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Kalendář FRYŠTÁK 2008
Oznamujeme obãanÛm, Ïe Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku opût pﬁipravuje na
pﬁí‰tí rok vydání oblíbeného stolního kalendáﬁe Fry‰ták 2008 (tentokrát s názvem
Listujeme kronikami) s termíny svozu odpadu, ‰kolních prázdnin i hlavních církevních svátkÛ. Kalendáﬁ bude v prodeji na MûÚ ve Fry‰táku a v MûK od 8. 11. 2007
za cenu 60 Kã.

Sedmnáct˘ listopad je v ãeské historii spojen pﬁedev‰ím se studentstvem - konkrétnû s manifestacemi,
pﬁi nichÏ na sebe mládeÏ vzala roli nositele svûdomí národa. V roce 1939
se v mohutnou manifestaci odporu
proti okupaci zmûnil pohﬁeb Jana
Opletala, kter˘ byl smrtelnû zranûn pﬁi
zásahu nûmeck˘ch vojákÛ proti prÛvodu na oslavu vzniku republiky. O padesát let pozdûji se vydal prÛvod studentstva z Vy‰ehradu do centra mûsta
opût. DÛvodem bylo jak uctûní památky právû Jana Opletala, tak protest
proti pokraãující nesvobodû.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 10/2007/V ze dne 9. ﬁíjna 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 8. 10. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF k 8. 10. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 39
odst. 1 zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), v platném znûní, ke dni
10. 10. 2007 zveﬁejnûní zámûru prodat
mûst. poz. p. ã. 42, k.ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, ostatní plocha – zeleÀ, o v˘mûﬁe 137 m2, Ïadateli manÏelÛm Skaliãkov˘m, Fry‰ták, za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem, s podmínkou úhrady
znaleckého posudku a návrhu na vklad
kupní smlouvy do KN Ïadatelem, a uzavﬁít s nimi pﬁíslu‰nou kupní smlouvu.
• ZMF v návaznosti na své usn. ã. Z
9/2007/V/12 schvaluje prodej mûst.
poz. p. ã. 621/1, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, zahrada, o v˘mûﬁe 120 m2, Ïadatelce pí R. Pospí‰ilíkové, Fry‰ták, za
cenu stanovenou znaleck˘m posudkem,
s podmínkou úhrady nákladÛ na vyhotovení znaleckého posudku a na návrh na
vklad kupní smlouvy do KN Ïadatelkou,
schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi
MF a pí R. Pospí‰ilíkovou, a povûﬁuje
starostu podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usn. ã. Z
7/2007/V/8 a usn. ã. Z 9/2007/V/11
schvaluje prodej novû oddûleného
mûst. poz. p. ã. 408/10 (pÛvodnû ãást
poz. p. ã. 408/5, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták), ostatní plocha – zeleÀ, o v˘mûﬁe 128 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, ÏadatelÛm Ing. R. Kostkovi, Fry‰ták,
p. J. ·tûpáníkovi, Fry‰ták a p. S. Vrubelovi, Fry‰ták, za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem s podmínkou úhrady
geometrického zamûﬁení, znaleckého
posudku a návrhu na vklad kupní
smlouvy do KN Ïadateli, schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy mezi MF a Ïadateli,
a povûﬁuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
• ZMF neschvaluje prodej mûst. pozemkÛ p. ã. 468/7 o v˘mûﬁe 914 m2 a p. ã.
468/8 o v˘mûﬁe 1431 m2, trval˘ travní
porost, oba k. ú. Vítová, obec Fry‰ták,
Ïadateli p. P. Ja‰kovi, Fry‰ták.
• ZMF neschvaluje prodej ãásti mûst.
pozemku p. ã. 255/1, ostatní plocha –
ost. komunikace, o v˘mûﬁe cca 45 m2,
k. ú. Vítová, obec Fry‰ták, Ïadateli
manÏ. Ja‰kov˘m, Fry‰ták.
• ZMF bere na vûdomí v˘sledky jednání
ve vûci spolufinancování (sdruÏení finanãních prostﬁedkÛ mûsta a majitelÛ
pozemkÛ) infrastruktury v budoucí lokalitû Pod ·kolkou a ukládá Ing. M.
Kasalovi, ved. OSMM, zajistit stavební
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povolení na IA ZTV na ul. Pod ·kolkou
a V¤ na IA ZTV Fry‰ták – lokalita Pod
·kolkou.
• ZMF v návaznosti na Dohodu o postupu pﬁípravy stavby, uzavﬁenou mezi MF
a ¤SD âR dne 13. 1. 2005, a Smlouvu
o spolupráci pﬁi realizaci akce „Stavby
4901 Hulín – Fry‰ták“, uzavﬁenou mezi
MF, Zlínsk˘m krajem a ¤SD âR ze dne
23. 8. 2006, schvaluje koupi pozemkÛ
ve vlastnictví Zlínského kraje, zapsan˘ch v katastru nemovitostí na LV ã. 52
pro obec Fry‰ták, k. ú. Dolní Ves, u pﬁíslu‰ného pracovi‰tû Katastrálního úﬁadu pro ZK, a to za stanovenou kupní cenu, schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí informace starosty a místostarosty o vyuÏití individuálních kompostérÛ v rámci zdokonalení
systému likvidace bioodpadu s tím, Ïe
ukládá místostarostovi doplnit podklady
k provûﬁení fungování systému v jin˘ch
obcích.
• ZMF bere na vûdomí zprávu ãlenÛ v˘bûr. komise pro v˘bûr dodavatele stavebních prací – V˘mûna podlah PVC –
·kolní jídelna Fry‰ták.
• ZMF na základû doporuãení v˘bûrové
komise rozhodlo o pﬁidûlení zakázky uchazeãi ã. 2 – Vlastimilu Fi‰erovi – INPOS, nám. T. G. Masaryka 2433, 760
01 Zlín, Iâ 60342633, s dobou realizace 24. – 28. 10. 2007, schvaluje uzavﬁení SOD mezi MF a Vlastimilem
Fi‰erem – INPOS, nám. T. G. Masaryka
2433, 760 01 Zlín, Iâ 60342633, dodavatelem stavebních prací na IA V˘mûna podlah PVC – ·kolní jídelna Fry‰ták,
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF jako zadavatel V¤ dále schvaluje
poﬁadí nabídek dal‰ích uchazeãÛ, a to:
2. poﬁadí RAPOS, spol. s r. o., Nerudova
325, 769 01 Hole‰ov, s nabídkovou cenou ve v˘‰i 299.998,- Kã vã. DPH, s dobou realizace 24. – 28. 10. 2007. Dal‰í
osloven˘ se z kapacitních dÛvodÛ omluvil.
• ZMF schvaluje RO ã. 23/2007.
• ZMF schvaluje pﬁedloÏen˘ harmonogram poﬁizování nového územního plánu
mûsta Fry‰ták (vãetnû pﬁedpokládan˘ch
nákladÛ) ve smyslu nového stavebního
zákona (a související legislativy), navrÏen˘ MûÚ Fry‰ták, odborem v˘stavby,
zastoupen˘m Ing. arch. J. Kudûlkou.
• ZMF schvaluje stanovy SdruÏení místních samospráv âR, o. s., se sídlem
Ba‰ta sv. Jiﬁí 9, Praha 6, a v souladu

s ust. § 4 odst. 2 a § 20 zák. ã. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení),
v platném znûní, schvaluje vstup do
SdruÏení místních samospráv âR, o. s.,
se sídlem Ba‰ta sv. Jiﬁí 9, Praha 6,
a povûﬁuje starostu podáním ãlenské
pﬁihlá‰ky vã. jejího podpisu.
• ZMF bere na vûdomí zprávu starosty
o zákonn˘ch moÏnostech decentralizovaného ãi‰tûní odpadních vod mal˘ch
obcí (sídelních útvarÛ do 2 tisíc ekvivalentních obyvatel), bere na vûdomí
i usnesení mikroregionu Lukovské podhradí ve vûci podpory decentralizovaného ãi‰tûní odpadních vod a ukládá starostovi – v návaznosti na smûrnici
91/271/EHS a z dÛvodu úãelného vynakládání veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ - zajistit
dal‰í podklady pro moÏnost ﬁe‰ení likvidace odpadních vod formou decentralizovaného ãi‰tûní.
• ZMF ukládá starostovi projednat zámûr ﬁe‰ení likvidace odpadních vod formou decentralizovaného ãi‰tûní (domovních ãistiãek) v místní ãásti Vítová
s obãany této ãásti mûsta.
• ZMF bere na vûdomí zprávu ãlenÛ v˘bûr. komise pro v˘bûr zpracovatele DSP
Kanalizace Vítová.
• ZMF na základû doporuãení v˘bûrové
komise schválilo pﬁidûlení zakázky
uchazeãi ã. 2 – CENTROPROJEKT a. s.,
·tefánikova 167, 760 30 Zlín, s tím, Ïe
realizaci dodávky odkládá do doby vyjasnûní moÏnosti likvidace odpadních
vod formou decentralizovaného ãi‰tûní
(domovních ãistiãek).
• ZMF jako zadavatel V¤ dále rozhodlo
o poﬁadí nabídek dal‰ích uchazeãÛ,
a to: 2. poﬁadí Miroslav Bﬁezík, VHK
Zlín, projekãní a inÏen˘rská kanceláﬁ,
nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín,
s dobou ukonãení stavby dne 20. 12.
2007; 3. poﬁadí Ing. Ladislav AlsterProjektová kanceláﬁ A-S, DruÏby 1381,
769 01 Hole‰ov. Dal‰í dvû firmy se z
kapacitních dÛvodÛ omluvily.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
FV pﬁi ZMF.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
KV pﬁi ZMF.
• ZMF bere na vûdomí elektronicky podan˘ hromadn˘ podnût ãásti obãanÛ
z Fry‰táku – Horní Vsi ve vûci podpory
vybudování rekreaãnû oddechové zóny
v lokalitû pod hrází Hornoveské pﬁehrady, a to s koupali‰tûm.
• ZMF schvaluje ﬁe‰ení oddechové zóny
ve Fry‰táku – Horní Vsi v lokalitû pod
hrází Hornoveské pﬁehrady s koupali‰tûm.
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• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 39
odst. 1 zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), v platném znûní, ke dni
10. 10. 2007 zveﬁejnûní zámûru prodat
mûst. pozemek p. ã. 323/31, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 135
m2, Ïadateli p. P. Slamûnovi, Fry‰ták,
a p. M. Slamûnovi, Fry‰ták, za cenu ne

niÏ‰í neÏ je cena stanovená znaleck˘m
posudkem s podmínkou úhrady nákladÛ
znaleckého posudku a návrhu na vklad
kupní smlouvy do KN Ïadateli.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi pﬁedat
v˘sledek ankety k návrhu – studii stavebních úprav námûstí Míru ve Fry‰táku
projektantovi Ing. Jar. Habartovi k po-

souzení moÏnosti realizace tûchto úprav
za podmínky zachování centrální funkce
zelené plochy.
• ZMF bere na vûdomí zprávu Mgr. P.
Ná‰ela o prÛbûhu oslav 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku vãetnû jeho podûkování za finanãní podporu této
akce.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 15/2007/V ze dne 3. ﬁíjna 2007 (V˘bûr)
• RMF souhlasí s udûlením licence na
veﬁejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 820225 Vala‰ské
Klobouky – Slaviãín – Luhaãovice – Zlín
– Brno – Praha, o kterou poÏádala právnická osoba, podnikající pod obchodní
firmou âSAD Vsetín, a. s., se sídlem
Ohrada 791, 755 01 Vsetín, Iâ 451 92
120, a má ve Fry‰táku plánovanou zastávku.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. a) a v návaznosti na ust. § 85
písm. b) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní,
schvaluje poskytnutí finanãního pﬁíspûvku (penûÏitého daru) p. K. Krajãovi,
Fry‰ták, na rekondiãní pobyt tûlesnû postiÏen˘ch, kterého se zúãastnil ve
dnech 15. – 22. 09. 2007 na Horní
Beãvû, a to oproti pﬁedloÏen˘m originálÛm dokladÛ s moÏností platby z pokladny mûsta.
• RMF souhlasí s podáním Ïádostí o poskytnutí dotace na investiãní akce mûsta vodovod „Hole‰ovská – Fry‰ták“ a
„Fry‰ták – ul. Dolnoveská a Korábová“
z programu Mze âR ã. 229310 a z Operaãního programu Îivotní prostﬁedí (EU)
a ukládá OSMM zajistit V¤ na zaji‰tûní
dodavatele – odborného zpracovatele
Ïádosti vãetnû poradenské ãinnosti.
• RMF souhlasí s konáním Vánoãního
koncertu u pﬁíleÏitosti 110. v˘roãí naro-

zení B. Bakaly v místním v kostele dne
21. 12. 2007 v pﬁedpokládané cenû
15.000,- Kã.
• RMF bere na vûdomí Zprávu z dílãího
pﬁezkoumání hospodaﬁení dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lukovské
podhradí ã. 232/2007/K¤ za rok 2007
bez pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí Zprávu z dílãího
pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta Fry‰táku ã. 263/2007/K¤ za rok 2007 bez
pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí zprávu – hodnocení mûsta Fry‰táku za rok 2006 –
iRating, zpracovan˘ fou CZECH CREDIT
BUREAU, a. s., Na Pﬁíkopû 21, 117 19
Praha 1, s kladn˘m v˘sledkem „velmi
nízké riziko – B“ bez pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí zprávu o vyhodnocení nabídek na veﬁejnou zakázku
„Pasport místních komunikací MF“, vyhla‰uje vítûze v˘bûrového ﬁízení firmu
GISTECH s. r. o. Hulín, se sídlem Záhlinická 466, 768 24 Hulín, IâO 2694
1660, zastoupenou Ing. Davidem Tuãkem, Ph.D., jednatelem spoleãnosti
a schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo na
vytvoﬁení „Pasportu komunikací Fry‰ták
a dodávky SW aplikace pasport (velk˘)“
s termínem dokonãení k 15. 12. 2007
a s podmínkou 90denní splatností faktury.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1

zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje ke
dni 04. 10. 2007 zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky ãásti mûst. poz. p. ã. 64, k. ú.
Dolní Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 25
m2, Ïadateli manÏ. Nikov˘m, Zlín, za
úãelem zﬁízení pﬁíjezdu k budoucí novostavbû RD na pozemku p. ã. 977 a uzavﬁení pﬁíslu‰né smlouvy o v˘pÛjãce na
dobu neurãitou.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje ke
dni 04. 10. 2007 zveﬁejnûní zámûru poskytnout sloup veﬁejného osvûtlení
ã. 42 a 45 na Zlínské ulici, pro umístûní 2 ks reklamních zaﬁízení „Restaurace
a penzion Le‰ná“ Ïadateli firmû SCL
spol. s r. o., se sídlem Mikulãická
1131/2a, 627 00 Brno, IâO 25534
033, zastoupenou p. Otakarem Holíkem, jednatelem spoleãnosti, a uzavﬁít
s ní pﬁíslu‰nou smlouvu na dobu neurãitou.
• RMF bere na vûdomí cenové nabídky
na poﬁízení sociálního bydlení pro nízkopﬁíjmové obãany mûsta (pﬁíp. neplatiãe) a ukládá OSMM zajistit v˘bûrové ﬁízení na dodavatele tûchto objektÛ.
• RMF bere na vûdomí zprávu starosty
o prÛbûhu oslav 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku vãetnû odhalení
busty P. I. Stuchlého bez pﬁipomínek.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 16/2007/V ze dne 15. ﬁíjna 2007 (V˘bûr)
• RMF ukládá Ing. Kasalovi zajistit V¤
na dodavatele PDSP na IA MF Vodovod
Fry‰ták – Vítová.
• RMF bere na vûdomí dopis (v˘zvu)
Magistrátu mûsta Zlín, ã. j.: MMZL
87507/2007, ze dne 12. 10. 2007, ve
vûci roz‰íﬁení spolupráce mezi MF
a Mûstem Zlín pﬁi provozování Útulku
pro zvíﬁata v nouzi Zlín - Vr‰ava a s odkazem na platnou Smlouvu o umístûní
nalezen˘ch, opu‰tûn˘ch a toulav˘ch zvíﬁat mezi MF a Mûstem Zlín ukládá Ing.
J. Dofkovi, pﬁedsedovi KV pﬁi ZMF, pro-

jednat pﬁedmût dopisu ve spolupráci
s pí Najmanovou a pﬁipravit stanovisko
k avizovanému poÏadavku do konce listopadu 2007.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dodatku ã. 2
ke Smlouvû o spolupráci pﬁi tvorbû, aktualizaci a správû Jednotné digitální
technické mapy obce mezi MF a Zlínsk˘m krajem, tﬁ. Tomá‰e Bati 21, 761
90 Zlín, zast. Liborem Luká‰em, hejtmanem, Iâ: 70891320, kter˘m se mûní dosavadní znûní ãl. VII ZpÛsob úhrady nákladÛ a platební podmínky, odst. 1

Správa Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje.
• RMF v návaznosti na provedenou kontrolu ve smyslu ovûﬁování dodrÏování
právních pﬁedpisÛ o krmivech a potravinách, ve smyslu zák. ã. 258/2000Sb.,
o ochranû veﬁejného zdraví, v platném
znûní, v souladu se zák. ã. 552/1991
Sb., o státní kontrole, v platném znûní,
bere na vûdomí Protokol o kontrolním
zji‰tûní Krajské hygienické stanice ZK
vãetnû pﬁílohy a ukládá Mgr. Liboru
Sovadinovi, ﬁediteli Z·F, p. o., okres
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SEZNAM ZKRATEK
ESO
– ekonomicko-správní odbor
FL
– Fry‰tácké listy
IA
– investiãní akce
JSDH MF – Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Fry‰táku
KÚZK
– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje
MF
– Mûsto Fry‰ták
MûÚF
– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták
MK
– místní komunikace
NNO
– nestátní nezisková organizace
OS
– obãanské sdruÏení
OSA
– Ochrann˘ svaz autorsk˘
OSMM – odbor správy majetku mûsta
OVÎP
– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí
OZV
– obecnû závazná vyhlá‰ka
PD
– projektová dokumentace
PDSP
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
RMF
– Rada mûsta Fry‰táku
RO
– rozpoãtové opatﬁení
¤SZK
– ¤editelství silnic Zlínského kraje
ZMF
– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku
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Upozornění
Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku nabízí
obãanÛm sluÏbu Zasílání informací
z hlá‰ení mûstského rozhlasu a aktuálních zpráv z radnice prostﬁednictvím mailové po‰ty. SluÏba je zdarma, objednávky je moÏno zasílat mailem na adresu: kultura@frystak.cz.

Upozornění
Îádosti o poskytnutí dotace z rozpoãtu mûsta Fry‰táku pro podporu ãinnosti dobrovoln˘ch neziskov˘ch organizací na rok 2008 je tﬁeba doruãit do podatelny MûÚ ve Fry‰táku nejpozdûji do
30. listopadu 2007.
Tiskopis získáte na adrese: kultura@frystak.cz ãi na www.frystak.cz.
-IP-

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel
poskytneme (do vyãerpání zásob)
zdarma.
-IP-
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ského ã. p. 5, a to místnost v I. patﬁe
objektu a spoleãné prostory o celkové
podlahové plo‰e 34 m2, Ïadateli pí E.
Bﬁezíkové, Fry‰ták, za úãelem zﬁízení
prodejny odûvÛ a uzavﬁít s ní pﬁíslu‰nou
smlouvu o pronájmu nebytov˘ch prostor
s platností na dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou.
• RMF bere na vûdomí informace Mgr.
P. Pagáãe o postupu prací na pﬁípravû
projektu Nauãná stezka Fry‰ták vãetnû
návrhu jednotliv˘ch variant a ukládá
místostarostovi R. Dupalovi projednat
vûcné návrhy s kronikáﬁem a ﬁeditelem
‰koly pro potﬁeby finálního vymezení
Nauãné stezky Fry‰ták.
• RMF souhlasí s pﬁedloÏen˘m návrhem
Vánoãního programu v pátek dne 21.
12. 2007 u pﬁíleÏitosti 110. v˘roãí narození Bﬁ. Bakaly.
• RMF bere na vûdomí kladné vyjádﬁení
v˘boru Spoleãnosti singularistÛ velkousedl˘ch Fry‰ták k zámûru vybudovat v
rámci spoleãného projektu rozhlednu
na místním vrchu Ondﬁejovsko ve smyslu pﬁílohy tohoto vyjádﬁení (dﬁevûná
stavba „bez pﬁístavku“) a ukládá Ing. M.
Kasalovi neprodlenû jednat ve vûci pﬁípravy pﬁíslu‰né dokumentace.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi, ved.
OSMM, neprodlenû zajistit:
- instalaci informaãní tabule s nápisem
Fry‰ták na zastávku autobusÛ (nádraÏí);
- v˘mûnu zrcadla na kﬁiÏovatce u hasiãské zbrojnice;
- umístûní vitriny na parte u vchodu na
hﬁbitov od sportovního areálu pﬁi Z·F;
- v˘bûrové ﬁízení na nákup vysavaãe na
listí.

Zlín, námûstí Míru 7, 763 16 Fry‰ták,
neprodlenû zajistit nápravu zji‰tûn˘ch
drobn˘ch nedostatkÛ.
• RMF bere na vûdomí dopis (v˘zvu) Ing.
O. Vlasáka, pﬁedsedy Svazu mûst a obcí âR, bez pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na obsazení místa ‰kolníka Základní ‰koly Fry‰ták bez pﬁipomínek.
• RFM v návaznosti na své usnesení ã.
R14/2007/V/12 ze dne 17. záﬁí 2007
schvaluje v˘pÛjãku ãásti mûst. poz. p. ã.
2/1, o v˘mûﬁe 12 m2, k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, Ïadatelce pí R. Pospí‰ilíkové, Fry‰ták, za úãelem zﬁízení zpevnûného sjezdu z pozemku p. ã. 621/1,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, schvaluje
uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce na dobu
neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje ke
dni 18. 10. 2007 zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky ãásti mûst. poz. p. ã. 433/1,
o v˘mûﬁe 30 m2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fry‰ták, Ïadateli p. J. P‰ejovi, Fry‰ták,
za úãelem zﬁízení zpevnûného parkovacího místa pro stání osobního automobilu, a uzavﬁít s ním pﬁíslu‰nou smlouvu
o v˘pÛjãce s platností na dobu neurãitou.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje ke
dni 18. 10. 2007 zveﬁejnûní zámûru
pronájmu nebytov˘ch prostor ve Zdravotním stﬁedisku Fry‰ták, ul. Komen-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Základní ‰kola Fry‰ták vypisuje v˘bûrové ﬁízení na obsazení

místa školníka.
Datum nástupu 6. 12. 2007
PoÏadavky:
• Stﬁední vzdûlání (s v˘uãním listem nebo s maturitou)
• Zruãnost, v‰estrannost, spolehlivost, vztah k dûtem a mládeÏi
• ¤idiãsk˘ prÛkaz sk. B
• Obãanská a morální bezúhonnost
• Dobr˘ zdravotní stav
K pﬁihlá‰ce pﬁiloÏte:
• Strukturovan˘ Ïivotopis
• Kopii dokladu o dosaÏeném vzdûlání
Písemné pﬁihlá‰ky (s uvedením kontaktní adresy a ãísla telefonu) zasílejte na
adresu ‰koly nebo pﬁedejte osobnû v kanceláﬁi ‰koly.
Uzávûrka pﬁihlá‰ek je 16. 11. 2007
Mgr. Libor Sovadina, ﬁeditel Z· Fry‰ták
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Adopce dětí na dálku
JestliÏe chce‰ Ïít pro sebe, musí‰ Ïít pro druhé.

Seneca ml.

VáÏení obãané,
koncem ledna jsme uzavﬁeli v na‰em mûstû dal‰í sbírku na podporu akce
Adopce dûtí na dálku. Souãet v‰ech Va‰ich darÛ, vãetnû zÛstatku sbírky 2005/
2006 ve v˘‰i 2.830,- Kã, ãinil 38.650,- Kã. 27. ledna jsme odeslali platbu za ãtyﬁi
indické dûti ve v˘‰i 19.600,- Kã. Za dal‰í tﬁi dûti jsme platili 14.700,- Kã na zaãátku bﬁezna (jedno dítû bylo adoptováno v bﬁeznu roku 2005 a dal‰í dvû novû adoptované byly vybrány koncem února). Celkem jsme odeslali 34.300,- Kã a podporujeme sedm indick˘ch dûtí. Na dal‰í sbírku nám zÛstává základ 4.350,- Kã.
Leto‰ní sbírku zaji‰Èovali tito ochotní Fry‰taãané: RÛÏena Vítková, ZdeÀka DoleÏalová, Marie Zapletalová, Anna Skaliãková, Mária Urbá‰ková, Marie Kr‰áková,
Marie Raková, Dana Koneãná, Ivana Pl‰ková, Mgr. Leopold Vavru‰a, Zdenûk Orsava
a Franti‰ek Mrázek.
Celkem se zapojilo 133 dárcÛ a je potû‰itelné, Ïe adopci opût podpoﬁila Z·
Fry‰ták.
Na zaãátku listopadu se na Vás opût obracíme s nadûjí, Ïe také leto‰ní podzim,
kdy zahajujeme uÏ dvanáctou sbírku, proÏijeme spoleãnû s dobr˘m pocitem, kter˘
mají lidé dobré vÛle a ‰tûdrého srdce.
V‰em, kteﬁí dokázali, Ïe umûjí Ïít pro druhé, dûkují za „ na‰e“ indické dûti
organizátoﬁi sbírky.
INFORMACE Z REGIONU

Nová expozice muzea slavnostně otevřena
Útulné prostory lákají náv‰tûvníky do
nové expozice muzea luhaãovického
Zálesí, které je souãástí Muzea jihov˘chodní Moravy ve Zlínû. Expozice Známé i neznámé Luhaãovice je ukázkou
Ïivotního stylu, která v sobû spojuje tﬁi
pohledy na Luhaãovice na poãátku 20.
století. Národopisn˘ region luhaãovické
Zálesí, místo rozvíjejícího lázeÀství
a specifickou mûstskou ãást.
V˘tvarná koncepce Franti‰ka Petráka
je inspirována prvky Du‰ana Jurkoviãe
a spolu s architektonick˘m ztvárnûním
Ivana Havlíãka vytváﬁí moderní vzdu‰n˘
prostor, kter˘ je moÏné pasivnû projít,
ale vnímav˘ náv‰tûvník mÛÏe dát prostor své fantazii a vrátit se do star˘ch
ãasÛ. "Expozice je variabilní, dá se rozebrat, umístit do jiného prostoru. Je
zde neuvûﬁitelné mnoÏství exponátÛ,
máme vût‰í prostor neÏ ve vilce Lipová," konstatoval ﬁeditel Muzea jihov˘chodní Moravy Ivan Plánka. Vût‰í prostor dává moÏnost zatraktivnit muzeum
doprovodn˘mi akcemi, pﬁíleÏitostn˘mi

v˘stavami napﬁíklad v souãasné dobû
Svût krojovan˘ch panenek a loutek,
otevﬁít je ‰ir‰í veﬁejnosti. Muzeum je
otevﬁeno dennû mimo pondûlí od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00. Dospûlí zaplatí vstup ve v˘‰i 20 Kã, dûti a dÛchodci 10 Kã.
Muzeum v Luhaãovicích vzniklo v ãervenci 1918 z iniciativy Antonína a Franti‰ka Václavíkov˘ch, kteﬁí za úãelem dokumentace tradiãní lidové kultury luhaãovického Zálesí zaloÏili muzejní spoleãnost. První muzejní instalace byla
umístûna v dﬁevûné budovû nad lázeÀskou kolonádou, zvané Zámeãek. Po jeho zbourání v roce 1939 byly sbírky doãasnû umístûny v náhradních prostorách a v roce 1943 byla otevﬁena expozice ve vile Lipová. Od roku 1965 je luhaãovické muzeum souãástí Muzea jihov˘chodní Moravy ve Zlínû. Koncem
roku 2005 muzeum po více jak 60ti letech opustilo vilku Lipovou na lázeÀském námûstí, která je v majetku akciové spoleãnosti Láznû Luhaãovice.

