
Fryštáku (FL č. 7, str. 15)
...Má nostalgie byla podpořena hlavně osobním vzpomínáním na dobu mého
dětství, neboť naše maminka prodávala
v prodejně pečiva nejméně 5 let. Do prodejny, která nebyla součástí pekárny, si
musela okolo 5 hodiny navozit několik
košů čerstvě napečeného a voňavého
chleba....
-ip-

HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
E-MAILEM
Přihlášky k odběru zpráv zasílejte na
adresu kultura@frystak.cz.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 7/2008/V ze dne 25. června 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryšták k 24. 6. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
MF k 24. 06. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí kalkulaci možných variant investiční akce ZTV Fryšták
– lokalita Pod Školkou.
• ZMF ukládá předsedovi Finančního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku
připravit návrh možné podoby obecně
závazné vyhlášky města o stanovení
místního poplatku za zhodnocení stavebních pozemků.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. s) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
schvaluje udělení ceny města Fryštáku
p. Oldřichu Končákovi, Fryšták, za celoživotní přínos v oblasti rozvoje myslivosti
a v oblasti péče o přírodu a životní prostředí na Fryštácku a za kulturní osvětovou činnost pro město.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. M.
Kasaly o jednání s Ing. arch. R. Turnou,
zpracovatelem vítězné architektonické
studie stavebních úprav náměstí Míru
Fryšták, ve věci stanovení dalšího postupu zpracování projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí včetně návrhu
smluvní dokumentace.
• ZMF v souladu s ust. § 10 písm. d)
a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ust.
§ 16a) zák. č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitosti, v platném znění, schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008
- O stanovení koeﬁcientů pro výpočet
daně z nemovitostí pro správní území
města Fryštáku - viz příloha č. 1 tohoto
zápisu.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 155/08 mezi MF a Miroslavem Březíkem, VHK Zlín, náměstí T. G. Masaryka
1281, 760 01 Zlín, IČ 18809286, DIČ
CZ500406012, za účelem zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení a výběr dodavatele na stavbu
„Kanalizace Vítová“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO MF č. 4/2008 –
úprava rozpočtu ve výši 386.750,- Kč.
• ZMF schvaluje za účelem zajištění výběrového řízení na investiční akci města
Fryštáku „Kanalizace Vítová“ realizaci
tohoto řízení formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle ustanovení § 38
zákona o veřejných zakázkách, zajištěného ﬁrmou MCI SERVIS, s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín, a schvaluje oslovení pěti
ﬁrem - viz příloha č. 2 tohoto zápisu.

• ZMF schvaluje za účelem zajištění výběrového řízení na investiční akci města
Fryštáku „Kanalizace Vítová“ komisi pro
otevírání obálek ve složení: předseda
Mgr. Marta Černá, MCI SERVIS, s. r. o.,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (náhradník R. Dupal), člen Ing. Miloslav Kasala
(náhradník Ing. Vladimíra Doleželová),
Ing. Miroslava Špačková (náhradník pí
Gabriela Najmanová).
• ZMF schvaluje za účelem zajištění výběrového řízení na investiční akci města Fryštáku „Kanalizace Vítová“ Komisi
pro hodnocení nabídek ve složení: předseda Mgr. Marta Černá, MCI SERVIS,
s. r. o., Vavrečková 5262, 760 01 Zlín
(náhradník p. Ivan Černý, MCI SERVIS,
s. r. o., Vavrečková 5262, 760 01 Zlín),
člen Ing. Miloslav Kasala (náhradník pí
Gabriela Najmanová), Ing. Jan Košák
(náhradník Ing. Eduard Baďura), p. Radomír Dupal (náhradník Ing. Stanislav
Velikovský, CSc.), Libor Mikl (náhradník
Petr Ernest).
• ZMF schvaluje parametry zadávací dokumentace pro účely výběrového řízení
na investiční akci města Fryštáku „Kanalizace Vítová“ - viz příloha č. 3 tohoto
zápisu.
• ZMF schvaluje uvolnění částky ve výši
250.000,- Kč za účelem pořízení standardizovaného dětského hracího programu pro lokalitu Šenk ve Fryštáku – Horní
Vsi a z důvodu zajištění jeho ﬁnancování
schvaluje RO MF č. 5/2008 - Změna rozpočtu v celkové výši + / - 250.000,- Kč.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 47
odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Fryšták,
městská část Vítová.
• ZMF souhlasí v souladu s ust. § 47
odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. s postupem při pořizování na zpracování návrhu zadání.
• ZMF ukládá určenému zastupiteli Radomíru Dupalovi a pořizovateli Ing. arch.
J. Kudělkovi zajistit zpracování návrhu
změny č. 4 ÚPN SÚ Fryšták, městská
část Vítová .
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru prodat část měst. poz. p. č. 954/1
o výměře do 200 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli p. J. Tomanovi,
Fryšták.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc.,
bez přip.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF Ing. J. Dofka bez přip.
• ZMF schvaluje účast města Fryštáku v soutěži „Obec pozorná k rodině“

a ukládá starostovi podat přihlášku.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1553-08, kterým se
mění čl. č. III bod č. 1 DOBA PLNĚNÍ A
MÍSTO PLNĚNÍ tak, že se nově stanovuje předpokládaný termín zahájení doby
plnění a předání staveniště na den 9. 6.
2008 a termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla na den 30.
11. 2008, dále se stanovuje autorizovanáosoba, pověřená inženýrskou činností na technický dozor investora nad
realizací stavby (dle zák. č. 360/1992
Sb.) - Ing. Věra Soudilová, přičemž ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze
změny, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření partnerské smlouvy mezi městem
Fryšták, obcí Lukov a statutárním městem Zlín za účelem zajištění společné
přípravy, realizace a ﬁnancování akce
Cyklostezka Zlín (ZOO Lešná) – Lukov –
Fryšták.
• ZMF požaduje vedení trasy silnice
R49 Fryšták – státní hranice ČR/SR
(úsek RK 4902) ve zúženém koridoru ve
smyslu navržené změny č. 11 Územního
plánu sídelního útvaru Fryšták - viz mapový podklad č. v. z 11-4, č. zak. 03/07
ze dne 31. 7. 2007, a to ve smyslu
společného požadavku města Fryštáku
a obce Lukova – zúžený koridor o 200 m
(„od zástavby“).
• ZMF ukládá předsedům komisí a výborů pracujících při RMF a ZMF písemně
navrhnout své požadavky ohledně „prostorového“ a dalšího zázemí pro svou
činnost a předat je předsedovi stavební
komise v termínu do konce září 2008.
• ZMF bere na vědomí rezignaci p. Jiřího
Daňka na funkci člena Osadního výboru
Vítová při ZMF ke dni 30. 06. 2008.
ZMF v souladu s ust. § 117 a 120 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jmenuje p. Petra
Mikla do funkce člena Osadního výboru
Vítová při ZMF ke dni 1. 7. 2008.
• ZMF schvaluje uvolnění částky ve výši
100 tis. Kč na pořízení standardizovaného dětského programu v místní části
Vítová a ukládá OSMM zajistit nabídku.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 14/2008/V ze dne 9. července 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí možnost prezentace města v publikaci Obrazový atlas
muzeí a skanzenů v ČR a nereﬂektuje
na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí hodnocení a rekapitulaci činnosti zájmových kroužků
v ZŠF ve školním roce 2007/2008 bez
připomínek.
• RMF s odkazem na ust. § 85 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje udělení
peněžitého daru Mgr. L. Vavrušovi za organizační zajištění projektu volnočasových aktivit školní mládeže, a to formou
vyplacení v hotovosti z pokladny města
Fryštáku.
• RMF bere na vědomí poděkování Římskokatolické farnosti sv. Mikuláše, P. I.
Stuchlého 25, 763 16 Fryšták, za poskytnutí ﬁnancí na obnovu hodinového
stroje věžních hodin na kostele sv. Mikuláše.
• RMF schvaluje konání mezinárodního
závodu Fryštacký dogtrekking, pořádaný
v rámci Českého poháru – seriálu mistrovství republiky, organizačně zajištěný
p. Bronislavem Růčkou, Vítová 43, 763
16 Fryšták, ve dnech 31. 7. 2008 – 3.
8. 2008.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o běžném účtu mezi MF a Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha
1, IČ 48136450, zast. Ing. Jaroslavem
Vaškem, CSc., ředitelem pobočky ČNB
Brno, a pí Evou Stloukalovou, ved. odboru platebního styku a účetnictví pobočky
ČNB Brno, a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
• RMF s platností ke dni 1. 8. 2008
schvaluje IS č. 10/2008 - Podmínky
přístupu k internetové síti v Městské
knihovně Fryšták.

• RMF s platností ke dni 1. 8. 2008
schvaluje Směrnici č. 11/2008 –
O ochraně osobních údajů v Městské
knihovně Fryšták.
• RMF s platností k 1. 8. 2008 ruší položku č. 3 - Připojení na internet Ceníku
služeb Městské knihovny ve Fryštáku
a stanovuje přístup k internetové síti
jako bezplatný.
• RMF s platnosti k 1. 8. 2008 schvaluje úpravu ceny v Ceníku služeb knihovny
v bodě 2 písm. b) z částky 5 Kč za barevný tisk 1 strany formátu A4 na částku
3 Kč.
• RMF s platností k 1. 8. 2008 ruší
položku č. 2. Ceníku služeb Městské
knihovny ve Fryštáku a tím ruší možnost
tisku z internetu.
• RMF bere na vědomí projednání podnětu p. R. Dřevojánka ve věci pracovního
režimu fy Movita, s. r. o., Dr. Absolona
132, 763 16 Fryšták, bez připomínek.
RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na turnaj „14. ročník Memoriálu Petra Marušáka“.
• RMF trvá na provedení staveb „Zpevněné plochy a zastřešená stání u RD č.
p. 106, ul. Ke Skalce, Vítová, Fryšták“
a „Přístavba a stavební úpravy RD č. p.
106, ul. Ke Skalce, Vítová, Fryšták“ ve
smyslu platných podmínek stanovených
stavebními povoleními č. 69/2006 a č.
63/2005.
• RMF bere na vědomí zápis ze společného jednání zástupců obcí participujících na projektu Budování páteřní
cyklostezky Otrokovice – Vizovice a sítě
cyklistických tras ve zlínském regionu
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí výzvu starosty
zaslanou v rámci dopisu p. R. Svačinovi,
provozovateli zařízení ŠENK ve Fryštáku

INFORMACE O VOLBÁCH
v obci Fryšták v roce 2008
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby ve 27 volebních obvodech do třetiny Senátu Parlamentu České republiky
v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ AKCI
Ve dnech 1. - 2. srpna se bude konat
vždy od 7.00 hodin na skautské základně
Eliška ve Fryštáku start akce

Fryštácký dogtrekking 2008
- pořádá Musher´s club pohoda Starověce.

