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Prázdniny skončily a teď zpět do lavic...
Staříčkova pouť 2009 / neděle 20. září
9:00 – Otevření výtvarné výstavy fryštáckých tvůrců
a výstava obrázků dětí - téma zážitky z prázdnin
(skautská klubovna – farní dvůr Fryšták)
10:00 – Celebrovaná poutní mše svatá u busty P. I. Stuchlého (v příp. špatného počasí v kostele sv. Mikuláše)
11:30 – Občerstvení na farním dvoře
14:00 – Zahájení odpoledního programu (soutěže pro děti,
miniturnaj v kopané, vystoupení scholy a fryštáckých
kapel, skákací hrad, promítání ﬁlmů ve farní stodole)
Zajištěno je bohaté občerstvení, uzenina z udírny,
„Staříčkův ležák“, limo zdarma atd.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku,
Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL
a fryštácké farnosti.
SRDEČNĚ ZVOU ORGANIZÁTOŘI!

Foto P. Nášel
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 8/2009/V ze dne 29. července 2009 (Výběr)
• ZMF schvaluje program jednání a jeho
doplnění o bod č. 14)Návrh na uzavření
smlouvy o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo
D/1243/2009/ŘPD, o bod č. 15)Návrh
na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace na opravu kříže
u kostela sv. Mikuláše mezi MF a Římskokatolickou farností Fryšták – navýšení objemu dotace a o bod č. 16) Návrh
na uzavření smlouvy o dílo č. 351/2009
mezi MF a fou ENVIprojekt, s. r. o., Zlín,
za účelem zpracování projektové dokumentace na akci „Rekultivace skládky
TKO Fryšták – Žabárna.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů MF
k 28. 7. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku za období leden – červen 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje ke dni 30. 07. 2009 zveřejnění záměru uzavřít dodatek smlouvy
o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu 2008 – 1254
– GU mezi Městem Fryšták a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.
s, kterým se mění výše úvěru tak, že se
nově stanovuje na výši 6.838.876,- Kč,
úroková sazba z poskytnutého úvěru se
sjednává jako pevná ve výši 2,65 % p.
a. a kterým se stanovuje splatnost jistiny úvěru takto: první splátka ve výši
71.239,- Kč ke dni 29. 01. 2010, dru-

há a další splátka ve stejné výši vždy
k 29. dni kalendářního měsíce a poslední splátka ve výši 71.171,- Kč ke
dni 29. 12. 2017 .
• ZMF bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce Fryšták cisternová automobilová stříkačka bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku ke
Smlouvě o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v útulku pro
zvířata v nouzi Zlín – Vršava mezi městem Fryšták, obč. sdružením s názvem
Útulek pro zvířata v nouzi Vršava a Statutárním městem Zlín, kterým se doplňuje v čl. č. 5.1 tento text: „k dohodnuté ceně bude připočtena zákonná sazba
DPH. Zdanitelné plnění se považuje za
uskutečněné dnem vystavení daňového dokladu – faktury“, přičemž ostatní
ujednání tímto dodatkem nejsou dotčena, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí závěrečný účet
DSO Regionu Zlínsko bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí žádost radní
Zlínského kraje Mgr. T. Nersesjan o poskytnutí ﬁnanční pomoci poskytovatelům sociál. služeb a nereﬂektuje na tuto
žádost.
• ZMF bere na vědomí Usnesení Krajského soudu v Brně v rámci podání věci
o určení neplatnosti smluv (zpět vzetí
žaloby o určení neplatnosti smluv) - říze-

ní ve věci žalobce města Slavičín s tím,
že řízení se zastavuje - bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí oznámení o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 22.500,- Kč
a schvaluje RO č. 10/2009 Příjem i výdaj ﬁn. prostředků bude sledován.
• ZMF schvaluje interní směrnici města
Fryštáku o postupu zaměstnanců města Fryštáku při zajišťování dodavatelů
u zakázek malého rozsahu.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 963.000,Kč mezi městem Fryšták a Zlínským
krajem za účelem podpory projektu
Fryšták - Vodovod Vítová a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o poskytnutí investiční dotace mezi městem Fryšták a Římskokatolickou farností Fryšták, kterým se
navyšuje dotace na opravu kříže před
kostelem a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje záměr uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták a spol.
ENVIprojekt, s. r. o., Zlín za účelem
zpracování projektové dokumentace na
akci „Rekultivace skládky TKO Fryšták –
Žabárna a ukládá starostovi pozvat zástupce vítězné ﬁrmy na další zasedání
zastupitelstva.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 14/2009/V ze dne 17. srpna 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí zpracování stanoviska právníka k návrhu smlouvy
o nájmu a provozování nově zbudovaného vodárenského zařízení s názvem
„Vodovod Dolnoveská, Korábová a Holešovská“ mezi Městem Fryšták a fou
Moravská vodárenská za cenu 5.000,Kč/rok.
• RMF schvaluje prodloužení doby nájmu - platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Fryšták a pí I. Petříkovou, Fryšták, na pronájem nebytových
prostor – modul 120 o výměře 120 m²
v Penzionu Fryšták do 31. 08. 2014
a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi
Městem Fryšták a fou Zlatnictví – hodinářství za stejných cenových podmínek,
a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 383/30 – ostatní plocha,
o výměře 500 m², k. ú. Horní Ves u Fryš-
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táku, žadateli p. J. Jurčíkovi, Fryšták za
účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi městem Fryšták a p. J. Jurčíkem,
Fryšták a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí žádost pí M.
Barboříkové, Fryšták, o pronájem tzv.
startovacího bytu v objektu č. p. 386 na
ulici Souhrady a v souladu s ustanovením čl. č. 4 písm. g) IS města Fryštáku
č. 05/2005 – Pravidla pro poskytování
bydlení v nájemních bytech a domech
v majetku města Fryštáku souhlasí
s provedením šetření za účelem zjištění
míry naléhavosti a sociální potřebnosti a v souladu s ust. čl. č. 4 bod č. 3
„směrnice“ určuje zástupce města
k provedení předmětného šetření, a to
Ing. J. Göriga, Ing. J. Dofka a Mgr. S.
Knedlovou, v termínu do 1. 9. 2009.

• RMF neschvaluje přijetí p. L. Šlancara, Vítová, do pracovního poměru
u Města Fryštáku, a to z důvodu naplněnosti stavu zaměstnanců.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí ve
věci zrušení rozhodnutí Stavebního úřadu Fryšták ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Administrativně kompletační centrum fy OKENNÍ
SYSTÉMY Zlín, s. r. o., kterým se původní rozhodnutí ruší a vrací se k novému
projednání, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí informace o produktu elektronická aukce a ukládá Ing.
Stanislavu Velikovskému, CSc., a Ing.
Jaškovi navrhnout produkty, které by
byly vhodné ke koupi formou elektronické aukce.
• RMF neschvaluje pořízení produktu –
aplikace chytrá mapa pro potřeby města Fryštáku.
• RMF bere na vědomí žádost sl H. Bittnerové, Fryšták o pronájem tzv. startoFRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2009

vacího bytu v objektu č. p. 386 ul. Souhrady a v souladu s ust. čl. č. 4 písm.
g) IS města Fryštáku č. 05/2005 – Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a domech v majetku města
Fryštáku souhlasí s provedením šetření za účelem zjištění míry naléhavosti
a sociální potřebnosti a v souladu
s ust. čl. č. 4 bod č. 3 „směrnice“ určuje
zástupce města k provedení předmětného šetření, a to Ing. J. Göriga, Ing. J.
Dofka a Mgr. S. Knedlovou, v termínu
do 01. 09. 2009.
• RMF bere na vědomí možnost zapojení města Fryštáku do projektu „KORIS
– Komplexní odbavovací a řídící systém
veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ vč.
návrhu dohody o partnerství v tomto
projektu a souhlasí s tímto záměrem.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
studii technického řešení případného
zřízení zastávkového zálivu pro autobusovou dopravu v Horní Vsi „Na Špici“,
a to v termínu do 31. 12. 2009.
• RMF neschvaluje pořízení produktu pasport hřbitova od fy Virtual Data
Group, a. s., Žilina.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi vyzvat
zástupce správce krajské komunikace II/490 za účasti dalších dotčených
orgánů k projednání špatného technického stavu silnice II/490 v průjezdním
úseku Fryšták – Žabárna.
• RMF stanovuje neinvestiční příspěvek
na žáka pro žáky dojíždějící z okolních
obcí na výši 4.980,- Kč a ukládá Ing.
Jaškovi neprodleně připravit příslušnou smluvní dokumentaci pro dotčené
obce.
• RMF schvaluje výši ceny nájmu (cílovou výši nájemného) v městských bytech pro rok 2010 takto:
a) městské byty v objektu č. p. 16, ul.
P.I. Stuchlého, Fryšták – 46,- Kč/m²/
rok;
b) městský byt v objektu č. p. 44, nám.
Míru, Fryšták – 51- Kč/m²/rok;
c) městské byty v objektu č. p. 386, ul.
Souhrady, Fryšták – 51,- Kč/m²/rok
a ukládá Ing. Jaškovi zajistit administraci schválených změn s dotčenými
nájemci.
• RMF bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Zajištění přípravy a zpracování žádosti na
revitalizaci náměstí Míru Fryšták z Regionálního operačního programu Střední
Morava“ bez připomínek.
• RMF v návaznosti na Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Zajištění přípravy a zpracování žádosti na
revitalizaci náměstí Míru Fryšták z Regionálního operačního programu Střední
Morava“ vyhlašuje vítěze soutěže, a to
fu CWE, a. s., Praha a schvaluje pořa-

dí na další místech, a to 2. Eurovision,
a. s., Brno.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo a poskytování poradenských služeb na akci „Zajištění přípravy a zpracování žádosti na revitalizaci náměstí Míru
Fryšták z Regionálního operačního programu Střední Morava“ mezi městem
Fryšták a fou CWE, a. s., Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek o veřejných
zakázkách, v platném znění, ve věci
„Zajištění přípravy a zpracování žádosti na výstavbu multifunkčního centra
s hasičskou zbrojnicí z Regionálního
operačního programu Střední Morava“
bez připomínek.
• RMF v návaznosti na Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Zajištění přípravy a zpracování žádosti na
výstavbu multifunkčního centra s hasičskou zbrojnicí z Regionálního operačního programu Střední Morava“ vyhlašuje
vítěze soutěže, a to fu CWE, a. s., Praha a schvaluje pořadí na další místech,
a to 2. Eurovision, a. s., Brno.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
a poskytování poradenských služeb na
akci „Zajištění přípravy a zpracování žádosti na výstavbu multifunkčního centra s hasičskou zbrojnicí z Regionálního
operačního programu Střední Morava“
mezi městem Fryšták a fou CWE, a. s.,
Praha a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Zajištění přípravy a zpracování žádosti na
realizaci energetických úspor v Mateřské škole ve Fryštáku z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013“
bez připomínek.
• RMF v návaznosti na Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Zajištění přípravy a zpracování žádosti na
realizaci energetických úspor v Mateřské škole ve Fryštáku z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013“
vyhlašuje vítěze soutěže, a to fu CWE,
a. s., Praha, schvaluje uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve
Vítové“.
• RMF v návaznosti na Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve
Vítové“ vyhlašuje vítěze soutěže, a to fu
RAPOS s. r. o., Holešov a schvaluje pořadí na další místech, a to 2. EKON ST.,
spol. s r. o., Holešov.
• RMF bere na vědomí stanovisko Ko-

ordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o.,
k žádosti manž. Jetelinových bez připomínek.
• RMF bere na vědomí stanovisko ČSAD
Vsetín, a. s., Provozovna Zlín, zástupce
dopravců zajišťujících dopravní obslužnost města, k žádosti manž. Jetelinových na zajištění dopravního spojení
bez připomínek.
• RMF s odkazem na předložená stanoviska Koordinátora veřejné dopravy
Zlínského kraje, s. r. o., a ČSAD Vsetín,
a. s., k možnosti zajištění dopravní obslužnosti města Fryštáku v době mezi
20. a 22. hodinou, zejména o sobotách
a nedělích (popř. svátcích), ve smyslu
žádosti manž. Jetelinových, neschvaluje podání žádosti o rozšíření dopravní
obslužnosti města (základní ani ostatní), a to z důvodu minimálního zájmu
o využívání jednotlivých spojů cestujícími a neadekvátních zvýšených výdajů
na úhradu nákladů dopravcům.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o umístění a provedení stavby mezi
městem Fryšták a Jednotou, spotřebním družstvem ve Zlíně, účelem udělení
souhlasu s vydáním územního a stavebního povolení na stavbu Revitalizace
nám. Míru ve Fryštáku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje přijetí pana R. Zapletala, Fryšták, pro výkon „veřejné služby“
v rozsahu do 30 hodin měsíčně a ukládá pí T. Petrášové připravit smluvní dokumentaci k 01. 09. 2009.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí ve
věci udělení pokuty Zemědělskému
družstvu vlastníků za neprovedení měření tuhých znečišťujících látek při sušení vojtěšky.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„SB-4506-015 Fryšták, Holešov, kabel
NN“, umístěnou na měst. poz. p. č. 405
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 500,- Kč,
a uzavření příslušné smlouvy.

KONTAKT
NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
Telefonní kontakt
577 911 166 – pevná linka
725 292 340 – mobil
577 911 166 – fax
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU 158
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CO, JAK A KDE TŘÍDIT?
AUTOVRAKY - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci - tj. Magistrát města Zlína), některé části do kovošrotů
NEBEZPEČNÝ ODPAD - chemikálie, oleje z vozidel, olejové ﬁltry, akumulátory, pneumatiky, plastové obaly od motorových a převodových olejů, staré barvy, staré prostředky proti
škůdcům, zářivky, výbojková svítidla, elektrotechnika jako počítače, televize, kuchyňské spotřebiče,kabely, telefony, gumy,
zahradní hadice. Svoz probíhá 2x ročně (soboty), mobilní svoz
na ohlášených zastávkách v městě
NEBEZPEČNÝ ODPAD - Vzhledem k úpravě zákona č. 185/
2001 Sb., o odpadech upozorňujeme, že od měsíce ledna
roku 2007 jsou od občanů města Fryštáku odebírány při svozu
nebezpečného odpadu pouze výrobky podléhající zpětnému
odběru tzn., že odevzdávané výrobky (lednice, televizory) musí
být v kompletním stavu (nelze odebírat kompresory z lednic,
obrazovky z TV apod.). Pokud výrobky nebudou kompletní, budou považovány jako odpad a město bude povinno za tento
odpad hradit částku dle ceníku sběrných dvorů. Následně by
potom došlo k přeúčtování na jednotlivé občany, čemuž chceme samozřejmě předejít.
POPELNICE - drobný směsný odpad po vytřídění papíru,
skla, plastů, nebezpečných odpadů a komodit určených ke
zpětnému odběru (např. pneumatiky), dále sem patří popel,
sečená tráva, listí,, obaly označené C/PAP, CD nosiče, PVC,
novodurové trubky, PVC misky se značkou 3, některé hračky, hygienické potřeby (kapesníky pleny a dámské hygienické
potřeby), oblečení (popř. charita), papír mastný a znečištěný,
uhlový a voskovaný, keramika, porcelán drátěné sklo, zrcadlo,
kovové obaly, plechovky a konzervy, hrnce, hliníková víčka,
alobal- NE tekutý a nebezpečný odpad!
PAPÍR/MODRÝ PYTEL - papír novinový, časopisy, reklamní letáky, veškerý starý papír, knihy, balící papír, rozložené
obaly z lepenky, nápojové a jiné kartony a krabice, obaly z tetrapaku. Není vhodné zde ukládat mokrý, mastný, nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky
a hygienické potřeby
PLAST A UMĚLÉ HMOTY/ŽLUTÝ PYTEL - láhve z plastů
čiré i barevné, PET lahve, láhve od aviváží, jaru, obaly označené P, PE, PS, polystyrén, kelímky od jogurtů, silonové nebo
igelitové tašky a sáčky, plastový obal od CD. Obaly vhazujte
prázdné a pokud možno stlačené. Neukládejte zde prosím novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Pravidelný odvoz dle rozpisu od jednotlivých nemovitostí
SKLO (láhve, sklenice, skleněné obaly) - zelené zvony na
barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo na stálých stanovištích
v městě. Nevhazujte prosím drátěné a lepené sklo, porcelán,
keramiku. Žádáme Vás o třídění skla na barevné a čiré, které
je od zpracovatelů více žádáno. Tabulové sklo je i nadále možno ukládat do kontejneru na dvoře technických služeb.
Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte zrcadla,
drátěné sklo, autosklo,keramiku a porcelán, ani skleněné
lahve od chemikálií, toto patří do velkoobjemového odpadu,
respektive odpadu nebezpečného
TABULOVÉ SKLO/zvláštní kontejner na sběrném dvoře
Technických služeb
ŽELEZO - sběrný dvůr TS

lahové krytiny, sanita apod.) každou sobotu na technickém
dvoře
BIOODPAD - každou sobotu na technickém dvoře
Na sběrném dvoře TS bude pro odpadové účely obyvatel
města otevřeno pouze v sobotu pro bioodpad a velkoobjemový odpad, rovněž tříděný odpad sklo a železo!
Doporučení OZV - bioodpad kompostovat na vlastních zahrádkách!
Prokazování totožnosti: při dodání výše vypsaného odpadu na sběrný dvůr TS je dovozce povinen prokázat svou příslušnost k městu Fryšták platným průkazem, jinak pracovník
TS odpad nepřevezme a neumožní jeho uložení do určených
nádob.
Co zajistí a hradí mimo poplatek samotní obyvatelé vlastníci nemovitostí:
- ODPAD ZE SEPTIKŮ A ŽUMP - u Zlínské vodárenské ve
Zlíně Loukách
- LÉKY - lékárna
- STAVEBNÍ ODPAD - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová
- VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ KOSENÉ ZELENĚ A DŘEVIN ZE ZAHRAD
- zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
města Fryšták a obce Lukoveček
Termín: 12. září 2009 (sobota)
Ve Fryštáku bude systém odběru odpadu uskutečněn ze
8 samostatných stanovišť. V Lukovečku bude odpad odebrán z jednoho sběrného místa.
Časový harmonogram:
Město Fryšták (od 8:00 hodin)
Kontaktní osoba:
pan Kasala (724 991 881)
1. Vítová – u obchodu
2. Horní Ves – na Špici
3. Horní Ves – točna
4. Fryšták – u Sokolovny
Bezpečnostní přestávka
5. Dolní Ves – u Žáků
6. Dolní Ves – točna
7. Žabárna – u dřevopodniku
8. Fryšták – dvůr TS

8:00 - 8:30
8:40 - 9:10
9:20 - 9:50
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:20 - 11:50
12:00 - 12:30
12:40 - 13:10
13:20 - 13:50

Obec Lukoveček (14:10 - 15:10 hodin)
Kontaktní osoba:
Miroslav Krajča (724 190 300)
1. Lukoveček – u Obecního úřadu
Kontakt na svoz – dispečink:

(604 220 277)

Žádáme občany, aby nebezpečný odpad přinášeli na jednotlivá stanoviště ve stanoveném čase a tento předali pracovníkům TS Zlín k likvidaci osobně.
Ing. Miloslav Kasala
vedoucí odboru správy majetku města
Městský úřad Fryšták

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (části nábytku, matrace, pod-
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Městský úřad Fryšták
a
DERATEX, spol. s r. o.
Mladcová 91
760 01 Zlín

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech
14. 9., 22. 9. a 29. 9. 2009
bude prováděna
velkoplošná deratizace
města Fryšták.
Akci zabezpečuje ﬁrma Deratex,
spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která
provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů .
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci,
při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se
přímo na pracovníky jmenované ﬁrmy, anebo nahlaste své požadavky
na úřadovnu, aby bylo zabezpečeno
komplexní ošetření města.
Pro vlastní potřebu, si budou moci
občané zakoupit u provádějící ﬁrmy
nástrahy proti hlodavcům.

