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VÁNOÿNÍ ZAMYŠLENÍ
Po kraji šíŉí se slavnostní nálada,
zvony jinak dnes zní,
v pokojích chystá se na stromky paráda,
tradiĀní ryba se jí.
V tu dobu zrození Ālovėk se zastaví,
když jeho svėdomí úĀet mu nastaví.
Komu jsem pomohl a komu ublížil,
se srdcem na dlani kdo se mi pŉiblížil ?
Radka Bezdėková 8.A

VÁNOCE
Vánoce jsou bílé svátky,
Na zahrádce mezi vrátky
snėhobílá peŉina.
V pokoji už stromek stojí,
JehliĀí zas všude voní
a taky vanilka a skoŉice.
Vážení spolubčané!
Dovolte mi, abych Vám jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým
popřál krásné prožití vánočního svátečního času! Ze srdce Vám přeji, aby se
i ty letošní Vánoce staly naplněním všech Vašich celoročních očekávání a tužeb:
rodinné pohody, obyčejného lidského štěstí, upřímné lásky, ale také neopakovatelnými chvílemi malých „osobních“ zastavení a rozjímání...
Zapomeňme tedy alespoň na pár dnů na shon všedních dnů a přijměme pokorně poselství nazaretské v klidu a míru!
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města

Z obsahu:

2-4/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Zápisy RMF
Odpady 2008
OZV č. 1/2007
Žije mezi námi
Vánoční koncert
Zprávy ze ZŠ
Vánoční trhy
Zprávy z Lukovečka

Snėhulák oknem nakukuje,
maminka rohlíĀky pocukruje,
domem zazní koleda.
Když první hvėzda zabliká,
nastane chvíle veliká,
Āas dárkś a splnėných pŉání.
Markéta Výmolová 8.A
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Fryštácké listy na internetu: www.frystak.cz

Vážení občané, v tomto vydání je
vložen list s anonymními anketami:
Ekologická anketa, Anketa k obsahu
Fryštáckých listů a Anketa o formách
provozu městského rozhlasu. Žádáme
Vás tímto o laskavé vyplnění a vrácení
(do urny v přízemí radnice či mailovou
poštou na adresu kultura@frystak.cz),
do pátku 21. prosince 2007.
Děkujeme za spolupráci.
ip

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 17/2007/V ze dne 31. října 2007 (Výběr)
• RMF ukládá KŠMT při RMF předložit
do 31. 12. 2007 návrh interní směrnice
MF „Pravidla pro stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací MF“.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje pronájem
bytu č. 1 ve „Sdruženém“ objektu č. p.
386 na ul. Souhrady, 763 16 Fryšták, pí
Svačinové, Fryšták, schvaluje uzavření
smlouvy o nájmu bytu č. 1. na dobu od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
č. TP01/07 za účelem poskytnutí technické podpory k softwaru Stavební úřad
Lite a Propojení do GIS Misys mezi MF
a společností VITA software, s. r. o., Praha 6, Na Beránce 57/2, IČ: 61060631,
zast. jednatelem RNDr. Ivanou Havlíkovou, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 15/2007/V/10 ze dne 3. října 2007
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p.
č. 64, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
o výměře 25 m2, žadateli manž. Nikovým, Zlín, za účelem zřízení příjezdu
k budoucí novostavbě RD na pozemku
p. č. 977, schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce a to na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit do 31. 12. 2007 prověřovací studii
možnosti odkanalizování zbývající části
ul. Korábová.
• RMF schvaluje pořízení dárkové keramiky pro propagační potřeby města
dle předložené kalkulace a ukládá pí I.
Plškové neprodleně podat objednávku
u vedení ZUŠ Morava.
• RMF bere na vědomí kalkulaci nákladů
na likvidaci odpadů vznikajících na území města, vč. výše doplatku z rozpočtu
města za rok 2007 (stav k 09. 2007).
• RMF ukládá místostarostovi a Ing. S.
Velikovskému, CSc., v termínu do 14.
11. 2007 zpracovat návrh nové Obecně závazné vyhlášky MF – Poplatek za
komunální odpad vznikající na území
města Fryštáku pro rok 2008, a to ve
variantním řešení s možností přiznání
některých úlev.

• RMF bere na vědomí zápis z místního šetření a ústního jednání ve věci
podání stížnosti ke stavebním nedostatkům Hrubé hospody, nám. Míru č.
1, Fryšták, na pozemku parc. č. 837/2
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, sepsaný
dne 23. 10. 2007, a výzvu k provedení
udržovacích prací, č.j.: V 2020/07/Ing.
K – 625, naše zn.: 2499/07, ze dne 26.
10. 2007, bez připomínek.
• RMF neschvaluje zapojení města
Fryštáku do internetové prezentace na
www. nasemorava.cz v ceně 1000,- Kč
ročně v rámci navrhované smlouvy o zavedení informací a poskytování služeb
v internetovém projektu Naše Morava.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 15/2007/V/14 ze dne 3. října 2007
schvaluje výpůjčku sloupů veřejného
osvětlení č. 42 a 45 na Zlínské ulici,
Fryšták, pro umístění 2 ks reklamních
zařízení „Restaurace a penzion Lešná“
žadateli ﬁrmě SCL spol. s r. o., se sídlem Mikulčická 1131/2a, 627 00 Brno,
IČO 25534033, zastoupené p. Otakarem Holíkem, jednatelem společnosti,
schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace o možnostech změn (úpravu) výše koeﬁcientů
pro výpočet výše daně z nemovitostí
a ukládá předsedovi FV Ing. S. Velikovskému, CSc., vypracovat návrh variantního řešení nové Obecně závazné vyhlášky
(aplikace nové legislativy ve věci určení
místního koeﬁcientu), a to v termínu do
31. 3. 2008.
• RMF schvaluje v souladu s usnesením ZMF č. R 2/2007/V/4 ze dne 7.
2. 2007 (schválený rozpočet MF na rok
2007) a v návaznosti na VŘ - zakázka
malého rozsahu vydání týdenního stolního kalendáře Fryšták 2008 - Listujeme
kronikami s historickými fotograﬁemi,
termíny svozu odpadů, školními prázdninami a hlavními církevními svátky ve
výši 1200 ks a schvaluje úhradu faktury
v této výši, vystavené p. Esterkou.
• RMF schvaluje prodejní cenu stolního kalendáře města Fryštáku s názvem
„Listujeme kronikami v celkové výši 60,Kč za kus.
• RMF ukládá vedoucímu OSMM Ing. M.

Kasalovi zajistit do 31. 12. 2007 PDSP
Křižovatka u pomníku Padlých a hasičské zbrojnice Fryšták, a to na křížení silnic č. II/490, II/489 s MK Dolnoveská.
• RMF schvaluje RO č. 24/2007.
• RMF bere na vědomí návrh na vybudování bytového domu na poz. p. č. 321 v
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a ukládá místostarostovi předložený záměr projednat na zasedání Stavební komise při RMF a předložit její stanovisko
radě města v termínu do 13. 11. 2007.
• RMF ukládá pí G. Najmanové ve spolupráci s Kontrolním výborem při ZMF
připravit ve smyslu ust. § 10 a) – c) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, návrh obecně závazných vyhlášek města, a to:
- OZV o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
- OZV o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků
- OZV o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana životního
prostředí a zeleně, užívání zařízení obce
sloužících potřebám veřejnosti, a to
v termínu do 31. 12. 2007.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
do 31. 12. 2007 instalaci veřejně (stále) dostupné schránky pro podávání
podnětů občany města.
• RMF ukládá pí Plškové do konce listopadu 2007 vypracovat anketu pro občany města ve věci zjištění aktuální poptávky po jednotlivých formách provozu
městského rozhlasu.
• RMF schvaluje uzavření SOD č. 0307
mezi MF a Ing. arch. Jiřím Ludíkem, Dolní Ves 87, 763 16 Fryšták, za účelem
vypracování Zadání změny č. 13 ÚPN
SÚ Fryšták v lokalitě Horní Ves v celkové smluvní ceně 5.355,- Kč vč. DPH
s termínem dokončení (předání díla)
k 30. 12. 2007 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Mgr. L. Sovadinovi, řediteli ZŠF, p. o., zajistit do 30. 11. 2007
dodavatele studie možných variant rekonstrukce otopné soustavy ZŠF (včetně využití příslušných dotačních titulů)
za účelem dosažení úspor v nákladech
na spotřebovanou energii.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 18/2007/V ze dne 19. listopadu 2007 (Výběr)‘
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 16/2007/V/9 ze dne 15. 10. 2007
schvaluje výpůjčku části městského po-
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zemku p.č. 433/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 30 m2, k.ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadateli p. J. Pšejovi,

Fryšták, za účelem zřízení parkovacího
místa pro stání osobního automobilu,
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2007