INFO - http://www.frystak.tombru.com.
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– Horní Vsi, ve věci dodržování zásad
doby nočního klidu.
• RMF bere na vědomí dopis Dr. Jiřího
Vavřičky, č. j. 1509/08 ze dne 07. 07.
2008, ve věci návrhu multifunkčního využití místního kinosálu a ukládá projednat tento návrh osobně s předkladatelem ve Stavební komisi při RMF.
• RMF schvaluje udělení věcných darů
městem Fryšták v rámci činnosti Komise pro občanské záležitosti při RMF
a v rámci reprezentace a propagace
města (období 1. 1. 2008 – 30. 6.
2008).
• RMF neschvaluje přijetí dalšího brigádníka na pomocné a obslužné práce.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zveřejňuje záměr výpůjčky části měst. poz. p. č. 904,
600/3 a 902/18, vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a to na dobu
životnosti stavby.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu č. 10/2008 – Oprava MK B. Bakaly Fryšták.
• RMF schvaluje vítěze zakázky, který podal nejvýhodnější nabídku, ﬁrmu
STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150
00 Praha 5, Provozní jednotka Zlín, Pod
Šternberkem 3069, 764 03 Zlín-Louky,
IČO 60838744, za cenu 784.518,- Kč
vč. DPH.

SEZNAM ZKRAT EK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Novinky v CZECH POINTu
Přihlášení orgánů veřejné moci do
Czech POINTu
S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle
zákona č. 124/2008 Sb. (kterým se mění
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) oprávnění požadovat výpis
z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým
přístupem.
Nově přihlášené obce
K 6. 6. 2008 se nově přihlásilo k projektu Czech POINT 373 obcí, které budou
zařazeny do vyhlášky (kterou se stanoví
seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními
místy veřejné správy) a budou moci od
1. 7. 2008 poskytovat služby občanům.
V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky.
Do systému se zapojují i notáři
Do projektu Czech POINT se nyní nově
zapojila i Notářská komora České republiky. Tuto novinku pro občany připravilo
Ministerstvo vnitra ještě k výraznějšímu
usnadnění komunikace s úřady.
K 19. 5.2008 se do projektu Czech
POINT aktivně zapojilo již1 402 obecních
a krajských úřadů, 399 poboček České
pošty, 47 pracovišť Hospodářské komory
a 7 zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.
Celkem je tedy 1 855 aktivních pracovišť
Czech POINT. Nyní mohou občané získat
ověřené výpisy z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku
a katastru nemovitostí nově i u jednotlivých notářů.
K 23. 5.2008 se do projektu Czech
POINT zapojilo prvních 21 notářů. Notáři mohou vydávat ověřené výstupy z Informačních systémů veřejné správy. Na
konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se konala letos v dubnu,
bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Notářskou komorou ČR a Ministerstvem vnitra ČR. Toto Memorandum
deklaruje zapojení všech notářů do projektu Czech POINT. Dne 15. května 2008
byly zahájeny přípravy pro provoz systému
Czech POINT u 450 notářů. V současné
době probíhá proces postupného zapojování jednotlivých notářů. Poplatky u notářů
se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Sazba je 100 Kč. Jedná se o cenu
bez DPH za celý výpis bez ohledu na počet
stran.
Czech POINT rozšiřuje služby pro živnostníky
1. července 2008 zavedly terminály
Czech POINT další novinku. Na obecních
úřadech, pobočkách České pošty a Hospodářské komory mohou živnostníci podat

ohlášení živnosti, změnu provozovny nebo
statutárního zástupce. Nově lze také na
pobočkách České pošty získat výpis z rejstříku trestů.
Czech POINT vstupuje do další etapy.
Díky legislativním změnám můžeme nabídnout další funkcionalitu, další zjednodušení kontaktu občana s veřejnou správou,
další ušetřený čas. Do konce roku bude
připojeny dalších stovky obcí, některé další funkcionality (např. hlášení matričních
událostí) a další školení tisíců asistentů
Czech POINT. Zároveň se bude připravovat
Czech POINT na opravdu zásadní změnu,
kterou bude platnost Zákona o elektronických úkonech, datových schránkách a konverzi dokumentů. Tento zákon již schválila
Poslanecká sněmovna.
Nová služba podání ohlášení živnosti
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou byl zprovozněn systém ověření
správnosti elektronického formuláře na
Internetu. Ten po úspěšné kontrole vydá
„jízdenku“ na Czech POINT. Pracovník
Czech POINT načte na základě údajů
z jízdenky vyplněný elektronický formulář
z webu Hospodářské komory a odešle je
autorizovaným způsobem na živnostenský
úřad. Podání na ohlášení živnosti lze na
kontaktním místě Czech POINT podat též
v písemné podobě nebo v případě nejasností navštívit přímo nejbližší živnostenský úřad.
Pramen: www.mvcr.cz

Klub maminek
Program na srpen 2008
Pravidelné úterky
od 9 – 11 hodin: herna
Jakýkoliv jiný termín po domluvě aspoň 2-3 maminek.
8. 8. v 17 hod. Kreativní páteční podvečer pro širokou veřejnost - výroba papírových dekorací, např. zvířátek aj.
Kontaktní osoby,
které vlastní klíče od klubu:
pí. J. Jasenská
Horní Ves, tel.: 737 040 427
pí. L. Plšková
Dolní Ves, tel.: 725 756 817
pí. K. Krajčová
Fryšták, tel.: 737 479 092

Cenu města Fryštáku
obdržel pan Oldřich Končák
Pan Oldřich Končák se narodil v Horní Vsi jako jeden ze sedmi synů manželů
Bernardiny a Antonína Končákových. Od
svého mládí projevoval hluboký vztah
k přírodě a od 40. let minulého století
se aktivně zapojil do činnosti myslivecké společnosti v Horní Vsi. Většinou působil ve výboru jako jednatel a ve vedení
integrovaného mysliveckého sdružení
na Fryštácku a v současné době pracuje
jako jednatel Mysliveckého sdružení Ondřejovsko Fryšták.
Významně se podílel na organizaci
bezpočtu odborných, zájmových i kulturních akcí myslivců, při budování mysliveckých zařízení, výsadbě zeleně, péče
o zvěř a odpracoval stovky brigádnických
hodin na úseku zemědělské velkovýroby
(při špičkových pracích v místním JZD)
a akcích „Z“ v rámci výstavby města
Fryštáku, zejména v části Horní Ves.
Je spoluautorem vzácné knihy „Město Fryšták (1996), kde přispěl spolu
s dolnoveským předsedou myslivecké
společnosti Janem Velikovským krásným vyznáním Fryštácké brázdě i pohledem na vývoj myslivosti na Fryštácku. Spolupodílel se na výstavě k 650.
výročí první písemné zmínky o Fryštáku
i besedách o osobnostech Fryštácka
v městské knihovně. Na úseku myslivosti spolupracuje také s kronikářem
města.
Svými zásadovými občanskými postoji, obětavou prací, vřelým vztahem
k přírodě a rodnému kraji je pan Oldřich
Končák příkladem pro mladou generaci.
PhDr. Česlav Zapletal

OZNÁMENÍ
S radostí oznamujeme, že Klub maminek Fryšták od 1. 7. 2008 bude probíhat
v nových prostorách, a to ve Valašském
dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (před restaurací U Žáků odbočka vpravo - směr z města), v 1. patře na konci chodby.
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MAJESTÁT MYSLIVOSTI
MÁ SVÉ POKRAČOVATELE
(Svěcení památníku sv. Huberta pod Ondřejovskem)
Akce v přírodě měly na Fryštácku odedávna dobrý zvuk i přízeň. Proto i sobota
28. června přilákala pod Ondřejovsko
téměř dvě stě myslivců a ctitelů přírody.
Slavnostní myslivecké fanfáry v podání
hudebníků z Holešova otevřely náročný
úvodní program, v jehož průběhu Otec
Miroslav Dibelka vysvětil nový památník
sv. Huberta, jehož součástí je pamětní
listina o našich časech, a starosta Mgr.
Lubomír Doležel předal jednateli Myslivecké společnosti Ondřejovsko Fryšták
Oldřichu Končákovi Cenu města Fryštáku za 60 let práce pro rozvoj myslivosti
a péče o přírodu.
Předseda M. S. Ondřejovsko V. Slaměna pak požádal pana prof. JUDr. V.
Štefku, prefekta Řádu sv. Huberta pro
Jihomoravský kraj, aby předal vyznamenání dlouholetým členům myslivecké
organizace na Fryštácku pánům Rudolfu
Ševčíkovi a Antonínu Mackovi. Poté doktor Štefka pasoval do stavu mysliveckého 5 našich mladých myslivců. Historii
a význam loveckého práva na Fryštácku
ocenil kronikář Č. Zapletal. Učastníci si
se zájmem prohlédli také výstavu loveckých trofejí a dokumentů z dějin myslivosti na Fryštácku – Hornovesku. Pěkné
počasí, pohoda kamarádství, vzpomínání při dobrém gulášku, vychlazeném pivečku, štamprlce či kafíčku na čerstvém
vzduchu vytvořily příjemnou atmosféru,
jíž mnozí právem užívali až do pozdních
hodin. Upřímný dík, přátelé, za krásné
setkání i práci pro zvěř a přírodu Fryštácka!
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Majestát myslivosti - pradávného,
okouzlujícího světa napětí, vřelého vztahu k přírodě a rodné zemi má své kořeny
i na Fryštácku již v době prehistorické.
Lov, sběr a rybolov skýtal v hlubokých
lesích plných zvěře a při bujných potocích plných ryb obživu i bezpečí prvním
pravěkým předchůdcům pozdějších zemědělců a pastevců.
Jejich osudy v časech lukovských
pánů ze Šternberka, z Kunštátu, Nekešů z Landeku či Minkviců a lešenských
hrabat Seilernů, kdy předkové dnešních
myslivců a singulárních vlastníků lesa

