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P¤EDBùÎN¯ PROGRAM OSLAV
650. v˘roãí první zmínky o Fry‰táku
• nedûle 10. 9. 2006 - vernisáÏ v˘stavy o Fry‰táku
• pondûlí 11. 9. 2006 - beseda s prohlíÏením archivních materiálÛ
• úter˘ 12. 9. 2006 - koncert duchovní hudby a poezie
• stﬁeda 13. 9. 2006 - filmov˘ veãer
• ãtvrtek 14. 9. 2006 - den folklóru
• pátek 15. 9. 2006 - divadelní veãer
• sobota 16. 9. 2006 - ﬁemeslnické
trhy, taneãní zábava
• nedûle 17. 9. 2006 - promenádní
koncert, slavnostní m‰e svatá
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 4/200 ze dne 6. bﬁezna 2006 (V˘bûr)
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o zaji‰tûní vzdûlávací akce mezi MF a âesk˘m vysok˘m uãením technick˘m v Praze – Fakultou architektury, Thákurova 7,
166 43 Praha 6, Iâ 68407700, DIâ
CZ68407700, zast. Mgr. Ivanem Va‰ínem, pro zvlá‰tní odbornou zpÛsobilost
na úseku územ. plánov. pro Ing. arch. J.
Kudûlku a povûﬁ. starostu podpisem
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor
k umístûní penûÏního bankomatu mezi
MF a âeská spoﬁitelna, a. s., se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Iâ 452
44782, DIâ CZ 45244782, zast. Ing. J.
Davidem a Ing. J. ·laufovou, kter˘m se
mûní pﬁíloha ã. 7 – Evidenãní list.
• RMF bere na vûdomí cenovou nabídku
na projekãní práce na akci „Roz‰íﬁení
hﬁbitova ve Fry‰táku“ od fy Atelier ADDO, s. r. o., ·tefánikova 167, 760 01
Zlín, zast. Ing. arch. Jarosl. Habartou.
• RMF schvaluje uzavﬁení SOD mezi MF
a fou PROKO, s. r. o., Neubuz 36, 763
15 Slu‰ovice, IâO 46346520, zast. Ing.
R. Bajzou, za úãelem zaji‰tûní dodavatele DSP na IA Stavební úpravy a roz‰íﬁení Hﬁbitova Fry‰ták a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí dokument
Posouzení stavu jírovce u kostela sv.
Mikulá‰e Fry‰ták, zpracovan˘ projekãní
a poradenskou kanceláﬁí pro zahradní
a krajináﬁskou tvorbu Florart Uhersk˘
Brod.
• RMF ukládá OSMM zajistit dodavatele
pﬁíslu‰ného navrhovaného opatﬁení pro

zabezpeãení stromu a ochrany chodcÛ
i stavby kostela.
• RMF bere na vûdomí zprávu o kontrole hospodaﬁení Mateﬁské ‰koly Fry‰ták,
okres Zlín, p. o., za období 01/2005 –
12/2005.
• RMF na základû svého usnesení ã. R
12/2005 b. 3 ze dne 08. 08. 2005
schvaluje uplatnûní objednávky ve
smyslu SOD ã. 001/01/06 na zhotovení díla Zpracování geometrick˘ch plánÛ
skuteãného rozsahu staveb silnic II.
a III. tﬁídy na území Zlínského kraje
2006 a schvaluje úhradu pﬁíslu‰ného
pomûru ãásti nákladÛ t˘kající se m. ã.
Vítová a povûﬁuje starostu podpisem této objednávky.
• RMF bere na vûdomí Ïádost MUDr.
Evy Pavlákové o provûﬁení stavu sociálního zaﬁízení.
• RMF ukládá ved. OSMM a Mgr. S.
Knedlové provûﬁit stav sanitární techniky ve zdravotním stﬁedisku Fry‰ták.
• RMF bere na vûdomí v˘sledky projednání stíÏnosti p. J. Manìáka, Fry‰ták,
ve vûci bezpeãnosti provozu na silnici
II/490 na ul. Hole‰ovská v úseku autobusové zastávky bez pﬁipomínek .
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 21/2005 bod 12 ze dne 21. 12.
2005 schvaluje pronájem ãásti mûst.
poz. p.ã. 15 v k.ú. Horní Ves Fry‰táku,
o v˘m. 330 m2 pí M. Kalové - Dostálové.
• RMF schvaluje uzavﬁení nájemní
smlouvy mezi MF a pí M. Kalovou –
Dostálovou, Fry‰ták, za úãelem pronájmu ãásti mûst. poz. p.ã. 15 v k.ú. Horní
Ves Fry‰táku, na dobu neurãitou s tﬁí-

mûsíãní v˘povûdní lhÛtou a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí informace starosty ve vûci pﬁípravy (moÏné zmûny
technologického postupu) IA Oprava ul.
Hornoveská – III. etapa.
• RMF ukládá starostovi aktualizovat
nabídku upomínkov˘ch pﬁedmûtÛ u tkanin pouze v materiálu bavlna.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dohody
o podmínkách zﬁízení stavby ã. 004/2006
u stavby Úprava silnice II/490 Fry‰ták Îabárna mezi MF a ¤SZK, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, Iâ 70934860,
zast. Ing. B. Mal˘m, ﬁeditelem, a Zlínsk˘m krajem, tﬁ. T. Bati 21, 761 90 Zlín
a pov. starostu podpisem této Dohody.
• RMF ru‰í své usnesení ã. R 4/2005
bod 4 ze dne 04. 05. 2005.
• RMF bere na vûdomí IS MF ã. 3/2006
– Systém zpracování úãetnictví, obûh
úãetních dokladÛ a provádûní hospodáﬁsk˘ch a bankovních dispozic.
• RMF ukládá OSMM zajistit úpravu
ãásti místnosti archivu ã. 302 na kanceláﬁ vã. potﬁebného doplnûní nábytkem
a standardní kanceláﬁskou technikou.
• RMF vzala na vûdomí zápis z jednání
‰kolské komise ze dne 13. 02. 2006
vã. návrhÛ na ﬁe‰ení prostor a pracovních míst.
• RMF nesouhlasí se zv˘‰ením poãtu
pracovníkÛ MûK Fry‰ták na 2 osoby
v plném pracovním úvazku.
• RMF bere na vûdomí pﬁedpokládané
finanãní kr ytí vzpomínkov˘ch akcí
k 650. v˘roãí MF pro pﬁípravu Ïádosti
o státní dotaci MK âR.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 3/2006 ze dne 15. bﬁezna 2006 (V˘bûr)
• ZMF schvaluje zmûnu zﬁizovací listiny
M· Fry‰ták, okres Zlín, p. o., ze dne
07. 10. 2002, s úãinností dnem 16.
03. 2006 a ukládá ved. ESO zajistit ve
zﬁizovací listinû pﬁíspûvkové organizace
zmûnu takto: V ãl. V bod 1 - vymezení
majetku se upravuje takto: „Z majetku
ve vlastnictví zﬁizovatele dle v˘pisu
z evidence nemovitostí KÚ Fry‰ták se
pronajímá pﬁíspûvkové organizaci M·F
nemovit˘ majetek, kter˘ jí byl pÛvodnû
ke dni 01. 01. 2003 bezplatnû svûﬁen
do správy“.
• V ãl. VI bodu 1 se ru‰í první vûta a
nahrazuje se novu ve znûní: „Budovy,
haly a stavby ve vlastnictví MF se pﬁíspûvkové organizaci pronajímají na zá-
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kladû nájemní smlouvy, a to za 1,- Kã za
kalendáﬁní rok. Ve‰ker˘ ostatní majetek
se svûﬁuje pﬁíspûvkové organizaci do
správy.“
• V ãl. VI bodu 4 se v první vûtû za slova „Pﬁíspûvková organizace je povinna
se o svûﬁen˘“ vkládají slova „a pronajat˘“. V poslední vûtû za slova „na svûﬁeném“ vkládají slova „a pronajatém“.
• V ãl. VI bodu 4 vûta druhá novû zní:
„Pﬁíspûvková organizace musí majetek
pojistit proti riziku po‰kození a zniãení
Ïivelní událostí vã. povodnû a záplavy,
proti riziku odcizení a vandalismu obecnû, mimo pronajatého nemovitého majetku od zﬁizovatele, kter˘ poji‰Èuje zﬁizovatel, a ve‰kerá pojistná plnûní ply-