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 16/2007/V/10 ze dne 15. 10. 2007
schvaluje s splatností od 20. 11. 2007
pronájem nebytových prostor ve Zdravotním středisku Fryšták, ul. Komenského č.p. 5, a to místnost v I. patře
objektu a společné prostory o celkové
podlahové ploše 34 m2, žadateli pí E.
Březíkové Fryšták, za účelem zřízení prodejny oděvů, schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu nebytových prostor na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti č. 31/2007/PŽÚ část I. - na
úseku projednávání přestupků za období od 1. 4. 2007 do 30. 9. 2007 bez
připomínek.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly přenesené působnosti
č. 31/2007/PŽÚ – část II. - na úseku
evidence obyvatel za období od 1. 4.
2007 do 30. 9. 2007 bez připom.
• RMF bere na vědomí protokol o výsledku kontroly výkonu matriční agendy
u Městského úřadu Fryšták za období
od 1. 1. 2007 do 5. 11. 2007 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Protokol o deﬁnitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR,
čj. SFŽP 030849/2006 ze dne 24. 10.
2007, ve věci ﬁnančního vypořádání
smluvní podpory ve smyslu smlouvy č.
08930211 bez připomínek.
• RMF v návaznosti na ust. čl. č.I
Smlouvy o majetkoprávním vypořádání
stavby Úprava silnice II/490 Fryšták-Žabárna, uzavřené mezi ŘSZK, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860,
Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, IČ70891320, a MF dne 29. 03.
2007, doporučuje ZMF schválit směnu
městského pozemku p.č. 636/7 k.ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ostatní plocha
– silnice, o výměře 1449 m², na němž
se nachází těleso krajské komunikace
II/490, a pozemku p.č. 1011/2 k.ú.
Fryšták, obec Fryšták, ostatní plochaostatní komunikace, o výměře 169 m²,
a uzavření příslušné směnné smlouvy
mezi MF a Zlínským krajem.
• RMF schvaluje zapojení MF do projektu „Naučná stezka Velehrad – Hostýn“
a ukládá místostarostovi v termínu do
31. 12. 2007 projednat s iniciátorem
stezky konkretizaci požadavků na město
Fryšták.
• RMF v návaznosti na zápis o posouzení a hodnocení nabídek – výběr nej-

vhodnější nabídky na dodavatele přípravy, zpracování a projednání žádosti
o poskytnutí dotace na akce „Vodovod
ul. Holešovská – Fryšták“ a „Vodovod
Fryšták – ul. Dolnoveská a Korábová“
ze dne 19. 11. 2007 bere na vědomí
výsledky VŘ a vyhlašuje vítěze VŘ na dodavatele zpracování a projednání žádosti o poskytnutí dotace na IA „Vodovod
Fryšták - ul. Korábová a Dolnoveská“
a „Vodovod ul. Holešovská – Fryšták“,
a to fu Dopravoprojekt Ostrava, spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702
00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO
42767377, zastoupenou Ing. Svatopukem Bijokem, jednatelem společnosti,
a schvaluje pořadí na dalších místech:
2. Projekt 2010, s. r. o., Ruská 43, 703
00 Ostrava – Vítkovice, 3. ČECH-ENGINEEEING, a. s., Nádražní 545/166, 702
00 Ostrava – Přívoz a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo mezi MF a vítězem VŘ
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy mandátní č. 200750P za účelem zajištění
výkonu zadavatelských činností dle ust.
§ 151 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. na
akci „Vodovod Fryšták - ul. Dolnoveská
a Korábová“ a „Vodovod ul. Holešovská – Fryšták“ v celkové smuvní ceně
35.000,- Kč mezi MF a MCI SERVIS
s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČ 27718158, DIČ CZ27718158, zast.
Mgr. Martou Černou, jednatelkou, a pověřuje starostu podp. této smlouvy
• RMF schvaluje komisi pro otevírání
obálek a zvláštní komisi v rámci výběrového řízení na IA „Vodovod Fryšták - ul.
Dolnoveská a Korábová“ a „Vod. ul. Holešovská – Fryšták“ ve složení: předseda - Mgr. Marta Černá, členové - Taťána
Petrášová, Gabriela Najmanová.
• RMF schvaluje Hodnotící komisi pro
výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na IA „Vodovod Fryšták - ul.
Dolnoveská a Korábová“ ve složení:
předseda - Mgr. Marta Černá, náhradník
- Jiří Černý, místopředs. - Ing. Miloslav
Kasala, náhradník - Ing. arch. Jan Kudělka, člen - Radomír Dupal, náhradník
- Ing. Stanislav Velikovský, CSc., člen Ing. Jan Košák, náhradník - Ing. Michal
Jašek, člen - Ing. Vladimíra Doleželová,
náhradník - Gabriela Najmanová.
• RMF schvaluje zadávací podmínky VŘ
(viz výše) dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje dodavatele, kteří budou
vyzváni k podání nabídky do uvedeného
VŘ dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
• RMF bere na vědomí zprávu ředitele
ZŠF Mgr. L. Sovadiny o nápravě zjištěných závad ve Školní jídelně ZŠF, čj.
2523/07 ze dne 31. 10. 2007, bez připomínek.

• RMF bere na vědomí žádost MUDr.
Jany Mlčochové o dořešení stavebně
technického stavu nebytových prostor
Zdravotního střediska Fryšták vč. návrhu
změny smlouvy o nájmu nebyt. prostor.
• RMF nesouhlasí s úpravou smluv
o nájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku Fryšták.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi realizaci
opatření k odstranění závad uvedených
ve Zprávě o revizi el. zařízení č. 18/ZNŠ/04 v bodě „F – Zjištěné závady“ (body
1–10), a to v termínu do 31. 1. 2008.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi připravit v termínu do 30. 6. 2008 podklady
pro podání žádosti o poskytnutí dotace
na IA „Stavební úpravy – Zdravotní středisko Fryšták“ s předpokladem zahájení
prací v roce 2009.
• RMF bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2008 pro Sdružení
měst a obcí VM bez připomínek.
• RMF bere na vědomí čerpání rozpočtu
Sdružení měst a obcí VM k 30. 9. 2007
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí zprávu starosty ve věci zapojení města Fryštáku do
systému „Czech POINT“ - k 1. 1. 2008
zřízení asistovaného místa pro komunikaci občana s veřejnou správou za
účelem zajišťování ověřených výstupů
z Obchodního rejstříku ČR, Katastru
nemovitostí ČR, Živnostenského rejstříku ČR a Rejstříku trestů ČR ve smyslu
zák.č. 365/2000Sb., ve znění jeho novely, a v souladu s prováděcí vyhláškou
č. 260/2007Sb. včetně personálního
obsazení - bez připomínek.
• RMF schvaluje výpůjčku kinosálu vč.
příslušenství dne 19. 01. 2008 za účelem konání 4. ročníku festivalu Malý
svět divadel 2008 a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce mezi MF a OS Z kola
ven, náměstí Míru 386, 763 16 Fryšták,
IČO 70841454, zast. Mir. Knedlovou,
členkou správní rady, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly – Zlepšení
počítačového vybavení a služeb knihovny, čj. 11423/2007, bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o spolupráci na připravované fázi projektu Budování páteřní cyklostezky Otrokovice – Vizovice a sítě cyklistických tras
ve zlínském regionu (realiazce studie
projektu), a to mezi MF a Svazkem obcí
Regionu Zlínsko, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ: 75040301, zast. Bc. Ondřejem Kapustou, předsedou správní rady,
na zákadě níž MF schvaluje poskytnutí
DSO RZ částku 14.660,- Kč, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák.
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S E ZN A M Z KRATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF

– 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

KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

CENÍK INZERCE
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1000,- Kč
. 500,- Kč
. 250,- Kč
. 125,- Kč
. . 60,- Kč

Termíny svozu odpadu
Fryšták 2008
• SKO - Směsný komunál. odpad
Svoz 1 x 2 týdny po celý rok
4. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2.,
13. 3., 28. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5.,
22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7.,
31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9.,
9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4.
12., 18. 12.
• TO - Plasty-papír
Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně
15. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5.,
10. 6., 8. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 11.
11., 9. 12.

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni
20. 11. 2007 zveřejnění záměru pronájmu městských pozemků, zapsaných na
LV č. 10001 pro obec Fryšták:
k.ú. FRYŠTÁK – 209/15, 275/20,
323/80, 1003/21, 1015/1, 1015/11,
1019/1, 1019/61 k.ú. HORNÍ VES
u Fryštáku – 316/1, 854/86, 854/141,
858/5, 902/93, 902/94, 922/3,
933/52, 933/54, 933/79, 933/81,
933/82, 933/83, 933/147, 933/148,
934/31, 934/32 k.ú. DOLNÍ VES – 275,
300/15, 614/136, 618/130, 764/12,
771/8, 772/3, 773/5, 774/4, 774/5,
774/6, 774/11, 779/11, 780/1,
781/3, 785/1, 791/6, 791/17,
791/35, 818/48, 818/50, 821/45,
821/46, 821/47, 829/10, 930/48,
931/25, 932/30 k.ú. VÍTOVÁ - 411/14,
423/30, 443/27, 443/28, 443/29,
443/32, 443/33, 443/35, 445/4,
451/2, 468/1, 468/18 k.ú. VÍTOVÁ (LV
č. 1) – 443/21; žadateli ZDV Fryšták, se
sídlem Holešovská 166, 763 16 Fryšták,
IČO 00134881, zast. Ing. Milanem Zavrtálkem, předsedou představenstva,
a Mgr. Martinem Vlčkem, členem představenstva, a uzavřít se žadatelem
smlouvu o pronájmu na předmětné pozemky na dobu neurčitou od 1. 12. 2007
a s 10letou výpovědní lhůtou.
• RMF schvaluje v rámci projektu „Intenziﬁkace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky ve Zlínském
kraji uzavření smlouvy o výpůjčce č.
OS200720000948 mezi MF a fou EKOKOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140
21 Praha 4, IČO25134701, zast. Mar-

ŽÁDOST
Žádáme občany, kteří uhradili poplatek za užívání hrobového místa v letech
2000 až 2006, aby se dostavili s dokladem o zaplacení na MěÚ Fryšták za
ing. Vl. Doleželovou, dveře č. 110, kde
s nimi bude sepsána nájemní smlouva.

kem Hruškou, za úč. výpůjčky 8 ks sběrných nádob (kontejnerů MINI H-B-1,5) na
bílé sklo a pov. starostu podpisem této
smlouvy vč. jejích příloh č. 1 a č. 2.
• RMF bere na vědomí zprávu předsedy KŠMT o přípravě naučných stezek na
území MF.
• RMF bere na vědomí zprávu předsedy
KŠMT o jednání komise se zástupci TJ
Fryšták (sokolovna) ve věci dořešení otázek výkonu správce objektu sokolovny,
možných technických úprav a možných
úprav provozního řádu SA při ZŠF.
• RMF ukládá místostarostovi zajistit
termín společného jednání RMF a zástupců TJ Fryšták (sokolovna) přímo
v objektu sokolovny.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 4/11/2007 mezi MF a Agenturou Bezpečná práce, zastoupenou Jaroslavem
Hubičkou – poskytování služeb v oblasti
BOZP, IČ 60022582, DIČ 510930226,
Gogolova 200/13, 779 00 Olomouc,
za účelem zajištění anylýzy stavu BOZP
včetně návrhů řešení, zpracování vnitřních předpisů obce, zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů pro konkrétní pracovní činnost
vč. vyhodnocení rizik a přijetí opatření
k jejich minimalizaci a provedení školení
zaměstnanců i příl. pracovníků, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
MF a společností Domovem české hudby o.p.s., Národní 35, 110 00 Praha 1,
IČO 27636739, za účelem zprostředkování kulturní akce – komorního koncertu
ve Fryštáku v kostele sv. Mikuláše dne
21. prosince 2007 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že z technických důvodů bude ve dnech 27.,
28. a 31. prosince 2007 provoz
radnice ve Fryštáku uzavřen.