plnili své povinnosti v průběhu slavných
lovů, odráží řada pověstí a tradovaných
příběhů, jejichž část jsme se synem zachytili v knize „Fryštácká brázda vypráví“.
(Připomínám pověst s motivem svatohubertským z počátků dědiny Vítové,
romantický příběh ogarů Bardodějových
- potomků šlechtického rodu Bardodějských - s medvědem v Lukovečku, i zatím nepublikované vyprávění z počátku
17. století, kdy sám pozdější generalissimus Albrecht z Valdštejna vyzval naše
pradědy, aby pomohli mu zbavit kraj vlků
a medvědů, kteří trápili tento kraj).
Z těchto pramenů čerpali také lidoví
umělci, vzpomeňme např. na krásné dřevořezby Franka Ant. Konczaka (USA), obrazy s motivy svatohubertskými od pana
Zbranka (Vítová), Bořuty (Kašava) a práce pana Františka Horáka z Fryštáku ze
dřeva (i sněhu).
Upřímné vyznání přírodním krásám
a všemu živému v těchto líbezných
končinách a pohled na vývoj myslivosti
na Fryštácku předali nám i budoucím
v knize „Město Fryšták“ (1996) pánové
Oldřich Končák (Horní Ves), Jan Velikovský (Dolní Ves) a Mirek Špaňhel (Lukoveček).
Jednu z kapitol života v našich lesích zachytil i náš rodák František Fryšák-Buchlovský ve svém pasekářském
a pytláckém románu „Na Tesáku“ (postava Jury Antoše).
Jakousi předehrou novodobé myslivosti byly aktivity inspirované přírodovědnými zájmy, ekonomickým i společenským
děním na lukovském panství po nástupu hrabat Seilernů Aspang, jejichž vklad
do všestranného rozvoje života v obcích
pod Lukovem, Ondřejovskem a Velou je
pozoruhodný a zasloužil by náležitého
zhodnocení.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2008

Po velké revoluci – jaru národů –
v letech 1848/49 potvrdil císař František Josef I. výnos, jímž se právo honitby přesouvalo z moci patrimoniální na
obce. Zárodky soudobých mysliveckých
společenstev se však konstituovaly až
po vzniku samostatné Československé
republiky 28. října 1918, zejména zásluhou starosty Fryštáku pánů Josefa
Dujky a MVDr. Václava Hájka, Adolfa Kolaje, Slávka Petříka (Horní Ves) a hraběte Františka Seilerna. Myslivecké kurzy
probíhaly v Holešově.
V době II. sv. války a okupace (1939
– 1945) však byly tyto snahy zastaveny
a zbraně myslivcům byly odebrány.
Po osvobození vlasti se myslivost na
Fryštácku rozvíjela v souladu se zákonem č. 225/1947.
Byli zrušeni soukromí nájemci honiteb
a nové honitby pronajímány mysliveckým
společnostem.
Vedle práva myslivosti se podobně
jako všechny zájmové organiazce a spolky stali i myslivci součásti tzv. Národní
fronty a jako „ozbrojení brigádníci“, jak
se tehdy mezi kamarády ironicky říkalo,
pomáhali při výstavbě obcí a při špičkových pracích v JZD.
Stavy spárkaté zvěře po válce byly
sníženy, zato drobné zvěře bylo dost
(v Horní Vsi uvádějí záznamy při honech
150 až 200 zajíců, v Dolní Vsi dokonce
i 300 a více). Zazvěření bažantem bylo
prováděno za pomoci pan Jana Šamburka z Lešné.
Z dalších kapitol a ročníků městské
kroniky a informací myslivecké společnosti vybírám:
1952 – sloučení M. S. Fryšták, Horní
a Dolní Ves (výměra honitby 2200 ha,
předseda Theodor Fišer, myslivecký hospodář Jaroslav Bardoděj),

1953 – 239 zajíců, 106 bažantů,
157 koroptví, 1960 dokonce – 172 ks
koroptví (dnes je s bídou spočítáme na
prstech jedné ruky!, 156 ks škodné , 14
srnčí,
1957 – první divočák (ulovil ho MUDr.
Stopani), budování remízek! 1956/57
postavena M. S. Dolní Ves chata Lindáč
(díky obětavosti pana Broni Karáska,
Aloise Vyskupa a dalších myslivců a singularistů),
1960 – odpracováno v JZD a na akcích „Z“ jen Horňany přes 5 tisíc brigádnických hodin,
1964 – 2 MS (po 1100 ha): HV –
předseda Alois Staněk, hosp. J. Ostrčilík, DV - předseda Vladislav Svačina,
hosp. Miloslav Papežík, tradice mysliveckých plesů, červnových a srpnových
nocí,
1980 – opět integrace (i Lukoveček,
Vítová – výměra honitby 3200 ha), předseda Karel Kolařík, hospodář – Jiří Kohoutek, pokladník – Vladimír Koudela,
jednatel – Oldřich Končák, M. Špaňhel,
Milan Peška, Miloň Papežík, Alois Za-

pletal. 3 úseky, spolupráce s lukovským
knězem P. Urbanem, včelařem, myslivcem, znalcem přírody, vybudování chaty
Hubertka pod Odřejovskem, stavba velké chaty v Parku (1982), získány trofeje
bronzové, stříbrné i zlaté, velká výstava
trofejí v sále JZD Fryšták, velké škody
a ztráty na honitbě v důsledku zemědělské velkovýroby a chemizace, péče
o srnčí, zazvěření daňky a muﬂony, aklimatizační obůrka - 16 ha (Dubová - Malá
Jedlovina, Rokytňák),
1989 – myslivecké fórum (Jan Jurčík), 3 sdružení, 10 velkokapac. krmelců (granule atd.), zvýšení spárkaté
zvěře, novelizace Zákona o myslivosti
č. 270 Sb./1992 (a později novelizace
č. 143/2001): honební právo od uživatelského práva vráceno k vlastníkům,
(nová honební společenstva z vlastníků
pozemků, kteří měli právo pronajímat
nové honitby),
1990 – Lukoveček (Fr. Fiala, J. a R.
Mlčákovi, Ol. Vaňhara, M. Špaňhel), patnáctivrhačková střelnice, asfalt. holubi
– mezinár. a republ. soutěže, Horní Ves
– Karel Kolařík, Jaroslav Lupač, Karel
Zbořil, Radomír Vyskup, Oldřich Končák,
Rudolf Ševčík, Petr Hoférek a Jiří Macík,
Dolní Ves – Jan Velikovský, Vladimír Svačina, Jaroslav Bardoděj, Oldřich Vaňhara, ing. V. Chudárek,
V současné době Ondřejovsko
Fryšták – předseda Vladislav Slaměna,
místopředseda Jiří Hájek, jednatel Oldřich Končák, hospodář Jaroslav Vitovský.
Myslivci, hasiči, sportovci, chovatelé,
singularisté, zahrádkáři, ctitelé umění
a další zájmové organizace patří k rodinnému stříbru naší pospolitosti fryštácké. Nechť přízeň a zdar díla je provází
a také sv. Hubert, patron myslivců, jest
jim i v budoucnu nakloněn.
Ve spolupráci
s panem Oldřichem Končákem
připravil PhDr. Česlav Zapletal,
kronikář města Fryštáku
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ZPRÁVY Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
V červenci letošního roku byly demontovány a odstraněny původní herní
prvky na zelené ploše vedle restauračního zařízení „ŠENK“ v Horní Vsi. Tyto
prvky byly nahrazeny novými, a to od ﬁrmy NEPO – Jiří Nedvěd Kyjov (viz foto).
Pro další zatraktivnění tohoto prostoru
umístí Město Fryšták v měsíci srpnu ještě jeden herní prvek, tentokrát od ﬁrmy
KARIM Hulín.
GN

Sousede, nezlob se!

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Městským úřadem Fryšták vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
Můžete nám darovat :
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky, peří, péřové přikrývky a polštáře, deky a přikrývky
(obyčejné, vatované, spací pytle), noviny, časopisy a knihy,
pouze novou obuv, pouze funkční kabelky (s funkčním zipem, zapínáním, apod.)
VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění:
kabáty, svetry, samostatná saka, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon),
lyžařské boty, stany, veškerou elektroniku (ledničky, televize a počítače apod.),
nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky, hračky a školní potřeby,
domácí potřeby (černé a bílé nádobí, příbory apod.).

Tak to je název akce, která se uskutečnila v pátek 11. 7. 2008 od 17 hodin
v multifunkčním zařízení na Vítové. Jestli
vás zajímá o co šlo… vlastně o nic, jen
jsme si udělali turnaj ve hře Člověče, nezlob se! Sešlo se zde 25 závodníků a po
krátkém úvodu, seznámení se s pravidly,
které jsme obohatili vlastním nápadem,
zaznělo heslo „SOUSEDE, NEZLOB SE!“
a dali jsme se do hry. Vše probíhalo podle regulí a pravidel. Do ﬁnále postoupilo
pět hráčů a herní stůl obklopilo spoustu
fanoušků. Byl to opravdu velký boj, vždyť
se také hrálo o krásné ceny. Sedmá hodina večerní rozhodla o vítězi a tím se stal
Kamil Bačůvka. Na druhém místě skončil
Kamil Mlčoch, třetí cenu získala přespolní Evča Mlčochová a z krásného čtvrtého
místa si bramborovou medaili odnesla
naše paní Langrová. Všem vítězům ještě
jednou blahopřejeme a poraženým HIP
HIP HURÁ a držte se stále hesla „SOUSEDE, NEZLOB SE!“ O slavnostní vyhlášení vítězů se nám postarala kapela až
z dalekého Lukova – ROZJETÝ ZIPS. Pak
začal na Vítové ten správný, nikým nečekaný BIGBEAT! V průběhu večera jsme
ještě vylosovali za asistence zpěváka kapely Karla Merty bohatou tombolu. Ceny
byly rozdány, všichni byli spokojeni a my,
s dobrým pocitem, jsme ukončili akci.
Nechceme však usnout na vavřínech
a tak už připravujeme turnaj v šipkách.
Snad budeme stejně úspěšní.
Ještě jednou díky všem spolupořadatelům, sponzorům, ale hlavně kapele
Rozjetý zips.
Za OV Sanitrníková