noucí z tohoto poji‰tûní bez zbyteãného
odkladu pouÏít k obnovû majetku“.
• V ãl. VI bodu 5 se v první vûtû za slova „Pﬁíspûvková organizace je povinna
svûﬁen˘“ vkládají slova „a pronajat˘“.
• V ãl. VI bodu 6 se v první vûtû za slova „BûÏnou údrÏbu a opravy svûﬁeného
movitého a“ vkládá slovo „pronajatého“.
• ZMF povûﬁuje RMF pronájmem majetku (budovy, haly a stavby) M·F za 1,Kã/rok.
• ZMF schvaluje zmûnu zﬁizovací listiny
Z· Fry‰ták, okres Zlín, p. o., ze dne 7.
10. 2002, s úãinností dnem 16. 3.
2006 a ukládá ved. ESO zajistit ve zﬁizovací listinû pﬁíspûvkové organizace
zmûnu takto:

FRY·TÁCKÉ LISTY 4/2006

- v ãl. V bod 1 - vymezení majetku se
upravuje takto: „Z majetku ve vlastnictví
zﬁizovatele dle v˘pisu z evidence nemovitostí KÚ Fry‰ták se pronajímá pﬁíspûvkové organizaci Z·F nemovit˘ majetek,
kter˘ jí byl pÛvodnû ke dni 1. 1. 2003
bezplatnû svûﬁen do správy“
- v ãl. VI bodu 1 se ru‰í první vûta a nahrazuje se novu ve znûní: „Budovy, haly
a stavby ve vlastnictví Z·F se pﬁíspûvkové organizaci pronajímají na základû
nájemní smlouvy, a to za 1,- Kã za kalendáﬁní rok. Ve‰ker˘ ostatní majetek
se svûﬁuje pﬁíspûvkové organizaci do
správy.“
- v ãl. VI bodu 4 se v první vûtû za slova
„Pﬁíspûvková organizace je povinna se
o svûﬁen˘“ vkládají slova „a pronajat˘“.
V poslední vûtû za slova „na svûﬁeném“
vkládají slova „a pronajatém“.
- v ãl. VI bodu 4 druhá vûta novû zní:
„Pﬁíspûvková organizace musí majetek
pojistit proti riziku po‰kození a zniãení
Ïivelní událostí vã. povodnû a záplavy,
proti riziku odcizení a vandalismu obecnû, mimo pronajatého nemovitého majetku od zﬁizovatele, kter˘ poji‰Èuje zﬁizovatel, a ve‰kerá pojistná plnûní plynoucí z tohoto poji‰tûní bez zbyteãného
odkladu pouÏít k obnovû majetku“.
- v ãl. VI bodu 5 se v první vûtû za slova
„Pﬁíspûvková organizace je povinna svûﬁen˘“ vkládají slova „a pronajat˘“.
- v ãl. VI bodu 6 se v první vûtû za slova
„BûÏnou údrÏbu a opravy svûﬁeného movitého a“ vkládá slovo „pronajatého“.
• ZMF povûﬁuje RMF pronájmem majetku (budovy, haly a stavby) Z·F za 1,Kã/rok.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/01/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a Domem Ignáce Stuchlého
FRY·TÁK, zast. Mgr. Janem Komárkem,
P.I. Stuchlého 26/27, 763 16 Fry‰ták,
IâO 67026346, na Hudební festival
DISfest ve v˘‰i 6.000,- Kã a povûﬁuje
starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/02/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a Obãansk˘m sdruÏením Z kola
ven , zast. Petrem Hala‰tou, nám. Míru
386, 763 16 Fry‰ták, IâO 70841454,
na ãinnost âajovny – Múzického klubu
ve v˘‰i 30.000,- Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/03/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a SdruÏením pﬁátel lidové kultury
Ka‰ava, zast. Evou Koãiãkovou, ·tefánikova 91, 760 01 Zlín, IâO 46311
360, na úhradu nákladÛ spojen˘ch s úãastí ãlenÛ souboru Fry‰táãek na vystoupeních a soutûÏích ve v˘‰i 15.000,Kã a povûﬁuje starostu podpisem této
Smlouvy.

• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/04/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a ZO âeského svazu vãelaﬁÛ, zast.
Ing. Jiﬁím Dofkem, Kvapilova 300, 763
16 Fry‰ták, IâO 00434868, na ãinnost
vãelaﬁského krouÏku mládeÏe ve
Fry‰táku ve v˘‰i 13.000,- Kã a povûﬁuje
starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/05/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a TJ Fry‰ták – oddíl kopané, zast.
Vratislavem Rudolfem, Zlínská 260,
763 16 Fry‰ták, IâO 65792157, na ãinnost mládeÏnického oddílu kopané ve
v˘‰i 35.000,- Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/06/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a Bronislavem RÛãkou, Vítová 43,
763 16 Fry‰ták, na úhradu nákladÛ
spojen˘ch se závody psích spﬁeÏení ve
v˘‰i 10.000,- Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/07/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a Svazem skautÛ a skautek âR –
oddíly ve Fry‰táku, zast. Bedﬁichem
Bûlákem, Horní Ves 5, 763 16 Fry‰ták,
na úhradu nákladÛ spojen˘ch s organizací letního tábora ve v˘‰i max. 30,Kã/os/den a povûﬁuje starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/08/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a Svazem skautÛ a skautek âR –
oddíly ve Fry‰táku, zast. Bedﬁichem
Bûlákem, Horní Ves 5, 7963 16
Fry‰ták, na ãinnost oddílÛ ve Fry‰táku
ve v˘‰i 20.000,- Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/09/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a World Association of Karate
Jutsu, zast. Karlem Bor‰ekem, P. O.
BOX 215, 761 01 Zlín, IâO 26596679,
na ãinnost oddílu Karate Jutsu Fry‰ták
ve v˘‰i 5.000,- Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/10/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a Folklórním sdruÏením Prameny,
zast. Vlastou Kunstovou, nám. Míru 2,
763 16 Fry‰ták, IâO 26542307, na
úhradu nákladÛ spojen˘ch s nahrávkou
a vydáním hudebního nosiãe ve v˘‰i
30.000,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã.
G/11/2006 o poskytnutí NI dotace mezi MF a OS ZO âSOP Ekocentrum âtyﬁlístek, zast. Mgr. Pavlou Davidovou,
Pﬁíluky 2, 760 01 Zlín, IâO 65793099,
na ãinnost ekologick˘ch v˘ukov˘ch programÛ v Z· Fry‰ták ve v˘‰i 10.000,- Kã
a pov. starostu podpisem této Smlouvy.

• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã. G
12/2006 o poskytnutí NI dotace mezi
MF a OS TOM âern˘ delfín ã. 19066,
zast. Radkem Slovákem, B. Bakaly
223, 763 16 Fry‰ták, IâO 70261539,
na úhradu nákladÛ spojen˘ch s organizací turistick˘ch závodÛ ve v˘‰i 10.000,Kã a povûﬁuje starostu podpisem této
Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã. G
13/2006 o poskytnutí NI dotace mezi
MF a OS TOM âern˘ delfín ã. 19066,
zast. Radkem Slovákem, B. Bakaly
223, 763 16 Fry‰ták, IâO 70261539,
na úhradu nákladÛ spojen˘ch s organizací letního tábora ve v˘‰i max. 30,Kã/os/den a povûﬁuje starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã. G
14/2006 o poskytnutí NI dotace mezi
MF a Spedbike Team Fry‰ták, zast. Ing.
Karlem Kuãn˘m, Pﬁíãná ã. 210, 763 16
Fry‰ták, na ãinnost cyklistického oddílu
ve v˘‰i 15.000,- Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã. G
15/2006 o poskytnutí NI dotace mezi
MF a p. Radomírem Janu‰kou, Ke
Skalce 125, 763 16 Fry‰ták, na podporu ãinnosti syna Ondﬁeje v motokárovém sportu ve v˘‰i 3.000,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã. G
16/2006 o poskytnutí NI dotace mezi
MF a p. Josefem Ná‰elem, Osvobození,
763 16 Fry‰ták, na podporu ãinnosti syna Luká‰e v motokárovém sportu ve v˘‰i 3.000,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy ã. G
17/2006 o poskytnutí NI dotace mezi
MF a p. ZbyÀkem Sedláﬁem, 763 16
Fry‰ták, na podporu ãinnosti v motokárovém sportu ve v˘‰i 3.000,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy ã. G
1812006 o poskytnutí NI dotace mezi
MF a Spolkem pﬁátel hradu Lukova, zastoupen˘m pﬁedsedou Ing. Jiﬁím Holíkem, adresa Hradská 280, 763 17
Lukov, IâO 49158295, bank. spojení
1406983339/0800, ve v˘‰i 10.000,Kã a povûﬁuje starostu podpisem této
Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí NI dotace mezi MF a sdruÏením
Dechová hudba Fry‰tácká Javoﬁina, zastoupená Liborem Miklem, Kotûrova
1675, 760 01 Zlín , IâO 68688181, ve
v˘‰i 30.000,- Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této Smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí NI dotace mezi MF a organizací
DÛm Ignáce Stuchlého, zastoupen˘m
panem Mgr. Janem Komárkem, ﬁedite-
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lem, ul. P. I. Stuchlého 26/27, 763 16
Fry‰ták, IâO 67026346, na ãinnost nízkoprahového zaﬁízení mládeÏe ve v˘‰i
100.000,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
ke SOD mezi MF a fou RAPOS Hole‰ov,
s. r. o., Nerudova 325, 769 01 Hole‰ov,
zast. Ing. P. Vlãkem a J. ·evãíkem, jednateli spoleãnosti, IâO 25504487, DIâ
CZ25504487, pro dílo „Stavební úpravy
restaurace ·enk“ v Horní Vsi – zmûna
ceny za dílo, která se stanovuje novû na
celkovou v˘‰i 717.391,50 Kã vã. DPH
a povûﬁuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 1/2006 – b. 7c) schvaluje prodej
mûst. pozemkÛ p. ã. 13 k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, zastavûná plocha a nádvoﬁí, o v˘m. 518 m2, a p. ã. 14 k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, zahrada o v˘m.
156 m2, oba zapsány LV ã. 10001 pro
obec Fry‰ták, fû FIROTHERM spol. s r.
o., Sportovní ã. 397, 763 16 Fry‰ták,
Iâ 25325914, zast. Robertem Filákem.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 1/2006 – b. 7c) schvaluje uzavﬁení
kupní smlouvy mezi MF a fou FIROTHERM spol. s r. o., Iâ 25325914, zast.
Robertem Filákem, Sportovní ã. p. 397,
763 16 Fry‰ták, jednatelem spoleãnosti, za úãelem prodeje mûst. pozemkÛ p.
ã. 13 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zastavûná plocha a nádvoﬁí, o celkové
v˘m. 518 m2, a p. ã. 14 k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, zahrada, o celkové v˘m.
156 m2, oba zapsány na LV ã. 10001
pro obec Fry‰ták u Katastrálního úﬁadu
pro Zlínsk˘ kraj a povûﬁuje starostu podpisem této kupní smlouvy s taxativním
vymezením tûchto podmínek:
a) platba smluvené ceny za oba pozemky bude provedena do 30 dnÛ od podpisu kup smlouvy;
b) stavba polyfunkãního domu na koupen˘ch pozemcích bude provedena dle
PDSP zpracované Ing. arch. Bádalem z
ãervna 2005 a pﬁipomínek úãastníkÛ
staveb. ﬁízení;
c) stavba bude provedena ve smyslu SP
ã. 37/2005 ze dne 18. 8. 2005, ã. j. V
1671/2005/ Ing. K/· – 329;
d) o kolaudaci stavby bude poÏádáno
v návaznosti na SP ã. 37/2005 ze dne
18. 08. 2005, ã. j. V 1671/2005/Ing.
K/· – 329;
e) odkup PDSP na stavbu domu provede od p. S. Matochy stavebník fa FIROTHERM, zast. R. Filákem osobnû;
f) Pﬁevod obou pozemkÛ do vlast. stavebníka zajistí MF po zastﬁe‰ení hrubé
stavby.
• ZMF bere na vûdomí jednání starosty
se zástupci ¤SD âR, závod Brno, ve vû-
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ci zámûru pﬁípadného pﬁevzetí akce stavebního díla:
C 122 – Úprava MK „pravobﬁeÏní“/
Fry‰ták Dolní Ves
C 123 – Úprava MK Pﬁehradní / Fry‰ták
Dolní Ves
C 361 – Úprava kanalizace DN 400
v km 17,130
C 432 – Úprava VO – ulice Pﬁehradní /
km 17,240
C 436 – Úprava VO – ulice Dolnoveská
/ km 17,100
C 435 – Úprava místního rozhlasu ul.
Dolnoveská / km 17.100
C 160 – Polní cesta Sovárna
C 161 – Polní cesta Kuãovanice
C 162 – Polní cesty Îabárna
C 163 – Polní cesty v k. ú. Dolní Ves /
Fry‰táck˘ potok
C 164 – Polní cesty v k. ú. Dolní Ves /
Za humny
C 166 – Polní cesta Fry‰táck˘ potok
C 219 – Most na polní cestû C 160
pﬁes R49
C 221 – Most na polní cestû C 161
pﬁes R49 / Îabárna – Kuãovanice
C 230 – Most na PC 162 pﬁes pﬁítok
Fry‰táckého potoka
C 231 – Most na PC pod 224 pﬁes pﬁítok Fry‰táckého potoka
C 232 – Most na PC pﬁes pﬁítok
Fry‰táckého potoka (ZDV Fry‰ták).
• ZMF neschvaluje prodej ãásti mûstského pozemku p.ã. 383/30 k.ú Horní
Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, ostatní
plocha, manÏ. Jurãíkov˘m, Hutky.
• ZMF ke dni 16. bﬁezna 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûst.
pozemku p. ã. 915/2, k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 225 m2, a to dle
pﬁedloÏeného návrhu pí Jindﬁi‰ce MaroÀové, Zlínská 241, Fry‰ták, a to za cenu ne niÏ‰í neÏ je cena stanovená znaleck˘m posudkem, a uzavﬁít s ní smlouvu o prodeji ãásti tohoto pozemku (GP
objednává a náklady spojené s jeho vyhotovením hradí Ïadatel pí Jindﬁi‰ka
MaroÀová).
• ZMF bere na vûdomí stanovisko právníka mûsta k jednání ve vûci poÏadavku
Ing. Radoslava Mlãocha – vrácení poz.
p. ã. 529 k. ú. Fry‰ták, o v˘m. 82 m2 .
• ZMF zamítá Ïádost Ing. R. Mlãocha
o bezúplatn˘ pﬁevod mûst. pozemku p.
ã. 529 k. ú. Fry‰ták, o v˘m. 82 m2, do
jeho vlastnictví.
• ZMF ke dni 16. bﬁezna 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodeje ãásti
mûst. pozemku p. ã. 419 k. ú. Horní
Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, ostatní
plocha, o v˘m. 9 m2, manÏ. I. a J.
Ko‰ákov˘m, Zlín, za úãelem vypoﬁádání
majetkoprávních vztahÛ, za cenu ne niÏ‰í neÏ je cena znal. posudku a uzavﬁít
s nimi smlouvu kupní smlouvu.