UpozorÀujeme obãany na moÏnost zájezdové autobusové dopravy na divadelní pﬁedstavení
Mûstského divadla ve Zlínû, a to ve ãtvrtek (skupina ã. 3) a novû i v pátek (skupina ã. 7). Autobusy
na pﬁedstavení odjíÏdí vÏdy v 18.10 hodin ze zastávky na námûstí Míru ve Fry‰táku, pﬁíjezd zpût
tamtéÏ. Dopravné se platí vÏdy aÏ pﬁi nástupu do
autobusu ﬁidiãi, cena dle dopravce cca 40,- Kã.
PﬁedplatitelÛm je zasílán zdarma program divadla do jejich
po‰tovní schránky, informace o jednotliv˘ch pﬁedstaveních

Víte, že...
6. listopad Mezinárodní den prevence
proti vykoﬁisÈování Ïivotního prostﬁedí ve váleãn˘ch a ozbrojen˘ch
konfliktech, vyhlá‰en v roce 2001
OSN
10. listopad Svûtov˘ den vûdy pro mír
a rozvoj (UNESCO)
11. listopad Den váleãn˘ch veteránÛ (v˘znamn˘ den âR) - v˘roãí podpisu
pﬁímûﬁí,kter˘m v roce 1918 skonãila 1. svûtová válka
13. listopad Mezinárodní den nevidom˘ch - v˘roãí narození Valentina
Haüyeho roku 1745, francouzského zakladatele systematické v˘chovy nevidom˘ch,slaví se od roku
1946
14. listopad Svûtov˘ den diabetu, vyhlá‰en Mezinárodní federací diabetu
a WHO roku 1991
15. listopad Den vûznûn˘ch spisovatelÛ,
vyhlá‰en Mezinárodním centrem
PENklubu roku 1993
Mezinárodní nekuﬁáck˘ den (3.
ãtvrtek v listopadu), slaví se z podnûtu Mezinárodní unie boje proti
rakovinû, v âeské republice od roku 1992
16. listopad Mezinárodní den tolerance,
slaví se od roku 1995
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek âR)
Mezinárodní den studentstva - v˘roãí perzekuce ãeského studentstva v roce 1939
18. listopad Svûtov˘ den památky obûtí
dopravních nehod (3. nedûle v listopadu)
20. listopad Den industrializace Afriky,
slaví se od roku 1993
Svûtov˘ den dûtí (UNICEF, OSN)
21. listopad Svûtov˘ den televize, slaví
se od roku 1997
Den filosofie (UNESCO)
25. listopad Mezinárodní den za odstranûní násilí páchaného na Ïenách,
slaví se od roku 2000 (OSN)
29. listopad Mezinárodní den solidarity
s palestinsk˘m lidem - v˘roãí rozhodnutí Valného shromáÏdûní
OSN v roce 1947 o zaloÏení Ïidovského a arabského státu v Palestinû, slaví se od roku 1978 (OSN)

a odjezdech autobusÛ jsou oznamována místním
rozhlasem ãi mailovou po‰tou (moÏno bezplatnû
objednat u pí Pl‰kové). Nezúãastní-li se pﬁedplatitel pﬁedstavení, je moÏno pﬁedem toto nahlásit
v pokladnû divadla a bude mu po dohodû nabídnut jin˘ vhodn˘ termín.
Zakoupení pﬁedplatenek pro pﬁípadné nové zájemce zaji‰Èuje a informace podá pí Ivana Pl‰ková
na MûÚ ve Fry‰táku, tel. 577 911 051, e-mail: kultura@frys-IPtak.cz.
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Nebezpečná klíšťová encefalitida
umí i zabíjet.

Chraňte sebe i své blízké!
V letních a podzimních mûsících
je tﬁeba pﬁi pobytu v pﬁírodû myslet
nejenom na moÏná onemocnûní zpÛsobená prochladnutím, ale rovnûÏ
na nákazy pﬁená‰ené klí‰tûtem. Ty
jsou nebezpeãné zejména tím, Ïe se
zprvu podobají nezávaÏn˘m virózám,
pﬁi nichÏ bolí jen hlava ãi klouby.
I kdyÏ v âeské republice kaÏdoroãnû
pﬁib˘vá pﬁípadÛ onemocnûní klí‰Èov˘m zánûtem mozku, stále patﬁíme
mezi státy s velmi nízkou prooãkovaností proti tomuto onemocnûní.
âlovûk se nejãastûji nakazí pﬁenesením viru klí‰Èové encefalitidy pﬁisátím
infikovaného klí‰tûte. První pﬁíznaky se obvykle objevují jeden aÏ dva t˘dny poté, kdy se klí‰tû pﬁisaje. Onemocnûní pak probíhá ve dvou vlnách. Zprvu vypadá jako lehká chﬁipka. Po tﬁech aÏ ãtyﬁech dnech nastává zmírnûní. Zhruba
po t˘dnu pak ale nastoupí vysoké horeãky, bolesti hlavy a dal‰í neurologické
projevy, napﬁíklad nesná‰enlivost svûtla. Pﬁevoz do nemocnice je pak nezbytn˘. V tomto stadiu mÛÏe b˘t trvale po‰kozena nervová soustava. Klí‰Èov˘ zánût mozku zpÛsobí podle statistik asi desetinû nakaÏen˘ch lidí trvalé nervové obtíÏe a choroba mÛÏe b˘t v krajním pﬁípadû i smrtelná.
K preventivním opatﬁením patﬁí uÏívání vhodného odûvu pﬁi vycházkách do
pﬁírody, uÏívání repelentních pﬁípravkÛ a bezprostﬁední kontrola tûla po návratu. MoÏnost nákazy se v˘raznû sniÏuje s dobou, která uplynula od pﬁisátí
klí‰tûte do jeho odstranûní. Jedním z nejúãinnûj‰ích opatﬁení v prevenci tohoto onemocnûní je oãkování, které spoãívá v aplikaci tﬁí dávek základního oãkování. Nejvhodnûj‰í dobou pro oãkování jsou zimní mûsíce, ale lze je absolvovat kdykoli. Podrobné informace o oãkování poskytne vÏdy o‰etﬁující lékaﬁ.
Není bez zajímavosti, Ïe Zdravotní poji‰Èovna ministerstva vnitra âR sv˘m poji‰tûncÛm poskytuje finanãní pﬁíspûvek na oãkování proti klí‰Èové encefalitidû, ale i proti jin˘m závaÏn˘m onemocnûním.

***
ZP MV âR je nejvût‰í zamûstnaneckou poji‰Èovnou v zemi. PÛsobí ve
v‰ech regionech a sluÏby sv˘m klientÛm nabízí prostﬁednictvím ‰iroké sítû
pracovi‰È. KaÏdoroãnû pﬁipravuje velmi
zajímavé programy preventivní péãe
o zdraví. Pro rok 2007 pﬁipravila pro
své klienty „Balíãek oãkování“, pﬁiãemÏ na oãkování proti klí‰Èové encefalitidû pﬁispívá za stanoven˘ch podmínek aÏ do v˘‰e 500 Kã na druhou aÏ
tﬁetí dávku a pﬁeoãkování.
Bez zajímavosti v‰ak jistû nejsou
ani dal‰í zajímavé programy preventivní péãe, vãetnû vitamínového programu, urãené dûtem, studentÛm i cel˘m
rodinám. Podrobnûj‰í informace o programu roz‰íﬁené péãe získají zájemci
na v‰ech pracovi‰tích ZP MV âR.

VáÏení obãané,
Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku poﬁádá v sobotu dne 15. prosince 2007 Vánoãní trhy na námûstí ve Fry‰táku. Zde mÛÏete nav‰tívit stánky s perníãky, cukrovinkami,
s ochutnávkou a prodejem domácího medu, s v˘robky ze vãelího vosku a propolisu, vala‰sk˘mi frgály, domácí uzeninou, svíãkami, knihami, hrníãky, adventními
vûnci, jmelím, dﬁevûn˘mi i ply‰ov˘mi hraãkami, odûvy, ‰álami, ãepicemi a jin˘m
zboÏím. Vyz˘váme i fry‰tácké obãany, aby pﬁedvedli svÛj um a dovednosti a nabídli zde své v˘robky (vlastní prodejní pult ãi stolek nutn˘). V kulturním programu
na námûstí uvidíte folklórní soubory a dechovou hudbu Fry‰tácká Javoﬁina a loutkové koãovné divadlo. Nav‰tíví nás tradiãnû i Mikulá‰ se svou druÏinou a nadílkou pro nejmen‰í.
• Upozornûní pro prodejce
Prodejního místa je nutno od 1. listopadu t.r. telefonicky objednat na tel. ãísle 577 911 051.
UpﬁednostÀujeme sortiment tradiãního vánoãního zboÏí, zejména ﬁemeslné
a rukodûlné v˘robky typické pro Vala‰sko, dále obãerstvení, peãivo, perníky, cukrovinky, vãelaﬁské produkty, v˘robce hraãek a dekoraãních pﬁedmûtÛ, knih a jiného dárkového zboÏí.
-IP6
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Neplatiči trápí také vodohospodáře
Za leto‰ní rok vyãíslila spoleãnost Zlínská vodárenská, a.s. (ZLV) 5,2 milionu korun v pohledávkách po lhÛtû splatnosti. V souãasné dobû má ZLV 181 pﬁípadÛ zastavení vody a 91 spisÛ u soudu, které ãekají na soudní ﬁízení a exekuci. „Uzavﬁení
vody bereme jako krajní ﬁe‰ení, ke kterému pﬁistupujeme aÏ po vyãerpání v‰ech
pﬁedcházejících krokÛ,“ uvedl finanãnû obchodní ﬁeditel spoleãnosti Ing. Petr
Tejchman.
Skupinu dluÏníkÛ pﬁeváÏnû tvoﬁí firmy v likvidaci ale i koncoví odbûratelé – tedy
domácnosti. Ty nedostojí sv˘m bûÏn˘m závazkÛm kvÛli své finanãní situaci, laxnímu
pﬁístupu nebo jen neserióznímu jednání. „âasto ale jde i o odbûratele ve sloÏité osobní situaci. To ale bereme v potaz a nabízíme jim moÏnost splácení dluÏné ãástky sjednáním splátkov˘ch kalendáﬁÛ,“ pﬁipomnûl ing. Tejchman. Individuálnû se tedy domlouvají termíny a v˘‰e splátek, které je schopen ãlovûk v tíÏivé situaci zaplatit. V ojedinûl˘ch pﬁípadech spolupracuje ZLV s pﬁíslu‰n˘mi odbory sociálních vûcí.
Proces komunikace, kter˘ pﬁedchází tomuto závûreãnému ﬁe‰ení popsala pracovnice zákaznického centra ve Zlínû - Loukách. „Po zji‰tûní dluÏné ãástky zasíláme
v zákonném termínu první upomínku – opis faktury. Pokud zÛstane bez odezvy, tak
zasíláme doporuãenû upomínku druhou. V pﬁípadû, Ïe dluÏná ãástka stále není uhrazena, zasílá se tzv. zavírací dopis. Zde vlastníka upozorÀujeme, Ïe pokud do zákonné lhÛty vodné a stoãné neuhradí pﬁistoupí spoleãnost k pﬁeru‰ení dodávky pitné vody u daného odbûratele.“
Dodala, Ïe je mnohem rozumnûj‰í ﬁe‰it dluh dﬁíve, neÏ dojde k odstávce vody.
Náklady spojené se zastavením a obnovou pﬁívodu vody hradí odbûratel, stejnû tak
jako soudní v˘lohy, je-li pﬁípad postoupen aÏ k soudnímu vymáhání. Koneãné ﬁe‰ení pohledávek odstávkou vody je pro odbûratele velmi nepﬁíjemná zku‰enost. Ve
vût‰inû pﬁípadÛ soukrom˘ch osob se neopakuje.
„Do sloÏité situace se spoleãnost Zlínská vodárenská dostává také s neplatiãi,
kteﬁí jsou majiteli bytov˘ch domÛ. Jejich nájemníci zdaleka netu‰í, Ïe mohou b˘t
i pﬁes pravidelné splátky majiteli domu bez vody. Za takov˘ch okolností pﬁedem informujeme obyvatele ãinÏovního domu o vzniklé situaci, plánované odstávce a snaÏíme se hledat ﬁe‰ení,“ uzavﬁel Petr Tejchman.
Kromû neplacení za vodu se ZLV pot˘ká i s jejím odebíráním naãerno. Nejde
o ãasté pﬁípady, ale obãas se s nimi vodaﬁi setkávají. âerné odbûry jsou buì odhalovány pﬁi vyhledávání ztrát vody a nebo existují i pﬁípady, kdy lidé nahlásí ãern˘
odbûr svého souseda ãi exmanÏelky.
Zlínská vodárenská, a.s. zásobuje pitnou vodou 155 tisíc obyvatel a podnikatelsk˘ch subjektÛ. Spravuje 1 040 km vodovodní sítû a 561 km kanalizaãní stok
na území okresu Zlín. Pro ﬁe‰ení záleÏitostí s vodou slouÏí Zákaznické centrum
ve Zlínû – Loukách a nové Kontaktní místo se sídlem ve Vala‰sk˘ch Kloboukách.
Neodmyslitelnou souãástí komunikace s klienty je zelená linka: 800 100 063.
Registrovaní zákazníci jsou informováni o odstávkách vody formou sluÏby SMS INFO. Zlínská vodárenská, a.s. je ãlenem skupiny Veolia Voda, která zásobuje 4 miliony obyvatel a zamûstnává 6000 osob.
Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku oznamuje obãanÛm, Ïe jsou v prodeji nové pohlednice mûsta. Pohledy mÛÏete zakoupit v Mûstské knihovnû ve Fry‰táku (i na poboãce Vítová), v prÛmyslové prodejnû fy ASEP, s.r.o. na námûstí, ãi pﬁímo na radnici
ve Fry‰táku. Prodejní cena je 5,- Kã.