Sbíráme pouze textilní materiál, a to z důvodu, že pro ostatní materiál nemáme
uplatnění a jeho případná likvidace je pro nás ﬁnančně náročná.
Sbírka se uskuteční dne 12. 9. 2008 a 13. 9. 2008, 8.00 – 16.00 hodin
místo: sběrný dvůr TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Více na www. diakoniebroumov.org
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
ZÁŘÍ
BŘEZEN
3. 9.
Slavnostní zahájení nového školního roku
10. 3.
Fotografování dětí podle výběru rodičů
11. 9.
Informativní schůzka rodičů a rodičovského sdružení při
11. 3.
Velikonoční tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi
MŠ „Věneček“
18. 3.
Hudební divadelní představení v MŠ – Zpívánky
21. 9.
Divadelní představení v MŠ – Vodnické pohádky
27. 3.
Poslední lekce plaveckého výcviku nejstarších dětí ve
ŘÍJEN
Zlíně
1.–3. 10. Návštěva knihovny v rámci Týdne knihoven
29. 3.
Karneval v sále ZDV Fryšták – akce rodičovského sdruže10. 10.
Drakiáda na hřišti – akce rodičovského sdružení Věneček
ní Věneček
18. 10.
Návštěva fryštácké radnice – nejstarší děti
DUBEN
22. 10.
Fotografování dětí podle výběru rodičů
1. 4.
Fotografování dětí podle výběru rodičů
29. 10.
Divadelní představení na Malé scéně ve Zlíně – Pejsek
9. 4.
Divadelní představení v MŠ – Komáři se ženili
a kočička
9. 4.
Beseda v městské knihovně 3. a 4. třída
LISTOPAD
15. 4.
Otvírání studánky – aprílový výlet – akce rodičovského
16. 11.
Divadelní představení v MŠ – Jak šel zajíček do školky
sdružení Věneček
20. 11.
Fotografování dětí podle výběru rodičů
16. 4.
Beseda v městské knihovně – 1. a 2. třída
PROSINEC
23. 4.
Fotografování dětí a zaměstnanců MŠ, tablo předškoláků
3. 12.
Beseda s psycholožkou pro rodiče – akce rodičovského
KVĚTEN
sdružení Věneček
6. 5.
Oslavy otevření nové školní zahrady v MŠ
3. 12.
Prodej dřevěných didaktických hraček pro rodiče
12. 5.
Vystoupení dětí ze 2. třídy na penzionu ke Svátku matek
5. 12.
Vánoční tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi v MŠ
13. 5.
Oslavy Svátku matek v mateřské škole s rodiči
6. 12.
Mikulášská nadílka na Sokolovně ve Fryštáku
20. 5.
Návštěva ÚSP – akce Hrádecká klapka
13. 12.
Vánoční besídka a nadílka u stromečku v MŠ
21. 5.
Divadelní představení v MŠ – Jak pejsek stonal
14. 12.
Divadelní představení dětí z ÚSP – Princezna ze mlejna
24. 5.
Putování pohádkou II. V Horní Vsi – akce rodičovského
LEDEN
sdružení Věneček
23. 1.
Návštěva předškolních dětí v základní škole
29. 5.
Oslavy Dne dětí v MŠ, předvedení hasičské techniky
ÚNOR
ČERVEN
5. 2.
Zápis do 1. třídy základní školy
4. 6.
Divadelní představení v Městském divadle Zlín – Červená
11. 2.
Divadelní představení v kinosále - Sněhová královna
karkulka
13. 2.
Beseda s dětskou lékařkou pro rodiče – akce rodičovské- 5. 6.
Školní výlet do ZOO Lešná
ho sdružení Věneček
18. 6.
Rozloučení s předškoláky, spaní v MŠ
14. 2.
Záhájení plaveckého výcviku ve Zlíně
20. 6.
Vítání prázdnin – táborák a soutěže na ŠZ – akce rodičov26. 2.
Zápis do mateřské školy
ského sdružení
27. 2.
Divadelní představení na Malé scéně ve Zlíně – Pipi,
24. 6.
Beseda pro děti v MŠ v rámci programu „Zdravý úsměv“
Dlouhá punčocha
Mateřská škola je uzavřena se souhlasem zřizovatele v době od 14. července do 17. srpna 2008.
-IS-

VÍTOVÁ BUDE SLAVIT
(610. výročí první písemné zmínky)
„Pod Růžovým dobře je
dyš slúnko zem zahřeje
uhlédneš tam plno kvítí
v každém kúsek naděje.

Idú dni jako nožky švarné
nezmože ich leto parné
na lúkách se roztančí
jak rusálky v báji dávné...“

(Podle staré písně, připomenuté panem Karlem Batíkem z Vítové, zapsal roku
1955 Česlav Zapletal)
Opatřena 7 pečetěmi odpočívá si
v bezpečí depozitářů Státního oblastního archivu Třeboň listina z 15. března
1398, obsahující první písemnou zmínku o Vítové (Maly de Witowa). Dějiny,
zajímavosti a foto bývalé obce – dnes
místní části Fryštáku – jsou zachyceny
v publikaci, kterou připravil dr. Česlav
Zapletal ve spolupráci s Radomírem Slováčkem, Slávkem Zapletalem, manžely
Alešem a Jitkou Romanovými, ing. Radko Severinem a Studiem Z Zlín (tisk).

Předzvěstí oslav bylo loňské putování žáků ZŠ s kronikářem, pedagogy a
knihovnicemi po naučné stezce z Fryštáku přes Skalku do Vítové, kde se v multikulturním zařízení a pobočce knihovny
dověděli řadu informací spjatých s nastávajícím jubileem. Počátkem letošního
července proběhlo ve výše uvedeném
zařízení setkání s pamětníky, fryštáckým
kronikářem a Radkem Slováčkem, který
ve spolupráci s ředitelem ZŠF Mgr. Liborem Sovadinou uvedl fotograﬁe z minu-

MŠ - STATISTICKÝ
PŘEHLED 2007/2008
V letošním školním roce navštěvovalo naše předškolní zařízení 112
dětí ve věku 3 – 7 let. Do každé třídy
bylo tedy umístěno 28 dětí. I v tomto
roce zde bylo zaměstnáno 8 pedagogických a 6 správních zaměstnankyň.
Do základní školy odchází celkem 39
předškolních dětí, 6 zůstává v MŠ
s odkladem školní docházky.
-ISlosti a života Vítové. Na závěr připravila
knihovna soutěž o Vítové (odměnou za
správné odpovědi byla štamprlka slivovice).
Vyvrcholením oslav bude křest publikace, kulturní program, veselice a setkání rodáků, hostů a přátel ve Vítové
v sobotu 13. září 2008 (bližší informace
budou sděleny na letáčcích, v rozhlase
a v tisku).
- ČZ -
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Vítání prázdnin
Za odměnu děti dostaly nejen něco
dobrého na zub, ale i červené nosy, kloboučky, frkačky a rázem se areál hřiště
proměnil v manéž plnou klaunů.
Také z řad dospěláků se našel dobrovolník pan Vojtěch Nevřala, který předvedl své dovednosti a směle roztáčel
talíře nad hlavou pomocí tenké hůlky.
Nechybělo ani překvapení v podobě pozdravu z oblak, kdy se sneslo na
hřiště velké množství sladkostí. A protože k manéži patří pestrobarevné balónky, celý areál přitahoval malé i velké
návštěvníky svou barevností, za což
děkujeme panu Alexandru Lörenczovi
z Martinic. K završení celého dne zahrála k poslechu i tanci country skupina
PĚŠÁCI.
SV. HP.

Tradiční ukončení školního roku
a přivítání prázdnin – zasloužilého odpočinku pro děti se tentokráte uskutečnilo v duchu cirkusové manéže.
Děti měly možnost shlédnout nejen vystoupení kejklířů, jarmarečníků
a žonglérů Sdružení AGRIPA, ale také
magické triky mistra kouzelníka pana
Bílka. Zároveň si mohly vyzkoušet jednoduché cirkusové i žonglérské umění
a tak složit zkoušku malého klauna.
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Víkendový pobyt mladých hasičů na Rusavě

Zápisky dětí, které se
tábora zúčastnily:
…moc se nám tam líbilo, byla dobrá zábava, dobré bylo, jak jsme po sobě
stříkali vodou a stříleli ze vzduchovky na
terč…
Kuba a David Drábkovi
…líbilo se mi opékání špekáčků a stezka odvahy. Běžela jsem po louce a spadla,
ale naštěstí netekla červená…Moc se mi
líbilo povídání s Hankou, diskotéka… Nelíbilo se mi, že jsem si nemohla nic koupit… (trest z domu – pozn. vedoucí)
Nechutnaly mi snídaně, obědy, večeře…
Michalka Mikulková

Tento tábor pořádá hasičský okrsek
Lukovské podhradí už mnoho let.
My – mladí hasiči z Lukovečka, jsme
tam jeli letos poprvé. Všichni se moc
těšili a s napětím očekávali, jaký bude.
V pátek 20. 6. 2008 se všichni účastníci sešli u Hasičské zbrojnice, naložili
jsme věci do IFY a vyrazili jsme.
Tábor se konal na Rusavě v rekreačním středisku „Nad přehradou“. Po
příjezdu jsme se ubytovali v chatce
a za chvíli byl slavnostní nástup, kde
nás vedoucí seznámili s programem. Večer jsme opékali špekáčky, hrálo se na
kytaru, a kdo chtěl, mohl jít na diskotéku
do hotelu, kde jsme se i stravovali.
Ráno nás vedoucí vzbudila pískáním
na píšťalku a byla rozcvička.
Po snídani jsme jeli na procházku
po okolí. Cestou zpět jsme se stavili na
zmrzlinu a jeli jsme na oběd. Pak byl odpolední klid. Ve 14.00 jsme se všichni
shromáždili na hřišti a proběhl branný
závod. Byla tam např. střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, topograﬁe a jiné disciplíny. Nejvíc legrace jsme si ale užili
při stříkání hasičskou hadicí, kdy jedno
tričko nezůstalo suché.