Svoz papíru 1x2 měsíce
30. 1., 27. 3., 28. 5., 23. 7., 24. 9.,
26. 11.
• NO - Nebezpečný odpad
22. 3., 20. 9.

Starší čísla Fryštáckých listů
Na oddělení kultury MěÚ ve Fryštáku Vám jednotlivé výtisky starších čísel poskytneme (do vyčerpání zásob)
zdarma.
-IP-
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Město Fryšták – Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
Poplatek za komunální odpad vznikající na území města Fryšták
Zastupitelstvo města Fryštáku na svém zasedání č. Z 11/2007/V/4 konaném
dne 21. 11. 2007 se usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a § 17a) odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I - Úvodní ustanovení
nebo trvá k 31. lednu daného roku, je
plátce poplatku povinen uhradit poplaTato obecně závazná vyhláška (OZV)
tek za komunální odpad buď jednorázově
stanoví poplatek za komunální odpad
ve lhůtě do 31. března daného roku nebo
(dále jen „poplatek“), ohlašovací a reve dvou splátkách ve výši ½ z celkové
gistrační povinnost plátce poplatku, výši
části poplatku splatných k 31. březnu
a splatnost poplatku na území města
a 30. září daného roku.
Fryštáku.
2. Pokud poplatková povinnost vznikla plátci poplatku po 31. lednu daného
Čl. II
roku získáním trvalého pobytu v městě
- Ohlašovací a registrační povinnost
nebo při nabytí vlastnického práva k nemovitosti či rekreační stavbě, platí se po1. Plátce poplatku¹) má ohlašovací
platek za komunální odpad za dobu od
a registrační povinnost²), kterou splní
měsíce vzniku poplatkové povinnosti do
tím, že správci poplatku doručí prohláše31. prosince daného roku, a to ve lhůní plátce poplatku, jehož náležitosti jsou
tě do 30 dnů od posledního dne měsíce
uvedeny v příloze č. 1 k této OZV, a to
vzniku poplatkové povinnosti.
za každou jím spravovanou nemovitost
3. V případě změny nebo zániku trvado 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem
lého pobytu v městě či změny vlastnicképoplatku nebo nastala změna rozhodná
ho práva k nemovitosti na území města
pro výpočet výše poplatku²).
v průběhu daného roku se poplatek za
2. Plátce poplatku je povinen správci
komunální odpad hradí v poměrné výši,
poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu,
která odpovídá počtu kalendářních mědatum narození poplatníka³), který neusíců trvalého pobytu či vlastnictví nemohradil příslušnou část poplatku, období,
vitosti v daném roce. Dojde-li ke změně
za které neuhradil příslušnou část pov průběhu kalendářního měsíce, je pro
platku, a výši příslušné části poplatku,
stanovení počtu zpoplatněných měsíců
a to ve lhůtě splatnosti dle čl. IV.
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. III - Výše poplatku
Čl. V - Zrušovací ustanovení
1. Maximální výše poplatku se stanoRuší se Obecně závazná vyhláška č.
ví podle předpokládaných oprávněných
6/2006 – Poplatek za komunální odpad
nákladů města vyplývajících z režimu navznikající na území Města Fryštáku ze
kládání s komunálním odpadem rozvržedne 18. 12. 2006.
ných na jednotlivé poplatníky podle počtu
uživatelů bytů v jednotlivých nemovitosČl. VI - Účinnost OZV
tech4) a s přihlédnutím k úrovni třídění
komunál. odpadu a následným příjmům
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
ze systému EKO-KOM5).
účinnosti dnem 1. ledna 2008.
2. Celková výše poplatku se stanovuje
na 485,- Kč na uživatele a rok při dvoutýRadomír Dupal
denním svozu.
místostarosta
Mgr. Lubomír Doležel
Čl. IV - Splatnost poplatku
starosta
1. Pokud poplatková povinnost vznikla
Upozorňujeme občany na možnost zájezdové
autobusové dopravy na divadelní představení Městského divadla ve Zlíně, a to ve čtvrtek (skupina
č. 3) a nově i v pátek (skupina č. 7). Autobusy na
představení odjíždí vždy v 18.10 hodin ze zastávky
na náměstí Míru ve Fryštáku, příjezd zpět tamtéž.
Dopravné se platí vždy až při nástupu do autobusu řidiči, cena dle dopravce cca 40,- Kč. Předplatitelům je zasílán zdarma program divadla do jejich
poštovních schránek, informace o jednotlivých představeních

Vysvětlivky:
¹) § 17a) odst. 2 věta druhá zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění
²) § 33 odst. 13 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
³) § 17a) odst. 4 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění
4) § 17a) odst. 5 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění
5) čl. 5 OZV č. 3/2006 Města Fryštáku
ze dne 27. 09. 2006, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů vznikajících na území města
Fryštáku

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, řidiči,
v době od 1. listopadu do 31. března provádí Město Fryšták, jako správce místních komunikací, zimní údržbu
na základě „Plánu zimní údržby místních komunikací“.
Na významně dopravních místních
komunikacích má být prováděn úklid
sněhu v celé délce a šířce. Vzhledem
k neukázněnosti řidičů však není
v silách pracovníků Města Fryšták
zajistit tuto podmínku, neboť na komunikacích jsou v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., O provozu na
pozemních komunikacích (§ 25 odst.
3), zaparkovány osobní automobily.
Dalším místním nešvarem je parkování na chodnících, které však není
povoleno dopravním značením, a je
tedy protiprávní.
Dovoluji si upozornit ty z Vás, kteří činí, jak je výše uvedeno, že jsme
požádali o spolupráci Policii České
republiky, aby zajistili průjezdnost
místních komunikací na území města
Fryštáku.
Ing. Miloslav KASALA
ved. odb. správy majetku města

a odjezdech autobusů jsou oznamovány místním
rozhlasem či mailovou poštou (možno bezplatně
objednat u pí Plškové). Nezúčastní-li se předplatitel představení, je možno předem toto nahlásit
v pokladně divadla a bude mu po dohodě nabídnut jiný vhodný termín.
Zakoupení předplatenek pro případné nové zájemce zajišťuje a informace podá pí Ivana Plšková
na MěÚ ve Fryštáku, tel. 577 911 051, e-mail:
-IPkultura@frystak.cz.
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Folklórní sdružení Prameny Fryšták
pí Vlasta Kunstová
ve spolupráci s Mėstským úŉadem
a Základní školou ve Fryštáku
poŉádá

VánoĀní
besedu u cimbálu
s poŉadem
„Á ešĀe se zpívá“
se soubory CM Prameny, Pramének
a Prameny II,
který se koná v pátek dne 14. prosince 2007
v 17.00 hodin
v jídelnė Základní školy ve Fryštáku.
***
Moderuje pí Mgr. Sylva Knedlová.
Akce se uskuteĀní pod záštitou místostarosty
mėsta Fryštáku pana Radomíra Dupala.
ObĀerstvení zajištėno.
SrdeĀnė zveme širokou veŉejnost, naše pŉíznivce,
rodiĀe na již tradiĀní soutėžní spoleĀné zpívání
vánoĀních písní a koled.
Na Vaši úĀast se tėší všichni úĀinkující.