Klub maminek
Program na listopad 2007
6. 11. Komunikace mezi partnery
a v rodinû. Pﬁedná‰ka p. Jaroslava ·losárka
13. 11. Pískování. MÛÏete si pﬁinést
vlastní skleniãky, váziãky nebo rámeãky
vhodné pro zdobení technikou pískování
20. 11. Pokraãování besedy s paní
Denisou Krãmovou, dûtskou psycholoÏkou. Budeme probírat v˘vojové období
2 – 3 roky.
27. 11. Zdobení perníãkÛ. Pﬁivítáme
velmi ‰ikovnou paní perníkáﬁku, která
nás zasvûtí do techniky zdobení oblíbeného vánoãního peãiva.
Mimoﬁádná akce – 29. 11. âtvrtek
v 16 hodin - Malování na hedvábí.
Materiál bude zaji‰tûn.

Obãanské sdruÏení Klub dÛchodcÛ
Fry‰ták zve v‰echny své ãleny i ostatní zájemce na spoleãné setkání s názvem Návrat do mládí, které se koná
v jídelnû Penzionu v pondûlí 19. listopadu 2007. Zaãátek v 17.00 hod.
Srdeãnû zvou poﬁadatelé.

Výstava betlémů
Máte-li zájem o v˘stavu betlémÛ ve
Fry‰táku od 12. do 16. prosince t.r.,
pﬁineste podepsané exponáty betlémÛ
do ‰koly pí S. Knedlové od 10. do 11.
prosince 2007.
sk

7

FL11/2007 26.10.2007 13:10 Stránka 8

M AT E Ř S K Á

Š K O L A

F RY Š TÁ K

MALÍ ČTENÁŘI
Nov˘ ‰kolní rok zaãal v na‰í ‰kolce
tak jako kaÏd˘ jin˘. V záﬁí si totiÏ
vÏdycky zvykáme. Dûti na urãit˘ denní
reÏim, na nové prostﬁedí, nové kamarády, paní uãitelky a také na to, Ïe se
musí urãit˘ ãas obejít bez sv˘ch rodiãÛ. Zpoãátku je to nûkdy opravdu tûÏké a v nejmlad‰ím oddûlení se to neobejde bez slziãek. Jen co si dûti trochu
zvyknou, objeví se nûkdy tﬁeba nemoc
a zaãíná se nanovo. Ale to jsou bûÏné
situace, které se kaÏd˘ rok opakují,
a jakmile se pﬁehoupne první mûsíc,
tak uÏ v‰echno „‰lape“ jak má a problémÛ s adaptací ub˘vá. Dûti se ráno
do ‰kolky zaãínají tû‰it a pﬁicházejí
s úsmûvem.

Malí ãtenáﬁi

více rozvíjí fantazii a pﬁedstavivost a je
nezbytností pro rozumov˘, citov˘ a jazykov˘ v˘voj dítûte.
Mezi ‰kolkov˘mi dûtmi není ani jedno, které by pohádku nebo vyprávûní
na pokraãování neposlouchalo rádo. Je
to uÏ kaÏdodenní samozﬁejmostí, Ïe po
obûdû v post˘lkách na dûti ãeká vÏdy
„poslouchání“ pﬁed spaním. Pohádky
a pﬁíbûhy nás zkrátka provázejí stále
a jsou pro nás obohacením a zároveÀ
velk˘m potû‰ením.
A tak na závûr snad jenom doufejme, Ïe to tak zÛstane a knihy se pro
na‰e dûti stanou „velk˘m potû‰ením“
i v jejich budoucím Ïivotû.
StaÀková Ilona, uãitelka M·
Tvoﬁení z jablíãek

Nejstar‰í pﬁed‰koláci mají zvykání
o hodnû snaz‰í, protoÏe se navzájem
znají z pﬁedchozích let. Od prvních dnÛ
nového ‰kolního roku získávají cílenû
nové poznatky, dovednosti a zku‰enosti, které je pﬁipravují nejen na zápis do
základní ‰koly, ale pro budoucí Ïivot vÛbec.
A protoÏe je podzim krásn˘ také v pﬁírodû, chodíme do lesa, sbíráme pﬁírodniny a listy na ‰kolní zahradû, pﬁipravujeme draky, tvoﬁíme z ovoce a zeleniny,
seznamujeme se s na‰ím mûstem a jeho okolím. A kaÏd˘ den si hrajeme, zpíváme a ãteme.
Abychom se lépe seznámili s dûtskou knihou a literaturou pro pﬁed‰kolní vûk, pﬁijali jsme pozvání v rámci
T˘dne knihoven a nav‰tívili Mûstskou
knihovnu ve Fry‰táku. Tak jako pokaÏdé
se dûtem vûnovala knihovnice paní Za-
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pletalová, která uÏ mûla pﬁipravenou ﬁadu nov˘ch pohádkov˘ch knih a leporel.
Dûti si v pﬁíjemném prostﬁedí mohly
v‰echny knihy postupnû prohlédnout,
podle ilustrací poznávaly známé pohádky a pohádkové postavy a nakonec jim
paní knihovnice z vybrané knihy pohádku pﬁeãetla. Ka‰párek zazvonil rolniãkou, s dûtmi se rozlouãil a rozdal v‰em
z ko‰íãku sladkou odmûnu. A také pozval dûti na dal‰í náv‰tûvu. A to uÏ tﬁeba s mámou a tátou. Je to ‰koda, Ïe
v dne‰ní dobû si jen málo rodiãÛ najde
veãer chvilku na ãtenou pohádku nebo
vyprávûní. Myslí si, Ïe Veãerníãek staãí.
Ale v dûtech je potﬁeba probouzet zájem o dûtskou knihu uÏ v raném vûku.
Nûkdy si stûÏujeme, Ïe dne‰ní mlad‰í
generace neãte, Ïe je zajímá jen internet a televize, ale není to tak i s nûkter˘mi dospûl˘mi? Kniha v dítûti daleko

Burza zajímavostí,
starožitností a kuriozit.
•••
Zlínské sběratelské burzy probíhají
každou poslední NEDĚLI v měsíci
mimo leden a únor,
v prosinci v neděli zlatou.
To znamená, že další burzy se budou konat 30. 9. 28. 10. 25. 11. 23. 12. atd...
Místem konání je 32. budova areálu
Svit, vedle Baťova mrakodrapu.
Přístup prodejců již od 5:30,
veřejnost od 7:00 a probíhá dopoledne.
Můžete prodat - koupit - vyměnit předměty všech sběratelských oborů:
pohlednice, militaria, SELSKÉ DEKORACE, numismatika, filatelie, odznaky,
vyznamenání, výtvarné umění, starožitnosti, hračky, porcelán, sklo, knihy atd.
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Víte, že…

Den otevřených dveří ZŠ Fryšták
V úter˘ 9. 10. 2007 byl vyhlá‰en Den otevﬁen˘ch dveﬁí v Základní ‰kole ve
Fry‰táku. Rodiãe, prarodiãe a v‰ichni ostatní zájemci ze ‰iroké veﬁejnosti mûli moÏnost si prohlédnout novû zrekonstruovanou budovu pﬁístavby Z·. Budova má vymûnûná v‰echna okna, je zateplená, má novou fasádu a celá je novû vymalovaná.
Náv‰tûvníci mohli také obdivovat v˘zdobu chodeb a tﬁíd, na které se z velké ãásti
podílely právû dûti prvního stupnû. Role prÛvodcÛ rodiãÛ se ujali Ïáci devát˘ch roãníkÛ, kteﬁí pﬁíchozí uvítali a poskytli informace o rozmístûní jednotliv˘ch tﬁíd. S velk˘m zájmem se také setkala moÏnost nav‰tívit první dvû vyuãovací hodiny a zhlédnout práci sv˘ch dûtí a jejich vyuãujících pﬁímo v hodinách. Byl to krásn˘ záÏitek vidût na‰e nejmen‰í ‰koláky, jejich práci, snahu a hrdost na své ‰kolní úspûchy, které mohli pﬁedvést pﬁed sv˘mi maminkami a tatínky. Rodiãe mûli moÏnost prohlédnout si také starou budovu Z· a zhlédnout práci sv˘ch dûtí ve v˘uce na druhém
stupni. Tuto moÏnost vyuÏilo jen mizivé procento rodiãÛ, coÏ je velká ‰koda, protoÏe kde jinde si rodiãe udûlají reálnou pﬁedstavu o prÛbûhu v˘uky o práci, chování
a pﬁístupu dûtí k vyuãování neÏ pﬁímo ve v˘uce.
Závûrem chci podûkovat v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû této akce, pedagogÛm a dûtem. Dne otevﬁen˘ch dveﬁí se zúãastnilo 35 náv‰tûvníkÛ. Tû‰íme se na dal‰í podobné setkání, které plánuje na‰e Z· na jaﬁe roku 2008.
Mgr. Libor Sovadina, ﬁeditel Z· Fry‰ták

kaÏd˘ rok k nám pﬁicházejí do ‰koly noví spoluÏáci z Lukova? Tento rok opût pﬁi‰li do ‰est˘ch tﬁíd. A spoleãnû se sv˘mi
tﬁídami jeli na seznamovací pobyt na
Rusavu k Bílému koni… Jak na tom byla
tﬁída 6.A to nevím, ale 6.B vám mohu popsat, protoÏe jsem tam byla.
První den ve stﬁedu jsme se v 8.30
hod. se‰li na ‰kolním dvoﬁe, naloÏili jsme
tûÏké ta‰ky do auta a potom jsme vyrazili. ·li jsme pﬁes Hole‰ovskou ulici do
Lukoveãka a z Lukoveãka jsme si to zkrátili pﬁes velk˘ kopec. Poté jsme v pÛlce
cesty narazili na takzvané Disáky, kteﬁí se
nám pﬁedstavili a hráli jsme první hru.
Pﬁi‰li jsme k Bílému koni a ubytovali
jsme se. PÛlka tﬁídy byla v chatkách a pÛlka v penzionu. První den byl velmi zábavn˘, napsali jsme si na lísteãek cedulky
s na‰imi jmény a nalepili jsme je na sebe. Potom jsme hráli zajímavé hry, ale bohuÏel pﬁi veãerní hﬁe se stal úraz. Ve
22.00 hodin byla uÏ veãerka, tak jsme ‰li
spát a ani na to, Ïe bychom ponocovali,
jsme nemysleli. Byli jsme tak utahaní, Ïe
jsme hned zalehli...
Ráno v 7.30 byl budíãek a 5 min poté
byla ranní rozcviãka. V 8.00 hodin jsme
posnídali. Mûli jsme pÛl hodinu volnou
a zaãal ná‰ denní program. Ve 12.00 následoval obûd. Po obûdû aÏ do veãera
nás ãekal zajímav˘ program. Ráno jsme
se rozcviãili, nasnídali, hodili do auta na‰e ta‰ky a vyrazili smûrem domÛ. Kolem
obûda jsme do‰li do ‰koly, vzali si na‰e
ta‰ky, které byly uÏ pﬁedem nachystané
v ‰atnû tûlocviãny a ‰li domÛ. Co jsem se
ptala spoluÏákÛ, tak jsem zjistila, Ïe nejvíc se jim líbila hra MnohonoÏky. A abych
pravdu ﬁekla, mnû taky.
V‰ichni pobyt hodnotí, Ïe byl super.