Poslední úkol tohoto dne byla stezka
odvahy, kterou zvládli i ti nejmenší bez
problémů i když byla docela náročná
a strašidelná.
Ráno jsme se sbalili, ještě byl nástup a vyhodnocení a jeli jsme domů.
Byl to dobrý tábor a už se všichni těšíme, jak pojedeme příští rok znovu.
Irena Jurčíková

….měli dobré snídaně, obědy, večeře…líbilo se mi hasičské auto z Fryštáku,
rozcvička a výlet…
Lukáš Srovnal
… líbila se mi stezka odvahy a ostatní soutěže… nelíbilo se mi ranní vstávání
a rozcvička…
Laďa Jurčík
…bylo tam dobré jídlo a měli jsme
úplně suprovou stezku odvahy. Také nebyl
špatný výlet po okolí, po kterém jsme se
už moc těšili na oběd. …Večer jsme měli

diskotéku, na které jsme se všichni pořádně vyblbli…
Míša Křižková
…Mně se nelíbily sprchy a jídlo, až na
nedělní snídani, to si mohl každý vybrat,
podle toho na co měl chuť…Líbila se mi
stezka odvahy, dlouhá procházka, závody
a že tam přišel Rek (pes)... Iva Řiháková
…ráno jsme jeli s SDH Vlčková na
túru, potom jsme jeli Ke Kůlu na zmrzlinu
a do chatek…Stezka odvahy byla docela
strašidelná…
Hana Výskalová
…dostali jsme chatku č. 7. Já jsem
byl na pokoji s Adamem a Jarečkem – byla
s něma sranda… Opékali jsme špekáčky,
kdo chtěl, tak si zahrál kulečník… …mohli
jsme stříkat vodu z malých proudnic, ale
většinou jsme stříkali po sobě… Moc se
mi tam líbilo a doufám, že příští rok pojedeme znovu…
Stanislav Výskala
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Zhodnocení školního roku 2007/2008
Uplynulý školní rok byl v mnohém nový,
první a šesté třídy byly vzdělávány podle
školního vzdělávacího programu, zkráceně nazývaného ŠVP, s názvem „Škola
pro život“, který byl zpracován pedagogy
školy tak, aby co nejvíce odpovídal možnostem a potřebám dětí a podmínkám
naší školy. Hlavní výhodou zavedení ŠVP
je možnost vybrat z učiva to podstatné
a důležité pro praktický život a dosažení úspěchů v životě a nezatěžovat děti
nepodstatnými informacemi, které je
možné zjistit z encyklopedií, internetu
a podobně.
Jak už sám název tohoto programu napovídá, hlavním cílem vzdělávání podle
tohoto programu je připravit žáky na další život tak, aby byli schopni se úspěšně
zapojit do dalšího života, začlenili se do
společnosti, orientovali se v moři informací, uměli komunikovat a pochopili význam a důležitost vzdělání v životě.
Z těchto důvodů byly zavedeny některé nové předměty například: Psaní všemi 10 jako průprava na zvládnutí práce s počítačem, nebo předmět Člověk
a zdraví, zaměřený na zdravý životní styl,
prevenci proti návykovým látkám a tělesnou a duševní hygienu.
V ostatních ročnících probíhala výuka
podle programu Základní škola, s využitím prvků a metod školního vzdělávacího programu školy, jako je projektová
výuka, zážitkové metody, propojení získaných poznatků s praktickým životem.
Proto se nemusí žáci ani rodiče obávat,
že by jejich děti byly o něco ochuzeny.
Postupným přechodem bude ŠVP zaveden do ostatních ročníků a od školního
roku 2011/2012 budou všichni žáci
vzděláváni podle školního vzdělávacího
programu Základní školy Fryšták.
V tomto školním roce navštěvovalo
školu 380 žáků, z toho 172 na prvním
stupni. O jejich vzdělávání pečovalo celkem 31 pedagogů, 6 správních zaměstnanců zajišťovalo úklid a o stravování obstarávalo 8 kuchařek. Všem těmto patří
velké poděkování za skvěle odvedenou
práci, která je mnohdy velmi náročná jak
po psychické, tak i fyzické stránce.
Co se týká výsledků vzdělávání, 215
žáků prospělo s vyznamenáním, 163
žáků prospělo, jeden žák neprospěl
a jednomu byla odložena klasiﬁkace na
září ze zdravotních důvodů. Tato čísla
jsou velmi příznivá a svědčí o kladném
vztahu ke škole a učení a dobře odvedené práci pedagogického týmu. Všem
úspěšným žákům gratuluji a přeji mnoho
sil v dalším učení.
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Těm, kteří tak úspěšní nebyli chci dodat optimismus a vůli se zlepšit. Věřte,
že snahou a pílí lze dosáhnout dobrých
výsledků.
V oblasti chování bylo uděleno 12
napomenutí třídním učitelem, 9 důtek
třídního učitele, 8 důtek ředitele školy. 5
žákům byl udělen druhý stupeň z chování. Hlavními důvody těchto kázeňských
opatření bylo zapomínání učebních pomůcek, neplnění školních povinností,
nevhodné až sprosté chování a záškoláctví, mnohdy opakované. Doufám, že
potrestaní žáci se poučí ze svých chyb
a v budoucnu se jich vyvarují.
Naši žáci se také hojně účastnili sportovních, uměleckých soutěží, folklorních
a hudebních souborů a olympiád a dosahovali v nich mnohdy nejlepších umístění o čemž svědčí množství diplomů
a pohárů na chodbách školy. Všem těmto žákům, kteří jakkoli reprezentují školu, patří moje velké poděkování. Stejně
tak bych chtěl poděkovat učitelům a vedení ZUŠ Morava, která sídlí v budově
školy, se kterou úzce spolupracujeme
a která poskytuje našim dětem vzdělání
v hudebních a výtvarných oborech.
V uplynulém školním roce měli žáci
možnost navštěvovat celkem 19 zájmových kroužků, které jsou již několik let
podporovány a ﬁnancovány zřizovatelem
školy, což je město Fryšták. Tímto chci
poděkovat za podporu a pochopení důležitosti vzdělání celému Zastupitelstvu
města Fryšták v čele s panem starostou Lubomírem Doleželem. Pokud se
rozhlédnete kolem sebe sami zjistíte, že

to není jediná oblast podpory naší školy,
celá škola je krásně opravená jak stará
tak nová budova a má k dispozici moderní sportoviště.
Stejně tak nesmím zapomenout poděkovat sponzorům naší školy, například
ﬁrmě Obalprint, Asep, manželům Caisovým, Rektoříkovým a mnohým dalším rodičům, kteří se jakkoli podílí na činnosti
a podpoře školy, třeba prostřednictvím
SRPŠ.
S přáním krásného léta a prázdnin
Mgr. Libor Sovadina,
ředitel ZŠ Fryšták

Závěr školního roku
2007/2008
Dne 27. 6. 2008 se uskutečnilo na
školním dvoře základní školy ve Fryštáku slavnostní ukončení školního roku
2007/2008. Počasí se vydařilo a tak
jsme za účasti všech žáků školy a široké rodinné veřejnosti slavnostně ukončili školní rok. Měli jsme tu čest, že nás
poctila svou návštěvou i pí Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Parlamentu
ČR a mnoho dalších významných hostů
zastupujících důležité složky města podílející se na výchově a vzdělávání dětí
a mládeže v našem městě. Po uvítání
hostů a stručném zhodnocení uplynulého školního roku na poli vzdělávání a výchovy v naší škole byly předány pochvaly
s knižní odměnou žákům, kteří dosáhli
výborných studijních výsledků, reprezentovali školu v olympiádách a soutěžích.
Pět nejlepších žáků obdrželo ocenění
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Z Á K L AD N Í
a věcnou odměnu od starosty města
Fryšták p. Mgr. Lubomíra Doležela za
vzorné plnění školních povinností a reprezentaci školy.
Při této příležitosti převzalo ocenění
z rukou starosty i pět učitelů za příkladnou pedagogickou činnost, zavádění
nových metod ve výuce, tvorbu vzdělávacích programů a práci s dětmi.
Pí Ing. Michaela Šojdrová předala poděkování pí učitelce Mgr. Sylvě Knedlové,
za dlouholetou obětavou a příkladnou
práci pedagoga, organizaci sportovních
soutěží a realizaci výstav k významným
výročím školy a města Fryštáku.
Závěr akce patřil žákům 9. tříd, kteří
se rozloučili se školou, spolužáky a svými učiteli proslovem a každá třída zazpívala píseň, kterou si sama složila za
doprovodu mladé, perspektivně se rozjíždějící, lukovské skupiny Rozjetý zips,
kterou tvoří žáci odcházejících devátých
ročníků. Poté se s deváťáky rozloučili
naši nejmenší prvňáčci symbolickou kytičkou a přáním mnoha úspěchů v dalším studiu a životě.
Na úplný závěr zbylo popřát dětem
krásné prázdniny, plné slunce a letních
radovánek bez nehod a zranění a předat
jim závěrečné vysvědčení svými třídními
učiteli v jednotlivých třídách.
Poděkování také patří p. poslankyni Michaele Šojdrové za její čas, který
ochotně věnovala před svým odjezdem
krátké besedě s učiteli školy nad otázkami a problémy, kterými se v současnosti zaobírá základní školství. Přestože
času bylo málo, bylo toto setkání velmi
inspirativní, přátelské a otevřené.
LS

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU,
POMERANČOVÉ KŮRY A LÉČIVÝCH BYLIN
VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/08
Člověk moderní doby často zapomíná, že je nedílnou součástí přírody. V ní nachází zdroje surovin pro výrobu energie, nejrůznějšího zboří denní spotřeby, obdělává
půdu – zdroj potravy a stále častěji si uvědomuje nutnost ochrany vodních zdrojů, bez
kterých život na naší planetě není možný.
Ekologie – ochrana přírody se musí stát součástí našeho života, abychom zachovali příznivé životní podmínky i budoucím generacím.
S tím úzce souvisí i recyklace odpadů všeho druhu. Naši žáci se každoročně zapojují do sběru starého papíru, sušené pomerančové kůry a léčivých bylin a ﬁnanční
prostředky za tyto sběry využíváme na nákup hlavně výkresů, ale i jiných potřeb do
výtvarné výchovy.
V letošním školním roce nasbírali žáci s pomocí rodičů a některých ﬁrem 35 230
kg papíru, za který škola obdržela 8932 Kč, k nejlepším sběračům patří Jiří Vidlář, Jaroslav Maňásek, Jan Bilík a Daniel Pazdera. Pomerančové kůry jsme nasbírali 155,4
kg za 2 676 Kč, k nejúspěšnějším sběračům patří Lenka Paráková, Radim Daněk a
Kristýna Kamenářová. Velmi nás mrzí , že rok od roku klesá sběr léčivých bylin, které
všichni preferujeme, když onemocníme. Letos žáci nasbírali pouze dva pytle oproti 6
loni /1358 Kč/ a 10 předloni.
Všem pilným sběračům – dětem, rodičům, prarodičům i ﬁrmám děkuje ředitelství
ZŠ Fryšták a těší se na další úspěšnou spolupráci.
HB

Fotbalový turnaj SIMCAR CUP 2008
V úterý 17.6.2008 se uskutečnil již
tradiční turnaj v malé kopané Simcar
cup 2008 pořádaný Základní školou
Fryšták na umělé trávě na fotbalovém
hřišti. Jak název napovídá, sponzorem
této sportovní akce je ﬁrma Simcar Suzuki Fryšták. Hlavním organizátorem turnaje byl p. Mgr. Radek Matulík.
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů:
Fryšták, Kašava, Štípa, Trnava a tým
hráčů ze základní školy Zariečie ze Slovenska. Tým hráčů z Muráně se omluvil,
z technických důvodů.