Víte, že...
1. prosinec Světový den AIDS, vyhlášen
Světovou zdravotnickou organizací z podnětu konference v Londýně v roce 1988
2. prosinec Mezinárodní den za odstranění otroctví, slaví se od roku
1984
3. prosinec Mezinárodní den lidí s postižením, vyhlášen roku 1993
Valným shromážděním OSN, na
kterém byl přijat světový program
podpory lidských práv zdravotně
postižených
5. prosinec Mezinárodní den dobrovolníků, slaví se od roku 1986
z rozhodnutí Valného shromáždění OSN na počest těch, kteří
dobrovolně pomáhají trpícím
7. prosinec Mezinárodní den civilního
letectví
9. prosinec Mezinárodní den proti korupci
10. prosinec Den lidských práv - výročí
přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, slaví se
od roku 1950
Slavnostní předávání Nobelových
cen - výročí úmrtí Alfreda Nobela
v roce 1896
11. prosinec Mezinárodní den hor
18. prosinec Mezinárodní den migrantù,
slaví se od roku 2000
20. prosinec Mezinárodní den lidské
solidarity
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Žije mezi námi
Prostá, drobná, usměvavá šedovlasá babička. Nejstarší občanka našeho města.
Roztomilá, veselá, činorodá žena měla nedávno 95 let. Bydlí v Horní Vsi. Je to paní
Anna Petříková.
Když jsme jí přišli přát, první, co jsme se dověděli, bylo, že máme štěstí, že jsme
ji našli doma, protože je stále „na cestách“. Jezdí pomáhat své dceři do Zlína – Malenovic. Však jsme byli rádi, protože je to poprvé od jejich 90. narozenin, co jsme ji
zastihli. Chodila přes Vylanta pěšky na Jižní Svahy, pokud tam její dcera bydlela. Nyní
si ji „mladí“ vozí autem.
Posléze jsme žasli nad její pamětí, entuziasmem. Co všechno jsme se dověděli
z životopisu pracovité ženy. Narodila se v Prostřední Bečvě. Rodiče měli osm dětí.
Naše Anička musela již od 14 let pást dobytek, pomáhat v hospodářství. A o to víc,
jak začala chodit do školy. V deseti letech šla k cizím lidem do služby. Od té doby se
starala sama o sebe.
Zde ve Fryštáku, Horní Vsi, po vdavkách, vychovávali své děti. Představme si, že
nebyla mateřská škola. Dcerku Haničku už jako malou brala s sebou na práci do lesa,
kde byla zaměstnána. Dovedla vysadit za směnu 350 sazenic stromečků. Vysadit
znamenalo i vykopat jamku někdy motykou, jindy v kamenitém terénu třeba i krompáčem. Cestou domů vždy nasbírala otépku klestí na topení. Při této práci se usilovně
starala i o vlastní zahrádku, kde pěstovala zeleninu, brambory pro potřeby rodiny.
A to stačila ještě vzorně vychovávat své děti. /Učila jsem je. Jedničkáři!/
Její recept na dlouhověkost a zdraví?
Radost z práce, zájem o dění nejen ve Fryštáku, ale i v celé republice ji udržuje
při zdraví.
Vážená a milá paní Aničko Petříková, za všechny Fryštačany Vám přejeme, ať
zdravíčko slouží ještě mnoho let! Ať Vám veselá nálada, zájem o vše, co se děje
nového, Vaše činorodost a radost ze života vydrží ještě mnohá léta. Boží požehnání a
pohlazení po duši za celoživotní práci a optimismus, s jakým přistupujete k životu,
přeje za Komisi pro občanské záležitosti města Fryštáku Sylva Knedlová

SENIORSKÝ VĚK SE V TANČENÍ POČÍTÁ OD 35 LET
Vstoupili jsme do Evropského společenství, ale stále se musíme učit. Je mnoho
lidí, kteří po padesátce zjistí, že mají příliš mnoho volného času, o mladých důchodcích nemluvě. Ne každý zaměří svůj volný čas na tělocvičnu nebo na plavání. Jsou
tací, kteří chodí tančit, ale ne na taneční zábavy, ale do tělocvičny.
Sportovní tančení má svá přesná pravidla, jsou napsány knihy, jakési návody na
tanec, který lékaři doporučují pro seniorský věk. Když se pokusím o určité srovnání,
tak prioritu má Německo s více než 20000 seniorských tanečních párů, i v Rakousku
je tato činnost velmi rozšířená. V Česku je velký rozvoj tohoto sportu, ale je pozvolný,
tančí několik set tanečních párů.
Ve Zlíně se tančení dospělých i seniorů věnuje Ing. Radek Felcman v TK Fortuna.
Seniorské páry se učí standardní tance, ale i latinsko-americké. První setkání s tancováním začíná v tanečních, potom se tančí v klubech, například na Horňance vznikl
klub před pěti lety. Od té doby jezdí na závody Hobby více jak 10 tanečních párů. Po
určitých letech se může pár zaregistrovat, a obdrží od ČSTS licenci pro sportovní seniorské tancování v kategorii D. Poté, co porazíte 200 párů nebo méně, ale obsadíte
ve ﬁnále přední místa, postupujete do vyšší kategorie C, potom B, A, a ti nejlepší M,
což znamená mezinárodní třídu.
JV

POTKALI JSME SE NA NÁMĚSTÍ...
...a společně nadávali, že brzo napadl sníh, že přes zimu nebude co dělat a že
by se něco mělo dělat, a tak jsme si uložili úkol, že zorganizujeme takové sportovní
tančení pro seniory, jestli ve Fryštáku bude zájem.
V sobotu 29. prosince se chceme sejít se zájemci, lepší jsou úplné páry, nejen
manželské. V 16 hodin si povyprávíme o našich představách, o tancích, které se
budeme učit, waltz, tango, valčík. slowfox a quickstep.
Tak hlavně předejte tyto informace všem svým známým, a ještě něco, za výuku
nebudeme platit, pouze společně uhradíme nájem.
Těšíme se na Vás
Jiří Vavřička, j.vavricka@obalprint.cz
Marie Schwallerová, TK Horňanka, Hornoveská 93, Fryšták
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Andrýsek
Moje teta Marie
vyprávėla zdaŉile
že z ústního podání
Andrýsek byl švec
humorného vydání
Jeho veselá palice
rozesmála jednoho
nebo celé ulice
A gdyž Jarmak nastal
to bylo pŉípravy
dratve chystal
boty leštil
celou dobu z toho tŉeštil
a gdyž všecko pŉipravil
na Rynku ve Fryštáku
stśl veliký postavil
Pŉi slavném Jarmaku
námėstí jen huĀelo Andrýsek švec veselý
plácnul rukou na Āelo
zpíval výskal kŉiĀel
každý ho hned slyšel
„koza meĀí – kohút kokrhá
neroztrhá je ani ostruha“
Lidé se jen hrnuli
všude plno veselí
a že byl švec zdaŉilý
všecky robky ve Fryštáku
v jeho botách chodily
A gdyž všecko prodal – vyskoĀil
a v té Hrubé hospodė
teprve to roztoĀil
Tam si pėknė zazpíval
do noci si užíval
Tak to bylo každým rokem
Jarmaky byly veselé
Andrýsek tam vždy vynikal
jak ten faráŉ v kostele

A gdyž se Āas naplnil
Andrýskś Den nadešel
všecíz toho smutní byli
jak Král kdyby odešel
Bez Andrýska Jarmak
to by podle zákona
byla u nás pohroma
Konšelé se radili
a dohodli se v sezení
že ho stvoŉí v kameni
Kameníci – do díla se dali
Andrýska nám vytesali
Gdyž se Jarmak pŉiblížil
„pŉed radnici sochu dejte“
fryštacký fojt naŉídil
pŉinesli ji pŉátelé
dva siláci Konšelé
Andrýska pak prosili
by Jarmak byl zdaŉilý
to se také stalo
úsmėvś nebylo málo
Andrýsek tam Āaroval
a to bylo znamení
že ve Fryštáku na Jarmaku
bývalo aj veselí
Zakśŉilo z kamen
ŉíkám Amen
Je nám dobŉe žádný kŉik
vše nejlepší pŉeje
Richard Hovadík
Vyprávėla fryštacká rodaĀka
Marie Pechalová – roz. Bačurová
(1862-1956)

Folklórní sdružení Prameny Fryšták
poŉádá
ve spolupráci s Mėstským
a Farním úŉadem ve Fryštáku

XXX. Jubilejní

VánoĀní koncert
pí Vlasty Kunstové
ve stŉedu 26. prosince 2007
od 15.00 hodin
ve Fryštáku, v kostele sv. Mikuláše.
ÚĀinkují - soubory CM Prameny,
Pramének a Prameny II.
***
Koncert se uskuteĀní pod záštitou starosty
mėsta Fryštáku pana Mgr. Lubomíra Doležela.
Tėšíme se na Vaši úĀast a vėŉíme, že doteky
koled, krásných písní a poezie Vám zpŉíjemní
vánoĀní Āas.
Premiéru zde bude mít naše nová autorská, velmi
zdaŉilá píseļ s názvem: Zdravím Tė, pane,...

Klub maminek
Program na listopad 2007
4. 12. Předmikulášská nadílka.
11. 12. Pozvání přijala paní Veronika
Nedbalová, maminka, která
má dítě v pěstounské péči.
18. 12. Vánoce jsou za dveřmi. Povídání o prožívání nejkrásnějších
svátků v roce.

Výstava betlémů
Máte-li zájem o výstavu betlémů
ve Fryštáku od 12. do 16. prosince
t.r., přineste podepsané exponáty
betlémů do školy pí S. Knedlové od
10. do 11. prosince 2007.
sk

Městský úřad ve Fryštáku oznamuje občanům, že jsou v prodeji nové pohlednice města. Pohledy můžete zakoupit
v Městské knihovně ve Fryštáku (i na pobočce Vítová), v průmyslové prodejně fy ASEP, s.r.o., v novinovém stánku a papírnictví
pí Matějíčkové na náměstí, či přímo na radnici ve Fryštáku.
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Perníkář – divadelní představení dětí ZŠ Fryšták

Někteří žáci 2.-8. tříd naší školy (lépe
řečeno děti z Lukovečka) pod vedením
paní Jurčíkové nacvičili velice hezkou
divadelní hru Perníkář Kornoutek.
Předvedli ji na Svatováclavském jarmarku v Lukově, ale zahráli ji s velkým
entuziasmem i dvakrát pro děti prvních
až pátých tříd naší školy. Akce se uskutečnila v tělocvičně a věřte, bylo se na
co dívat! Jako v každé pohádce zvítězilo
i v této dobro nad zlem.
Všichni diváci budou hodně dlouho
vzpomínat na úžasné výkony hercůspolužáků. Odměnou těmto „mladým
hercům“ byl veliký potlesk nás všech.
Poděkování také patří paní Jurčíkové
v roli režisérky, panu starostovi Lukovečka panu Krajčovi za ochotnou pomoc při
dopravě divadelních kulis a všem ostatním, kteří se na tomto představení podíleli.
SK