OZNÁMENÍ
č.j. SM 06/2009
Město FRYŠTÁK
Oznamuje v souladu s §39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, svůj záměr prodeje městského pozemku p.č. 858/5 k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, trvalý travní porost o výměře 6.064 m², nejvyšší
nabídce, a to s těmito podmínkami:
- identiﬁkační údaje zájemce (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, a příp. i adresa pro doručování, telefonní kontakt)
- nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší než 1.000.- Kč/m²)
- způsob úhrady kupní ceny
- prohlášení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s převodem nemovitosti
Nabídku lze podat v neporušené a řádně označené obálce „Výběrové řízení
– pozemek p. č. 858/5 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták na adresu Město
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, v termínu do 15. 09. 2009 (rozhoduje
razítko pošty).
Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
Mgr. Lubomír Doležel v.r., starosta města Fryštáku

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA
PRODEJ PÍSKŮ
MěÚ Fryšták, ing. V. Doleželová, dv. č. 110
Pondělí a středa
7.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00
ROZVOZ PÍSKŮ
Úterý a pátek 7.00 – 14.00

CENÍK INZERCE
soukromá i ﬁremní

č.j. SM 07/2009
Město FRYŠTÁK
Oznamuje v souladu s §39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, svůj záměr prodeje městského pozemku p.č. 394 k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, trvalý travní porost o výměře 3.293 m²,
nejvyšší nabídce, a to s těmito podmínkami:
-identiﬁkační údaje zájemce (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, a příp. i adresa pro doručování, telefonní kontakt)
-nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší než 1.000.- Kč/m²)
-způsob úhrady kupní ceny
-prohlášení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s převodem nemovitosti
Nabídku lze podat v neporušené a řádně označené obálce „Výběrové řízení
– pozemek p. č. 394 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták na adresu Město
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, v termínu do 15. 09. 2009 (rozhoduje
razítko pošty).
Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
Mgr. Lubomír Doležel v.r., starosta města Fryštáku

• černobílá - uvnitř čísla
A4 . . . . . . . . . . . 1000,- Kč
A5 . . . . . . . . . . . . 500,- Kč
A6 . . . . . . . . . . . . 250,- Kč
A7 . . . . . . . . . . . . 125,- Kč
A8 . . . . . . . . . . . . . 60,- Kč
• barevná - 4. strana obálky
A4 . . . . . . . . . . . 1500,- Kč
A5 . . . . . . . . . . . . 750,- Kč
A6 . . . . . . . . . . . . 375,- Kč
A7 . . . . . . . . . . . . 200,- Kč
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Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR
Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno zejména zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině
ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů /dále jen
zákon o matrikách/.
K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství musí snoubenec-cizinec předložit následující doklady:
Rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno
a příjmení a údaje o rodičích
- Doklad o státním občanství / lze prokázat cestovním pasem/
- Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který
nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců /povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství
v České republice. Pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti/
- Potvrzení o trvalém bydlišti a o rodinném stavu, je-li cizím
státem vydáváno
- Úmrtní list zemřelého manžela /pokud je snoubenec
ovdovělý/, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření
manželství/
- Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství /pokud je
snoubenec rozvedený/
- Doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení
k pobytu pro cizince.
V kalendářním týdnu před uzavřením manželství předloží
snoubenec-cizinec matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Policií ČR, které
nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních
dnů. /Toto potvrzení vydává ve Zlíně, Oddělení cizinecké policie PČR – Zlín, Pod Vrškem 5360/.

Bez tohoto potvrzení a výše uvedených dokladů se sňatek
nemůže uskutečnit!
Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
/§57 zákona č.301/2000 Sb. O matrikách/.
To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí
být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR
v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv.
„APOSTILLOU“. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl
doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.
Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen
opatřeny příslušnými ověřeními /viz. výše/, ale musí být též
přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967
Sb. o znalcích a tlumočnících. Pokud budou doklady přeloženy
do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.
Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklady. Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, nemusí být svatební
obřad tlumočen.
K podání žádosti o uzavření manželství nemusí být přítomni oba snoubenci, ale žádost musí být oběma snoubenci
podepsána a musí být předloženy originály všech potřebných
dokladů.

FESTIVAL CHUTI
MKS - MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLEŠOVĚ
A MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
ZLÍN
dovolují si Vás pozvat
na vzpomínkové literárně hudební pásmo

CESTA K DOMOVU
pořádané ke 100. výročí narození překladatele,
literárního publicisty, redaktora časopisu Jitro
a výjimečného pedagoga – rodáka z Přílep

prof. L e o p o l d a V r l y
Připravili: ing. František Rafaja a Mgr. Petr Cekota
Recitace: prof. Luděk Maňásek
Hudební doprovod: hudební skupina Corda Magico
Zájemci si mohou zakoupit Vrlovy paměti Kořeny
Součástí je výstavka z prací prof. Vrly

ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ 2009 V 17 HODIN
Studovna Městské knihovny v Holešově
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aneb to tu ještě nebylo!
Chceme uskutečnit ve Fryštáku výstavu bábovek. Ano, čtete dobře. Prozatím není známo,
že by někde podobná akce proběhla. Jsou známé výstavy a ochutnávky kyselého zelí, klobásek, slivovice, česneku, marmelád atd. Proč by
nemohla být u nás ve Fryštáku ve školní jídelně
výstava, ochutnávka, soutěž o NEJ... bábovku?
Každý, kdo umí upéct bábovku (makovou,
třenou, máslovou, olejovou, kynutou, ořechovou
atd.) by ji přinesl do školní jídelny v pátek 25.
září 2009 v 15. hodin. Zde bychom výrobky se
jménem autora (případně anonymním číslem
výrobku a receptem) naaranžovali. Pro širokou
veřejnost by výstava byla přístupná v sobotu
a v neděli (26. a 27. září).
V pondělí 28. září v den státního svátku, by
pak porota rozhodla o té NEJ…fryštácké bábovce.
Pokusme se o 1. ročník Festivalu chuti letos
s bábovkami. Ukažme, že nejsme žádná „béčka“. Ostatní občany pak zveme k prohlídce sladké krásy po oba výše uvedené dny vždy od 9 do
17 hodin.
Na Vaše ohlasy a výsledek se těší pořadatelé
ze ZŠ.
-SKFRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2009

R•O•Z•H•O•V•O•R pro FL
V průběhu letošních prázdnin došlo ve Fryštáku k opravě historického kříže
z roku 1763, který stojí před vstupem do kostela svatého Mikuláše.
Jedna z důležitých historických památek našeho města se tak vrátila do podoby, kterou měla při svém vzniku.
Poměrně nákladnou opravu, která byla ﬁnancována z několika zdrojů – Krajský
úřad (dotace 45 tisíc), Město Fryšták ( dotace 22 tisíc ) a Fryštácká farnost (dotace 40 tisíc), zajišťovala restaurátorka Pavla Hradilová.
Položili jsme jí proto několik otázek.
V jakém stavu byl historický kříž u
kostela svatého Mikuláše před zahájením oprav?
Podle provedené analýzy nebyl kříž
v minulých letech odborně restaurován.
Opravy, provedené u poškozené horní
části nad rameny kříže, stejně tak jako
mechanicky poškozený základ pod křížem byly vyspraveny cementovou maltou, která byla vydrolená a neodpovídala struktuře kamene. Povrch pískovce,
ze kterého je památka zhotovena byl
zvětralý, znečištěný a místy pokrytý výraznou krustou. V horizontálních partiích byl také porostlý mechy a ve spodní
části a na základně navíc i lišejníky.
V současné době byl dokončen proces celkové renovace - narazili jste při
něm na něco zásadního (neobvyklého)?
Tento kříž je zajímavý tím, že patří k památkám zhotoveným v pozdním baroku
(podle datace v roce 1763), a pochází
pravděpodobně z dílny stejného autora,
jako ostatní kříže ve Fryštáku. Odpovídá
tomu obdobný způsob výzdoby tělesa
kříže i zhotovení ostatních ozdobných
prvků.
Jak vůbec oprava takové památky
probíhá, co všechno se při ní musí udělat a jak dlouho to trvá?
Každá památka je svým způsobem
individualitou a při její opravě je nutné
přihlížet k více faktorům. Zejména záleží na kvalitě pískovce, ze kterého je zhotovena, dále na povětrnostních vlivech
i na jejím umístění. Pískovec je materiál, který je narušován prachem i exhalacemi z ovzduší, které se do povrchu
kamene dostávají dešťovými srážkami.
Vytváří tak na povrchu kromě znečištění černé krusty, které jsou velmi odolné
a je složité je odstranit. Také četné trhlinky a zvětralý povrch je nutné ošetřit.
Proto je potřeba povrch kamene nejprve
očistit, odstranit nevhodné cementové
vysprávky, dále pískovec hloubkově
zpevnit speciálními přípravky na bázi organo-křemičitanů, zatmelit trhliny v povrchu pískovce a domodelovat poškozené části. Je nutné dodržet technologii
a použít tmely odpovídající struktuře
a barvě kamene. Průměrná doba takové opravy je asi dva měsíce.

Ve Fryštáku na Vítové jste zhruba
před dvěma lety opravovala také kříž která z těch dvou prací byla složitější?
U každé z těchto památek byl vypracován samostatný restaurátorský
postup. Kříž ve Vítové byl poškozen
vandalským zásahem a jen povrchově
slepen. Proto bylo potřeba zajistit jeho
stabilitu a pevně spojit jednotlivé části
pomocí nerezových čepů. Podařilo se
nám tento požadavek zajistit a také
provést přezlacení litinového odlitku
těla Krista. Kříž u kostela ve Fryštáku
je starší a bohatě zdobený rostlinnými
motivy, které byly výrazně poškozené
a zvětralé. Proto byla náročnější modelace a doplnění poškozených částí této
památky.
Kolik už jste celkem opravila památek a která byla z Vašeho pohledu nejnáročnější nebo nejzajímavější?
Této práci se věnuji asi patnáct let.
Je to práce fyzicky náročná, ale krásná.
Když se podaří vrátit poškozené památce bývalou krásu, je to pro mě moc
hezký pocit
Vedete si nějakou svoji osobní statistiku?
Ke každé opravované památce je
nutné doložit postup prací v tak zvané

„Restaurátorské zprávě“, ve které je
kromě textu i obsáhlá fotodokumentace
jednotlivých fází restaurování. V závěru
této zprávy je doporučení pro investora,
aby byla po třech až pěti letech provedena údržba tohoto objektu, a to základní
očištění od prachu a mikrovegetace
a zpevnění povrchu. Při dodržení tohoto
postupu se zajistí a prodlouží životnost
této památky. Stává se ale jen výjimečně, že k tomuto doporučení zástupci
obce přihlížejí a vyzvou nás k provedení
oprav a údržby v tomto časovém limitu. Většina veřejnosti si totiž myslí, že
oprava je trvalá a k dalšímu poškození
nedojde. Každý objekt vystavený nepříznivým povětrnostním vlivům potřebuje
údržbu, a to platí také a zejména pro
pískovcové památky.
Myslíte si, že (opravený) fryštácký
kříž nyní přežije několik dalších generací bez úhony ?
I pro tento kříž platí to, co už jsem
odpověděla na předchozí dotaz. Jestliže
bude mít obec zájem, aby kříž v opravené podobě zůstal co nejdéle, musí
počítat s doporučenou jednoduchou
údržbou po pěti letech, která bude ﬁ nančně málo nákladná a provede ji odborný restaurátor. Potom nebude nutné
třeba po patnácti letech znovu provádět
kompletní renovaci, která bude nákladná daleko více.
Jaká další práce Vás teď čeká?
Zároveň s prací ve Fryštáku dokončuji i restaurátorské práce na opravě
ostění vstupu do kostela a fary v Mysločovicích a také objekt Božích muk v Sehradicích. U těchto prací je nevýhodou,
že jsme závislí na počasí a proto jsme
vděční za každý slunečný den.
Děkujeme za rozhovor, a přejeme
hodně hezkých dnů a úspěchů ve vaší
tolik potřebné práci na údržbě historických památek našeho regionu.
- pn -
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placená inzerce

topředsedkyně strany s velmi silným
mandátem, téměř se 70 % hlasů, považuji za úspěch a zodpovědnost. Naši
nejvetší soupeři ve volbách, tedy ODS
a ČSSD, nemají ženu v předsednictvu.
Myslím, že je to signál o tom, jakou politiku chceme dělat my, a že se ženami
počítáme. Náš program bude vyvážený
ve prospěch témat, které ženy považují
za důležité. Je vidět, že je citlivý vůči
rodině, sociální politice, zdravotní péči
atd.