Hrálo se systémem 4+1 hráč podle
pravidel malé kopané.
Počasí po celou dobu bylo velmi
krásné, hráči odvedli vynikající výkony,
hráli s maximálním nasazením a zápalem pro hru.
Za naši školu nastoupili hráči Martin
Gajdůšek, Kamil Plišťák, K. Merta, Ondra Macík, Filip Němec a Jirka Tlusták.
Velké poděkování patří p. Ing. Haně
Černé za podporu turnaje, krásné poháry a hodnotné ceny, které osobně
předala úspěšným týmům při vyhlášení
výsledků turnaje.
Výsledné pořadí týmů :
1. ZŠ Kašava
2. ZŠ a MŠ Zariečie
3. ZŠ Trnava
4. ZŠ Fryšták
5. ZŠ Štípa

LS
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Když pálí srpen, bude pálit i víno
Téma: Práce.
Ani mohutné pilíře nebudou mít smysl, když most na nich spočívající nepovede
k žádnému břehu, k žádnému cíli.
Naší prací se smíme podílet na Boží tvůrčí činnosti, kterou Bůh stvořil, či tvoří
svět a každého z nás. Nejsme tedy postaveni „před hotové“. Ne snad proto, že by
nebylo v Boží moci vše deﬁnitivně „dokončit“, ale proto, abychom sami mohli mít
aktivní podíl na utváření světa i života...
Jedna lidová moudrost praví: „Než začneš stoupat na žebřík, zkontroluj si, mášli jej opřený u správné zdi!“ Mnozí lidé mají tendenci dělat to přesně opačně a tak
se ve své činnosti vydávají nejrůznějšími směry, které nejsou od Boha. A kde není
správný směr, tam není ani cíl. Člověk, který se takto oddává „své-volné“ aktivitě
(třebas i zdánlivě velice dobré a potřebné), upadá do chaosu, rozptýlenosti, nezacílenosti a později i frustrace. Přestává být schopný rozlišovat priority své činnosti.
Dvě nebezpečí: nečinnost a přecenění práce.
Existuje nebezpečné zlo, před nímž se musíme mít obzvláště na pozoru, protože
má moc rozmnožit už tak svrchovanou míru smutku a nudy, které vládnou světu.
Tímto zlem je člověk, který nepracuje, který o nic neusiluje. Přestane-li v sobě
člověk cítit potřebu stavět, tvořit, o něco se zasazovat, pak z něj uniká životní síla.
Jakoby pružina, která udržovala jeho existenci v napětí, praskla.
Opačným soužením moderního světa je horečná činnost. Člověk má příliš mnoho práce a chtěl by udělat vše sám. Protože ale na to nemá dost času, spěchá,
běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu, vyčerpává se,
znehodnocuje si život a nakonec se stává nesnesitelným. Neudělá to, co by chtěl
a co by měl. A to co udělá, dělá polovičatě. To je pohroma. Tomuto je třeba odpomoci. Dodejte si proto odvahy a vzdorujte těmto pokušením moderního světa.

farář pozval na malé pohoštění, po kterém jsme se vydali pěšky do Píště v Moravském Slezsku, kde byl malý Ignác na
druhý den po narození pokřtěn. Vychodil
zde základní školu. Mohli jsme poznat,
že na polské straně je staříček Stuchlý
velmi významná postava. Nezapomeňme, že každého 17. v měsíci máme
u nás v kostele připomínku jeho úmrtí
a vůbec jeho postavy a důležitosti
v dnešní době.

Co bude
Dnes Vám nenabídneme žádnou
možnost. Víkendovky v DISu zažijí proměnu. P. Pavel Kosmák se v září stěhuje
do nového působiště do Ostravy a na
jeho místo přijde P. Max Dřímal. Možná
první akcí bude adventní duchovní obnova, kterou včas oznámíme.

Co bylo
Po návratu Cyrilka z nemocnice jsme
oslavili jeho 87. narozeniny. Žádné jiné
kulatiny u salesiánů nejsou. Zakladatel
DISu, který odešel před 6 lety, nynější
ředitel salesiánské školy Jabok, Michael Martinek, oslavil 8. července 50 let.
11. července jsme uskutečnili první českou pouť do rodiště staříčka Ignáce Stuchlého do Boleslawi v Polsku.
V místním kostele jsme měli mši svatou a pak jsme se zastavili u pomníčku,
který je postaven u jeho rodné chalupy,
která už je zbořena. Pak nás místní pan
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SOS – poradna pro spotřebitele
K O N TA K T Y:

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940
fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)
SLEVY! SLEVY?
V obchodech už propukly letní slevy
s plnou silou a netýkají se jen oblečení
či sportovního vybavení. První spotřebitelé se ozývají s připomínkami, že ne
všude jsou slevy transparentní. Objevují se také stížnosti na kvalitu prodávaného zboží.
Slevy se netýkají jen kamenných obchodů, ale i internetových obchodníků,
i u nich dochází k porušování zákona
o ochraně spotřebitele. SOS – Sdružení
obrany spotřebitelů ve svém miniprůzkumu zjistilo, že řada internetových
obchodníků láká spotřebitele na slovo
„sleva“, protože dobře vědí, že člověku,
který hledá levnější nákup, vyhledávač
nabídne i adresu jeho obchodu.

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, 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 časopis SOS magazín 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 www.spotrebitele.info/kodex
„U těchto neseriozních obchodníků
nenajde spotřebitel původní cenu, ale
objevují se pojmy jako „cena obvyklá“,
nebo „obvykle se prodává za…“. Často
se také zákazníci mohou setkat např.
s 15% slevou z určité částky. Dopočítat
si ji ovšem už musí sami s kalkulačkou,“
upozorňuje mluvčí SOS Ivana Picková.
V některých obchodech, které nabízejí značkové zboží, se navíc zákazníci
mohou setkat s výrobky, které evidentně
nejsou originálem, ale padělky – jsou
ovšem nabízené se „superslevou“, například značkové hodinky za několik stokorun.
Byť internetoví obchodníci nedělají
klasické velké letní či vánoční slevy, porušování zákona o ochraně spotřebitele
se dopouštějí také, upozorňuje SOS.

V naprosté většině běžných, kamenných obchodů v uplynulém týdnu propukly letní výprodeje. Spotřebitelé jsou
při nich lákáni velkými ciframi, které
oznamují, jak levně je momentálně možné v daném obchodě nakoupit. Lidé by
si měli uvědomit, že hlavním cílem těchto obchodnických – a naprosto legálních
- triků je nalákat zákazníka do prodejny.
V ní už většina z nich něco koupí. Ale ne
vždy je nabízené zboží ať v letních slevách nebo v běžných slevových akcích
kvalitní, mnohdy se objevují výrobky, jejichž kvalita je pochybná.
„Objevují se stále častěji například
stížnosti na kovové šperky, hodinky
apod., takže na špatnou kvalitu je třeba
si dávat pozor nejen při nákupu letního
ošacení či sportovního vybavení,“ připomíná mluvčí SOS.
placená inzerce
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Ohlédnutí za letošním
jarem na Hrádku

Slovenská televize nešetřila obdivem
Cimbálová muzika PRAMENY s PRAMÉNKEM byla pozvána na Slovensko na
folklorní festival do Záričie. Vystoupení
probíhalo v krásném novém zastřešeném přírodním amﬁteátru. Všude v okolí
voňavé prostředí – stromy a zeleň. O takovém amﬁteátru můžeme jenom snít.
Ve Fryštáku se sice plánuje vytvořit prostředí pro podobné akce na náměstí,
ale všude v okolí se od toho pro hluk
upouští. Třeba Zlín naplánoval přesunout podobná vystoupení do parku.
Celý koncert snímala slovenská televize, velmi se líbili naši nejmenší a úplně
byli uneseni našimi novými fryštackými písněmi. Proto byl také velký zájem
o naše CD a zpěvník. Závěrečná píseň;
Ochraňuj dobré Horňany tak zapůsobila,
že ji nazvali – Modlitba. Vůbec by nepřekvapilo, když ji uslyšíme ve slovenském
provedení. Markéta Matulová ji tak zazpívala, že to Slováky fascinovalo. I Kristýna Doleželová se velmi dobře uvedla,
paní Kunstovou napadlo, ať zazpívá konec: Ochraňuj dobré Slováky, Valachy
a Dolňáky atd., potlesk řekl vše. Byli tam
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i učitelé houslí a ti říkali: Podívejte se na
tu primášku /pí Kunstovou/ jak lehce
hraje a jaké klády a výšlapy používá, tak
mistrně tu ještě nikdo nehrál. Proto také
televize provedla s pí Kunstovou dlouhé
interview, vysoce hodnotili zpěváky, které vychovala, také její houslové umění
a úpravy písní pro muziku odborně ocenili. Rovněž měla interview i Markéta Matulová, ptali se, kdo ji naučil tak zpívat
a dokonce prohlásili, že jim běhal mráz
po zádech, když zazněl její krásný kulatý
zpěv. Slováci jsou velmi pohostinní, byl
to pěkný zájezd.
Slovensko je ve folkloru hodně vpředu,
mají totiž světově proslulé choreografy,
jako je prof. Štefan Nosál, Juraj Kubanka a mnoho dalších následovníků. Tito
odborníci řekli jasně: Žádný původní
záznam lidového tance se nehodí pro
jevištní vystoupení, ale musí být pouze
inspirací, pro vytvoření nové dokonalé variace, neboť původní tanec by byl
pro diváka naprostá nuda. U nás hodně
souborů tančí na jevišti stále tance podle starých záznamů a to je vlastně podle
Slováků folklorní úpadek. Např. Ondráš
se již inspiruje názorem Slováků a proto
používá nové prvky při tanečním vystoupení, to je jediná možná cesta.
Naše cimbálová muzika PRAMENY
s PRAMÉNKEM má ujasněný svůj soudobý směr a proto jsme bez obav jeli
do Záriečie. Málokterý český, nebo
moravský folklorní soubor uspěje na
Slovensku, že se nám to podařilo nás
těší dvojnásob. Jsme spokojeni, že jsme
zapůsobili a že jsme tak kvalitně reprezentovali naše město.
Dík pí Kunstové, že celé vystoupení
a dramaturgii pořadu tak dobře bezchybně připravila a samozřejmě dík muzikantům a zpěvákům i dětem za jejich velkou
snahu co nejlépe uspět.
Richard Hovadík