K. DoleÏelová, 6.B

Základní umělecká škola Morava
pořádá
ve spolupráci
s Městským úřadem Fryšták
a Farním úřadem ve Fryštáku

ADVENTNÍ
KONCERT
neděle 2. prosince 2007
v 15. 30. hodin
Fryšták, kostel sv. Mikuláše.
***

Slavnostní otevﬁení provozu novû zrekonstruované pﬁístavby základní ‰koly za úãasti Ing. M. ·ojdrové

Součástí koncertu bude výstava prací
žáků výtvarného oboru ZUŠ Morava.
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DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE
(Z kronikáﬁova diáﬁe posledních t˘dnÛ)
S jubilejním spoãinutím svátováclavsk˘m v náruãi salesiánské na sklonku
sluneãného záﬁí vyvrcholily vzpomínkové oslavy k 80. v˘roãí rozvinutí odkazu
Dona Bosca na pÛdû fry‰tácké, ale
i celé zemû ãeské, moravské a slovenské. V onûch památn˘ch dnech znûla
tu na‰e mateﬁ‰tina spoleãnû s jazyky
evropsk˘ch sousedÛ a Fry‰ták nav‰tívili vedle poãetné obce salesiánské vzácní hosté z celé vlasti a okolních zemí.
K tûm nejmilej‰ím patﬁili b˘val˘ fry‰táck˘ knûz – dnes pomocn˘ biskup praÏsk˘ Msgr. Karel Herbst, SBD, P. Václav
Klement, ãlen generální rady salesiánÛ,
provinciál P. Franti‰ek Blaha, poslankynû Parlamentu âR ing. Michaela ·ojdrová, místopﬁedseda vlády âeské republiky a pﬁedseda KDU-âSL pan Jiﬁí
âunek, zástupce hejtmana Kraje Zlín
pan Jurãík s chotí, bratﬁí a sestry z dal‰ích ﬁádÛ, duchovní i autor busty P.
Ignáce Stuchlého – akad. sochaﬁ pan
Minks s chotí. Poãínaje páteãní m‰í
svatou na poãest pﬁíchodu salesiánÛ
do Fry‰táku dne 28. záﬁí 1927 zasedli
v chrámu sv. Mikulá‰e spolu se stovkami vûﬁících a pﬁátel i v‰ichni ãlenové
Zastupitelstva mûsta Fry‰táku v ãele
se starostou MF Mgr. Lubomírem DoleÏelem a rodinn˘mi pﬁíslu‰níky. Také následující slavnostní odhalení busty prÛkopníka salesiánského díla u nás „staﬁíãka“ Ignáce Stuchlého (1869 –
1953), stejnû jako pouÈ na hﬁbitov ke
hrobu tohoto houÏevnatého bojovníka
za ideály Franti‰ka Saleského a Dona
Bosca, staly se manifestací víry, úcty
k salesiánskému dílu i lásky k vlasti.
Novû rekonstruovan˘ parãík u kostela sv. Mikulá‰e (za finanãní podpory
Mûsta Fry‰táku) spolu s bystou ãestného obãana mûsta Fry‰táku a inspektora salesiánÛ Dona Ignáce Stuchlého
(díky sbírce farníkÛ a pﬁíznivcÛ z celé republiky), staly se s areálem Domu I.
Stuchlého a farním dvorem místem
opravdového souznûní du‰í, v‰ech, kdo
pﬁi‰li, aby se poklonili a vzdali hold
obûtavosti,vytrvalosti, pokoﬁe i vzácné
povaze bratra Stuchlého i tûch, kdo bez
ohledu na nepﬁízeÀ ãasu vytrvali a dali
pﬁíklad souãasníkÛm i generacím budoucím.
Bûhem páteãní odpolední konference
salesiánÛ s P. V. Klementem jsme v sále DISu pﬁivítali i místopﬁedsedu vlády
âR pana Jiﬁího âunka, kter˘ pﬁijel do
Fry‰táku pﬁímo z centra celonárodní
svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Jeho pohotové, upﬁímné a vtipné postﬁehy a odpovûdi, podobnû jako zají10
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mavé my‰lenky a námûty P. Klementa
a vedení provincie pﬁispûly k srdeãné
atmosféﬁe celého setkání. Rád jsem
v pozdním odpoledni setrval i na v˘stavû fotografií a dal‰ích dokumentÛ z historie salesiánÛ v âesku a ve Fry‰táku,
zaujaly mû zejména aktuální materiály
ze sbírky nejstar‰ího Ïijícího moravského ordináﬁe - Fry‰taãana bratra Vojtûcha Zezulky, kter˘ mû spolu se svou
manÏelkou expozicí v DISu provedl.
Hodnou pÛlhodinku jsem se zájmem
sledoval fotbalové mistrovství salesiánÛ na disáckém hﬁi‰ti. Pozdravil jsem
se s ﬁadou salesiánÛ, kteﬁí po léta nav‰tûvují staﬁíãkÛv hrob a rádi se k nám
vracejí (‰koda, Ïe jiÏ mezi nimi nebyl
nejstar‰í salesián a bájeãn˘ ãlovûk P.
Franti‰ek Mí‰a, s nímÏ jsem se pﬁed léty v DISu seznámil...). Pﬁi prodeji fry‰táck˘ch pohlednic v knihovnû jsme
s manÏelkou spatﬁili desítky tváﬁí, které
tu kdysi proÏily mládí, studovaly a na‰ly
ve Fry‰táku druh˘ domov. Potû‰ila nás

i úãast ze zahraniãí. Náv‰tûvníky zaujal
reliéf V. Renãe na knihovnû, busty J.
Kvapila a B. Bakaly v na‰em parku,
oceÀovali krajinu i rozvoj Fry‰táku. I to,
Ïe pﬁestoÏe ve Fry‰táku nedisponujeme lákav˘mi pamûtihodnostmi prvního
ﬁádu, váÏime si devízy nejcennûj‰í –
osobností regionu.
Sobota patﬁila setkání salesiánské
rodiny a veãer koncertu varhanní hudby. ·koda, Ïe právû tento den vedle celorepublikov˘ch (domnívám se, Ïe i mezinárodních) oslav 80 let salesiánského díla v âesku a na Slovensku probíhala zároveÀ i pûkná akce Regionu
Zlínsko – svatováclavsk˘ trh na hradû
Lukovû, kde byl zastoupen i Fry‰ták
(koncertovaly tu Prameny, prezentovali
se vãelaﬁi atd.).
A tak si varhanní koncert mladého talentovaného mistra Jana Gottwalda
z dûl J. S. Bacha a dal‰ích hvûzd svûtového i na‰eho varhanního nebe (navíc poprvé na ãerstvû opraven˘ch var-

Foto : archiv DiS

hanách) vyslechlo jen pár desítek vûrn˘ch... Pﬁiznám se, Ïe mi bylo stydno
pﬁed koncertním mistrem, jemuÏ tleskalo poãetné publikum v Itálii a ﬁadû evropsk˘ch zemí!
Nedûle patﬁila fr y‰tácké farnosti.
Bylo to znát nejen na m‰i svaté, ale
pﬁedev‰ím na farním dvoﬁe, kde se
v úvodu odpoledního programu stﬁetla
ve skuteãné bitvû muÏstva farníkÛ a salesiánÛ (v ãele s dvojníkem staﬁíãka
Stuchlého): televizní diváci by si pﬁi‰li
na své a „seriály“ by vzaly za své... Stateãnû tu hájil barvy i správce na‰í farnosti Otec Miroslav, jehoÏ zápal
a obratnost (v dlouhé kutnû) mû fascinovaly. ZáÏitkem byla i soutûÏ „Po stopách staﬁíãka Stuchlého“, vãetnû sympatického vyhodnocení. Pro poslech
i k tanci vyhrávala Vitovecká jedniãka
pod taktovkou kapelníka Libora Mikla,
celé setkání skvûle moderoval Mgr. Pavel Ná‰el. LahÛdkou podveãera bylo
zhlédnutí snímku o staﬁíãkovi Stuchlém
a Ïivotû salesiánÛ (z dílny pana Pospí‰ilíka z Hole‰ova) a rozko‰ného klipu
fry‰táck˘ch salesiánÛ), jeÏ uvádûl P.
Franti‰ek Bezdûk. Obohacením byla
i náv‰tûva v˘stavy k jubileu na‰ich
skautÛ v klubovnû.
Na závûr v˘bûru ze sv˘ch poznámek
tûchto dnÛ chci podûkovat vedení mûsta Fr y‰táku, ﬁediteli DISu P. Janu
Komárkovi a osazenstvu Domu I. Stuchlého, Otci Miroslavu Dibelkovi
a v‰em, kdo se zaslouÏili o krásnou atmosféru oslav i dobrou prezentaci Fry‰táku doma i v zahraniãí.
A díky za v˘teãnou „staﬁíãkovu ãtrnáctku“ (dobﬁe se po ní spalo a snilo...), parádní obídek a koláãky, jaké by
nám v Puppu závidûli, tiskoviny, drobné
pozornosti, prima náladu i povzbuzení!
âeslav Zapletal
ãlen Zastupitelstva MF
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Vznik Včelařského spolku ve Fryštáku v kronice
Je krásné nedûlní odpoledne, sedím u stolu a mám pﬁed sebou skvost.
ProhlíÏím Kroniku vãelaﬁÛ z Fry‰táku
a okolí z roku 1956. Opût jsem dojatá
a v oãích mám slzy. Pomalu otáãím
ruãnû popsané listy ãern˘m inkoustem
a ponoﬁuji se do dávné minulosti.
Takto zní poselství na‰ich vãelaﬁsk˘ch pﬁedkÛ v kronice:
ÚVODEM
Kronika. Jaké to vzácné, honosné
slovo.
Vyvolává dojem nûãeho tajemného,
slavného, dûjinného. KdyÏ ãteme kroniku: „Kosmovu , Dalimilovu, nebo âeskou kroniku Václava Hájka z Liboãan,“
co tu úporné práce, hrdinn˘ch zápasÛ
ãeského národa. Kroniky zaznamenávají dávnovûk˘ Ïivot lidí v jeho kaÏdodenní
drobné práci, jeho zájmy, zábavu i kulturní ãinnost.
Vãelaﬁení jest také jedna z tûch prací
a ãinností, ze které vznikly u‰lechtilé,
kulturní a uÏiteãné zájmové skupiny lidské spoleãnosti a také dobré kádry
ãeského národa. Proto milí kronikáﬁi,
chopte se pera a zaznamenávejte tady
v kronice ãinnost na‰ich vãelaﬁsk˘ch
pﬁedchÛdcÛ i nás sam˘ch.
âtenáﬁi této knihy se doví o zaãátcích
vãelaﬁení ve Fry‰táku a okolí. porovnají
si Ïivot z dob star‰ích, dob minul˘ch,
ãasem dne‰ním, kdy Ïijeme v tak zvaném „atomovém vûku“.
PovaÏuji za nutné vysvûtlit hned
v úvodu na‰í kroniky nedostatek údajÛ
z poãátku na‰eho spolkového vãelaﬁení
v na‰em kraji. Ani v archívu mûsta
Fry‰táku, spojeného s b˘val˘mi obcemi
Dolní a Horní Vsí a Vítové, se nena‰ly
záznamy o vãelaﬁství, aãkoliv není pochyb, Ïe v na‰em kraji se vãelaﬁilo jiÏ
odedávna. Podle ústních zpráv star˘ch
vãelaﬁÛ, byli pﬁed r. 1912 vãelaﬁi z Fry‰táku a okolí zapojeni do vãelaﬁského
spolku v Lukovû. Písemn˘ch dokladÛ
v‰ak o tom nemáme. V archívu b˘valého okresního mûsta Hole‰ova, kam
Fry‰ták i okolní obce patﬁily, je v protokolárních knihách záznam, Ïe v r. 1912
byl ustanoven pﬁi vãelaﬁském spolku
v Lukovû poboãn˘ spolek ve Fry‰táku
a Ïe teprve aÏ po první svûtové válce
v r. 1919 vãelaﬁi z Fry‰táku podali okresnímu hejtmanství v Hole‰ovû Ïádost o schválení spolkov˘ch stanov. Od
té doby o ãinnosti na‰eho spolku pí‰i
na jiném místû.
Jak se vãelaﬁilo soukromû a kdo vãelaﬁil za star˘ch ãasÛ nám z ústního podání nejstar‰ích pamûtníkÛ velmi peãli-
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vû a podrobnû pozhánûl a zapsal ná‰
dobr˘, obûtav˘ vãelaﬁ a ãlen na‰eho
spolku pﬁ. Josef Stanûk z Dolní Vsi Lukovského. Pﬁ. Stanûk to byl, kter˘ se
chopil pﬁípravn˘ch prací pro uskuteãnûní na‰í „vãelaﬁské kroniky“. UÏ mûl
pﬁes 60 let, kdyÏ z odlehlé osady
Lukovské chodil obûtavû a neúnavnû
po celém Fry‰táckém okolí, nav‰tûvoval staré vãelaﬁe, zapisoval jejich vzpomínky a záÏitky ve vãelaﬁení. DojíÏdûl
i do vzdáleného okolí za fry‰táck˘mi rodáky, nelitoval ãasu ani námahy, jen
aby sehnal co nejvíce materiálu pro tuto kroniku.