Fryštácké listy přinášejí rozhovor
s „jedničkou“ kandidátky KDU – ČSL
ve Zlínském kraji do Poslanecké sněmovny první místopředsedkyní strany
Ing. MICHAELOU ŠOJDROVOU.
Uplynulé volební období bylo kvůli
problémům s pádem Topolánkovy vlády kratší. Podařilo se během něj vůbec
uskutečnit nějaké zásadní legislativní
změny?
Jednou z prvních důležitých změn,
které se dotkly celé společnosti, byly
změny v oblasti daní, kde došlo postupně k výraznému snížení daní z příjmu
jak fyzických osob, tak podniků, došlo
ke změně v oblasti sociálních dávek ve
smyslu zpřísnění pro ty, kteří se vyhýbají práci a v oblasti zákonů, které měly
výrazně změnit zdravotnictví. KDU-ČSL
zasáhla tak, aby nebyly přijaty zákony,
které by znamenaly privatizaci zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic.
Byly zavedeny poplatky, které např. za
hotelové služby v nemocnicích jsou na
místě.
KDU-ČSL vystoupila proti plošnému
zavedení poplatků a prosadili jsme jejich zrušení pro děti do 19 let.
Byl přijat zákon o prodloužení věku
pro odchod do důchodu na 65 let, což
není populární, ale nezbytné vzhledem
k demograﬁckému poklesu.
Byl přijat zákon, který změnil rozpočtové určení daní (RUD) ve prospěch obcí
s velkým katastrálním územím. Mohla
bych tedy pokračovat dál ve výčtu zákonů, které přinesly něco pozitivního pro
ČR, ale samozřejmě mohou mít i své
kritiky. Symbolickým schválením Lisabonské smlouvy potvrdila PS PČR, že
chceme být součástí rodiny Evropské
unie.

Zůstalo mnoho zákonů, které je třeba dokončit a prosadit. O tom je celý
náš volební program, se kterým kandiduji znovu do Poslanecké sněmovny.
Např. chceme prosadit výrazné zvýhodnění pro rodiny s dětmi formou daňových slev, tedy pro rodiny, kde alespoň
jeden z rodičů pracuje, stejně tak při
penzijní reformě chceme,aby rodiče
vychovávající děti a platící důchodové
pojištění, byly zvýhodněni slevou na důchodovém pojištění.
Chceme prosadit konkrétní opatření proti korupci, proti šíření hazardu
a chceme omezit poslaneckou imunitu. Konečně by měl být schválen zákon
o přímé volbě prezidenta atd.
KDU - ČSL měla od voleb v roce
2006 docela vážné problémy a zvolení
teď už bývalého předsedy Jiřího Čunka
vzhledem ke štvavé mediální kampani
proti němu asi nebylo moc šťastným
krokem.
Život přináší vzestupy i pády. Jiří
Čunek se zapsal do historie KDU-ČSL
a byl to sjezd ve Vsetíně, který rozhodl o novém vedení. Jsem ráda, že Jiří
Čunek i jeho příznivci dokázali předat
štafetu vedení strany a spolupracovat
na přípravě pro předčasné volby do PS.
Všem nám jde o úspěch křestanskodemokratické politiky. Na ohlížení se za
mediální kampaní není čas. Ostatně jak
vidíme, přicházejí nové, ale tentokrát se
netýkají KDU-ČSL.

Události posledních měsíců nakonec vedly k odštěpení frakce kolem
bývalého ministra ﬁnancí a expředsedy
strany Miroslava Kalouska.
Nemáte pocit, že se tato situace
odrazí ve volebních preferencích při
předčasných volbách v říjnu? (Nebojíte
se, že Vám TOP 09 odebere voliče?)
TOP je pro mě citlivá otázka, protože tuto stranu založili bývalí kolegové.
Jejich program je výrazně pravicový.
S Mirkem Kalouskem jsem se skutečně nedokázala shodnout na některých
tématech. Myslím, že voliči budou umět
rozlišit, co je skutečná tradice, odpovědnost a prosperita. Věřím, že naši voliči nám zůstanou věrní. Tím odpovídám
také na druhou otázku. Věřím v úspěch
KDU-ČSL, máme program, který je dobrý pro občany a máme kandidáty, kteří
v tomto kraji jsou známí a věřím, že získají důvěru voličů.
Jak hodnotíte spolupráci s regionálními politiky ve Zlínském kraji (konkrétně ve Fryštáku)?
Kromě toho, že Fryštákem často
projíždím, tak zde mám také několikrát
ročně program, ať už ve vaší ZŠ, v DISu
nebo na Městském úřadě. Tradičně se
zúčastňuji festivalu dechovek.

Vy sama jste na jaře kandidovala na
předsedkyni strany, bohužel neúspěšně. Jak volby hodnotíte s odstupem
několika měsíců - a není znovuzvolení
Cyrila Svobody krokem zpět?
Mé zvolení do funkce první mís-
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Vím, že např. po rekonstrukci ZŠ by
měla přijít na řadu mateřská škola, která by si rovněž zasloužila novou investici, aby se dětem i učitelům vytvořily
lepší podmínky.
Je to i pro mne konkrétní podnět pro
nadcházející volební období. Do Fryštáku jezdím především proto, že jsem zde
získala mnoho přátel a kontaktů, které
jsou vzájemně přínosné.
Kéž by se v každém městě podařilo
vytvořit takové pracovité vedení města
a atmosféra dobrých vztahů s ostatními
organizacemi.
Budete znovu kandidovat do Poslanecké sněmovny. Baví Vás ještě vůbec
po tolika letech politika ?
Ano. Do Poslanecké sněmovny kandiduji. Baví mě na této práci život mezi
lidmi a mám radost, když se podaří prosadit dobrou věc. Jsou ale chvíle, kdy
se mi chce se vším praštit a mám pocit
marnosti. To zná asi každý. V takových
chvílích si připomínám, že smyslem mé
práce je služba, to je závazek vůči těm,
kteří mi dali důvěru.
Dokud mám před sebou nové cíle,
tak moje práce má smysl. To je důvod,
proč znovu kandiduji.
Jak se na Vaše další případné setrvávání ve vysoké politice dívá Vaše
rodina?
Bez podpory manžela a synů, bych
si nedovedla svoji práci představit.
Nebylo to pro ně vždy jednoduché, ale
zvládli jsme to. Své rodině jsem za tuto
podporu velmi vděčná.
Máte při svém pracovním vytížení
ještě čas na nějaké koníčky?
Čas nemám, ale koníčky mám. Spolu s manželem hrajeme tenis. Je to výborná manželská terapie a zároveň dobrá relaxace. Práce na zahrádce, výlety
na kole, návštěvy památek a mnoho
dalších koníčků jsou jen vzácným doplňkem mých pracovních dnů.
A co bych vzkázala do Fryštáku na
závěr?
Těm, kteří se vrací po prázdninách
do školy, panu řediteli, všem učitelům
a žákům, přeji hodně nových sil a chuťi do učení. Ještě dnes si pamatuji, že
jsem se těšila na prázdniny a na konci prázdnin už jsem se nemohla dočkat školy. Doufám, že to platí pro děti
i dnes.
Brzy budu mít možnost mnohé
z vás vidět osobně na setkání dne 23.
září v DISu.
Všechny přátele a zájemce o diskusi tímto zvu na tzv. „minikotel“.
Michaela Šojdrová

Kraj rozdělí další peníze dobrovolným hasičům
ZLÍN - Rada Zlínského kraje doporučuje Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši přesahující 2 349 000
korun dobrovolných hasičům.
Tyto ﬁnanční prostředky jsou určeny
a) na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné
způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy a zaměstnání požádané HZS Zlínského kraje
b) na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní
obvod
c) na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce
a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky,
ochranné oděvy pro hasiče apod.).
Z rozpočtu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky bylo do rozpočtu Zlínského kraje přijato v roce 2009 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 5 999 000 korun. Návrh na rozdělení
neinvestičních dotací zpracovává Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje v souladu s koncepcí požární ochrany kraje, přičemž přihlíží k plošnému pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně technickému vybavení jednotek vybraných obcí a k plánu odborné přípravy jednotek. Část neinvestiční dotace ve výši
3 650 000 již byla rozdělena na zabezpečení akceschopnosti sborů. Zbývající část
2 349 000 bude po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje na základě návrhu
rady rozdělena obcím Zlínského kraje.
Mimo to již usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje v březnu tohoto roku byla
z rozpočtu Zlínského kraje rozdělena částka 1 900 000 korun na varovací systémy
v obcích a 5 400 000 korun na věcné vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů
v obcích.
Dále na podporu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byla dána
z rozpočtu Zlínského kraje částka 1 300 000 korun.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