• ZMF ukládá starostovi zajistit doﬁe‰ení kanalizaãní vpustû na mûst. pozemku
p. ã. 190/2 k. ú. Fry‰ták.
• ZMF ukládá starostovi zajistit vypracování znaleckého posudku na smûÀované pozemky za úãelem stanovení doplatku rozdílu smûÀovan˘ch metrÛ - investiãní akce koridoru pro MK Za Hﬁbitovem.
• ZMF bere na vûdomí probíhající jednání v˘bûrové komise za úãelem v˘bûre
dodavatele IA MF Oprava MK a kanalizace Vylanta.
• ZMF schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, zástupce mûsta
Fry‰táku na ﬁádnou VH VaK Zlín, která
se koná dne 28. 03. 2006, místostarostu R. Orsavu, bytem Fr y‰ták, Ke
Skalce 132, a povûﬁuje ho plnou mocí
jednat v zájmu MF v souladu s men‰inov˘mi akcionáﬁi Otrokovice, Slaviãín
a Lukov.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo ã. 25114 na realizaci IA Rekonstrukce veﬁejného osvûtlení na ulici
Osvobození - Fry‰ták mezi MF a fou EC
– Invest, s. r. o., Svûtlov 91, 763 02
Zlín 4, IâO 25342797, DIâ CZ25342
797, zast. L. Ondrou, jednatelem spoleãnosti, a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
KV.
• Zpráva FV nebyla pﬁedloÏena.
• ZMF bere na vûdomí zprávu místostarosty z jednání VH SSVF ze dne 10. 2.
2006.
• ZMF ukládá MS jednat o smûnû ãásti
singulár. podílu mûsta za pozemky v lokalitû kolem Tovární ulice.
• ZMF schvaluje poskytnutí penûÏitého
daru - finanãního pﬁíspûvku na poﬁízení
aktivního mechanického invalidního vozíku pro zdravotnû postiÏeného ZdeÀka
·afáﬁe.
• ZMF schvaluje RO ã. 2/2006.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí penûÏitého daru - finanãního
pﬁíspûvku na poﬁízení aktivního mechanického invalidního vozíku pro zdravotnû postiÏeného ZdeÀka ·afáﬁe mezi
manÏeli M. a Z. ·afáﬁov˘mi, Fry‰ták
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF neschvaluje úãast MF v Projektu
zabezpeãení integrace azylantÛ.
• ZMF schvaluje konání závodÛ horsk˘ch kol ve dnech 30. 4. 2006 a 1. 5.
2006 na mûstsk˘ch pozemcích p. ã. PK
232/1, 232/3, 233 a 239 ve vlastnictví mûsta Fry‰táku.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí dotace mezi MF a NNO Skauti
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ve v˘‰i 9 tis. Kã a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF ukládá organizátorÛm Lobinova
závodu uvést na pozvánkách text „za finanãní podpory mûsta Fry‰táku“.
• ZMF schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zák. ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v plat. znûní, a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zák. ã. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním
ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zadání ke zmûnû ã. 10
Územního plánu SÚ Fry‰ták jako závazn˘ podklad pro zpracování návrhu zmûny ã. 10 a ukládá starostovi obce zajistit poﬁízení návrhu zmûny ã. 10 Územního plánu SÚ Fry‰ták, u MûÚ Fry‰ták,
odboru v˘stavby.
• ZMF bere na vûdomí informace
o technick˘ch a ekonomick˘ch podmínkách poskytnutí dotace na poﬁízení hasiãské techniky;
• ZMF souhlasí se zaji‰tûním V¤ na zaji‰tûní dodavatele mobilní poÏární techniky Mgr. M. âernou.
• ZMF schvaluje podání odvolání proti
rozhodnutí ãj. MMZL 18548/2005
OÎPaZ ve vûci závazného stanoviska
k zásahu do VKP v lokalitû Lesní ãtvrÈ.
• ZMF schvaluje RO ã. 3/2006.
• ZMF schvaluje RO ã. 4/2006.

Knižní novinky v Městské knihovně
„pro posílení
tělesného i duševního zdraví čtenářů“
Bickelová, G.: Kouzla z bylinkové zahrádky 1. Elixíry, ãaje, masti a pasty /P., JAN
VA·UT 2005/;
Einzig, M. J. - Hart, T. H.: Domácí lékaﬁ pro rodiãe. Základní pomoc dûtem /P.,
Portál 2005/;
Havlová, S.: Jak to v‰echno zvládnu? Domácnost, zahradu, pevné zdraví a pﬁíjemn˘ vzhled / P., MOTTO 2003/;
Hayová, L. L. : Milujte své tûlo. Praktická kniha pozitivních prohlá‰ení, která vám
pomohou milovat a ocenit vlastní tûlo /P., Pragma/;
Hewitt,W. W.: Duchovní rozvoj pro zaãáteãníky. Snadn˘ návod, jak uvolnit a rozvinout ‰est˘ smysl. /P., BETA 2004/;
Holoubková, M.: O svém Ïivotû si rozhodujeme sami /P., Vydavatelství M.
Holoubkové 2003/;
DOLPHINA: Bﬁi‰ní tanec. Ladn˘ pohyb pro krásu Ïenského tûla i sebevûdomí /P.,
Euromedia Group - Ikar 2005/;
MandÏuková,J.: Co jíst, kdyÏ... Praktick˘ domácí lékaﬁ /Bene‰ov, Start 03/;
Nitschová,C.: Máma je nejlep‰í lék /P., Euromedia Group - Ikar 2005/;
Scott-Mancrieffová, Ch.: Oãistné kúry pro zdraví /P., Euromedia Group - Ikar
2005/;
Too, L.: Feng - ‰uej. 168 zpÛsobÛ, jak dodat harmonii svému domovu /P.,
Euromedia Group - KniÏní klub 2005/;
Vrábková,H.: Co vûdûly na‰e babiãky a co jsme my zapomnûli. Abecednû ﬁazené,
provûﬁené, vtipné a uÏiteãné rady pro v‰echny pﬁíleÏitosti
Po dlouhé zimû a s pﬁicházejícím jarem mÛÏete ãerpat rady i z ãasopisÛ:
Zdraví, Na‰e krásná zahrada, Zahrádkáﬁ, Chataﬁ-chalupáﬁ, Praktická Ïena.

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
na jednotlivá stanoviště
při jarním úklidu zahrádek ve Fryštáku
Stﬁeda 19. 4. 2006

âtvrtek 20. 4. 2006

Pátek 21. 4. 2006

Sobota 22. 4. 2006

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

hostinec u ÎákÛ
u Lepy
u autobus. toãny v Dolní Vsi
na Pﬁehradní ulici

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

u ·pice
u autobus. toãny v Horní Vsi
Horní Ves – Mexiko u lesa
u HorÀanky

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

na Komenského za ãinÏáky
u Sokolovny
na Spojovací ul. u vodojemu
Vítová u obchodu

1.
2.
3.
4.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

Suché
Lukovské
Îabárna u Dﬁevopodniku
Hole‰ovská - u budovy ZDV

UpozorÀujeme obãany, Ïe do kontejnerÛ mohou umístit pouze odpad ze zahrádek, tj. trávu, listí, rostliny, ovoce, zeleninu apod.
Pro bliÏ‰í informaci: kontejnery budou pﬁistaveny ve stanoven˘ den mezi 11– 13
hod. Odvoz bude proveden následující den ráno mezi 7–10 hod.
Vyﬁizuje: Radek Stiskálek, telefon 577 911 221