Dûlal to rád a mûl vÏdy radost z novû
zji‰tûn˘ch detailÛ o vãelaﬁství v na‰em
kraji. Za to jsme mu v‰ichni vdûãni a jistû si zaslouÏí tuto vzpomínku v úvodu
na‰í kroniky.
Na uskuteãnûní této kroniky má také
velk˘ podíl ná‰ dobr˘ a vzorn˘ pﬁedseda pﬁ. Antonín Mynáﬁ, ‰kolní inspektor
v.v. ZaslouÏí si také pﬁipomínku a ná‰
dík v úvodu této kroniky.
My ãlenové v˘boru vãelaﬁského spolku ve Fry‰táku, pﬁejeme Vám vãelaﬁÛ,
kteﬁí budete tuto kroniku ãíst, aby jste
byli pﬁesvûdãení, Ïe my dne‰ní jsme
vãely milovali, peãlivû je o‰etﬁovali
a proÏívali krásné chvíle uprostﬁed jejich pilného a zajímavého Ïivota.
Vûnovali jsme se jim s takovou láskou,
Ïe ani neporozumûní a rÛzné ‰kodlivé
zásahy jin˘ch nás od vãelaﬁení neodradilo, ba naopak nás je‰tû k vût‰í lásce
a houÏevnatosti ke vãelám utvrzovalo.
A z této velké na‰í lásky k pracovité
a neúnavné vãeliãce, Vám budoucím,
tuto kroniku vûnujeme.
Podepsáni pﬁedseda Antonín Mynáﬁ,
místopﬁedseda Rudolf Krasick˘, jednatel Josef Konãák, kronikáﬁ Bohuslav
Bûlák.
Tolik citace z úvodu kroniky. V její první ãásti jsou pak vzpomínky na staré
vãelaﬁe, kdo a jak˘m zpÛsobem vãelaﬁil
na pﬁelomu 19. a 20. století v Dolní
Vsi, Vítové, Horní Vsi i ve Fry‰táku ãi
Lukoveãku. V druhé ãásti kroniky je zaznamenáno zaloÏení vãelaﬁského spolku a kaÏdému z jeho zakladatelÛ je vûnována pûkná vzpomínka na jeho ãin-
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nost. Zakladateli spolku v roce 1912
byli tito vãelaﬁi: Adolf Grmela (H.V., první pﬁedseda), Jan Lang (H.V., první jednatel), Franti‰ek Brázdil (D.V., první pokladník), Franti‰ek âerno‰ek (F., uãitel)
Josef Lamo‰ (D.V., druh˘ pﬁedseda),
Alois Hanzlík (D.V., ãlen), Josef Hoférek
(L., ãlen), Osvald Novák (L., ãlen),
Bohumil Novák (L., ãlen). Postupnû se
spolek rozrÛstal a podle seznamu z první ustanovující schÛze vãelaﬁÛ z 12. ledna 1919 mûl „Vãelaﬁsk˘ spolek Horní
Ves“ 49 ãlenÛ. Pozdûji zmûnil jméno na
„Vãelaﬁsk˘ spolek Horní Ves – Fry‰ták“
a aÏ na v˘roãní schÛzi 21. ledna 1945
dostal název „Vãelaﬁsk˘ spolek pro
Fry‰ták a okolí“. V souãasné dobû se
jmenuje „âesk˘ svaz vãelaﬁÛ, o.s., základní organizace Fr y‰ták“. Historii
spolku zachycuje nejen tato první kronika, ale i dal‰í obohacené o obrázky a fotografie. Souãasnost zaznamenává

dne‰ní kronikáﬁ ing. Vladimír Svaãina jiÏ
do v poﬁadí ‰esté kroniky.
KdyÏ po více jak 35 letech konãil ve
své ãinnosti kronikáﬁe pﬁítel Josef
Konãák a pﬁedával mi kroniky k úschovû, tak jsem netu‰ila, co za poklady budu doma mít. AÏ pozdûji jsem pochopila
slova mého dûdeãka ing. Vladimíra
Chudárka, kdyÏ pﬁ. Konãákovi ﬁíkal:
„JoÏko, kdy mohu pﬁijít, prosím Tû, na
kafe a podívat se do kronik?“ Kroniky
na‰eho spolku patﬁí mezi nejlep‰í
v okrese Zlín, jsou krásnou vizitkou na‰ich dvou kronikáﬁÛ a ãasto ozdobou na
rÛzn˘ch vãelaﬁsk˘ch v˘stavách. Za to
Vám, pﬁ. Bûláku a pﬁ. Konãáku, ale
i v‰em star˘m vãelaﬁÛ patﬁí ná‰ velk˘
dík. Vy ostatní budete mít moÏnost prohlédnout si na‰e „poklady“ na vãelaﬁské v˘stavû v prosinci.
Za souãasné vãelaﬁe
jednatelka Jana Hrabíková

Vãelaﬁi ze ZO âSV Fry‰ták
Vás srdeãnû zvou na

kurz medového pečiva,
kter˘ probûhne ve ‰kolní jídelnû ve
Fry‰táku pod vedením uãitelky
Marie Bajzové z Lideãka ve dnech:
• pátek 23. listopadu 2007
od 16 h – peãení medového peãiva
• sobota 24. listopadu 2007
od 9 h – zdobení medového peãiva
Nauãíte se nejen perník zamísit
a upéct, ale i krásnû nazdobit.
Pﬁihlá‰ky (moÏno i na 1 den)
na tel.: 603 105 440 nebo mailu:
jana.hrabikova@centrum.cz
do 20. listopadu 2007.
Nazdobené perníãky mÛÏete
obdivovat a zakoupit v prosinci na
vãelaﬁské v˘stavû.

ZPĚVEM ZAS PŘIVÍTÁ NÁS NOVÝ DEN
(Postﬁehy z T˘dne knihoven ve Fry‰táku)
Na nezapomenutelné klima salesiánsk˘ch dnÛ konce záﬁí
pﬁíjemnû navázala poãátkem ﬁíjna rÛzná setkání, poﬁádaná
fry‰táckou mûstskou knihovnou v rámci celostátního T˘dne
knihoven. Mezi regály zaznûly dûtské hlásky z mateﬁské ‰koly ãi ‰kolní druÏiny i pohádky a povûsti z na‰eho kraje, srdce
tûch nejmen‰ích, odrostlej‰ích i dospûl˘ch, pﬁicházejících
v Dne otevﬁen˘ch dveﬁí potû‰ily i vystavené ilustrace znám˘ch
umûlcÛ, zejména obrázky milovaného Josefa Lady, navracející vdûãné náv‰tûvníky do ãasÛ vûãného dûtství.
V úter˘ se Ïáci sedm˘ch tﬁíd základní ‰koly vydali na
Skalku, kde je ãekal kronikáﬁ mûsta dr. Zapletal a seznámil
v kostce s dûjinami Fry‰tácka a zajímavostmi Fry‰tácké brázdy. Na své pouti se zastavili u opraveného vitoveckého hraniãního kﬁíÏe a zavítali se sv˘mi uãiteli do multikulturního zaﬁízení ve Vítové, kde jim paní knihovnice Jarmila Ja‰ková
ukázala novû upravenou knihovnu a pan kronikáﬁ pﬁipomnûl
historii Vítové a osobnosti b˘valé samostatné obce, dnes
místní ãásti mûsta Fry‰táku.

Beseda o Vítové s kronikáﬁem pro Ïáky Z·
Vyvrcholením T˘dne knihoven byl veãer poezie, jakási ‰tafeta ver‰Û pﬁedních regionálních a národních básníkÛ ãesk˘ch
v podání studentek Gymnázia L. Jaro‰e v Hole‰ovû – Fry‰taãanek Evy Nûmcové, Jitky Modlitbové, Ivy Svobodové a jejich profesora dr. âeslava Zapletala, kter˘ poﬁadem provázel. V závûru krásného setkání jsme si vyslechli originální nahrávky umûleck˘ch textÛ v podání jejich autorÛ – slavn˘ch básníkÛ
Vladimíra Holana (jednoho z kandidátÛ na Nobelovu cenu za literaturu) a Vítûzslava Nezvala.
S ukonãením podzimních prací na zahradách a na polích
nás ãekají dal‰í podveãerní besedy a poﬁady v knihovnû, o nichÏ Vás budeme vãas informovat.
(ReportáÏ ze ãtyﬁdenního putování Fry‰taãanÛ v Praze
otiskneme pﬁí‰tû)

T˘den knihoven - Veãer poezie

ANNA ZAPLETALOVÁ, mûstská knihovna
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Udeří-li zima brzy, hnedle ji to mrzí

Co bylo
Události konce záﬁí, ke kter˘m se vracíme, byly oslavy 80 v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku. Pro salesiány byl
nejdÛleÏitûj‰í den 28. záﬁí v pátek. Pár
odváÏliv˘ch se je‰tû vydalo ve ãtvrtek
veãer na noãní pochod z Hole‰ova, aby
autenticky ve stopách prvních salesiánÛ zakusili, jak to tenkrát bylo doopravdy. Slavnou m‰i svatou celebroval biskup Karel Herbst, kázání mûl ãlen hlavní rady Václav Klement, kter˘ zahajoval
v na‰í republice pravidelnou ‰estiletou
vizitaci. Bylo vidût, Ïe ãesky nezapomnûl. Je jiÏ 20 let v zahraniãí a sám se
pﬁiznal, Ïe nejradûji pﬁem˘‰lí v ital‰tinû
a v angliãtinû. Jeho region je v˘chodní
Asie, coÏ byla i pﬁipomínka v kázání. Po
m‰i svaté dostal P. Ignác Stuchl˘ ãestné obãanství mûsta Fry‰táku a byla odhalena jeho busta v novém parku u kostela. Bûhem m‰e svaté, kdy se busta instalovala, vrcholil obrovsk˘ dé‰È, kter˘
jsme se snaÏili eliminovat nataÏen˘m
igelitem.
Po obûdû a promluvû Václava Klementa k salesiánÛm se lehce mihnul v sále
i vicepremiér ãeské vlády Jiﬁí âunek,
kter˘ má bratra Václava u salesiánÛ
a bratra Josefa u jezuitÛ. Pak byla slavnostnû otevﬁena v˘stava. Ony to byly v˘stavy dvû, vlastnû tﬁi. Ta první byla putovní o ·tûpánu kardinálu Trochtovi, ta
druhá a tﬁetí z osobního archívu nejstar‰ího oratoriána na Moravû a v âechách Fr y‰taãana Vojtûcha Zezulky.
Pﬁedstavovala osobní archív a vzpomínky na první sportovní úspûchy ve stolním tenise a ve fotbale, na staﬁíãka
Stuchlého, na salesiány a salesiánská
díla – Chaloupky, Adéãko, Nezbedu,

âlen hlavní rady Václav Klement

Páteãní fotbal

Noãní putování

Telepace. V˘stava byla doplnûna fotografiemi a obrazy rodiny Zezulkov˘ch.
V sobotu se se‰la salesiánská rodina. Jen tak pro zajímavost – v na‰ich
prostorách jsme poskytli obûd skoro
400 poutníkÛm. V nedûli se slavilo na
farním dvoﬁe: pilo se pivo Inspektor,
hrál se fotbal, promítaly se dokumentární filmy, hrály si dûti i dechovka.

n˘ prvek – mandalu. Pojìme se ponoﬁit
do kruhov˘ch hlubin a naslouchat jejímu hlasu.
Mandala mÛÏe léãit, je odrazem vnitﬁního já nebo vnûj‰ího svûta. Jak mandaly
vytváﬁet a jak jim rozumût...
Víkendovka pro v‰echny – malé i velké,
v˘tvarnû více ãi ménû zku‰ené, zaãáteãníky i pokroãilé. Pro v‰echny, kteﬁí
se chtûjí setkat s lidmi, s tichem a sami se sebou.
Vede: Mirka Knedlová

Co bude
• 23. listopad 2007 v 19. hodin
U2 - Elevation
Dotkni se mû, odveì mû nûkam jinam
Uã mû, nejsem pﬁece beznadûjn˘ pﬁípad / Co nemá‰, to teì nepotﬁebuje‰
Co neví‰, to pozná‰ citem / Co nemá‰,
to teì nepotﬁebuje‰
5. díl poﬁadu o legendární irské skupinû
Vede: Jiﬁí Dûdek Fliedr
• 23. – 25. listopad 2007
Mandaly III
Souãasná doba trpí „dezintegrací“.
Du‰e nám v‰ak nabízí specifick˘ léãeb-

Nejstar‰í oratorián Vojtûch Zezulka

• 30. listopadu – 2. prosince 2007
Adventní zamy‰lení
Témata:
1. Co to je duchovní zrak a duchovní
sluch? (zamy‰lení nad v˘znamem
smyslÛ pro vnímání Boha)
2. âekání na Krista a ãekání na Godota
(zamy‰lení nad tím, co je to umûní oãekávání)
3. Pﬁíchod jako pﬁedpoklad následování
(zamy‰lení nad tím, dovedeme-li je‰tû nûkoho následovat)
Vede: P. Zdenûk Janãaﬁík, SDB

¤editel TV NOE Leo‰ Ry‰ka (vpravo)
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Nepřehlédněte
Krásn˘m dárkem na Vánoce je urãitû kniha. Co nabízíme z novinek:
Michael Martinek – KﬁesÈané v zemi indiánÛ („Tyto stránky jsem psal pﬁedev‰ím pro své pﬁátele – pro ty, kteﬁí mû znají, kteﬁí vûdí, jak˘m zpÛsobem Ïiji a pﬁem˘‰lím, kteﬁí chtûjí se mnou ãást mého Ïivota a m˘ch zku‰eností sdílet. Nejde
o vûdeckou práci ani o novináﬁskou reportáÏ. M˘m cílem nebylo nic jiného, neÏ pﬁispût jedním dílãím pohledem k informovanosti ãeského ãlovûka o ãásti svûta, která je nám prostorovû velmi vzdálená, ale kulturnû, historicky i náboÏensky nûkdy
pﬁekvapivû blízká.“)
Lydie Raisin – Cviãení pro pruÏnou postavu (Tato metoda je vhodná pro v‰echny bez v˘jimky a nemá Ïádnou kontraindikaci. Spoãívá v postupném protahování
v‰ech ãástí tûla v rÛzn˘ch polohách. Nabízí 4 navzájem se doplÀující cviky dennû
po dobu 15 minut, cviãení ‰estkrát t˘dnû po dobu 4 t˘dnÛ.)
Shushann Movsessian – Dospívání dívek (V knize se podíváme na v‰echny vûci, které patﬁí k dívãímu dospívání. Budeme si povídat o zmûnách tûla i mysli,
o my‰lenkách i pocitech. Budeme mít spoustu pﬁíleÏitostí odpovûdût i na ty nejobtíÏnûj‰í otázky. Dozvíme se pravdu o tom, co se dûje tam dole, tam uvnitﬁ i v‰ude okolo.)
Geoff Price – Dospívání klukÛ (Kniha vznikla díky pﬁispûní mnoha lidí, kter˘m
stejnû jako mnû záleÏí na tom, aby se z chlapcÛ stali zdraví mladí muÏi. Období puberty a léta mezi tﬁináct˘m a devatenáct˘m rokem jsou jako sloupy, které podpírají
zdravou dospûlost. Pﬁeji vám, aby i va‰e sloupy byly silné.)