V úterý 23. 10. 2007 navštívili ZŠ
Fryšták mladý cestovatel Jiří Grygera a
slečna Crystal De La Paz. Měli pro žáky
připravenou besedu na téma „Rybolov
na Aljašce“. Prostřednictvím jejich vyprávění a spousty nádherných fotograﬁí
jsme si mohli udělat představu o náročnosti této práce, ale také o přírodních
krásách Aljašky. Kromě odpovědí pana
J. Grygery na zajímavé dotazy starších
žáků jsme slyšeli také angličtinu z úst
rodilé mluvčí ze severoamerického města Seattle. Žáci, kteří se od třetího ročníku začínají setkávat s anglickým jazykem, tak měli možnost posoudit, jak zní
angličtina v praxi a jak ve školní lavici. J.
Grygera vše překládal.
Dagmar Holubářová

22. 10. 2007 zpříjemnila pondělní dopoledne v ZŠ Fryšták
cimbálová muzika Réva. Svoji produkci pro první stupeň zahájila úderem osmé hodiny ranní. Hudební těleso vtipně představilo dětem všechny své muzikanty i jejich nástroje. Během
padesáti minut zazněly jak čardáš, klasika, jazz, ﬁlmová hudba, tak i lidové písně, které si zvláště ty menší děti s chutí
společně zazpívaly. Jako bonbónek nám hudebníci na smyčcové nástroje ukázali, jak mohou hrát tři muzikanti se třemi
smyčci na jedny housle.
Díky za povzbuzující začátek nového týdne!
Dagmar Holubářová
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U příležitosti 95. výročí založení
včelařského spolku ve Fryštáku
pořádá ZO ČSV v sálu DISu

Včelařskou
výstavu
• v pátek 7. 12. 2007
od 8.30 hod. do 19 hod.
• v sobotu 8. 12. 2007
od 8.30 hod. do 19 hod.
•v neděli 9. 12. 2007
od 8.30 hod. do 17 hod.
Ukázka nejen včelařských potřeb a úlů,
ale i spousta informací o životě včely, včelařství, o medu a dalších včelích produktech,
výstava a prodej malovaných perníčků.
Přijďte si prohlédnout vybrané výtvarné
práce dětí a vybrat nejlepší díla,
která odměníme perníkem.
Srdečně zvou včelaři!

M AT E ŘS K Á

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

DRAKIÁDA
Ve středu 10. 10. odpoledne na fotbalovém hřišti
proběhl 11. ročník DRAKIÁDY. Tuto akci uspořádalo občanské sdružení Věneček při MŠ Fryšták. Slunce svítilo,
a přestože vítr chvílemi chyběl, soutěžící nic nevzdávali. Snažili se ze všech sil dostat své draky co nejvýše, a také co nejdéle
je udržet na obloze. Toto velké snažení hodnotila nezávislá
porota (pí Knedlová, pí Mikušková, p. Sovadina).
Jejich úkol nebyl vůbec jednoduchý. Vybrat draka, který nejdéle a nejvýše létá na obloze a také nejhezčího draka vlastní
výroby. Na vítěze čekal diplom a hezké dárky. Nakonec byly

odměněny všechny zúčastněné děti - a že jich bylo více než
loni.
Na závěr této akce, za odborné navigace a dozoru, byl předveden let pravého čínského draka, kterého nám zapůjčil ing.
Leoš Holík.
A tak touto cestou chceme poděkovat ing. Holíkovi
za půjčení tak krásného draka a porotě za ochotu a objektivní hodnocení. Chceme také poděkovat všem rodičům
a prarodičům, kteří přišli děti povzbudit a pomoci jim v nelehkém úkolu.
členové Věnečku
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L U KOVEČ K A

Dne 28.
28 října uspořádal SDH Lukove
Lukoveček již tradiční lampiónový průvod nejen
pro děti, ale i pro jejich rodiče a další
rodinné příslušníky. Všichni se sešli odpoledne ve sportovním areálu, kde byly
nachystané pro všechny špekáčky, teplý
čaj a pro starší i něco ostřejšího.
Po setmění se vydal průvod občánků
a občanů vyzbrojených svítícími lampióny
přes vesnici k pomníku T.G.Masaryka,
kde pan starosta položil věnec a společně jsme uctili 89. výročí založení samostatného Československého státu.
J.K.

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Jaroslav Janečka

80 let

NAROZENÍ
Matěj Vrzalík

BIKESPORT TEAM LUKOVEČEK
Jsou tomu už více než dva roky, co se
parta mladých kluků, pro které je jízda
na kole z pořádného kopce takřka vším,
rozhodla, že nebudou ztrácet zbůhdarma svůj čas, ale udělají něco pro sebe,
pro dobrý pocit a taky pro svoji fyzickou
kondici.
Protože každý začátek je těžký, všichni
museli zápolit s nepochopením těch nejbližších, proč zrovna právě oni chtějí provozovat mnohdy tak nebezpečný sport,
jakým tento sjezd bezesporu je. Na
vysvětlenou: tento druh sjezdu speciálních horských kol se nazývá downhill.
Samozřejmě nejdříve bylo nutné pořídit si za nemalé peníze speciální kola.
Nad vesnicí u myslivecké střelnice vy-

10

budovali umělé můstky, kde začali s tréningem skoků. Toto jim zjevně nestačilo,
tak začali koketovat s myšlenkou, že by
nebylo špatné začít vážně závodit a pokusit se změřit své síly s podobně zaměřenými nadšenci.
Většina se již loňský rok pravidelně
účastnila závodů. Konečně správnou
image vytvořily dlouho očekávané sportovní dresy, na kterých je kromě jména
nebo přezdívky jezdce hrdý nápis BIKESPOT TEAM LUKOVEČEK. Za realizaci
těchto dresů je třeba poděkovat zastupitelstvu obce a sponzorům (kéž by jich
bylo více).
A dosavadní úspěchy? Dopředu to
jde pomalu, vždyť konkurence je veliká

a zde rozhodují setiny sekundy. Pro
všechny závodníky je úspěchem, když
dojedou do cíle bez újmy na zdraví. Pro
představu : každý závod se skládá z několika rychlostních zkoušek, každá měří
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2007

to především o odvaze, technice sjezdu
a v neposlední řadě o kvalitním závodním stroji. Ale o čem je to pro ty kluky
především? O kamarádství, přátelství
a velké zálibě.
Všem v Bike teamu bychom měli poděkovat, že touto formou reprezentují
Lukoveček a popřát jim co nejmíň pádů
– a když tak jenom za cílovou páskou.
Petr Kojecký

třeba i kilometr. Jede se z kopce ve velmi těžkém, lesnatém terénu. Mnohdy
závodníci míjejí stromy doslova o pár
centimetrů (v tom lepším případě). Stačí, když se postavíte nahoře na start a je
hned po hrdinství. Pro diváky je mnohdy
obtížné tento terén vyjít nebo sejít pešky
a ne tak ještě sjet po dvouch kolech. Je

SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotŉebitelś (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvĀí
pickova@spotrebitele.info, T.: 604 956 114

Sdružení obrany spotŉebitelś ÿeské republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé
a neziskové obĀanské sdružení hájící zájmy spotŉebitelś. Provozuje svá Spotŉebitelská informaĀní centra ve dvanácti krajích ÿR, informaĀní spotŉebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištėný Āasopis Štít spotŉebitele a realizuje ŉadu dalších aktivit, zamėŉených na zlepšení postavení spotŉebitelś.
Je Ālenem evropské spotŉebitelské organizace BEUC i celosvėtové Consumers International. Od roku
2003 je signatáŉem Etického kodexu obĀanských spotŉebitelských organizací; rejstŉík signatáŉś je pŉístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

S přicházejícím zimním obdobím zaznamenáváme vyšší výskyt nachlazení a tedy i oparů. Možná právě proto se vám bude
hodit následující rada, o kterou nás požádala jedna spotřebitelka.
DOTAZ:
Chtěla bych se zeptat na řešení tohoto problému.
Reklamovala jsem mast na opary
v lékárně z důvodu, že tuba byla prázdná a neobsahovala daný krém. Paní
magistra mi sdělila, že si mám zavolat
výrobci, což jsem odmítla, jelikož jsem
daný výrobek zakoupila u ní! Výrobek
stojí kolem devadesáti korun, což není
zanedbatelná položka, a pro mě jako
samoživitelku zvlášť! Když jsem paní
magistře sdělila podmínky reklamace,
jen se mi vysmála a sdělila, že jí zákony nezajímají! Můžete mi prosím poradit, jak mám nadále postupovat a jaké
kroky můžu podniknout vůči paní magistře? Podotýkám, že v lékárně nevisí
reklamační řád a nevydávají se účtenky!
Předem mockrát děkuji!
S pozdravem S.Č.