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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Na prahu dějin
V dobách pravûku a stﬁedovûku byla Fry‰tácká brázda, jak tento prostor nazvali geologové, pokr yta
hust˘mi lesy. Archeologické nálezy
dosvûdãují, Ïe se tu od neolitu (5 aÏ
3 tisíce let pﬁed Kristem) zaãali
usazovat první obyvatelé. Zemûdûlci a pastevci pﬁicházeli z Pomoraví
a vytvoﬁili pomûrnû velkou lokalitu v prostoru Skalka u obce
Racková. Z tohoto ohniska se postupnû s pﬁib˘vající populací
odpoutávaly men‰í skupinky, které vyhledávaly nová místa
k obÏivû. Putovali vût‰inou podél tehdy bujn˘ch potokÛ.
Hledali prameny pitné vody a moÏnost k vytvoﬁení prvních políãek ãi pastvin. Jedna z drobn˘ch komunit se usadila na
stﬁedním toku Janu‰tice (Fry‰táckého potoka), jiné na‰ly závûtﬁí na bﬁezích potÛãkÛ, které protékají Fry‰táckou brázdou.
Tyto pravûké osady, vyuÏívající k v˘robû pﬁíbytkÛ dostupného
materiálu v okolí, byly doslova utopeny v nekoneãn˘ch hlubok˘ch lesích, jejichÏ zbytky lemují Fry‰táckou brázdu dodnes.
V 19. století tvoﬁily lesy hradbu smûrem k Hole‰ovu, dnes
jsou tu lány polí. Bylo tu pomezí mezi rovinatou Hanou a hornat˘m Vala‰skem. Také smûrem ke Zlínu se táhlo pásmo lesÛ. Jeho náznaky vidíme je‰tû dnes. Tento lesnat˘, pﬁed vûtry
dobﬁe chránûn˘ prostor, byl pro obyvatele v˘hodnûj‰í, neÏ vûtrÛm z Moravské brány vystavené roviny blízké Hané. Nacházel
se v blízkosti v˘chodní hranice zemí Koruny ãeské, v exponovan˘ch místech, kde se pozdûji stﬁetaly mocenské zájmy ãeského a uherského státu. A právû z v˘chodu tu pﬁicházela v dobách feudalismu ﬁada pohrom (vpády TatarÛ, KumánÛ, TurkÛ
i MaìarÛ). V období raného feudalismu se osídlení i ekonomick˘ profil Fry‰tácka ve srovnání s pravûkem moc nezmûnily. Kontinuitu pobytu nûkdej‰ího lidu popelnicov˘ch polí ãi moravské malované keramiky, KeltÛ a GermánÛ dovr‰ují vlny slovansk˘ch osídlencÛ, které jsou patrné od 6. století po Kristu.
V˘hodná poloha Fry‰tácka v blízkosti jantarové stezky, nedaleko Vlárského a Hrozenkovského prÛsmyku, pﬁedurãila ráz
trÏní osady na stﬁedním toku Janu‰tice. Ve 2. polovinû 13.
století dochází i tu v souvislosti s kolonizaãním úsilím ãesk˘ch
králÛ k vytváﬁení sítû hradÛ, k zakládání mûst a vesnic.
Tatarská pohroma v roce 1241 se sice Fry‰tácké brázdy pﬁímo nedotkla, zato drancování divok˘ch KumánÛ v roce 1253,
které uhersk˘ král usadil v blízkosti moravské hranice, poznamenalo i osady na Hole‰ovsku, Fry‰tácku a Zlínsku. V tûchto
dobách rozvinul své aktivity proslul˘ olomouck˘ biskup Bruno

Pohled na staré námûstí
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Kreslil: L. Jadrníãek

ze Schauenburku, jinak diplomat evropského formátu, kancléﬁ
a spolustrÛjce úspûchÛ Václava I. a Pﬁemysla II. Otakara. Jeho
rozsáhlé kolonizaãní, duchovní, kulturní a budovatelské dílo
pﬁipomínají nejen KromûﬁíÏ (vãetnû gotického chrámu sv. Moﬁice), mûsta jako Mohelnice ãi Slaviãín, hrady Brumov, ·aumburk nebo Mírov a dal‰í opûrné body pﬁi uherské hranici, stovky nov˘ch vesnic a desítky gotick˘ch staveb sakrálního i svûtského typu, ale také Freystat (svobodné trÏi‰tû). A tak se trÏní osada mûní postupnû ve stﬁedisko ﬁemesel a obchodu –
v mûsteãko a zároveÀ podhradí zemûpanského sídla Lukova.
Hrad Lukov, jehoÏ poãátky jsou mnohdy spojovány s ﬁádem
templáﬁÛ, byl ve 13. století majetkem zemûpansk˘m. Celé
vznikající lukovské panství se stalo v souladu se zájmy posledních PﬁemyslovcÛ (a pozdûji i ãeského krále a ﬁímského císaﬁe Karla IV. Lucemburského) souãástí mocenské feudální
struktur y ãesk˘ch králÛ. Fr y‰ták tak tvoﬁil spolu se
Slu‰ovicemi dÛleÏit˘ opûrn˘ a ekonomick˘ bod lukovského
panství a tím i obranné linie ãeského státu. Nejstar‰í písemné
doklady ze 13. a 1. poloviny 14. století se nezachovaly, pﬁípadnû nebyly dosud nalezeny. Vût‰ina z nich vzala za své
v prÛbûhu ãast˘ch vpádÛ z uherské strany, v dobû husitského
hnutí i mocensk˘ch svárÛ domácí ‰lechty. ¤ada dÛleÏit˘ch archiválií shoﬁela roku 1680, kdy spolu s mû‰Èansk˘mi dﬁevûnicemi zmizela v plamenech pÛvodní dﬁevûná radnice se v‰emi
dokumenty. Poznatky o této dobû (pﬁed polovinou 14. století),
kdy se lukovské panství s Fry‰tákem dostalo do rukou vlivného a bohatého rodu ·ternberkÛ, vycházejí ze srovnání s materiály provenience zemûpanské ãi pramenÛ církevních a ‰lechtick˘ch (t˘kajících se dûní v okolí Fry‰táku). První zachovaná písemná zmínka o Fry‰táku pochází z roku 1356, tedy z doby panování slavného Karla IV. Lucemburského. Tento vladaﬁ
jmenuje ve svém Ïivotopise Vita Caroli na prvním místû mezi
moravsk˘mi hrady Lukov, jehoÏ pﬁedhradím byl právû Fry‰ták.
Dal‰í dokument je datován rokem 1362 a pﬁipomíná Fry‰ták
coby mûsteãko s farním kostelem sv. Mikulá‰e. V roce 1371
se setkáváme v soudním spise (datovaném k 15. bﬁeznu
1371 v Olomouci), s lazebníkem Lazarem z Fry‰táku („Lassar
balneator in Freyenstat ...“), kter˘ se ve sluÏbách nezkrotného a obávaného Matou‰e ze ·ternberka podílel spolu s dal‰ími viníky pﬁepadu rytíﬁského majetku ve vsi Zahna‰ovice na
Hole‰ovsku. K nejcennûj‰ím archiváliím patﬁí listina z roku
1389, kde se dovídáme, Ïe „... in oppido Freistat ...“ pÛsobí
ﬁada cechÛ (ﬁeznick˘, ‰evcovsk˘, krejãovsk˘, bednáﬁsk˘ atd.),
kvete tu ãil˘ obchod. Mûsteãko tehdy disponovalo právem trÏním, mílov˘m, právem budovat opevnûní a vybírat m˘to.
Nacházely se zde láznû, 2 mûstské brány s právem v˘bûru m˘ta. Opevnûní mûsta dodnes dokládají názvy Hrádek, Sichrov,
Ba‰ta, Na Valech, Na Purku. V dokumentu z roku 1397 se dovídáme o dal‰ích obcích, které s Fry‰tákem souvisely: Dolní
a Horní Vsí, v roce 1398 se dovídáme o Vítové a Markovû
Lhotû, první zpráva o Lukoveãku je z roku 1480 (s Lukoveãkem byla spﬁíznûna zaniklá obec Malíkova Lhota). V prÛbûhu
15. století zpráv o Fry‰táku pﬁib˘vá (napﬁ. 1415, 1437, 1446
ãi 1493). V prÛbûhu 15. a 16. století se mûsteãko postupnû
stává prosperujícím centrem cechovní v˘roby, obchodu a pomûrnû rozsáhlé farnosti. Dodnes o tom svûdãí napﬁ. cechovní
peãeÈ a postavníky v místním chrámu sv. Mikulá‰e, jehoÏ gotické základy pocházejí ze 14. století (pozdûji byl pﬁebudován
ve stylu barokním). V 17. století se Fry‰ták objevuje na v‰ech
vydan˘ch mapách Moravy (vãetnû mapy Komenského).
PhDr. âeslav Zapletal
FRY·TÁCKÉ LISTY 4/2006