Hejtman Stanislav Mišák slavnostně předal
dobrovolným hasičům z kraje historický prapor
ZLÍN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Historický prapor předal v sobotu 8. srpna v Uherském Hradišti hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák předsedovi Krajského
sdružení hasičů Zlínského kraje Josefu Krajčovi. Stalo se tak u příležitosti konání
krajského kola v požárním sportu, kterého se zúčastnil také statutární náměstek
hejtmana Libor Lukáš, ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Jarmila Čičmancová a další hosté.
Prapor má mj. symbolizovat provázanost spolupráce mezi Zlínským krajem
a Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Zlínského kraje.
Hejtman Stanislav Mišák uvedl, že předání praporu je výrazem ocenění dobrovolných hasičů z kraje za jejich práci a obětavost při záchraně životů a majetku občanů. Rovněž zdůraznil, že přínos dobrovolných hasičů spočívá i v přípravě mladé
generace pro práci profesionálních hasičů.
Podobu praporu navrhl Zlínský kraj ve spolupráci s vedením Krajského sdružení
hasičů Zlínského kraje. Jedna strana praporu je modrá a symbolizuje tak barvu stejnokroje hasičů. Uprostřed je umístěn znak Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Druhá strana praporu je červená a představuje barvu hasičské techniky. Ústředním motivem této strany je postava svatého Floriána, patrona hasičů,
který drží ochrannou ruku nad svatým Hostýnem – místem každoroční pouti hasičů. Také je zde vyšité heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu“. V rozích obou stran praporu jsou umístěny symboly dobrovolných hasičů
– hasičská přilbice a sekyrka. V protějších rozích ﬁgurují znaky Zlínského kraje. Po
celém obvodu praporu jsou z obou stran vyobrazeny propletené provazce symbolizující provázanost spolupráce mezi Zlínským krajem a Krajským sdružením hasičů
Zlínského kraje.
Další podobně laděná akce bude následovat v září, kdy hejtman Stanislav Mišák přijme dobrovolné hasiče, kteří zasahovali při odstraňování následků povodňových škod v červnu a červenci. A zároveň poděkuji i dobrovolným hasičům – sportovcům, kteří úspěšně reprezentovali Zlínský kraj při letošní „hasičské olympiádě“.
Zdroj: kr-zlinsky.cz
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Rodeo v Muráni

Druhý srpnový víkend se v naší družební obci konal už 17. ročník vyhlášeného Muráňského rodea.
Dvoudenní a dnes už nejenom na
Slovensku známá akce i letos slibovala
skvělou zábavu. V programu bylo několik zaručených taháků – mj. páteční koncert skupiny Komajota a nechyběl ani
Peter Nagy a jeho kapela Indigo. Prvně
jmenované jsem bohužel neviděl, protože do Muráně jsme dorazili v pátek až
krátce před 22 hodinou, ale Petera Nagye už jsem si ujít nenechal. A musím
uznat, že jsem byl mile překvapený bezprostředností tohoto i u nás (na Moravě
a v Čechách) populárního zpěváka. Při
jeho téměř 90 minutovém vystoupení si
všichni diváci společně (a já taky) zazpívali všechny známé hity (a že jich nebylo
málo).
Nádherné srpnové sobotní ráno zastihlo některé Fryštačany při výstupu
na muráňský hrad. Naše turistické úsilí
nakonec korunovaly úžasné rozhledy do
okolí, ale musím přiznat, že na „Velkú
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lúku“ jsme se raději vyvezli autem. Jinak bychom totiž asi nestihli odpolední
program s rodeem a to jsme si rozhodně nechtěli nechat ujít. A že k pořádnému rodeu patří hudba ve stylu folk

a country, o tom není třeba pochybovat. Proto se v programu představila i
v zahraničí dobře známá slovenská kapela Veslári a speciální host sobotního
večera trampský písničkář Wabi Daněk
a jeho doprovodný kytarista Miloš Dvořáček. Wabiho písničky, jak už to bývá,
si po chvíli zpíval celý areál a já jsem si
znovu uvědomil, jak je dobře, že mezi
sebou nemáme téměř žádné jazykové
bariéry.
I to je jeden z důvodů, proč si na Muráni připadám skoro jako doma.
Sluší se také poděkovat všem organizátorům této náročné akce, nejenom za milé pozvání, ale i za její skvělé
zvládnutí (v prvé řadě starostovi Romanu Goldschmidtovi a celému týmu jeho
spolupracovníků).
Zájem více než 7 tisíc diváků (to je
můj skromný odhad) na této akci to jistě
potvrzuje.
Mimo jiné i proto, že vyhlášené Muráňské rodeo je přístupné doslova všem
(vstupné na 2 dny činí pouhých 7 euro
– včetně možnosti zaparkovat si tu auto
a postavit stan).
Na své si tu přijdou nejenom milovníci koní a country stylu, ale také rodiče s dětmi, pro které je tato akce velmi
atraktivní (nechybí totiž jízdy na koních
nebo na kolotočích).
A tak mi, milí muráňští přátelé, dovolte, abych za všechny zúčastněné
Fryštačany ještě jednou poděkoval za
Vaše pozvání a péči o nás po celý ten
příjemný prázdninový víkend.
Věřím, že se spolu opět brzo setkáme – ovšem tentokrát zase u nás ve
Fryštáku.
Už se na to budu moc těšit.
PS: Několika fotograﬁem bych rád
zprostředkoval úžasnou atmosféru na
Muráni a věřím, že nás příští rok pojede
na „Rodeo“ zase o něco víc….
– pn –
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PROGRAM
FESTIVALU POD VĚŽÍ 2009
• PÁTEK 18. 9.
18,00 - Mše svatá - doprovod
MRRK
20,00 - Večer s... Martinem Gřivou
a MPK (autor 56 písní ze zpěvníků
Hosana 2 a 3)
22,00 - Večer chval - Chválová kapela od Filipa a Jakuba
• SOBOTA 19. 9.
10,30 - Vystoupení účinkujících v
domovech seniorů
14,00 - Hlavní přehlídkový program
- 14,05 - Oremus
- 14,35 - Nad čarou
- 15,20 - Felice
- 16,05 - Proti proudu 30
- 16,50 - Christallinus
- 17,35 - Angels
- 18,20 - Saleziáni
- 19,05 - Michael
20,30 - Koncert hosta festivalu - Timothy
• NEDĚLE 20. 9.
9,00 - Mše svaté a bohoslužby (kapely, místa a časy budou upřesněny)
14,30 - Přehlídkový program schol
- 14,35 - Deo Gratias
- 15,25 - Datio
- 16,15 - Děs
- 17,05 - Adorare

TANČENÍ SENIORŮ
A DOSPĚLÝCH
•••
v sále restaurace U ŽÁKŮ
začíná ve čtvrtek
1. října 2009
od 19 – 21 hodin.
Kontakt: 603 155 665
Klub důchodců ve Fryštáku
připravil v pondělí 14. září 2009

SETKÁNÍ U TÁBORÁKU
Začátek je v 17 hodin ve dvoře DISu
(za každého počasí).
Všechny členy i nečleny klubu
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

Sousede, nezlob se!
Letos již druhý ročník této společenské soutěže se konal v pátek 24. 7. 2009
ve víceúčelové budově ve Vítové. O lákavé ceny soutěžilo 18 závodníků.
Celý podvečer jsme se bavili hrou ČLOVĚČE, NEZLOB SE a byla to opravdu legrace. Loňský vítěz své prvenství neobhájil, protože „prý neměl štěstí!“ Finálová hra
byla až do poslední chvíle napínavá a na všech hráčích byla jasně vidět nervozita.
„Sousede, nezlob se!“ znělo sálem pěkně nahlas. Když bylo dobojováno, odměnili
jsme šťastné výherce, kterými se stali:
4. místo Lukáš Baťa
3. místo Markéta Brázdová
2. místo Jarka Mlčochová
1. místo Lubošek Chládek
A pak už začala taneční zábava se skupinou „ROZJETÝ ZIPS“.
Tímto chci ještě jednou poblahopřát vítězům, poděkovat zúčastněným a kapele
ROZJETÝ ZIPS, která nám to hezky rozjela. A na závěr patří mé díky všem pořadatelům, kteří se postarali o další úspěšnou akci na Vítové.
Za OV Sanitrníková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
V neděli 20. září 2009 budete moci od 9 do 18 hodin ve skautské klubovně na
farním dvoře navštívit už 9. ročník tradiční Podzimní výtvarné výstavy, která bude
letos tvořit doprovodný program Staříčkovy pouti.
A co na Vás čeká? Obrazy nejrůznějších výtvarných technik stejně jako mnohé
exponáty ručních prací. Novinkou bude tentokrát také souběžná výstava dětských
kreseb s prázdninovou tématikou.
Takže pokud máte, milé děti, nápady a baví vás převést je třeba na papír, neváhejte a dodejte své práce nejpozději do pátku 11. září paní Anně Zapletalové do
Městské knihovny ve Fryštáku.
Nejzajímavější práce budou odměněny.
Těšíme na Vás (vystavující) i na Vás (návštěvníky).
Za všechny organizátory Antonín Krčma

Pozvánka Region Zlínsko
V pořadí již třetí ročník Svatováclavského jarmarku, velké prezentace měst
a obcí Zlínska, místních řemeslníků a lidových tvůrců, doplněné o bohatý kulturní
program pro celou rodinu, se uskuteční v neděli 27. září 2009 od 13 h na náměstí
ve Vizovicích. Cílem akce je především upozornit na atraktivity našich měst a obcí,
které mohou svým potenciálním návštěvníkům poskytnout řadu zajímavých zážitků,
a podpořit tak lokální cestovní ruch. Doprovodný kulturní program a další atrakce
pak nabídnou kulturně-společenské vyžití pro všechny věkové kategorie.
Srdečně zvou organizátoři z Regionu Zlínsko.
Více na:www.regionzlinsko.cz
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Skautské tábory

Pro skautky a skauty je každým rokem pobyt na táboře vyvrcholením jejich
činnosti. Vše, na co se připravují na schůzkách a akcích v přírodě, by se mělo
zúročit v zábavném, ale také bezpečném pobytu na táboře.
Letos byly pro naše děti uspořádány
tábory dva, tak jak by to mělo být podle
skautských zásad: zvlášť pro děvčata
a zvlášť pro kluky. Důvodem tohoto rozdělování je zejména odlišná mentalita
děvčat a hochů a tím i různá náročnost
programu tábora. Oba dva tábory se
uskutečnily v krásném prostředí na kopci nad Kašavou na pronajatém místě od
holešovských Junáků.
Skautky a světlušky jely tentokrát
jako první na osmidenní pobyt. Program tábora si letos kompletně připravila naše děvčata Terka, Maki a Evča
a byl beze zbytku splněn, což značí, že
byl vytvořen dobře. Dík za bezproblémový chod tábora patří bratru Görigovi
st., coby vedoucímu tábora a vedoucí
6.oddílu skautek, sestře Kocourkové za
vaření v kuchyni.