ODPOVĚĎ:
Učinila jste naprosto správně, že
jste se se svou reklamací obrátila na
prodávajícího. Prodávající je povinen
Vaši reklamaci přijmout a vydat Vám
písemné potvrzení o tom, kdy jste své
právo uplatnila, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
požadujete (máte právo na výměnu za
nový bezvadný kus, pokud to nebude
možné můžete požadovat vrácení peněz). Tento doklad musí dále obsahovat potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. (§19 Zákona
o ochraně spotřebitele) Není možné,
aby se prodávající této odpovědnosti
zprostil s odkazem, že se máte obrátit
na výrobce. Reklamační řád v prodejně
viset nemusí, ale prodávající má povinnost spotřebitele řádně informovat

o rozsahu, podmínkách a způsobu
uplatnění odpovědnosti za vady výrobků
a služeb, což evidentně nedodržuje. Co
se týče účtenek, prodávající je povinen
na žádost spotřebitele vydat písemný
doklad o zakoupení výrobku s uvedením
data prodeje, určením výrobku, ceně
a s identiﬁkačními údaji prodávajícího.
(§16 Zákona o ochraně spotřebitele).
Doporučujeme Vám zvážit podání stížnosti na Českou obchodní inspekci, která může prodávajícímu pro porušování
výše uvedených povinností udělit nemalou pokutu.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
www.spotrebitele.info
Poradenská linka
900 08 08 08 (8 Kč/min.)
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Vicit Agnus Noster, Eum Sequamur
(k výstavě 550. jubilea Jednoty bratrské)
Pod záštitou předsedy Senátu PČR dr. Přemysla Sobotky a hejtmana Zlínského
kraje p. Libora Lukáše proběhla v uplynulých dnech v Městské galerii v Holešově
celorepubliková putovní výstava k 550. výročí založení a působnosti Jednoty bratrské, známější dnes ve světě jako Unitas fratrum, Moravian Bruders nebo Iglesia
Morava.
Přijal jsem pozvání na slavnostní vernisáž a s několika svými seminaristy si
zajímavou expozici prohlédl. Původní
sdružení Bratří a sester Zákona Kristova bylo ustaveno Řehořem Krajčím roku
1457 v Kunvaldu u Žamberka, v Holešově vznikl bratrský sbor L. P. 1524. Ideály
Jednoty navazovaly na učení Jana Milíče z Kroměříže, univerzitního profesora
Matěje z Janova (jeho žákem byl např.
Mikuláš Luce z Fryštáku), rektora Pražské univerzity – kazatele a mučedníka
M. Jana Husa a Petra Chelčického. K
nejvýznamnějším osobnostem patřili
biskupové prof. Jan Blahoslav, Učitel
národů Jan Ámos Komenský, tiskař a
učenec Mikuláš Solín a Kristián David.
Velkým ochráncem pronásledovaných
bratří, jichž okolo dvou set tisíc, včetně
Komenského, muselo po bitvě na Bílé
hoře a vyhnání z milované vlasti po roce
1627 rodnou zemi opustit, stal se v
Ochranově (Herrnhutu) v Německu hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Na jeho
panstvích byla Jednota bratrská roku
1727 znovu obnovena.
Nejen v i a d o l o r o s a v čas
pronásledování, ale především duchovní odkaz zakladatelelů a vůdčích postav

Základní umėlecká škola Morava
poŉádá
ve spolupráci
s Mėstským úŉadem Fryšták
a Farním úŉadem ve Fryštáku

ADVENTNÍ
KONCERT

Jednoty (k pokladům patří např. Bible
kralická, jazykovědné, duchovní i pedagogické dílo Blahoslavovo, Lukáše
Pražského, Jana Černého Nigrana nebo
Komenského), rozsáhlá misijní činnost
mezi Eskymáky, Tibeťany, indiány, obyvateli všech kontinentů a klimaticky
krajně nepříznivých míst, i humanitární
a vzdělávací činnost zasluhují právem
naši úctu a obdiv.
Na světelném panelu se mi při
zmáčknutí tlačítka bratrské sbory do
roku 1627 rozsvítil i Fryšták: od 60. let
16. století až do bitvy bělohorské se tu
scházely desítky bratří a sester. Modlitebna byla otevřena v místech později

postavené panské hospody (Hrubé hospody) na náměstí. Hřbitov Jednoty se
nacházel v prostoru dnešního stavení,
dvora a zahrady rodiny pana Karla Doležala v Súhradech. Fryštáckou komunitu
vedli kazatelé Pavel Žalud a Jan Javora.
V důsledku vydání Obnoveného zřízení
zemského a návratu části rodin k církvi
římsko-katolické, a také pohrom třicetileté války, ran morových či odchodu ze
země jejich stopy na Fryštácku mizí.
Dnes působí ve světě 19 bratrských
provincií a desítky sborů i v České republice. Odkaz Jednoty je patrný v jejich
každodenní činnosti i v trvalých hodnotách národních. Význam současných aktivit Moravských bratří ve světě (včetně
ekumenického dosahu) přiblížil při vernisáži v Holešově biskup Ing. Mgr. Jaroslav Pleva.
SLÁVEK ZAPLETAL

Město Fryšták a farnost sv. Mikuláše
Vás všechny srdečně zvou
na setkání všech lidí se srdcem otevřeným dokořán
a radujících se z narození Vykupitele

ŽIVÝ BETLÉM

ÚTERÝ 25. PROSINCE VE 14:00
NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU
Na programu bude herecky ztvárněný evangelijní příběh
o narození Ježíška v Betlémě, doprovázený pásmem vánočních písní a koled,
zakončený charitativní vánoční sbírkou.
Děti se mohou těšit na živá zvířátka, která budou v betlémské stáji.
Přijďte všichni těšíme se na Vás.

nedėle 2. prosince 2007
v 15. 30. hodin
Fryšták, kostel sv. Mikuláše.
***
SouĀástí koncertu bude výstava prací
žákś výtvarného oboru ZUŠ Morava.
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Na dalších pořádaných závodech se
nám také docela dařilo, což nám potvrdilo říjnové slavnostní vyhlášení ve slovenských Belušských Slatinách.
Titul mistra moravského poháru ve třídě ČZ si totiž odnesl fryštácký Ondřej
Januška, za tři první a dvě druhé místa
v jednotlivých závodech. Zbyněk Sedlář
se celkově umístil pátý a Lukáš Nášel
osmý.
-TM-

Motokáry

Za Karting team Fryšták bychom
chtěli poděkovat Pavlu Bátrlovi, který
se obětavě staral o naši prezentaci nejen ve Fryštáckých listech, ale také na
internetu (www.karting-frystak.unas.
cz). V neposlední řadě si mnoho ceníme dopravu pana Josefa Nášela, který
nám vycházel vstříc v uplynulých sezónách.

Letošní motokárová sezóna se skládala z celkem šesti závodů, pořádaných
v ČR a na Slovensku. Pořadatelé nám
letos připravili jako novinku závod na píseckém okruhu, který v poslední době
prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Trať tak
nabízí rychlé i pomalé zatáčky, dlouhé
rovinky a hlavně velmi kvalitní bezpečnostní plochy, kterých hlavně v nedělním
měřeném tréninku jezdci hojně využívali,
protože trať byla mokrá a velmi kluzká.
Na osychající trati spolu ve třídě ČZ
sváděli největší boj Ondřej Januška
s Miroslavem Gmytriakem, který závod
nakonec těstě vyhrál. Zbyněk Sedlář se
umístil na šestém místě a Lukáš Nášel
na sedmém.
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Svatý Mikuláš – ze sněhu hned vodu máš
Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází z latinského
slova "adventus", což znamená příchod.
Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev
zpřítomňuje očekávání starozákonních
proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají
do atmosféry této dlouhé přípravy na
první příchod Vykupitele, oživují zároveň
touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního
života.
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především
svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním
životě a připravuje nás na jeho slavný
druhý příchod.

Co bylo
Měsíc listopad byl ve znamení ztišení
a rozjímání. Na duchovní cvičení přijeli
salesiáni i žáci a žákyně Dona Boska.
Na své výjezdní vyučování k nám přijela
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity z Brna, konkrétně budoucí pedagogové pro anglický jazyk. Celý týden
se mluvilo anglicky, peklo se anglické
cukroví, slavily se americké svátky. Na
konci měsíce jsme měli druhé pokračo-

vání kapituly. Schvalovaly se Organické
(co dělat), Výchovně pastorační (jak to
dělat) a Formační (jak vypadat) projekty.
Kapitula je zasedání spolubratří jednou
za tři roky, které určuje směr působení
a vývoje v salesiánské provincii. Rozloučil se s námi regionální vizitátor P. Václav
Klement a odletěl do Koreje na průzkum
nového provinciála.

Co bude
29. prosince 2007 – 1. ledna 2008
SILVESTR NA HORÁCH
Kam na Nový rok?
Ptáš se děvče, bystrý hochu
Zapřemýšlej přece trochu....
V Letohradě vítej zas
loni prima, jeden kaz sněhu málo, více blata
tož ať jsi tu na to tata
s tebou chumelení, mráz.
Vezmi ski, pohory, plavky,
tvůj chlad nezaženou vafky,
ale parta bezva lidí,
co tě zase rádi vidí.

11. - 13. ledna 2008
Maximalisti – „zimní cesta“
„Jen ten, kdo mrzl ve tmě na dně údolí, dokáže ocenit slunce na vrcholcích.“
O co jde: setkání, zážitek, risk, mráz,
přátelství, odvaha, lidi, příroda, touha,
slunce, cesta....
Akce určena všem těm, kdo chtějí
jít dál než je obvyklé, pro ty, kdo chtějí
poznat sebe, ty druhé, případně Boha,
pokud existuje
Akce pro Vás – pro Maximalisty.
„Každý musí zemřít, ale málokdo žije“
(Wiliam Wallace, statečné srdce)
Vede: Sač, Pavel Kosmák a spol.
12. ledna 2008 DISácký ples
Žena řekla: „Bude ples!“
Muž: „Na záda mi vlez.“
Žena na to: „Jaký děs.“
A dodává: „Ide celá ves.“
Ale DISples – ten je jiný,
aj pro chlapy z mé dědiny.
Přijďte rádi, všichni vás uvidíme...
Vlastně... Přijďte všichni, rádi vás
uvidíme... ajajaj... i tombole se s vámi
podivíme.

Další (již 5.) volné pokračování disácko-horsko-běžkařsko-sjezdovo-silvestrovské oslavy Nového roku opět v Orlických horách
Vede:
Pavel Kosmák a Lenka Venclová

UPOZORNĚNÍ
Dům Ignáce Stuchlého se uzavře
20. prosince ve čtvrtek a znovu
otevře až 2. ledna 2008 v 9.00 hod
ráno.
Přejeme a vyprošujeme Vám všem
milost z narozeného Krista, pokoj
a štěstí a děkujeme za veškerou přízeň, kterou nám projevujete.