Nejstarší doložené zmínky o Fryštáku

(vybral â. Zapletal)

Vedle roku 1356, kdy se Fry‰ták objevuje ve dvou podobách (15. ledna jako Freystat a 5. kvûtna jako Frienstat), se objevuje mûsteãko Fry‰ták s farním kostelem sv. Mikulá‰e roku 1362 (Lechner, II, 26), dále 15. bﬁezna 1371 (zmínûn balneator
Lassar inf Freyenstat – viz CDEM, V. Brandl, 10. Band, s 135, ãi jednu z povûstí v knize â. Zapletala Fry‰tácká brázda vypráví). Dal‰í zmínky i s názvy uvádím níÏe (s vyuÏitím Zemsk˘ch desek olomouck˘ch sv. VI – XXV, PO a dal‰ích sbírek, uloÏen˘ch
ve Státním okresním archivu KromûﬁíÏ):
1389 in oppido Freistat, ZDO VI, 89
1397 in oppido suo Freynstat, ZDO VI, 650
1415 in oppido Freystat, ZDO VIII, 352
1437 super oppido Frisstak, KP III, 438
1446 super oppido Fristak, ZDO X, 300
1493 v Frysstaku, PO V, 289
1509 z Ffrysstaku, PO VIII, 174
1512 z Ffrysstaku, PO IX, 136
1519 na mûsteãku Ffrysstak, ZDO XVIII, 19
1526 z Ffrysstaku, PO XIII, 65
1548 mûsteãko Fffrysstak, ZDO XXV, 97
1596 z mûsteãka Frysstaku, PO XXXIII, 392
1633 Fristak
1671 Freystädtl
1672 /parochia/ Fristacensis,
Dûkan. matr. Hole‰ov
1718 Freystadtl
1720 Freystadttl
1751 Freystadtl
1846 Freistadtl, Frysstak
1872 Freistadl, Fry‰ták
1881 Fri‰ták
1885 Freistadtl, Fry‰ták

VOLBY 2006
LIDÉ MOHOU ÎÁDAT O VOLIâSKÉ PRÒKAZY
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR se uskuteãní ve dnech 2. a 3. ãervna
2006. Voliãi, kter˘ nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoÏ stálém seznamu, popﬁípadû zvlá‰tním seznamu je zapsán, vydá obecní úﬁad, popﬁípadû zastupitelsk˘ úﬁad na
jeho Ïádost voliãsk˘ prÛkaz.

Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje voliãe hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na
území âeské republiky nebo v jakémkoliv zvlá‰tním volebním okrsku v zahraniãí.Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského prÛkazu od 8. února 2006 buì
osobnû nebo písemn˘m podáním
s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem voliãe.
V pﬁípadû písemného podání s ovûﬁen˘m podpisem voliãe konãí zákonná lhÛta pro doruãení podání dnem 26. kvûtna 2006.
Îádost o vydání voliãského prÛkazu
mohou obãané, kteﬁí jsou zapsáni ve
stálém seznamu voliãÛ. Zde rovnûÏ mohou obãané zasílat i písemné Ïádosti
o vydání voliãského prÛkazu s ovûﬁen˘m

podpisem voliãe. MûÚ Fry‰ták mÛÏe
nejdﬁíve od 18. kvûtna 2006 pﬁedat voliãsk˘ prÛkaz osobnû voliãi nebo osobû,
která se prokáÏe plnou mocí s ovûﬁen˘m podpisem voliãe, Ïádajícího o voliãsk˘ prÛkaz, anebo jej mÛÏe voliãi zaslat
na adresu, kterou v Ïádosti uvede.
Posledním dnem pro osobní pﬁedání
Ïádosti o vydání voliãského prÛkazu je
31. kvûten 2006. Tento den v 16 hodin
budou také uzavﬁeny stálé a zvlá‰tní
seznamy voliãÛ, které jsou vedeny na
obecních a zastupitelsk˘ch úﬁadech.
KaÏd˘ voliã si mÛÏe v úﬁedních hodinách
na obecním úﬁadû ovûﬁit, zda je zapsán
v seznamu voliãÛ, mÛÏe poÏadovat doplnûní údajÛ nebo provedení oprav.

Jídelna v Penzionu pro důchodce ve Fryštáku
nabízí

VOLNOU KAPACITU OBĚDŮ
cena 40,- Kč, s rozvozem 48,- Kč
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RODINNÝCH OSLAV

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické
energie
Firma E.ON âeská republika, a. s.
v souladu se zákonem ã. 458/2000 Sb.
§ 25 odst. (4) d) 6. oznamuje, Ïe z dÛvodu plánovan˘ch prací na zaﬁízení distribuãní soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údrÏbov˘ch a revizních prací - bude pﬁeru‰ena dodávka elektrické energie:

5. 4. 2006
7:30-10:00
Fry‰ták, trafost. Komenského ul. od
ã.p. 208 resp. 219 po ã.p. 184 resp.
236, Hornoveská ã. ã.p. 40 resp. 83
po ã.p. 100 resp. 101 a v‰echny bytovky na Komenského ul.
6. 4.2006
8:00-12:00
Fry‰ták, ul. Souhrady, MûÚ - hospodáﬁsk˘ dvÛr, ul. Absolonova, Kvapilova
po ã.p. 157, Hole‰ovská smûrem na
Lukoveãek po bytovky, resp. po TON,
ul. Souhrady smûr námûstí po ã.p. 50,
vãetnû a ul. LÛãky
11. 4. 2006
6:30-16:30
Fry‰ták - Vylanta
20. 4. 2006
7:30-15:30
Fry‰ták, celá osada Îabárna a Suché
20. 4. 2006
11:30-15:30
Fry‰ták - Vylanta
PouÏití vlastního náhradního zdroje
je moÏné jen po pﬁedchozím projednání
na E.ON âeská republika, a.s.
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Plyšová krása
U pﬁíleÏitosti 650. v˘roãí Fry‰táku
uspoﬁádal kolektiv osmákÛ Z· Fry‰ták,
pod vedením paní uãitelky Mgr. S.
Knedlové, neobvyklou v˘stavu ply‰ov˘ch hraãek spojenou se soutûÏí o nejhezãího ply‰áãka. V˘stavu, která probíhala od 18. do 27. února 2006 nav‰tívilo témûﬁ tisíc hostí. Ponejvíce v‰ak
dûti, které pﬁi‰ly dennû i vícekrát.
Dospûlí nebyli jen z Fry‰táku, ale i ze
Zlína, Brna, Hole‰ova, Velikové, Slaviãína, Lípy, Zádveﬁic, KromûﬁíÏe, Morkovic, z Dﬁínova, SlíÏan, Kostelce, Lukova, Lukoveãka … Vedle nov˘ch a moderních hraãek jsme vystavovali i ply‰áky, které pamatovaly star‰í generace. V‰echny se v‰ak líbily pro jejich nûhu, vyzaﬁování tepla a lásky k dûtem.
Mnozí z náv‰tûvníkÛ si zavzpomínali na
svá dûtská léta, na doby, kdy si hrávali
s ponûkud obyãejnûj‰ími a levnûj‰ími
hraãkami. Naopak. Dûti s neklamnou
urãitostí vûdûly, kter˘ exponát je sice
ply‰ov˘, ale souãasnû mechanick˘ ãi
elektronick˘. Vystavovali jsme kolem
600 ply‰ov˘ch hraãek. Jaké byly ohlasy
na v˘stavu? (Vypisuji struãnû ze zápisového deníku). Hezk˘ záÏitek. Nejroztomilej‰í, nejoblíbenûj‰í dûtské hraãky.
Nápaditost v˘robkÛ. Obrovsk˘ poãet exponátÛ. Zase na chvíli v krajinû dûtství.
V˘stava nejen pro dûti, ale kousek dítûte zÛstalo i v nás, dospûl˘ch. Pﬁíjemná chvíle v dobû prázdnin. KaÏdá ply‰ová hraãka v sobû skr˘vá kouzlo a tajemství malého vlastníka. Kolik radosti
je v nich skryto. Ply‰áãci pomáhají dûtem zbavit se smutku. Ta-kovou krásnou v˘stavu jsem je‰tû nevidûla.
V˘stava ply‰ákÛ potû‰í du‰i v záplavû
sam˘ch negativních zpráv a katastrof
v souãasnosti.
(Lidé, kteﬁí nebyli z Fry‰táku, bloudili,
nemohli najít vchod od hﬁi‰tû. Pﬁáli by
si v˘stavní místnost, stálou expozici).
Vût‰ina navrhovala téma dal‰í v˘stavy,
na kterou by se nesmírnû tû‰ili.