12

Skauti a Vlčata jeli tentokrát na 12
dnů. O programovou náplň se starali
bratři Pavel, Adam a Jeňas. Všechny
dny byly vyplněny neustálým pohybem,
zábavou, učením a hlavně celotáborovou hrou, takže povzdech jednoho z malých vlčat: “....tady se furt něco dělá!“,
byl pro organizátory spíš pochvalou za
dobře využitý čas na táboře. To víte,
vzbudit několik stovek let spícího rytíře
a získat od něj pořádnou odměnu, dá
zabrat i zkušeným táborníkům! K tomu,
aby měli vůbec právo k jeho probuzení,
se museli dopracovat úskalím mnoha
zkoušek (odvahy, paměti, pomáhání,
atd...) a získávání různých ingrediencí
při výpravách. Nakonec vše dobře dopadlo a zbývá ještě poděkovat všem,
kteří se o tábor zasloužili, jak výše uvedení skauti, tak i kuchařky Jana, Markéta a pí. Zdenka Vidlářová, která si
poprvé vyzkoušela, co je vařit na táboře
a obstála na výbornou.
Bělák Bedřich
vedoucí 5. oddílu SSS ČR
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Světové hry jsou Olympijskými hrami
pro sporty, které se zatím nevešly na
olympiádu. Konají se také jednou za čtyři roky a soutěží se v disciplínách jako
jsou například ragby, squash, sumo,
inline hokej, horolezení, bowling nebo
orientační běh. V letošním roce se odehrály na čínském ostrově Taiwan v jeho
druhém největším městě Kaohsiung,
který přivítal přes 5 000 sportovců. Českou republiku reprezentovala 45 členná
výprava včetně čtyř orientačních běžců,
2 žen a 2 mužů. Mně osobně se podařilo nominovat vítězstvím na mistrovství
České republiky v orientačním běhu,
které proběhlo 19. června v Kutné Hoře.
Tento závod bylo opět možno sledovat
v přímém přenosu na obrazovce České televize. Za tento medailový úspěch
jsem tak mohl 15. července vzlétnout
z frankfurtského letiště na 13 hodinový
let k tropickému ostrovu v Tichém oceánu. Jen co naše výprava vystoupila z letadla o 9000 kilometrů dále na východ,
ovanulo nás místní horké klima, které
v Česku poznáte maximálně z horké prádelny. Bylo nám okamžitě jasné, že tady
se nebude běhat ani orientovat snadno.

Světové hry na Taiwanu

Zahajovací ceremoniál her připomínal
v mnohém ten olympijský z Pekingu. Bylo
velmi potěšující, že organizace probíhala na špičkové úrovni a místní obyvatelé
byli velmi příjemní, nejen na sportovištích, ale i při obyčejných procházkách
městem, což už nemůžu říct o kontinentální Číně, kterou jsem navštívil o 4
roky dříve. Orientační běh se představil
ve třech závodech. Závod v městském
parku, závod v lese a štafetovém závodě. Díky internetu bylo možné sledovat

závody živě přes internetovou televizi
z celého světa. A mimo kamery, které
pochopitelně nemohly pokrýt celou trať,
šlo sledovat samotné závodníky pomocí
GPS, se kterou každý z nás běžel. Při závodě nás naštěstí nerušili místní opice
ani papoušci, ale samotný boj s neskutečným vedrem a vlhkostí byl dostatečně
vyčerpávající. Na Taiwan jsem odjížděl
s medailovými ambicemi, ale v tropických podmínkách jsem se necítil vůbec
dobře, a proto jsem byl spokojený i s 9.
a 11. místem. Naše štafeta pak bohužel
nedokázala obhájit bronzovou medaili
z předchozích Světových her z Německa a po dvou hodinovém klání skončila
na 10. místě, tři minuty za stupni vítězů. Místní klima nám zjevně nesvědčilo.
Ale k vrcholu sezóny - mistrovství světa,
které proběhne na konci léta v maďarském Miskolci, vzhlížíme stále velmi
optimisticky. Nakonec jedinou medaili
české výpravy si přivezli z Taiwanu naši
inline hokejisté včele se známým extraligovým brankářem Martinem Altrichtrem.
Za čtyři roky se Světové hry uskuteční
v jihoamerické Kolumbii. A to bude opět
neznámá exotika.
Tomáš Dlabaja

Sjezd na Trnavě

V sobotu 25. 7. jsme pořádali pod
záštitou Pneu Vraník na RS Trnava letos
v pořadí již 4. závod WBC. A jak už se
stává pomalu tradicí i tady jsme pořádně zmokli. Jak prohlásil Pavel Čep z Olomouce, který tento závod vyhrál: „Za
sucha bychom to ani neuměli“. Tento
závod měl premiéru. Jelo se tady zcela
poprvé. Náš tým od května na těchto
tratích tvrdě makal. Museli jsme vytvořit nové tratě. A jelikož tady v lesích žádné nebyly, použily se sekyry, motorová
pila, křovinořez, pilky, motyky. Museli
jsme se prořezat maliním a vše co nám
stálo v cestě, muselo ustoupit. Stavěly
se skoky, klopenky. Od středy do pátku
jsme tábořili na louce. Dodělávaly se
poslední úpravy, stavěl se závěrečný
skok, pro jezdce taková lahůdka. A naše
práce nebyla marná. Ve ﬁnále vznikly
2 krásné, docela technicky náročné tratě.Sklízeli jsme obdiv a uznání a všechna únava a škrábance, které jsme utrpěli, byly zapomenuty.

Hlavním stavitelem tratí je Lukáš
Nášel. Pomáhali mu zejména Martin Kolajík, Zdeněk Bělák, Libor Baďura-tento
jezdec je taková naše rarita. Narodil se
v roce 1965 a je druhým nejstarším
účastníkem WBC. Dále jsou to Jiří Baďura, kluci Šimkovi, Dominik Matula,
Michal Šiška, David Minařík, Petr Hoferek, Tomáš Frnka. Všem patří velký
dík! Děkujeme všem, kteří přiložili ruku
k dílu, jako boss Pepa Nášel, který nás
tam vozil, v horku, v dešti a popoháněl
nás k práci.
Bohužel, z bezpečnostních důvodů
jsme museli při závodech jednu rychlostní zkoušku zkrátit a z celkového
počtu 4RZ snížit na 3RZ. Po silných
deštích bylo všude kluzké bláto a jezdci
toho měli doslova plné brýle. Jak to tam
vypadalo, se můžete podívat na www.
wbcrally.com.
Našeho závodu se zúčastnili takoví
bikeři jako Michal Červenka - vítěz Českého poháru, Tomáš Musil, Martin Hoferek. Velký obdiv sklízela Anna Sojka

z Polska, která vyhrála kategorii žen.
Byli jsme rádi, že si našla čas, protože
jezdí převážně Polský a Slovenský pohár. A jako třešnička na dortu, předjezdce nám dělal automobilový závodník
Miroslav Jandík.
I přes nepřízeň počasí, potíže
s ozvučením a časomírou, vše dopadlo
dobře. Z našeho týmu se nejvíce radoval Zdeněk Bělák, který vyhrál kategorii
junior a Michal Šiška, který v kategorii
S15 skončil na 3. místě.
V kategorii junior se umístili naši kluci následovně: Lukáš Nášel 9., Martin
Kolajík 10., Dominik Matula 18., Jiří Baďura 21., Petr Hoferek 24.
V kategorii S15: Tomáš Frnka 7.,
Ríša Šimek 11., Patrik Coufalík 20.
V kategorii elita: Libor Baďura 42.
Všem blahopřejeme.
Děkujeme všem pořadatelům,sponzorům, RS Trnava za poskytnuté zázemí
a Martině Fialové za roli moderátorky.
Děkujeme i všem jezdcům za jejich výkony.
SBT Fryšták
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Matička Boží, vlákénka množí
Co bylo

Co bude

Využili jsme prvního neúplného týdne prázdnin a provedli generální úklid
domu. Smutné bylo dívat se na v únoru vymalované pokoje. Dva týdny jsme
měli pobyty z Centra pro rodinu v Brně,
které byly organizované jejich dobrovolníky. Následoval týden angličtiny a
pak tradiční zlevněné pobyty pro rodiny
s více dětmi.
Za červenec jsme měli jednu akci:
plavení po Sázavě.
Muzeum Ignáce Stuchlého má pomalu svoji tvář hotovou. Na třídenní dolaďování přijeli spolubratři Petr Zelinka,
Pavel Čáp a graﬁk Honza Janulík. Předpokládáme, když vše půjde podle plánu, že budeme v zimních měsících dělat
zednické a elektrikářské práce.

Začátkem září k nám poprvé přijedou vysokoškoláci z Teologické fakulty
Palackého univerzity z Olomouce na seznamovací týdenní pobyt a po nich se
rozběhne kolotoč třídenních školních
pobytů, které jsou naplánovány až do
prosince.
18. – 20. září se můžeme těšit na
další ročník Festivalu pod věží, který
se koná na ploše před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
na Jižních Svazích. Je zdarma. Program
i hlavního hosta si můžete přečíst u nás
na plakátech.

Popisky k fotkám:
1. Vzkříšení ve Fryštáku 16. 4. 1938.
2. Boží tělo na dvoře salesiánského
ústavu.
3. Fryšták 1938, druhý zleva koadjutor Frant. Hlaváč.