D ů m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z
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Nepřehlédněte!
Krásným dárkem na Vánoce je určitě kniha. Co nabízíme z novinek:
U2 o U2 („Povahu člověk nezmění
jenom tak, chce to svůj čas. Jedním
z úžasných přerodů v duchovním životě člověka není to, že se zbaví
svých povahových vad, ale že postupem času začnou pracovat pro něj.
Ze záporu se stane klad. Máš plno
řečí – staneš se zpěvákem. Neplatí
pro mě „byl jsem ztracený, ale našel
jsem svou cestu“. Přesnější by bylo
říct „byl jsem doopravdy ztracený, ale
teď zrovna jsem ztracený o kousek
míň“. A potom zase o kousek míň
a znovu o kousek míň. To je pro mě
duchovní život.“ - říká Bono v knize,
kterou napsal jeho spolužák ze základní školy, britský hudební žurnalista, Neil McCormick. Kniha je velkého
formátu na neuvěřitelných 350 stran
křídového papíru.)
Syndrom vyhoření v práci a osobním životě („Cítím se vyčerpaný.“ „Už
nemohu.“ Stále více lidí se dostává
do situací, kdy jako by jim docházely
síly, cítí se přetížení, nervózní a vystresovaní. Od těchto pocitů celkového stavu vyčerpání je jen malý krok ke
skutečnému syndromu vyhoření. Autorka na základě svých dlouholetých
zkušeností popisuje příčiny syndromu
vyhoření, naznačuje možnosti řešení
a ukazuje často jednoduché cesty,
jak se vyhnout životnímu stresu.)
Mé dítě si věří (Některé děti jako
by se ničeho nebály a prožívaly svůj
život s neuvěřitelnou lehkostí. U jiných se zdá, jako by se ve dne v noci
něčeho děsily. Všechno nové kolem
nich je vede k tomu, že se ustrašeně
schoulí do sebe. Většina dětí se pohybuje mezi dvěma extrémy. Jednou
se objeví strach z něčeho jiného, který nato mizí, a vystříhá ho strach z něčeho jiného. Někdy se zdá, že dítě
je jen trochu znepokojené, a přitom
může pociťovat opravdovou hrůzu.)
•••
Tyto knihy, a ještě další, Vám nabídneme o Mikulášských trzích na
náměstí. Bude tam i vánoční punč,
staříčkovy placky a veselá obsluha.
Přijďte za námi, těšíme se na Vás!!!
POZVÁNKA
Klub důchodců Fryšták zve
všechny své členy i ostatní zájemce
v pátek 28. prosince t.r. na Předsilvestrovskou zábavu, která se koná
v jídelně Penzionu ve Fryštáku od
16.00 hodin.

Uzavření zákaznického centra mezi svátky
Společnost Zlínská vodárenská si dovoluje oznámit svým klientům, že ve dnech
27. 28. a 31. prosince 2007 bude uzavřeno Zákaznické centrum společnosti ve
Zlíně – Loukách i kontaktní místo ve Valašských Kloboukách.
Zlínská vodárenská, a.s. – člen skupiny Veolia Voda je provozovatelem vodovodů a kanalizací na území měst a obcí v rozsahu bývalého okresu Zlín. Společnost
zásobuje pitnou vodou 155 tisíc obyvatel a podnikatelských subjektů. Spravuje
1040 km vodovodní sítě a 561 km kanalizační stok. Neodmyslitelnou součástí
komunikace s klienty je bezplatná linka: 800 100 063 na kterou lze hlásit havárie
24 hodin denně. Společnost také zasílá svým zaregistrovaným zákazníkům SMS
o plánovaných odstávkách a případných větších havárií vody zdarma.
Zlínská vodárenská, a.s. – Váš dodavatel vodárenských služeb přeje všem
svým zákazníkům a partnerům veselé Vánoce a úspěšný rok 2008.

Nenechte se zaskočit případnou odstávkou vody!
Spolehněte se na včasné informace zdarma přímo do Vašeho mobilu.

Zaregistrujte se:
• přes internet na www.voda-info.cz
• telefonicky na 840 111 111–112
• nebo zašlete SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112
(zavoláme Vám a Vaši registraci vyřídíme společně)
Cena SMS dle Vašeho tarifu. Provozovatelem systému je ComGate, a. s.

Zlínská vodárenská, a.s.
www.zlv.cz
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Podzimní hodnocení a výsledky mužstev TJ Fryšták – oddílu kopané
„A“ mužstvo
Výbornou formu i výsledky z konce
minulé sezóny si mužstvo udržovalo
i v úvodu podzimní části soutěže. Série zápasů bez porážky se zastavila až
v utkání ve Slavkově pod Host. na čísle
18!! V dalším průběhu soutěže již naši
hráči předváděli dobrou hru i střelbu
jen na domácím trávníku, ale na hřištích soupeřů mužstvo už nebodovalo.
Bohatým bralo a chudým darovalo.Po
podzimní části je mužstvo v tabulce na
5.místě.
Fryšták – Bylnice 6:1,Lůžkovice 3:0,
Rusava 2:0, Holešov“B“3:0, Slavkov
1:2, Míškovice 1:2, Těšnovice 2:2, Lukov 4:2, Hvozdná 0:2, Malenovice 8:1,
Roštění 2:4, Louky 7:2, Štítná 1:4.

„B“ mužstvo
Hráčům rezervního týmu Fryštáku
se na podzim dařilo. Líbivá hra a dobré výsledky se náročným fryštáckým
fanouškům jistě zamlouvaly. Stínem je
vysoká prohra v utkání na Březůvkách.
Ve vyrovnané tabulce je mužstvo po podzimní části na 5. místě jen s tříbodovou
ztrátou na první místo.
Fryšták – Jaroslavice“B“ 5:0, Pohořelice 2:3, Žlutava 2:1, Komárov 1:3,
Mysločovice 5:2, Březnice 1:1, Racková 5:1, Tečovice“B“ 4:4 , Březůvky 1:8,
Halenkovice 8:1, Velký Ořechov 4:1.

Dorost
Podzimní část soutěže se našim
mladým nadějím vůbec nepodařila.
Omluvou může být úzký kádr a několik
dlouhodobě zraněných chlapců,horší je
to ovšem s disciplínou a někdy i s přístupem k utkání. Podzimní 10. místo
je velkým zklamáním a od sestupu dělí
chlapce jen tři body.

Fryšták – Louky 0:1, Tečovice 0:0,
Nedašov 3:0 kont., Návojná 0:3, Mysločovice 1:3, Kostelec 2:3, Vizovice 1:3,
Bratřejov 1:0, Ned. Lhota 2:0, Příluky
1:4, Pozlovice 0:0.

Žáci
Chlapci zahájili sezónu vysokým vítězstvím, ale administrativní chybou
úvodní utkání nakonec prohráli. Následoval dost těžký los a těsné prohry na
hřištích soupeřů. Ale ani tyto nezdary
chlapce nepoložily, ba naopak. Na domácím hřišti vždy mužstvo zabralo a získalo potřebné body. Celkově chlapci na
podzim bojovali a nezklamali ani v jednom utkání. V tabulce jsou na 7. místě.
Fryšták –Příluky 0:3 kont., Malenovice 0:2, Újezd 4:0, Vizovice 0:1,
Mysločovice 0:4, Mladcová 2:3, Slopné 4:0, Bratřejov 1:3, Ludkovice 4:0,
Trnava 6:2, Bylnice 1:2.

Přípravka
Mužstvo se přihlásilo do soutěže na
poslední chvíli a vzhledem k nedostatku
aktivních dětí této kategorie v našem
regionu se Fryšták spojil s Lukovem.Už
loňská sezóna ukázala, že naděje v regionu určitě jsou, vždyť vloni Lukov soutěž
vyhrál a Fryšták byl třetí. To se potvrdilo též v podzimní části nového ročníku.
Hoši i dívky jen jednou prohráli. Po zásluze jsou tedy v tabulce na 2. místě.
Fryšták – Tečovice 6:2, Napajedla
1:3, Mysločovice 4:1, Malenovice 3:0
kont., Louky 0:0, Jaroslavice 7:0, Tlumačov 7:0, Hoštálková 6:0.
Všichni hráči, realizační týmy a vedení oddílu děkují fanouškům za přízeň
v podzimní části soutěží a přejí všem
klidné prožití vánočních svátků a do
roku 2008 krásné sportovní zážitky,
hodně zdraví a osobních úspěchů.
JH