HOLKY A KLUCI POZOR!
Dovolujeme si vám představit (pokud ho ještě neznáte) DISklub
Takzvané nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Tento klub je určen všem vám, kteří trávíte volná odpoledne sami doma, nudou nebo jiným otravným způsobem, který vás
už nebaví. Vstup do DISklubu je „volný“, není podmíněn žádným poplatkem, slibem věrnosti, pravidelnou docházkou a tak dále. Zkrátka přijdete a jste tu. Tečka.
A co vám můžeme nabídnout?
Pomoc s:
• domácími úkoly
• při řešení osobních problémů (s kamarády, rodiči, školou)
• realizací nápadů a projektů jakéhokoli druhu
K dispozici máte:
• kulečník
• kalčo (stolní fotbal)
• venkovní hřiště (na fotbal, volejbal, tenis, vybíjenou)
• stolní tenis
• klubovnu
• horolezeckou stěnu
• pracovníka (či pracovníky), kteří jsou vám stále k dispozici
Co je možné: (dle zájmu mohou vzniknout nejrůznější aktivity), např.:
• výlety
• lyžařský kurz
• otevřené kroužky (divadlo, výrazový tanec, výtvarka, alter. hudba, noviny/časopisy…)
• velké promítání filmů (jeden páteční večer v měsíci)
• diskuze na téma
• velké i malé hry, bojovky, karneval, lampiónový průvod…
…zkrátka, přijďte se podívat sami (nebo se svými kamarády)
a uvidíte, bude-li se vám líbit…
Kde nás najdete a kdy:

pondělí – čtvrtek 13 h – 19 h • pátek 13 h – 22 h
V domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (kdo neví, ať se zeptá).

Svatováclavský
jarmark v Lukově
·koda, Ïe mûli Fry‰taãané v sobotu
29. záﬁí t.r. tolik hodnotn˘ch kulturních
akcí, Ïe mnozí nevûdûli, ãemu mají dát
pﬁednost, a tak nûkteﬁí nemohli na koncert, poﬁádan˘ v kostele ve Fry‰táku na
poãest 80.v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do
na‰eho mûsta, nebo zame‰kali I. roãník Svatováclavského jarmarku v Lukovû – na hradû.
Zde totiÏ jiÏ od skor˘ch hodin vládl ãil˘ ruch. Zástupci ãlensk˘ch obcí Regionu Zlínsko pﬁedstavovali své tradiãní v˘robky, lidová ﬁemesla, místní speciality.
Nechybûl ani doprovodn˘ program. Diváky jistû potû‰ilo vystoupení Gajdo‰Û
z Ka‰avy, krojovan˘ch dospûl˘ch zpûvákÛ ze Spytinova, divadelního souboru
dûtí z Lukoveãka a koncertního vystoupení moderní hudby s oblíben˘mi zpûváky. I Fry‰ták se pﬁedstavil vystoupením folklorního souboru Prameny s Pramínkem pod vedením pí uã. V. Kunstové. Dále jsme nabízeli úãastníkÛm vynikající koláãky, slané tyãinky. Paní Syptáková s dcerou Magdou pﬁedvádûly
paliãkování, pan J. Dofek zase medové
v˘robky.
Náv‰tûvníci mohli zdarma ochutnávat
speciality jednotliv˘ch obcí. A vûﬁte, samé dobroty nabízeli tﬁeba z Trnavy, Lukova, Lukoveãka, Bﬁeznice, Slu‰ovic,
a z dal‰ích obcí. Pﬁi ochutnávkách se
mohli dívat na v˘robu bﬁezov˘ch ko‰Èat,
v˘robu krpcÛ, pletení zvoneãkÛ, drátování kﬁehk˘ch pﬁedmûtÛ, tetování barevn˘ch ornamentÛ na tûlo apod.
Abych vás „navnadila“, zkuste tento
jednoduch˘ recept z Ka‰avy. Jmenuje se
Pampuchy – hÀupky • 1 kg syrov˘ch jemnû nastrouhan˘ch brambor, vymaãkáme
pﬁebyteãnou vodu, osolíme. Tûsto vykrajujeme lÏící a opékáme v rozpáleném sádle. /UÏ nyní mám plnou pusu laskomínÛ.
Je to bájeãnû kﬁupkavé/.

A je‰tû jeden zdrav˘ recept z Ka‰avy
Pohankové karbenátky • jeden a pÛl hrnku pohanky osolíme, uvaﬁíme do mûkka.
Potom ji umeleme na masovém ml˘nku,
aby dobﬁe drÏela pohromadû. Pﬁidáme 2
vejce, 2 strouÏky ãesneku, 1 cibuli, majoránku, kousek mletého uzeného masa ãi
uzeniny, osolíme. Ze smûsi tvoﬁíme malé
karbenátky, obalíme v mouce a usmaÏíme dozlatova. Je to bezvadné.

No a takov˘ch dobrot tam bylo „neurekom“. Bylo to nádherné odpoledne.
Podûkování patﬁí pánÛm hradním z Lukova, my‰leno tím radní a zastupitelé
Lukova a ostatní pﬁedstavitelé samospráv na‰eho regionu. Doporuãuji.
Nepromarnûte pﬁí‰tí rok druh˘ roãník!
SK
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Z P R Á V Y

Z

L U K O V E Č K A

MĚSÍC BOHATÝ NA UDÁLOSTI

• 22. 9. 2007 oslavili manÏelé Marie
a Rudolf Svaãinovi zlatou svatbu.
Pﬁejeme, aby si po dal‰í léta uÏívali
krásy Ïivota v kruhu sv˘ch dûtí, vnouãat, pﬁátel a spoluobãanÛ.
• 29. 9. 2007 se uskuteãnil Svatováclavsk˘ jarmark na hradû Lukov. âlenské obce Regionu Zlínsko zde pﬁedstavily své tradiãní v˘robky a místní specifika. Na‰e obec se prezentovala knihou
Lukoveãek-Historie obce, pohlednicemi, upomínkov˘mi balíãky v podobû keramického hrneãku se znakem obce,
nechybûly tyãinky a koláãky pana ¤ezníãka, med pana KﬁiÏky, perníãky paní
Kojecké a velmi dobrá slivovice. Neménû úspû‰né bylo i divadelní pﬁedstavení na‰ich dûtí „Perníkáﬁ Kornoutek“.
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EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Svatopluk Odstrãilík
Jan Hnátek
Ludvík Ko‰ut

80 let
60 let
80 let

NAROZENÍ
Jitka Ticháãková
Henrik van Neck
• 5. 10. 2007 jsme pﬁivítali na‰e nové malé obãánky Krist˘nu Vaﬁákovou a
Jitku Ticháãkovou. Holãiãkám pﬁejeme
hodnû ‰tûstí, lásky a úspû‰né první
krÛãky do Ïivota.
• 13. 10. 2007 Drakiáda – Aneb v‰e,
co lítá. Letos mûla b˘t drakiáda obohacena o ukázku leteck˘ch modelÛ, av‰ak
siln˘ vítr nedovolil letadélkÛm vzlétnout. Zato draci z nûj mûli radost. Tak
alespoÀ model terénního auta nám
ukázal, co dovede. Snad si sobotní odpoledne uÏili nejen draci, ale i dûti.

• 15. 10. 2007 v pondûlí nav‰tívili
na‰i obec Ing. Zdenûk ·kromach a pan
Josef Sm˘kal, poslanci za âSSD, kteﬁí

se Ïivû zajímali o dûní v na‰í obci, kladnû zhodnotili ãinnost obãanÛ a pﬁislíbili
pomoc pﬁi ﬁe‰ení nelehk˘ch úkolÛ.

SOS – poradna pro spotﬁebitele
Kontakty:
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvãí
pickova@spotrebitele.info, T.: 604 956 114

SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ âeské republiky (SOS), zaloÏené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové obãanské sdruÏení hájící zájmy spotﬁebitelÛ. Provozuje svá Spotﬁebitelská informaãní centra ve dvanácti krajích âR, informaãní spotﬁebitelsk˘ portál www.spotrebitele.info, vydává ti‰tûn˘ ãasopis ·tít spotﬁebitele a realizuje ﬁadu dal‰ích aktivit, zamûﬁen˘ch na zlep‰ení postavení spotﬁebitelÛ. Je ãlenem evropské spotﬁebitelské organizace BEUC i celosvûtové Consumers
International. Od roku 2003 je signatáﬁem Etického kodexu obãansk˘ch spotﬁebitelsk˘ch organizací; rejstﬁík signatáﬁÛ je pﬁístupn˘ na adrese kodex.spotrebitele.info.

I na letence je možné měnit jméno
Tisková zpráva ze dne 11. ﬁíjna 2007

SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ upozorÀuje na úãelové jednání vût‰iny leteck˘ch spoleãností, které odmítají zmûnit
jméno na letence cestujícího. Na tomto
administrativním omezení tratí spotﬁebitelé, kdyÏ si musí kupovat novou letenku ãi platit dodateãné poplatky za
poji‰tûní proti této neÏádoucí praktice.
StíÏnosti spotﬁebitelÛ, kteﬁí nenadále
pﬁed cestou letadlem onemocnûli a letecká spoleãnost odmítla pﬁepsat jméno na letence, protoÏe by mohl letût nûkdo jin˘, se také objevují mezi podnûty,
které SOS dostává. Proto zástupce
SOS anonymnû oslovil vût‰inu leteck˘ch pﬁepravcÛ, pﬁiãemÏ se ukázalo, Ïe
vût‰ina z nich zmûnu jména neumoÏÀuje. Nabízejí pouze zru‰ení pÛvodní letenky, byÈ storno poplatky dosahují nûkdy aÏ 100 %, a vystavení nové, jejíÏ cena je navíc obvykle vy‰‰í neÏ v dobû prvotního nákupu.
Letecké spoleãnosti se nûkdy odvolávají na ãlánek 29 Chicagské úmluvy
o mezinárodním civilním letectví, která
stanoví, Ïe letadlo kaÏdého smluvního

státu musí vézt s sebou mimo jiné seznam jmen cestujících, jakoÏ i míst jejich odletu a urãení. „Tento poÏadavek
vycházející z úmluvy je logick˘, ale nic
neﬁíká o tom, proã by nebylo moÏné urãit˘ ãas pﬁed odletem zmûnit jméno cestujícího. V dokladech, které letadlo
pﬁeváÏí, by pak samozﬁejmû bylo uvedeno jméno skuteãnû cestující osoby,“
ﬁíká mluvãí SOS Ivana Picková.
V pﬁípadû, Ïe si ale cestující kupuje
zájezd, jehoÏ souãástí je i letecká pﬁeprava, mÛÏe podle § 852f obãanského
zákoníku zmûnit jméno úãastníka zájezdu ve lhÛtû stanovené v‰eobecn˘mi obchodními podmínkami CK. „Je tedy jasné, Ïe zmûna moÏná je. Letecké spoleãnosti pouze objevily zpÛsob, jak pﬁijít
k penûzÛm v pﬁípadû, kdy pÛvodní cestující nemÛÏe letenku vyuÏít a ta tedy
propadne,“ dodává mluvãí.
Dal‰ím dÛkazem toho, Ïe lze takto
postupovat, jsou letecké spoleãnosti
Scandinavian Airlines, Aer Lingus a naprostá vût‰ina nízkonákladov˘ch pﬁepravcÛ. Tyto spoleãnosti totiÏ za popla-

tek (obvykle ve v˘‰i kolem 1000 korun)
zmûnu jména cestujícího umoÏÀují, a to
obvykle do 24 hodin pﬁed plánovan˘m
odletem, u nízkonákladov˘ch spoleãností pak nûkdy aÏ do 2 hodin pﬁed odletem.
SOS se obrátilo dopisem na âSA jako nejvût‰ího leteckého dopravce na
ãeském trhu, kter˘ tyto praktiky provádí s apelem na zmûnu pﬁístupu. Ve své
odpovûdi âSA svÛj postup obhajují
s tím, Ïe zmûnu jména cestujícího formálnû umoÏÀují, av‰ak za poplatek,
kter˘ mÛÏe dosáhnout aÏ 100 % ceny
letenky. âSA se odvolávají na nutnost
obrany pﬁed spekulativním pﬁeprodejem levnûj‰ích letenek. „Je s podivem,
Ïe nízkonákladoví dopravci, kteﬁí ãasto
nabízí akãní letenky i za cenu leti‰tních
poplatkÛ, tento problém nemají,“ upozorÀuje mluvãí a uzavírá: „SOS bude
usilovat o to, aby leteãtí dopravci
umoÏÀovali zmûnu jména cestujícího,
byÈ za poplatek pokr˘vající ve‰keré náklady související s touto zmûnou.“
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placená inzerce

Mistryně světa ve sportovním aerobiku
Silvie Galíková
Vás zve:

Přijďte si zacvičit
a formovat svou postavu!
Cvičení je zaměřeno na problematické partie:
břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí, následuje posilování
a závěr hodiny tvoří strečink.