Kronika oratoře (6)
Nesmíme však mysliti, že vše šlo jen tak lehce. Obtíže dostavovaly se skoro
současně, když zdálo se, že možno očekávati nejlepší výsledky. Tak jednoho dne,
kdy oratoř byla skoro přeplněna hochy, kteří byli v nejlepší náladě při hrách, ozvala se najednou prudká tlumená rána na dveře a od jiných byli spatřeni tři hoši,
jak se smíchem prchali ze dvorku. Na dveřích pak visela hrouda jako pěst veliká
hnijícího bláta. Taktéž chodba byla zanesena blátem a špínou. Napadlo-li trochu
sněhu, mohli jsme očekávati podobné návštěvy. Hned u brány na ulici bylo vidět
hlouček hochů ozbrojených mohutnými koulemi sněhu, které metali na dveře a na
ty, kteří v těch okamžicích odvážili se vystoupiti ze dveří. Ba, odvážnější vnikali
až do samé místnosti, aby tam házeli sněhem po přítomných. Toto opakovalo se
zvláště v pondělí a ve čtvrtek po šesté hodině. Dá se souditi, že to byl hlouček
sokolů, kteří se vraceli ze cvičení a chtěli se trochu pobaviti a poškádliti oratoriány. Ti samozřejmě nenechali se dlouho vybízeti a počínaly bitky v pravém slova
smyslu. Byly to těžké chvíle. Tyto výtržnosti, jak se zdá, byly úmyslně osnovány od
nepřátel oratoře, kterých bylo a je dosti.
Však oratoř musela trpěti nejen od těch, kteří ji nenáviděli, ale snad ještě
větší nebezpečí ji hrozilo od těch, kteří se domnívali, že ji prospějí, nebo lépe, že
budou míti prospěch z oratoře. Byla to místní jednota Orla. Bylo a posud ještě
jest dosti silné přesvědčení v představených i členech tohoto spolku, že oratoř je
jakousi ﬁliálkou Orla a tedy neradi viděli, když chodili do oratoře sokoli a ti, kdož
nebyli v ničem, snažili se přitáhnouti na svou stranu. Tím oratoři nemálo škodili,
zvláště svým počínáním v oratoři, když tajemník Orla Plšek dosti často docházel,
kontroloval jména oratoriánů a zřejmě se vyptával proč ten či onen nebyl ve cvičení a podobně.
Sokoli pak v činění překážek nestáli pozadu. Na neděle a svátky připravovali
v sokolovně představení a besídky za vstupné nejnižší a s velkými výhodami pro
mládež. Není to jisté, ale zdá se, že vysílali do oratoře i své vyzvědače, zvláště v
pondělí a ve čtvrtek, den jejich cvičení. Zdálo se, že k tomuto účelu jim sloužili dva
bratři, bez vyznání, Škrábalové. Menší Škrábal, ač v chování byl dobrý a vší úctou
chtěl se dostati do oratoře, přece nebyl deﬁnitivně vpuštěn pro různá slova, která
ač v sobě skoro bezvýznamná, přece ve svých okolnostech vzata, projevovala,
jak se zdálo, nekalé úmysly. Zdá se také, že bylo plodem jejich práce přestoupení
dvou horlivých Orlů do Sokola. Většího Škrábala zastihl pan Hlaváč, jak přemlouval a lákal oratoriány do Sokola.
My jsme pak hleděli všemi silami udržeti zvláště tuto svedenou mládež u nás
a s pomocí Boží dosti často se nám to podařilo a mnozí se vrátili zpět. Nebyl to
žádný politický boj, ale byl to boj o duše, které v tomto nevěreckém spolku byly
ve velikém nebezpečí.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Klub maminek

PROGRAM
na září 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 8. 9. Ohlédnutí za prázdninami, ukázky fotek z dovolené, nápady na program
v klubu maminek.
• 15. 9. Procházka po Fryštáku, návštěva dětského hřiště na Žabě.
• 22. 9. Virtuální ZOO, ZOO pasy, povídání s panem Mgr.Tomášem Divílkem
ze zoologické zahrady Lešná z oddělení
výchovy a propagace.
• 29. 9. Problematika ústní hygieny dětí
s pí. Markétou Čepickou
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 25.9. v 17 hod.:
Výroba šperků z korálků s Martinou Mikešovou ze Zlína

HLEDÁME
pro družstvo přípravky
nové hráče
CHLAPCE I DÍVKY
ročníků
1999, 2000, 2001, 2002, 2003
tréninky na fotbalovém hřišti
Vážený pane starosto,

„PŘIJĎTE SI S NÁMI
ZAHRÁT FOTBAL!“
Kontakt na trenéry:
tel. 606 723 427 , 603 870 372

v červenci t.r. se dvě Fryštačanky - Marie Hečková a Mirka Končáková - zúčastnily putování tai-čistů po Číně. Jsme členky fryštáckého oddílu tai-či a spolu
s kolegy z celé republiky jsme v taoistických Wudangských horách absolvovaly
týdenní výcvik a výuku jedné ze sestav
tradičního čínského cvičení. Následně
jsme procestovaly Čínu již podle individuálního programu.
Ve Wudangských horách roste starý
posvátný strom jinanu dvoulaločného ginkga, na který Číňané zavěšují modlitební šerpy. My jsme si k tomuto účelu
přivezly svoji vlastní, se znakem Fryštáku.
Protože jsme hrdé na naše rodné město,
zviditelnily jsme jej tímto i v daleké zemi.
Tato šerpa nyní vlaje nad Wudangskými
horami v Říši středu. :-)
S přáním všeho dobrého
Marie Hečková
Mirka Končáková
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NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO ZLÍNSKÝ KRAJ č. 4/2009
o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy
- moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.
Krajská veterinární správa pro
Zlínský kraj (dále jen „KVS pro ZK“),
jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 1 písm. b)
a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „veterinární zákon“), podle § 54
odst. 2 písm. a) veterinárního zákona
a v souladu s § 15 odst. 1. písm. b) a
e) a s § 76 odst. 3 veterinárního zákona r o z h o d l a o n a ř í z e n í
mimořádných veterinárních opatření.
OHNISKA A OCHRANNÁ PÁSMA
článek č. 1
A. V okrese Kroměříž:
1. Kolem vymezených ohnisek
v obci Chvalčov se zřizuje ochranné
pásmo, které zahrnuje katastrální území měst a obcí Bílavsko, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýţ, Chvalčov,
Chvalčova Lhota, Libosváry u Bystřice
pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod
Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy
u Osíčka, Rajnochovice, Rusava, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a Slavkov
pod Hostýnem.
2. Kolem vymezeného ohniska
v obci Kostelec u Holešova se zřizuje
ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území obcí Bořenovice, Karlovice
u Holešova, Kostelec u Holešova, Němčice u Holešova, Pacetluky, Prusinovice,
Roštění, Rymice a Tučapy u Holešova.
3. Kolem vymezeného ohniska v obci
Libosváry u Bystřice pod Hostýnem se
zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území měst a obcí Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov,
Libosváry u Bystřice pod Hostýnem,
Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy u Osíčka, Rychlov
u Bystřice pod Hostýnem, Sovadina a
Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.
4. Kolem vymezeného ohniska v obci
Loukov u Bystřice pod Hostýnem se zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje
katastrální území měst a obcí Bystřice
pod Hostýnem, Chvalčov, Chvalčova
Lhota, Mrlínek, Komárno, Libosváry u
Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Osíčko, Podhradní
Lhota, Příkazy u Osíčka, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, Sovadina a Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.
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5. Kolem vymezeného ohniska
v obci Podhradní Lhota se zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální
území obcí Komárno, Loukov u Bystřice
pod Hostýnem, Osíčko, Podhradní Lhota, Příkazy u Osíčka a Rajnochovice.
6. Kolem vymezeného ohniska
v obci Rusava se zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území
obcí Bílavsko, Brusné, Bystřice pod
Hostýnem, Dobrotice, Hlinsko pod Hostýnem, Chomýţ, Chvalčov, Jankovice
u Holešova, Rusava, Slavkov pod Hostýnem a Ţopy.
7. Kolem vymezeného ohniska v obci
Dřevohostice (okres Přerov) se zřizuje
ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území obcí Bílavsko, Blazice, Pacetluky, Prusinovice, Rychlov u Bystřice
pod Hostýnem, Sovadina a Ţálkovice.
8. Kolem vymezeného ohniska
v obci Domaţelice (okres Přerov) se zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje
katastrální území obce Karlovice u Holešova.
9. Kolem vymezeného ohniska
v obci Líšná u Přerova (okres Přerov) se
zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje
katastrální území obcí Karlovice u Holešova, Kostelec u Holešova, Pacetluky,
Prusinovice a Roštění.
10. Kolem vymezeného ohniska
v obci Stará Ves u Přerova (okres Přerov) se zřizuje ochranné pásmo, které
zahrnuje katastrální území obcí Břest,
Karlovice u Holešova, Količín, Kostelec u Holešova, Němčice u Holešova,
Pacetluky, Pravčice, Roštění, Rymice
a Tálkovice.
11. Kolem vymezeného ohniska
v obci Vlčková (okres Zlín) se zřizuje
ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území obcí Rajnochovice a Rusava.

C. V okrese Zlín
1. Kolem vymezeného ohniska v obci
Malenovice u Zlína se zřizuje ochranné
pásmo, které zahrnuje katastrální území měst a obcí Bohuslavice u Zlína,
Březnice u Zlína, Hostišová, Karlovice
u Zlína, Komárov u Napajedel, Kudlov,
Kvítkovice u Otrokovic, Lhota u Zlína,
Lhotka u Zlína, Louky nad Dřevnicí, Machová, Malenovice u Zlína, Mladcová,
Napajedla, Oldřichovice u Napajedel,
Otrokovice, Pohořelice u Napajedel, Prštné, Racková, Salaš u Zlína, Sazovice,
Tečovice a Zlín.
2. Kolem vymezených ohnisek v obci
Prštné se zřizuje ochranné pásmo, které
zahrnuje katastrální území měst a obcí
Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína,
Dolní Ves, Hostišová, Jaroslavice u Zlína, Kostelec u Zlína, Kudlov, Kvítkovice
u Otrokovic, Lhotka u Zlína, Louky nad
Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Mladcová,
Příluky u Zlína, Prštné, Racková, Salaš
u Zlína, Sazovice, Tečovice a Zlín.
3. Kolem vymezeného ohniska
v obci Vlčková se zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území
obcí Březová u Zlína, Držková, Horní
Ves u Fryštáku, Hrobice na Moravě,
Kašava, Lukov u Zlína, Lukoveček, Ostrata, Podkopná Lhota, Štípa, Trnava
u Zlína, Velíková, Vítová a Vlčková.
4. Kolem vymezených ohnisek
v městě Zlín se zřizuje ochranné pásmo,
které zahrnuje katastrální území měst
a obcí Bohuslavice u Zlína, Březnice
u Zlína, Březůvky, Doubravy, Jaroslavice
u Zlína, Karlovice u Zlína, Kudlov, Lhota u Zlína, Lhotka u Zlína, Malenovice
u Zlína, Mladcová, Prštné, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Tečovice a Zlín.
5. Kolem vymezeného ohniska
v obci Rusava (okres Kroměříž) se zřizuje ochranné pásmo, které zahrnuje
katastrální území města a obcí Fryšták,
Lukoveček a Vlčková.

B. V okrese Vsetín
1. Kolem vymezeného ohniska
v obci Podhradní Lhota (okres Kroměříž) se zřizuje ochranné pásmo, které
zahrnuje katastrální území obcí Babice
u Kelče, Kunovice, Lázy u Valašského
Meziříčí, Lhota u Kelče, Loučka u Valašského Meziříčí a Podolí u Valašského
Meziříčí.

POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL
článek č. 2
1. Zakazuje se přemísťování včelstev (včetně kočování) v ochranném
pásmu a z tohoto pásma. KVS pro ZK
umožní na základě písemné žádosti
chovatele včel přemístění včelstev nebo
oddělků do ochranného pásma, z území
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prostého nákazy, za účelem obnovení
chovu včel. Rovněž tak umožní založení nových chovů, pokud včelstva, nebo
oddělky budou pocházet z chovu v rámci ochranného pásma za podmínky, že
včelstva budou vyšetřena na původce
moru včelího plodu s negativním výsledkem vyšetření vzorků plodových plástů
nebo směsného vzorku měli, odebraných nejdéle 2 měsíce před předpokládaným přemístěním.
2. Místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů zabezpečí
v roce 2009 a podle situace v letech následujících, nejpozději však před ukončením pozorovací doby, bakteriologické
vyšetření vzorků zimní včelí měli všech
chovatelů včel chovaných v ochranných
pásmech vymezených v článku č. 1 části A. bod 1. až 11. a části C bod 1. až 5.
a dále budou postupovat podle pokynů
KVS pro ZK. V ochranném pásmu vymezeném v článku č. 1 části B., provedou
chovatelé včel v roce 2009 a podle situace v letech následujících, nejpozději
však před ukončením pozorovací doby
prohlídku včelstev s rozebráním díla.
V případě zjištění onemocnění plodu o
tom uvědomí KVS pro ZK, Inspektorát
Vsetín, Smetanova 1484, 755 11 Vsetín, telefon: 571 412 033.
3. V každém zřízeném ochranném
pásmu se všem chovatelům včel nařizuje provádět tato preventivní opatření:
- nepoužívat med, pyl, plásty a vosk
pro krmení a chov včel z oblasti s neznámou nákazovou situací,
- zamezit přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla; prázdné úly
udržovat bez včelího díla,
- vyhledávat a utrácet divoce žijící
včelstva a roje neznámého původu,
- provádět průběžnou dezinfekci úlů,
zásobních plástů a včelařských potřeb.
4. Med získaný od včelstev v ochr.
pásmu nebo v něm skladovaný může
být uváděn do oběhu jen s negativním
výsledkem na původce nákazy po bakteriologickém vyšetření směsného vzorku medu, odebraného ne později než 2
měsíce před uváděním medu do oběhu,
ze stanoviště včelstev. V případě pozitivního výsledku, může být med zpracován jen za určených podmínek v pekárenském průmyslu; při přepravě musí
být provázen veterinárním osvědčením.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
článek č. 3
1. Tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a ke zdolání ne-

tkání. Klinické příznaky se projeví až
u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod),
víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas
proděravěná. Napadené larvy mění
barvu z perleťově bílé na šedožlutou
až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá
z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé
několik centimetrů. Konečným stádiem
rozložení larvy je příškvar, který pevně
lpí na spodní stěně buňky.
bezpečné nákazy–moru včelího plodu se
nařizují vzhledem k výskytu této nákazy
na stanovištích včel v obcích Chvalčov,
Kostelec u Holešova, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice
pod Hostýnem, Malenovice u Zlína, Podhradní Lhota, Prštné, Rusava, Vlčková
a Zlín ve Zlínském kraji a Domaželice,
Dřevohostice, Líšná u Přerova a Stará
Ves u Přerova v Olomouckém kraji.
2. Nákaza se prohlásí za zdolanou,
jestliže
a) po likvidaci včelstev a zařízení byla
v ohniscích moru včelího plodu splněna
nařízená ochranná a zdolávací opatření
a byla provedena závěrečná ohnisková
dezinfekce,
b) v průběhu pozorovací doby v trvání od 6 měsíců do 1 roku po likvidaci
včelstev a zařízení se v ochranném pásmu nevyskytne mor včelího plodu, anebo podezření z výskytu této nákazy.
3. Dotčené městské a obecní úřady
uveřejní tuto vyhlášku na úřední desce
způsobem v obci obvyklým, ve smyslu
§ 76 odst. 3 veterinárního zákona.
4. Porušení ustanovení této vyhlášky bude považováno za porušení veterinárního zákona a bude potrestáno
podle sankcí v něm uvedených, nebude-li se jednat přímo o trestný čin podle
§ 191/1 trestního zákona.
POUČENÍ O NÁKAZE
článek č. 4
Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný
včelí plod. Původcem je Paenibacillus
larvae, který vytváří mimořádně odolné
spory. Nákaza se šíří inﬁkovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží,
inﬁkovanými plásty, úly a včelařským
příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci. Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou
do trávicího traktu larev prvních instarů
(otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se,
zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
článek č. 5
1. Toto nařízení nabývá podle § 76
odst. 3 veterinárního zákona platnosti
a účinnosti dnem jeho vyhlášení, jímž
je první den jeho vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje.
Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj,
u Krajského úřadu Zlínského kraje a u
všech obecních a městských úřadů.
2. Nabytím účinnosti tohoto Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský
kraj se ruší:
a. Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj č. 5/2007 ze dne 14.
srpna 2007, o mimořádných veterinárních opatřeních ke zdolání nebezpečné
nákazy moru včelího plodu a k ochraně
před jejím šířením v územním obvodu
Zlínského kraje.
b. Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj č. 6/2007 ze dne 9.
listopadu 2007, o mimořádných veterinárních opatřeních ke zdolání nebezpečné nákazy moru včelího plodu a k
ochraně před jejím šířením v územním
obvodu Zlínského kraje ze dne.
c. Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj č. 1/2009 ze dne 12.
ledna 2009, kterým se mění Nařízení
Krajské veterinární správy pro Zlínský
kraj č. 5/2007 ze dne 14. srpna 2007,
o mimořádných veterinárních opatřeních
ke zdolání nebezpečné nákazy moru
včelího plodu a k ochraně před jejím
šířením v územním obvodu obcí Zlínského kraje a Nařízení Krajské veterinární
správy pro Zlínský kraj č. 6/2007 ze
dne 9. listopadu 2007, o mimořádných
veterinárních opatřeních ke zdolání nebezpečné nákazy moru včelího plodu
a k ochraně před jejím šířením v územním obvodu obcí Zlínského kraje.
Ve Zlíně dne 14. srpna 2009
MVDr. František Mahdalík
ředitel
Krajské veterinární správy
pro Zlínský kraj
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Jablečná slavnost v Hostětíně
neděle 27. září 2009
Srdečně zveme na již 8. ročník
tradiční slavnosti jablek, místních
výrobků, řemesel a kultury. Na návštěvníky čeká řemeslný jarmark,
přehlídka domácích jablečných
moučníků, výstavka regionálních
odrůd ovoce, ovocnářské poradenství a další atraktivní a zábavný program - hudba, folklórní vystoupení,
divadelní představení a muzicírování
cimbálové muziky. Dospělí i dětští
návštěvníci se mohou zapojit do
her, soutěží, putování po sochách

či vyhrát ceny v bohaté tombole. Jedinečným občerstvením při této akci
je čerstvý jablečný mošt, ale i další
pochutiny. Po celý den budou probíhat exkurze do moštárny, pasivního
domu, biomasové výtopny a dalších
ekologických projektů v obci. Slavnost pořádá Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat a Ekologický institut Veronica v úzké spolupráci s obcí
Hostětín a mnoha dalšími partnery.
• Jablečná slavnost je příležitostí
k setkávání, ale i prohlídce projektů v obci – zájemci o prohlídku
moštárny a modelového pasivního
domu.
• Kulturní program je každoročně
zahajován vystoupením dětského
folklórního souboru.
• Přehlídka jablečných moučníků
upečených místními hospodyňkami.
• Výstavka starých odrůd ovoce spojená s ovocnářským poradenstvím
patří k hodně vyhledávaným bodům programu.
Kontakt: tel. 572 630 670
hostetin@veronica.cz

placená inzerce

CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ
Nové kurzy Pilates, Cvičení na balonech, Aerobic, Cvičení na bossu – novinka.
Na Sokolovně ve Fryštáku od 14. 9. 2009 pro muže i ženy.
Kurzy Pilatesu jsou pro uzavřenou skupinu lidí – 20 lekcí. Pilates je pomalé cvičení pro všechny věkové
skupiny, bez nářadí i s nářadím (overball, velké míče, činky, gumičky). Naučíte se správně dýchat,
mít správné držení těla, zmírníte nebo odstraníte bolesti zad, zeštíhlíte v pase, budete mít ploché břicho
a protáhnete si celé tělo. Hodina je vedena podle věku.
PILATES – 2x týdně, můžete si vybrat den i hodinu
Po-St 18.00-19.00 hod. Pilates pro začátečníky – A skupina
Po-St 19.00-20.00 hod. Pilates pro mírně pokročilé – B sk.
Út-Čt 18.00-19.00 hod. Pilates pro začátečníky – C skupina
Út-Čt 19.00-20.00 hod. Pilates pro mírně pokročilé – D sk.
Út-Čt 10.00-11.00 hod. Pilates pro mírně pokročilé – E sk.
Pilates pro začátečníky dopoledne po domluvě – F skupina
DALŠÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
Po 20.00-21.00 hod.
Posilovací hodina, cvičení na bossu, strečink
Út 20.00-21.00 hod.
Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink

St 20.00-21.00 hod.
Aerobik pro mírně pokročilé, posilování, strečink
Čt 20.00-21.00 hod.
Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink
CVIČENÍ PRO DĚTI
Út 13.00-14.00 hod.
Aerobik pro začátečníky i mírně pokročilé
Čt 13.00-14.00 hod. Závodní aerobik – 2x týdně
Začínáme 15. 9. 2009. Hodina se upřesní podle vyučování.
Pohybová výchova pro děti od 3-6 let – bude upřesněno na
MŠ ve Fryštáku. Asi od 12.30 do 13.30 hod. vždy v úterý.
Informace a dotazy na telefonu 776 769 400

M. Váňová – cvičitelka II. třídy aerobiku a pilates
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Podzim v Jeseníkách
www.penzion-panoramata.cz
Vyzkoušejte!

NOVĚ OTEVŘENÁ

ČISTĚNÍ KANALIZACE

KOSMETIKA

Provádíme čistění kanalizace jak preventivně,
tak i ucpané (havárie).
Používáme vodní tlakový přístroj, který pročistí potrubí
od průměru 40 mm do 300 mm.

Čajovna Fryšták
Každé pondělí od 8 – 20 hod.
Objednávky na tel: 739 469 882
Souhrady 386, Fryšták

PRACOVNÍ DOBA – NEPŘETRŽITĚ!

PETRA CHROMČÁKOVÁ
vás zve

•••

Kontakt: p. Kopřiva tel: 604 302 995
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VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?
Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!
Další informace získáte na internetových stránkách

http://www.vymentesiridicak.cz
Co musím mít s sebou?
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

Kolik mì to bude stát?
povinná výmìna øidièského prùkazu
je osvobozena od správního poplatku

http://www.mdcr.cz

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?
na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì
správního poplatku 500 Kè)

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Řidičské průkazy lze vyřídit POUZE na Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Zlína, na ulici L. Váchy 602
(naproti Intersparu). Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod., v pátek od 08:00 do 12:00 hod.
placená inzerce

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