Návštěva Prahy
Od 11. do 16. října t.r. jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Prahy. Již první
den nás okouzlil průhonický park, mimořádným zážitkem byla návštěva Mořského
muzea. V dalších dnech to byla prohlídka historické Prahy, skvělá byla exkurze do
obecního domu, jeden večer jsme se pobavili v Hudebním divadle v Karlíně, kde
jsme zhlédli muzikál Noc na karlštejně. Okouzlila nás Loreta se svou pokladnicí
a betlémem. Počasí nám přálo, a tak
jsme se mohli po večerech toulat i osvětlenými uličkami staré Prahy. Po stopách
naší nejstarší historie jsme se vydali až
do Staré Boleslavi. Program uzavřela návštěva židovských synagog.
Chtěli bychom za všechny účastníky
zájezdu moc poděkovat za pečlivou přípravu paní Aničce Zaletalové, za odborné a poučné výklady panu PhDr. Česlavu
Zapletalovi a panu Pavlu Uhříkovi, který
nás doprovázel. Všichni se nám opravdu
obětavě věnovali.
Manželé Kolářovi
placená inzerce
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VELKÉ KINO ZLÍN - PROSINEC
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Sobota 1. – úterý 4. 12. v 17 a v 19,30 h
BEOWULF
USA-2007-titulky-prem.-WarnerBros-(12)
Legendární staroanglická hrdinská báseň
o mocném bojovníkovi Beowulfovi, který zabil svého démonického soka Grendela …
nová verze Beowulfovy ságy, která překoná
všechny vaše představy…
Režie: Robert Zemeckis
vstupné 85 Kč
Pondělí 3. prosince v 10 hodin
FKS
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Hong Kong/Čína-2007-114 minut-titulky
-HCE-(12)
Velká říše na pokraji zkázy - Imperátor Ping
(Chow Yun Fat), hlava dynastie Tang, vládce
Číny desátého století, spalován neskonalou
láskou i nenávistí vůči své ženě Phoenix
(Gong Li) rozehrává tragédii, která zasáhne
každého člena královské rodiny….
Režie: Yimou Zhang
vstupné 25 Kč
Středa 5. prosince KIN0 NEHRAJE
Agentura EMP MUSIC Zlín pořádá
VÁNOČNÍ KONCERT ALICE KONEČNÉ
a jejích hostů
Začátek v 19 hodin
Čtvrtek 6. – pátek 7. 12. v 17 a v 19,30 h
SÍLA SRDCE
ART
USA/Velká Británie-2007-107 minut-titulkyBontonfilm-(15)
Podle vzpomínkové knížky M. Pearlové, manželky amerického novináře Daniela Pearla,
který byl v lednu 2002 unesen v Karáči
a později zavražděn…
Produkčně film zaštítil Brad Pitt, hl. roli vytvořila Angelina Jolie.
Režie: M. Winterbottom
vstupné 85 Kč

Úterý 11. prosince KIN0 NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín pořádá
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
HRADIŠŤANU
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
začátek v 19 hodin
Středa 12. prosince ve 14 hodin
FKS
EDITH PIAF
Francie/Anglie/ČR- 2007-140 minut-titulkyBioscop-(15)
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem…
Přesto se z ní stala světoznámá hvězda
první velikosti… V hl. roli Marion Cotillard
Režie: Olivier Dahan
vstupné 25 Kč
Středa 12. 12. v 17 a v 19,30 hodin ART
ONCE
Irsko-2006-85 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Ona je výborná pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli
obživě a prodává na ulici růže. Ti dva se
samozřejmě potkají...
Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill
Hodnett, Darren Healy
Režie: John Carney
vstupné 85 Kč
Čtvrtek 13. 12. v 17 a v 19,30 h
ART
PERSEPOLIS
Francie/USA-2007-95 minut-tit.-Artcam-(12)
Báječná léta pod psa… tentokrát v Íránu!
První a hned nejlepší! Íránský comics všech
dob na filmovém plátně! Film získal Cenu
poroty na MFF v Cannes 2007.
Režie: M. Satrapi a V. Paronnaud
vstupné 60 Kč

Pátek 21. - středa 26. prosince v 17 hodin
(kromě 24. 12.)
PAN VČELKA
USA-2007-86 minut-český dabing-anim.premiéra-Bontonfilm-(0)
Nekorunovaný král animovaných pohádek –
studio Dream Works – nás zavede do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úlu...
Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith
vstupné 80 Kč
Pátek 21. - středa 26. prosince v 19.30
hodin (kromě 24. 12.)
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Velká Británie-2007-114 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk
je pokračováním devět let starého snímku
Královna Alžběta, nominovaného na sedm
Oscarů. V hlavní roli Cate Blanchett
Režie: Shekhar Kapur
vstupné 85 Kč
Pondělí 24. prosince KINO NEHRAJE
Čtvrtek 27. 12. v 17 a v 19,30 h
ART
VENUŠE
Velká Británie-2006-95 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Pygmalionovský příběh inspirovaný románem „Deník bláznivého starce“ byl rolí jako
stvořenou pro britskou hereckou legendu
Petera O´Toola, který za ni byl nominovaný
na Oscara.
Režie: Roger Michell
vstupné 65 Kč
Pátek 28. – neděle 30. 12 v 17 hodin
PAN VČELKA
USA-2007-86 minut-český dabing-animovaný-Bontonfilm-(0)
Studio Dream Works nás zavede do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úlu….
Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith
vstupné 80 Kč

Sobota 8. prosince KIN0 NEHRAJE
- v 10 hodin Ag. Pragokoncert Zlín uvádí
nový program Michala Nesvadby pro děti:
MICHALOVY 50. NAROZENINY
- ve 20 hodin Petra Zakrevská pořádá
ORIENTÁLNÍ FESTIVAL NEFERTITI
Velkolepá přehlídka největších hvězd orientálního nebe v ČR. Jako host se představí
jedna z nejlepších tanečnic světa Sharon
Kihara.

Pátek 14. – středa 19. prosince
(kromě neděle 16. prosince)
v 17 a v 19,30 hodin
ZLATÝ KOMPAS
USA-2007-120 minut-český dabing-premiéra-Warner Bros.-(12)
Vedle našeho světa existují i jiné světy. Zlatý
kompas k nim může ukázat cestu. V hl. rolích Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva Green.
Režie: Chris Weitz
vstupné 85 Kč

Neděle 9. prosince v 17 a v 19,30 hodin
POKOJ 1408
USA-2007-94 minut-titulky-premiéra-Palace
Picture-(15)
Stephen King Vám přeje příjemnou noc v pokoji 1408... (Nikdo nepřežil déle než hodinu!). Režie: Mikael Häfström
vstupné 85 Kč

Neděle 16. prosince KIN0 NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín pořádá
- v 10 hodin DÁDA PATRASOVÁ
– pestrý program pro děti plný písniček, tancování a soutěží.
- v 19 hodin HANA A PETR ULRYCHOVI
– tradiční vánoční koncert sourozenců Ulrychových s jejich kapelou Javory.

V sobotu v 15 hodin hrajeme pro děti

Pondělí 10. prosince KIN0 NEHRAJE
Agentura Pragokoncert Zlín pořádá
VÁNOČNÍ SPECIÁL TRAVESTI SKUPINY
SCREAMERS
začátek v 19 hodin

Čtvrtek 20. prosince KIN0 NEHRAJE
Agentura Atlantic Uherské Hradiště pořádá
VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY ČECHOMOR
Začátek ve 20 hodin

• 12. 12. v 9.30 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MŠ A MAMINKY S DĚTMI
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA - 66 minut

Pátek 28. – neděle 30. 12. v 19,30 h
CHYŤTE DOKTORA
ČR-2007-95 minut-premiéra-Bontonfilm-(0)
Komedie o lásce a jejích následcích…. V hl.
rolích Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová,
Iva Janžurová, Vladimír Javorský.
Režie: Martin Dolenský
vstupné 85 Kč
Pondělí 31. prosince KIN0 NEHRAJE

1. 12. - DVANÁCT MĚSÍČKŮ - 74 minut
15. 12. - O TÉ VELKÉ MLZE - 64 minut
22. 12. - BROUČCI - A BYLA ZIMA - 70 min.
29. 12. - VESELÉ VÁNOCE... - 65 minut
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Vánoční
prodej kaprů

placená inzerce

Matrika

=

PROSINEC 2007

JUBILANTI

Božena Barboříková
Jindřiška Holíková
Alenka Michálková
Jaroslav Kubát
Marcela Slaměnová
Věra Staňková
Jaromír Cholasta
Viktorie Vaňharová

70 let
85 let
60 let
94 let
60 let
70 let
60 let
65 let

EN A R O Z E N Í
Natálie Kamenářová
Kateřina Kolajová
Zuzana Slezáková
Marika Vaculíková
Alžběta Tučková
Anna Pospíšilová
Marie Miklová

G

pátek 21. 12.
sobota 22. 12.
nedėle 23. 12.

10 - 17 hod.
10 - 17 hod.
8 - doprodej

GG

„U LupaĀś“
Fryšták • Horní Ves • Ke Skalce

PRODEJ

! ÚMRTÍ
Oldřich Svačina ve věku 71 let
Jaroslava Ševčíková ve věku 80 let
Miroslav Orsava ve věku 73 let

VÁNOɐNÍCH STROMKʘ
vlastní produkce

Stromky ǩezané i v kvǑtináǊích:

***
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku připravuje slavnostní
obřad VÍTÁNÍ DĚTÍ do života na čtvrtek 13. prosince 2007 do obřadní
síně radnice.

placená inzerce

smrk pichlavý a omorika,
jedle bɝlokorá, obrovská, kavkazská, ojínɝná borovice

Prodejní místa:
• Ǌerpací stanice SILMET ve Fryštáku a LípǑ
• supermarket TERNO Zlín
• zahradní centrum v Hlinsku p. Hostýnem
Arbores-lesní a okrasné školkaʇství, tel.: 604 522 580
Ǌlen Sdružení pǑstitelǲ vánoǊních stromkǲ

Pozvánka na koncert české komorní hudby,
který se koná v pátek dne 21. prosince 2007 od 19.00 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku
při příležitosti 110. výročí narození Břetislava Bakaly.
Program koncertu:
Johann Sebastian Bach: Toccata C Dur BWV 564 pro varhany
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Sv. Václave pro smyčcové kvarteto
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta A Dur č.3 op.65 pro varhany
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č.1. „Z podnětu Kreutzerovy sonáty“
Johann Sebastian Bach:
Sinfonia z kantáty č. 169 „Gott soll allein mein Herze haben“
Johann Sebastian Bach:
Sinfonia z kantáty č. 146 „Wir müssen durch viel Trübsal“
Johann Sebastian Bach: Sinfonia z kantáty č. 188 „Ich habe mein Zuversicht“
Leoš Janáček: Postludium z Glagolské mše pro varhany
Účinkuje Kaprovo kvareto.

Vstupné dobrovolné.
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