Olympiáda z jazyka ãeského

Mimořádný úspěch Magdalény Šafářové
Tak jako kaÏdoroãnû se i letos konala v na‰í ‰kole olympiáda z jazyka ãeského.
Jejím úkolem není jen provûﬁit dosaÏené vûdomosti, ale pﬁedev‰ím rozkr˘t krásu,
tajemno, bohatství, ale i sloÏitost na‰í mateﬁ‰tiny, ovûﬁit si logické my‰lení a rozsah slovní zásoby. ·kolního kola se zúãastnil velk˘ poãet ÏákÛ z ﬁad 8. a 9. tﬁíd.
V‰ichni se snaÏili co nejlépe zvládnout nástrahy mluvnické i slohové ãásti. Na základû dosaÏen˘ch v˘sledkÛ pak byly vybrány dvû nejúspû‰nûj‰í ﬁe‰itelky - Magdaléna ·afáﬁová a Markéta Matulová - které postoupily do okresního kola.
To se uskuteãnilo 1. bﬁezna a na‰í hostitelkou se pro toto dopoledne stala 17.
Z· ve Zlínû. Na chodbách se to jiÏ hemÏilo zástupci z ostatních ‰kol zlínského
okresu a po nezbytn˘ch organizaãních záleÏitostech nabraly události rychl˘ spád.
Následovalo rozdûlení do nûkolika tﬁíd tak, aby sedûl kaÏd˘ v lavici sám a nemohl
od nikoho opisovat. Na nûkter˘ch byla patrná nervozita, ale to se jiÏ ve tﬁídû objevila paní uãitelka a ve sv˘ch rukách svírala zadání pro mluvnickou ãást, na jejíÏ vyﬁe‰ení bylo vymezeno 60 minut ãistého ãasu. Poté následovala patnáctiminutová
pﬁestávka na oddech, neboÈ na soutûÏící je‰tû ãekal slohov˘ úkol. Jaké bude asi
zadání? Opût byl vymezen hodinov˘ limit, bûhem nûhoÏ mûli úãastníci vymyslet co
nejoriginálnûj‰í práci na téma Vzkaz v láhvi /vypravování/.
Zadan˘ ãas rychle uplynul a následovala nekoneãná doba opravování, bodování
a vyhodnocování. Koneãnû je v‰e hotovo! V‰ichni byli svoláni do jedné uãebny
a s napûtím oãekávali, zda právû oni nebudou mezi tﬁemi nejlep‰ími.
V˘sledky pﬁedãily i ty nejsmûlej‰í úvahy! Magdaléna ·afáﬁová z 9.B zvítûzila
v konkurenci více neÏ 70 úãastníkÛ a její slohov˘ úkol byl vyhodnocen jako nejlep‰í. NejenÏe obdrÏela diplom a vûcnou odmûnu, ale bude reprezentovat na‰i ‰kolu
v krajském kole, které se uskuteãní v KromûﬁíÏi.
Závûrem chceme Magdû touto cestou je‰tû jednou podûkovat a popﬁát jí, aby
byla v budoucnu stejnû úspû‰ná i pﬁi studiu na stﬁední ‰kole.
uãitelé âJ

Recitační soutěž
Jako kaÏdoroãnû … 2. bﬁezna 2006,
13.30 hodin. Pﬁírodopisna, porota, soutûÏící, palce drÏící diváci a letos nechybí
ani vkrádající se sluneãní paprsky. Îe by
utkání v recitaci? Zaãínající ‰esÈáci a sedmáci, porotci pí‰í první desítku (tj. nejvy‰‰í známka), houstne napûtí, ale atmosféra je úÏasná. Po této mlad‰í kategorii nastupuje star‰í (osm˘ a devát˘ roãník). Dva osmáci (Markéta Matulová
a Martin Modlitba) pﬁímo ohromují, ‰okují. Vûﬁíme jim kaÏdé slovo. Îe by mladé herecké nadûje? Ale, co to? Devát˘
roãník vyslal tento rok pouze jednoho
kvalitního zástupce! Takové pﬁekvapení.... Porota zasedá v hudebnû. Markéta

Matulová málem poráÏí Martina Modlitbu, ale v‰e dopadá jinak. No, a jak?
V mlad‰í kategorii vítûzí F. Nûmec (7.B),
2. místo obsazuje D. Sklenáﬁová (7.A)
a na 3. místû se umístil M. Truhláﬁ (6.A).
Ve star‰í kategorii ohromuje jak diváky,
tak porotu M. Modlitba (8.A), 2. místo
získává hereck˘ objev M. Matulová (8.B)
a 3. místo obsadila V. Maãajová (9.B).
Blahopﬁejeme! Postupujete …
Vítûzové budou na‰e mûsto i na‰i
‰kolu reprezentovat v krajském kole
recitaãní soutûÏe v Luhaãovicích uÏ
22. bﬁezna 2006. Popﬁejme jim hodnû
‰tûstí…

VYHRÁLI:
1. Holík Adam 1. A (koník a ostatních
53 pÛjãen˘ch ply‰ákÛ)
2. Ko‰utová Barbora 9. A (pes)
3. Janu‰ková Kamila 8. A (medvûd)
4. Görigová Marie 4. A (medvídek)
5. Skﬁivánková Radka 8. A (medvûd)
SK

V‰ichni soutûÏící si zaslouÏí pochvalu...
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Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F R Y Š T Á K

SLOHOVÉ PRÁCE DùTÍ ZE T¤ETÍ T¤ÍDY
Referát o knize
MÛj pracovní koutek
Jmenuji se Kateﬁina Bûláková. Bydlím
Ka‰párek a Spejbl v ﬁí‰i Pimprlat
v malé vesniãce Vítová, která patﬁí
k Fry‰táku. Na‰e rodina Ïije v rodinném
Tuhle kníÏku jsem ãetla uÏ mockrát,
domû. Dole bydlí babiãka s dûdeãkem,
mám ji po tetû. Je z roku 1969. KdyÏ ji
v prvním patﬁe my: já, brácha, maminka
ãtu, vÏdycky se hodnû smûju, protoÏe je
a tatínek. Bydlí s námi i teta se str˘cem,
moc legraãní. Tato kniha je rozdûlená na
kteﬁí mají jeden pokoj dole a druh˘ naho23 kapitol. K nûkter˘m pﬁíbûhÛm jsou
ﬁe. Dûtsk˘ pokoj mám dohromady s bránakresleny i obrázky. KníÏka vypráví
chou.
o Ka‰párkovi, Spejblovi, Vláìovi a KaluV pokoji u okna, které je otoãené na
pince. Jsou tam pﬁíhody jako tﬁeba: Jak
jih, máme velk˘ psací stÛl barvy ol‰e. Má
Spejbl hledal rozum, Na honu nebo
ãtyﬁi ‰uplíky, které máme s bráchou rozSpejblÛv dar.
dûlené. Îidli máme starou. Budeme si
Nejvíce se mi líbí pﬁíhody VzhÛru na
kupovat novou s houpacím mechaniscesty. Spejbl se rozzlobil na Ka‰párka,
mem. U tohoto stolu moc ãasu netrávím,
Ïe s ním nechtûl cestovat. A tak vyrazil
protoÏe úkoly vût‰inou stihnu ve ‰kole.
tajnû sám. Ztroskotal na severní "kvoãA kdyÏ nûjak˘ úkol mám, nejradûji ho pínû", jak ﬁíkala Kalupinka. Ka‰párek se
‰u s maminkou v kuchyni. Na psacím stovydal za ním. Na‰el Spejbla na severním
le bude i poãítaã, kter˘ je teì v loÏnici ropólu. Plul na ledové kﬁe, spoleãnû s kodiãÛ. Je umístûn na men‰ím psacím stocourem Tondou. Byla jim hrozná zima
le. To je mÛj dal‰í pracovní koutek, proa báli se ledních medvûdÛ. Proto rozdûtoÏe u poãítaãe trávím dost volného ãalali oheÀ. Kra se o moc zmen‰ila, musesu. Kreslím si, pí‰u, nebo upravuji obrázli si stoupnout na sebe. Zachránil je leky. MÛj dal‰í oblíben˘ koutek je postel,
doborec Eskymo. Spejbl si vzal na pakde nejradûji ãtu.
mátku plnou bednu ledu. Myslel si, Ïe
Dûtsk˘ pokoj budeme pﬁedûlávat. Budoveze dárek pro kamarády. Hádejte, co
de
tam nov˘ nábytek a moc poliãek. Tûse stalo?
‰ím se, aÏ se tam zabydlím a udûlám si
KníÏku v‰em doporuãuji. Urãitû se nakrásn˘, nov˘ pracovní koutek podle sebe.
smûjete.
Kateﬁina Bûláková, III.A
Kateﬁina Bûláková, III. A