Vážení čtenáři FL, léto je už v plném
proudu a tak je čas na malé ohlédnutí
za tím, co se dělo letos na jaře u nás
na Hrádku. Takže – kromě našich tradičních aktivit, jako je každotýdenní plavání
v lázních ve Zlíně, tréninku stolního tenisu či sportování v tělocvičně ZŠ nebo na
Sokolovně nás čekala jedna z vrcholných
akcí tohoto jara – a to ozdravný tábor
na Medlově ve Žďárských vrších. Počasí
nám přálo, prochodili jsme blízké i vzdálenější okolí, hledali ukrytý poklad, zatancovali si na diskotéce, navštívili Nové
Město na Moravě. Bylo o nás perfektně
postaráno a táborníci přijeli nadšení...
Ale nezanedbali jsme ani kulturu –
navštívili jsme Městské divadlo ve Zlíně, hru „Cesta do Ameriky“, Velké kino
s pásmem pohádek a zúčastnili jsme se
v Praze akce „Chceme žít s vámi“, kterou pořádá každoročně TV Nova. Tady
jsme si zazpívali a zatancovali s takovými hvězdami, jako je Karel Gott, Helena
Zeťová nebo Iveta Bartošová...
Nezaháleli jsme ani jako sportovci
– plavali jsme na závodech v Přerově
a Hodoníně, na sportovních olympiádách jsme byli v Šumperku a Olomouci.
Ze všech sportovišť jsme přivezli kupu
medailí všech hodnot. Totéž jsme zopakovali v týden trvajících sportovních
hrách v Zubří.
Navštívili jsme i místní MŠ na Den
dětí, moc se nám tu líbilo a za vše děkujeme. Ve spolupráci se ZŠ jsme vyráběli papírové a keramické žabky na akci
„Žáby bijí na poplach“.
V červnu nás čekaly dvě velké akce
– a to tradiční putování z Tesáku na sv.
Hostýn a Svátek hudby. Jak tyto akce
dopadly a co dál jsme na Hrádku dělali
a prožili, to se dočtete v některém z podzimních čísel FL.
Na závěr přejeme všem krásné prožití
letošního léta, plného sluníčka a pohodových chvil. Zároveň se těšíme na další setkání nad čtením o našich letních
aktivitách.
S tím se pro dnešek loučí
Z. Vlčková
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KAMARÁDKA KNIHOVNA
(Pár čísel ze života fryštácké oázy čtenářů)
Víte, že je v současné době v České republice celkem 5662 veřejných knihoven
a 669 jejich dalších poboček?
Knižní fond těchto knihoven čítá více než 61 888 000 svazků.
Z celkového počtu 1 476 000 čtenářů je více než 372 000 dětí do 15 let, a to je
zhruba čtvrtina všech dětí tohoto věku v ČR. Děti si během loňského roku v knihovnách vypůjčily více než 12 milionů knížek, časopisů a dalších dokumentů, což je více
než 30 knížek na jedno dítě za rok. A pak prý, že děti nečtou?!
(Z časopisu Rodiče, č. 5, 2008)
A jak vypadá statistika v naší Městské knihovně Fryšták za rok 2007?
Knihovní fond
19021 svazků knih
- přírůstky
365 svazků knih
- úbytky
71 svazků knih
Počet titulů časopisů
34
Čtenáři k 31. 12. 2007
405
- z toho čtenáři do 15 let
120
Návštěvníci v MěK celkem
4 728
(čtenáři, internet, účastníci akcí)
Výpůjčky celkem
13 115
- z toho knih pro mládež
3 329
MVS (počet požadavků na knihy do
KKFB ve Zlíně 106, počet požadavků zaslaných do MěK 91)
Počet návštěvníků internetu
117
Akce
46
(besedy, exkurze MŠ, ZŠ, přednášky,
4denní zájezd do Prahy, literárně-historické vycházky)
Statistika je i v rámci pobočky Vítová.

MěK plní i regionální funkce pro obecní knihovny: Lukoveček, Lukov, Kašava,
Vlčková, Držková, Ostrata, Hvozdná. (Pro
tyto knihovny bylo odpracováno celkem
480 hodin v rámci smlouvy o Výkonu regionálních funkcí - např. při revizích knižního fondu ve Hvozdné a Vlčkové, zápisu
nových knih do databází PC, ale také při
estetizaci prostředí a úpravě knižního
fondu v OK v Kašavě, při metodických
návštěvách v OK atd.).
Půjčovní doba v Měk:
pondělí
13 – 17 hodin
úterý
9 – 11 hodin
středa
NEPŮJČUJE
čtvrtek
13 – 18 hodin
pátek
9 – 11, 13 – 17 hodin
Vítová středa

15 – 17 hodin

V MěK si můžete zakoupit regionální tisky a literaturu: pohlednice Fryštáku, Fryštácké listy, knihy Město Fryšták, Fryštácká brázda vypráví, Z čarovného kraje, dále
Zámecký areál Lešná, atd.
Přijďte i Vy rozšířit řady čtenářů MěK
Na Vaši návštěvu se těší
Anna Zapletalová – vedoucí Městské knihovny,
Jarmila Jašková – pobočka Vítová

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Vedle běžného půjčovního provozu (okolo 2 tisíc návštěv čtenářů, uživatelů internetu, besed apod.) proběhla v Městské knihovně Fryšták řada naučných a kulturních
akcí: např. exkurze družiny základní školy a dětí z mateřské školy, z večerních pořadů připomínán cestopisné přednášky s diapozitivy pana PaedDr. Miloslava Růžičky
z Gymnázia L. Jaroše v Holešově (Indie a Himálaje), besedu o významné osobnosti
Fryštáku Augustinu Doležalovi v rámci cyklu „Fryštačané dobývají svět (samostatný
příspěvek vyjde v srpnu) a besedu o životě v Orientě s průvodcem po Egyptě panem
Antonínem Vavříkem. Ve spolupráci s Klubem důchodců proběhla v jídelně penzionu beseda s kronikářem města PhDr. Česlavem Zapletalem o dějinách Fryštácka,
v jejímž závěru se člen Zastupitelstva
MF pan Zapletal podělil s krásnými dojmy z podpisu smlouvy o příhraniční spolupráci mezi slovenskou obcí Kanianka
a městem Fryšták na Památníku generála M. R. Štefánika na Bradle. Dále
připravujeme např. vlastivědný zájezd na
Pekařskou sobotu do Rožnova p. R. a na
Valašsko (19. červenec), večer poezie,
putování po stopách zmizelého středověkého Fryštáku, besedy nad kronikou
pro žáky základní školy a další akce.
AZ

Centrum bezplatných
právních služeb „PRO
BONO“
Ve středu 25.6. 2008 proběhlo slavnostní spuštění prvního českého pro
bono. „Pro bono“ znamená poskytování právních služeb advokáty bezplatně
a zcela dobrovolně.
Pro bono směřuje ke zvýšení dostupnosti právních služeb pro jednotlivce,
jejich skupiny a zájmy, kterým se jich
z ﬁnančních důvodů tradičně nedostává. Může se jednat například o oběti
domácího násilí, ochranu práv pacientů, ochranu spotřebitelů, práva dětí,
pomoc uprchlíkům, poradenství pro
oběti rasové či jiné diskriminace, pracovněprávní spory, ochranu životního
prostředí apod.
Bezplatná advokátní práce ve prospěch obecně prospěšných cílů se tradičně označuje jako pro bono publico,
zkráceně pro bono. Pro potřeby tohoto
projektu považujeme za „pro bono“
práci advokátů prováděnou bezplatně
bez očekávání odměny.
Pro bono práce spočívá v poskytování právních služeb následujícím skupinám klientů:
* osobám s omezenými příjmy
* neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím, nadacím,
nadačním fondům), v případech, kdy
slouží zájmům a potřebám lidí s omezenými příjmy
* jednotlivcům a právnickým osobám usilujících o ochranu lidských práv
a veřejných zájmů v případech, kdy se
jedná o precedentní případ nebo jiný
typ práce s potenciálním širokým dopadem (např. legislativa)
* neziskovým organizacím při řešení
jejich organizačních otázek.
KONTAKTY:
Pro bono centrum
Senovážné nám. 24,
110 00 Praha 1
www.probonocentrum.cz
Mgr. Veronika Kristková
mobil. tel.: +420 777 668 710
e-mail: probono@pilaw.cz
Public Interest Lawyers Association
(PILA)
sídlo: Převrátilská 330,
390 01 Tábor
www.pilaw.cz
Mgr. Vítězslav Dohnal
tel.: 776 834 534
e-mail: vdohnal@pilaw.cz
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NOVĚ OTEVŘENO
ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PROVOZOVNY

VÝROBCE PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

MORAVA OKNO s.r.o.
VE FRYŠTÁKU, 6. KVĚTNA 23
dále dodáváme ŽALUZIE, PARAPETY, PROTIHMYZOVÉ SÍTĚ
PORADENSTVÍ, CENOVÁ KALKULACE, ZAMĚŘENÍ,
DOPRAVA, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, ZEDNICKÉ PRÁCE, LIKVIDACE,
SERVIS, 5 LET ZÁRUKA.