VHODNÉ PRO VŠECHNY!
Každé pondělí od 22.10. 2007
ve Fryštáku, v tělocvičně ZŠ (vchod ze dvora),
od 18:00 do 19:00 hodin.
….když máš srdce zjihlé, když máš potíže
- cvičení místo židle a hudba pomůže...
Důvodů proč přijít je ale mnohem víc!
Těším se na Vás!!!

Info na tel.: 721 962 153
18
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VELKÉ KINO ZLÍN - LISTOPAD
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Zaãátky pﬁedstavení dennû v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

âtvrtek 1. 11. v 17 a v 19.30 hodin ART
4 MùSÍCE, 3 T¯DNY A 2 DNY
Rumunsko-2007-113 minut-titulky-premiéra-ArtCam-(15)
·okující pﬁíbûh dvou dívek za Ïeleznou
oponou…
ReÏie: Christian Mungiu vstupné 60 Kã

âtvrtek 15. 11. v 17 a v 19.30 h
ART
NEBE NAD BERLÍNEM
Nûmecko-1987-140 minut-tit.-AâFK-(15)
Pﬁíbûh dvou novodob˘ch andûlÛ, z nichÏ
jeden se vzdá vûãnosti kvÛli Ïenû a stává
se ãlovûkem...
ReÏie: Wim Wenders
vstupné 60 Kã

Pátek 2. – úter˘ 6. 11. v 17 hodin
PROBUZENÍ TMY
USA-’07-99 min.-tit.-prem.-Bontonfilm-(0)
Jen on se mÛÏe postavit temnotû, aby zachránil svût...
ReÏie: David L. Cunningham
vstupné 85 Kã

Pátek 16. – úter˘ 2O. 11. v 17 hodin
HVùZDN¯ PRACH
Velká Británie-2007-127 minut-ãesk˘ dabing-Bontonfilm-(12)
Pﬁíbûh, kter˘ stvoﬁila sama Fantazie...
V hl. rolích Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro
ReÏe: Matthew Vaughn
vstupné 80 Kã

Pátek 2. – úter˘ 6. 11. v 19.30 hodin
ZBOUCHNUTÁ
USA-2006-129 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(15)
Setkali se náhodou, vÛbec se k sobû nehodili – ov‰em ãekají spolu dítû... chytrá
komedie o hloupé situaci s Katherine
Heiglovou a Seth Rogenem v hl. rolích
ReÏie: Judd Apatow
vstupné 85 Kã
Pondûlí 5. 11. v 10 hodin
FKS
VLAJKY NA·ICH OTCÒ
USA-2006-132 minut-tit.WarnerBros-(12)
Citliv˘ pﬁíbûh o odvaze, pﬁátelství a obûti
v situaci váleãné vﬁavy…
ReÏie: Clint Eastwood
vstupné 25 Kã
Stﬁeda 7. 11.
KINO NEHRAJE
Ag. Velryba Zlín uvádí - GLENN MILLER
ORCHESTRA Svûtová hvûzda swingové
hudby míﬁí do Zlína! Zaãátek v 19 hodin
âtvrtek 8. 11. v 17 a v 19.30 hodin ART
SNùHOV¯ DORT
Velká Británie/Kanada-2006-112 min.-titulky-premiéra-HCE-(12)
Pﬁíbûh o lásce, pﬁátelství a neortodoxním
vztahu muÏe unikajícím své minulosti...
ReÏie: Mark Evans
vstupné 65 Kã
Pátek 9. – stﬁeda 14. 11. v 17 hodin
RATATOUILLE
USA-2007-animovan˘-110 minut-ãesk˘ dabing-Falcon-(0)
Miluje jídlo a rád by se stal kuchaﬁem.
Jaké jsou ale jeho ‰ance, kdyÏ je… krysa?
Vtipná komedie pro celou rodinu.
ReÏie: Brad Bird
vstupné 70 Kã
Pátek 9. – stﬁeda 14. 11. v 19.30 hodin
HRDINOVÉ A ZBABùLCI
USA-2007-tit.-premiéra-Bontonfilm-(12)
KdyÏ si nebude‰ stát za sv˘m, vÏdycky
prohraje‰ – Robert Redford, Meryl Streepová a Tom Cruise v hlavních rolích nejoãekávanûj‰ího politického thrilleru
ReÏie: Robert Redford
vstupné 85 Kã

Pátek 16. – úter˘ 2O. 11. v 19.30 hodin
POSLEDNÍ PLAVKY
âR-2007-90 minut-premiéra-Bioscop-(12)
Jarda Kuchaﬁ se Ïiví tím, Ïe pronajímá svÛj
byt. KaÏdé léto tak musí trávit u opu‰tûného rybníka, kde provozuje je‰tû opu‰tûnûj‰í bufet... Nová ãeská rozmarná komedie s Petrem âtvrtníãkem v hl. roli
ReÏie: Michal KrajÀák
vstupné 90 Kã
Stﬁeda 21. 11. ve 14 hodin
FKS
ZÁPISKY O SKANDÁLU
Velká Británie-2006-92 minut-titulkyBontonfilm-(15)
Podlehnout vá‰ni mÛÏe b˘t nebezpeãné...
ReÏie: Richard Eyre
vstupné 25 Kã
Stﬁeda 21. 11. v 17 a v 19,30 hodin
KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín uvádí:
OND¤EJ HAVELKA & MELODY MAKERS
Veãer v nûmÏ si publikum mÛÏe nechat zahrát jak˘koliv kus z repertoáru orchestru!
Zaãátek v 19 hodin
âtvrtek 22. 11. v 17 ve 20 hodin
ART
INLAND EMPIRE
USA/Polsko/Francie-2006-172 minut-titulky-premiéra-SPI-(15)
Pﬁíbûh o záhadû… Záhadû uvnitﬁ vnitﬁních
svûtÛ… Rozvíjející se kolem Ïeny… Îeny
zamilované a v nesnázích
ReÏie: David Lunch
vstupné 65 Kã
Pátek 23. – nedûle 25. 11. v 17 hodin
MÒJ VÒDCE: SKUTEâNù SKUTEâNÁ
SKUTEâNOST O ADOLFU HITLEROVI
Nûmecko-2007-96 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
V‰echno, co jste zatím o führerovi nevûdûli... kontroverzní komedie, která hned
po svém uvedení v nûmeck˘ch kinech vyvolala mimoﬁádnou vlnu mediálního zájmu…
ReÏie: Dani Levy
vstupné 85 Kã

Pátek 23. – nedûle 25. 11. v 19,30 hodin
DISTURBIA
USA-2007-105 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(15)
·mírovat sousedy se nevyplácí – mÛÏete
objevit temná tajemství, která mûla zÛstat
skryta pﬁed cel˘m svûtem, a v dÛsledku
toho vám pak pÛjde o Ïivot...
ReÏie: D. J. Caruso
vstupné 85 Kã
Pondûlí 26. – stﬁeda 28. 11. v 17 hodin
VÁ·E≈ A CIT
Velká Británie/USA-2007-120 minut-tit.premiéra-Bioscop-(12)
Vá‰niv˘ milostn˘ pﬁíbûh o skuteãném setkání mladé Jane Austenové a Toma
Lefroye, kter˘ pravdûpodobnû inspiroval
její nejvût‰í romány…
ReÏie: Julian Jarrold
vstupné 80 Kã
Pondûlí 26. – stﬁeda 28. 11. v 19.30 h
MÉ DRUHÉ JÁ
USA-2007-122 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Jodie Foster pátrá v newyorsk˘ch ulicích
na vlastní pûst po muÏích, kteﬁí brutálnû
zavraÏdili jejího snoubence...
ReÏie: Neil Jordan
vstupné 80 Kã
âtvrtek 29. 11. K I N O N E H R A J E
Agentura Velryba Zlín uvádí
KONCERT HANY ZAGOROVÉ
Pﬁíznivci „Haniãky písniãky“ se mohou tû‰it na spoustu hitÛ,
jak star‰ího data, tak na nov˘ singl Adieu.
Zaãátek v 19 hodin
Pá 30. 11. – út 4. 12. v 17 a v 19,30 h
BEOWULF
USA-2007-tit.-premiéra-WarnerBros-(12)
Legendární staroanglická hrdinská báseÀ
o mocném bojovníkovi Beowulfovi, kter˘
zabil svého démonického soka Grendela… nová verze Beowulfovy ságy pﬁekoná
v‰echny va‰e pﬁedstavy...
ReÏie: Robert Zemeckis vstupné 85 Kã

V SOBOTU V 15 HODIN
HRAJEME PRO DùTI
3. 11. – MAL¯ BLESK
- 63 minut, pásmo
10. 11. – KRAKONO·OVY POHÁDKY III.
- 71 minut, pásmo
17. 11. – SMOLÍâEK
- 63 minut, pásmo
24. 11. – SOBECK¯ OBR
- 60 minut, pásmo
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JUBILANTI

Ludmila Zelinková
Marie Rozsypalová
Andûla Chudárková
Josef Pisarsk˘
Anna Petﬁíková
Jiﬁí Kotas
Oldﬁich Petﬁík
Marie Jedliãková
Ladislav PeãeÀa
Pavla Ma‰láÀová
Alena Tala‰ová
Franti‰ka Macíková
Ladislav BaãÛvka

60
75
80
75
95
65
70
60
80
65
60
70
70

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

NAROZENÍ
Lucie Orsavová
Ondﬁej Brázda
Ema Dﬁevojánková
AlÏbûta Vajìáková
Matou‰ Polák

ÚMRTÍ

Rudolf Rozsypal ve vûku 74 let
Ludmila Mertová ve vûku 85 let

♥ZLATÁ

SVATBA

50 let od uzavﬁení sÀatku slaví
manÏelé IGNÁC A MARIE DOHNALOVI
z Fry‰táku.
Pﬁejeme hodnû ‰tûstí, rodinné pohody a hlavnû mnoho zdraví do dal‰ích spoleãn˘ch let.
***
Komise pro obãanské záleÏitosti
mûsta Fry‰táku pﬁipravuje vítání dûtí
do Ïivota na ãtvr tek 1.listopadu
2007 do obﬁadní sínû radnice.

NEZAPOMEŇTE
na výměnu OP
Îádost o vydání nového obãanského
prÛkazu musí obãané, kter˘ch se t˘ká
tﬁetí etapa v˘mûny, podat nejpozdûji do
30. listopadu 2007. Ve Zlínû sídlí pﬁíslu‰né pracovi‰tû v Pr‰tném, L. Váchy
602. Mohou tak uãinit kaÏd˘ pracovní
den. V pondûlí a stﬁedu od 8.00 do
17.00 hodin, v úter˘, ãtvrtek a pátek
potom od 8.00 do 14.00 hodin. Îádost
mohou podat také na kterémkoliv matriãním úﬁadu po území celé republiky.
Pokud obãané neprovedou zákonem
stanovenou v˘mûnu svého obãanského prÛkazu, mÛÏe jim b˘t uloÏena pokuta v pﬁestupkovém ﬁízení.

ZK zavede jednotnou čipovou kartu
Novou sluÏbu pro cestující v linkové autobusové dopravû, která zaãne fungovat od 1. listopadu a umoÏní pasaÏérÛm vyuÏívat jednotné ãipové karty u hlavních
dopravcÛ na území regionu, pﬁipravil Zlínsk˘ kraj ve spolupráci s Koordinátorem
veﬁejné dopravy.
Ve Zlínském kraji je v souãasné dobû asi 100 tisíc drÏitelÛ ãipov˘ch karet pro
autobusovou linkovou dopravu, kteﬁí tyto karty pouÏívají k placení jízdného. Platbu
v‰ak mohli dosud uskuteãnit jen u toho dopravce, kter˘ jim tuto kartu vydal. Od listopadu bude zavedena nová jednotná ãipová karta vãetnû moÏnosti jejího nabití
u více dopravcÛ bez ohledu na to, kdo je jejím vydavatelem.
Kartou mohou cestující uplatnit na v‰ech linkách zapojen˘ch dopravcÛ vãetnû linek dálkov˘ch. Do systému budou od 1. 11. 2007 zapojeni následující autobusoví
dopravci: âSAD Vsetín a.s, âSAD Uherské Hradi‰tû a.s., KRODOS BUS a.s. (âSAD
KromûﬁíÏ) a Karel Housa – Housacar. V nejbliÏ‰ích mûsících se do systému pﬁipojí
také KromûﬁíÏské technické sluÏby. Pﬁedpokládá se, Ïe po zavedení ãipov˘ch karet
na MHD ve Zlínû to bude také Dopravní spoleãnost Zlín – Otrokovice. Systém bude
otevﬁen i pro dal‰í dopravce, kteﬁí do nûj budou moci pﬁistoupit, pokud budou splÀovat pﬁíslu‰né technické parametry.
www.kr-zlinsky.cz
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