ČERVENEC – SRPEN - ZAVÁDĚCÍ CENY

PROVOZNÍ DOBA: PO– PÁ 8:00 – 16:00
TELEFON: 577 101 744
MOBIL: 733 322 119
E-MAIL: frystak@moravaokno.cz, www.moravaokno.cz
18
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VELKÉ KINO ZLÍN - SRPEN
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.
Pátek 1. – neděle 3. srpna v 17 a v 19,45 h
+ pondělí 4. – středa 6. srpna v 17 h
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
USA-2008-144 minut-dobrodružný/fantasyčeský dabing-Falcon-(0)
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo - Skříň je pryč – Bílá čarodějnice je mrtvá
– a Aslana už přes tisíc let nikdo neviděl...
Režie: Andrew Adamson
Pondělí 4. srpna v 10 hodin
FKS
O RODIČÍCH A DĚTECH
ČR-2007-110 minut-komedie-Bioscop-(0)
vstupné 30 Kč
Nová česká komedie navazuje na nejlepší
tradice české ﬁlmové komedie. Vtipné dialogy, výjimečné herecké výkony a humor spojující diváky napříč generacemi...
Režie: Vladimír Michálek
Pondělí 4. – středa 6. srpna v 19,45 hodin
MONGOL-ČINGISCHÁN
Německo/Kazachstán/Rusko/Mongolsko2007-129 minut-historický/dobrodružný-titulky-Bontonﬁlm-(15)
Byl zrozen k vítězstvím – Sjednotil Mongolsko, podmanil si Čínu, jeho vojska se zastavila až v Evropě… Režie: Sergej Bodrov
Čtvrtek 7. – neděle 10. srpna v 17 hodin
Pondělí 11. – středa 13. srpna v 19,30 h
HANCOCK
USA-2008-92 minut-akční komedie-český dabing-Falcon-(12)
Existuji hrdinové… Existují superhrdinové…
a pak je tu Hancock
Režie: Peter Berg
Čtvrtek 7. – neděle 10. srpna v 19,30 h
Pondělí 11. – středa 13. srpna v 17 h
SMRT ON-LINE
USA-2008-100 minut-krimi/thriller-titulky-Palace Picture-(15)
Nevystopovatelný vrah své oběti před
zavražděním snímá webovou kamerou
a signál vysílá na internetu. Čím více návštěvníků tyto stránky navštíví, tím rychleji dochází
k usmrcení oběti… Režie: Gregory Hoblit
Čtvrtek 14. – neděle 17. srpna v 17 h
Pondělí 18. – středa 20. srpna v 19.30 h
JAK UKRÁST NEVĚSTU
USA-2008-102 minut-romantická komedietitulky-Falcon-(0)
Tom je úspěšný, sexy a užívá si života. Vždy
se může spolehnout na svou okouzlující kamarádku Hannah. Vše funguje až do chvíle, kdy si Hannah přiveze ze služební cesty
snoubence… Režie: Paul Weiland
Čtvrtek 14. – neděle 17. srpna v 19,30 h
Pondělí 18. – středa 20. srpna v 17 h
WANTED
USA-’08-109 min.-thriller-tit.-Bontonﬁlm-(12)
Vyber si svůj osud…. Wesley Gibson je mla-

dík, jehož život se ocitnul v bludném kruhu.
Vše se změní, když se jednoho dne dozví, že
jeho otec byl hlavou tajné organizace nájemných vrahů…
Režie: Timur Bekmambetov
Středa 20. srpna ve 14 hodin
FKS
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA-2007-102 minut-titulky-Bontonﬁlm-(12)vstupné 30 Kč
Texaského kongresmana Charlieho Wilsona
(Tom Hanks) znali všichni jeho kolegové z politiky jako požitkáře a pohodáře se spoustou
problémů, z nichž se dokáže vždycky bravurně vykroutit. Nikdy by je nenapadlo, že by se
mohl začít angažovat v „afghánské otázce“...
Režie: Mike Nichols
Čtvrtek 21. – neděle 24. srpna v 17 hodin
PENELOPE
USA/Velká Británie-2006-102 minut-titulkyBlue Sky Film-(0)
Schovávala se celý život. Je čas ukázat světu, kdo doopravdy je. Kouzelná moderní pohádka o lásce a sebepoznání…
Režie: Mark Palansky
Čtvrtek 21. – středa 27. srpna v 19.30 h
ROLLING STONES
USA/V. Británie-hud. dokument-108 minuttitulky-Bioscop-(0)
Hudební dokument Martina Scorseseho
z koncertu legendární kapely Rolling Stones

vznikl během dvou dnů na podzim 2006
v Beacon Theatre v New Yorku.
Pondělí 25. – středa 27. srpna v 17 hodin
V ÚDOLÍ ELAH
USA-2007-121 minut-drama-titulky-SPI-(15)
Když týden po svém návratu z Iráku Mike Deerﬁeld zmizí, je prohlášen za dezertéra. Jeho
rodina obdrží znepokojující telefonát a otec
se vydá svého syna hledat...
Režie: Paul Haggis
Čtvrtek 28. a pátek 29. v 17 a v 19,30 h
+ sobota 30. a neděle 31. srpna v 17 h
KOPAČKY
USA-2008-110
minut-komedie-titulky-Bontonﬁlm-(15)
Neskutečně katastroﬁcká romantická komedie. Režie: Nicholas Stoller
Sobota 30. – neděle 31. srpna v 19,30 h
GONE BABY GONE
USA-2007-114 minut-krimi/drama-titulky-Falcon-(15)
Každý chce znát pravdu, jen dokud ji nenajde… Režie: Ben Afﬂeck
Vstupné 90 Kč (pokud není uvedeno jinak)
KINO KVĚTEN v měsíci srpnu nehraje
Představení pro děti se ve Velkém kině
a v kině Květen v měsíci srpnu NEKONAJÍ.

Zajímavá služba nejen pro lidi s postižením
Možná jste při brouzdání na internetu narazili na různé poradenské stránky
a diskusní servery a nevěděli jste, co si máte vybrat. Informací je mnoho, stránek
přibývá a přitom může být problém najít konkrétní a jasnou odpověď. K tomu, abyste nemuseli bloudit změtí informací vám může pomoci poradenský server www.
internetporadna.cz.
Stránky mají velký záběr oblastí, ve kterých se můžete zdarma poradit. Jsou
utříděny do deseti logických okruhů, ale mnozí zapojení odborníci nabízejí přesah
i jinam. Najdete na nich psychology, sociální pracovníky, lékaře, neziskové organizace, speciální pedagogy a dokonce i duchovní. Vše v celorepublikovém měřítku.
Projekt je velkým důkazem dobré vůle těchto lidí, kteří radí zdarma.
Okruhy jsou následující: zrakové, sluchové, tělesné, mentální postižení, drogy
a závislosti, duchovní poradenství, psychologické poradenství, menšiny a cizinci,
zaměstnanost a občanské poradenství.
Poradenství je anonymní a slouží hlavně k propojení tazatelů s odborníkem,
který jim může pomoci.
Na stránkách si můžete přečíst všechny dotazy, jež byly položeny od doby vzniku
serveru v roce 2001. Je to inspirativní a zajímavé čtení. Možná bude pro vás zajímavé, že v rámci projektu InternetPoradna.cz pracují dvě osoby se zdravotním znevýhodněním. Mají za úkol číst všechny dotazy a starat se o to, aby byly včas a kvalitně
zodpovězeny. Jedním z těchto „operátorů“ je pan Lukáš Otáhal, který je nevidomý.
Bez vztahu k počítačům a radosti z pomoci lidem by tuto práci nemohl dělat.
Kontakt: www.internetporadna.cz
Krapkova 3 779 00 Olomouc
tel.: 587 406 126
Ivana Herzogová, koordinátorka projektu a ředitelka o. s. InternetPoradna.cz
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Matrika

=

SRPEN 2008
JUBILANTI

Marie Večeřová
Vladimír Kopečný
Amálie Doleželová
Pavel Mikl
Ing. Jitka Běláková
Marta Stolaříková
Mgr. Helena Zelíková
Ing. Petr Procházka
Eva Jurčíková
Anna Batíková
Oldřich Vaňhara
Jiřina Jurčíková
Dagmar Petříková
Jindřiška Böhmová
Eva Dušová

❂

65 let
80 let
85 let
60 let
65 let
75 let
60 let
65 let
60 let
80 let
65 let
75 let
65 let
60 let
70 let

NAROZENÍ

Leona Fišerová
Natálie Štefková
Beáta Janošková
Zuzana Smetánková

✞ ÚMRTÍ
Vladimír Svačina ve věku 61 let
Mojmír Krajča ve věku 83 let
Margita Rafajová ve věku 84 let
Božena Běláková ve věku 87 let

Hledám k pronájmu
byt ve Fryštáku 2+1.
Tel. 605 424 186

VÝKUP JABLEK
Oznamujeme Vám, že
vykupujeme padaná jablka
na ul. Tovární ve Fryštáku (u skleníků).
Provozní doba:

Po-Pá 16 - 19, So 8 - 11 hod.
Výkup bude zahájen v polovině srpna.

Ostření dřevoobráběcích nástrojů, pilových kotoučů a pilových řetězů.
Frystak 105x149_Nabor.indd 1

Přijmu na výpomoc brusiče (i důchodce).

7/9/08 11:36:17 AM

***

Radomír Januška, Ke Skalce 125, Fryšták, tel.: 605 585 018
Omlouváme se za špatné uvedení jména v minulém čísle FL u tohoto inzerátu.

JŠ LINGUA – ZLÍN
Aj, Nj, Rj, Fj, Šj, Ij, Pj
Tel.: 605 464 801, 775 243 320, Tel./fax: 577 222 067
info@elingua.cz
www.elingua.cz
Výuka jazyků s 18letou tradicí

Zápis do kurzů na školní rok 08/09
(kurzy roční, semestr., trimestr., přípravné na zkoušky)
– uzávěrka 4. 9.
DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědná redaktorka Ivana Plšková. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006
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