Školská rada
Dle zákona 561/2004 byla zﬁízena
·kolská rada v Základní ‰kole Fry‰ták.
Rada umoÏÀuje zﬁizovateli /tj. MZF/, pedagogick˘m pracovníkÛm Z· a zákonn˘m zástupcÛm na‰ich ÏákÛ podílet se
na správû ‰koly.
Pﬁi ﬁádn˘ch volbách rodiãovské veﬁejnosti byli zvoleni tﬁi zástupci – pp. Jana
Caisová, Martin Nûmec, Alois Langer. Pﬁi
volbách mezi pedagogy Z· byli zvoleni ppí.
Dagmar ·vajdová, Marcela Klapilová
a Lenka Truhláﬁová. ZMF zvolilo tajn˘m
hlasováním pp. Sylvu Knedlovou, Libora
Sovadinu a Radka Dupala.
¤editel Z· Mgr. Leopold Vavru‰a svolal
dle v˘‰e uvedeného zákona první zasedání, na kterém byla zvolena pﬁedsedkyní
‰kolské rady pí. Jana Caisová a byl pﬁijat
jednací ﬁád.
Co je úkolem ‰kolské rady?
Dle § 168 se ·R vyjadﬁuje k návrhÛm
‰kolních vzdûlávacích programÛ, schvaluje v˘roãní zprávy o ãinnosti ‰koly, má pﬁipomínkovat ‰kolní ﬁád, podílet se na zámûrech rozvoje ‰koly, vyjadﬁovat se k hospodaﬁení, projednávat inspekãní zprávy
âeské ‰kolní inspekce, atd.
VáÏení obãané, ‰kolská rada vás bude
ve Fry‰táck˘ch listech informovat o své
práci nejménû 2x roãnû, abychom dali pﬁíleÏitost komunikaci ‰koly, rodiãÛ, zﬁizovatele.
SK

Přebor ZŠ Fryšták v basketbalu
Zaãátkem bﬁezna probûhl turnaj tﬁíd II. stupnû v basketbalu. SoutûÏilo se ve 4 kategoriích. KaÏdou tﬁídu reprezentovalo
druÏstvo sloÏené z libovolného poãtu hráãÛ.
V¯SLEDKY:

Poﬁadí
1.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo

Dûvãata ml.

Ho‰i ml.

Dûvãata st.

Ho‰i st.

6. A
7. A
7. B
6. B

7. B
6. B
7. A
6. A

9. B
8. B
9. A
8. A

8. A
9. A
9. B
8. B

... za dobré sportovní v˘kony a vzornou reprezentaci své tﬁídy.

Nejlep‰ími stﬁelci byli:
DML
HML
DST
HST

Nikola DoleÏalová z 6. B
Michal Slamûna ze 7. B
Markéta Billová z 9. B
Jakub ·tefanko z 8. A

M·
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DIAKONIE
BROUMOV
centrum sociálních služeb
Broumov
prostřednictvím MěÚ Fryšták
Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí.
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/,
lůžkoviny, ručníky, látky, vlnu,
záclony, závěsy, neobnošenou
obuv, samostatné peří, peřiny,
péřové i vatové přikrývky a deky,
spací pytle, polštáře, kabelky,
batohy, školní aktovky,
kožené i koženkové oblečení,
pravé i umělé kožichy,
školní a sportovní potřeby, hračky.
která se uskuteční v areálu
Technických služeb MěÚ Fryšták
pátek 7. dubna 2006
v době od 7,00 do 18,00 hod.
sobota 8. dubna 2006
v době od 7,00 do 11,00 hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

V sobotu 4. bﬁezna se konal v na‰í obci jiÏ 8. roãník ko‰tu vala‰ského moku – slivovice v HospÛdce U hﬁiba.
Se‰lo se 15 vzorkÛ, to také znamená, Ïe porotu tvoﬁilo 15
hodnotících. Pan hostinsk˘ se postaral o ﬁádnû oãíslované
vzorky, paní hostinská o hojnost dobrého jídla. V prÛbûhu ko‰tování bylo zajímavé sledovat obliãeje porotcÛ, kteﬁí se mar-

nû snaÏili poznat mezi v‰emi vzorky ten vlastní. Odborníci na
slovo vzatí hodnotili peãlivû, vÏdyÈ se bojovalo o nejlep‰í slivovici a taky o tzv. „bílou hÛl“, coÏ je ocenûní toho, ãemu se
ﬁíká „ﬁiÈolez“.
Ale aÈ uÏ byly v˘sledky jakékoliv, v‰ichni odcházeli jako vítûzové.
SV

Tradiční košt slivovice v Lukovečku
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Dne 25. února 2006 uspoﬁádala místní skupina ââK a hasiãi v Lukoveãku tradiãní masopustní prÛvod - takzvané „Vodûní medvûda“.
Urãitû bylo velice dobré, Ïe se podaﬁiZa mrazivého sobotního dne se se‰lo
lo byÈ na poslední chvíli zajistit malé depﬁed obecním úﬁadem osmnáct dospûchové trio. Tﬁi muzikanti i s pﬁimrzajícími
l˘ch a ‰est dûtí pﬁestrojen˘ch napﬁíklad
nátrubky donutili k tanci s medvûdem
za ﬁemeslníky, kominíky, muÏe v zelené
snad kaÏdou hospodyÀku a hospodáﬁe.
kamizole, bílého medvûda, za obãany
Ti pak v‰echny ma‰kary obdarovali kotmav‰í pleti, lehãí dûvãata a tﬁeba i za
ﬁalkou na zahﬁátí a koblihy ãi jin˘mi paãerstvou olympijskou vítûzku v bûÏecmlsky k zakousnutí. Takov˘ ãerstv˘ ‰pek
kém lyÏování.
nebyl k zahození!
Po prvotním velkém zklamání, Ïe dobPrvní cesta masopustního prÛvodu
rovoln˘ kandidát na obsazení role medvedla k panu starostovi a pak dÛm od
vûda se z neznám˘ch pﬁíãin nedostavil,
domu, pﬁes cel˘ Lukoveãek. Bûda ﬁidioperativnû oblékl tûsnou medvûdí kÛÏi
ãÛm, kteﬁí právû projíÏdûli obcí a byli zasám starosta hasiãÛ. Jemu hlavnû dík.
staveni. Kromû toho, Ïe byli pomalováni
No uvaÏte, jaká by to byla ostuda – mapﬁi‰li i o nûjakou korunu. “Nesmí to cinsopust bez huÀáãe!

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Danu‰e ·paÀhelová
Jaroslav Chudárek
Marie Ko‰utová

75 let
60 let
75 let

Vodění medvěda
kat, to musí ‰ustit“ – to byla ﬁeã pﬁi mámení v˘sluÏky. Pﬁíjemn˘m zji‰tûním bylo,
Ïe se nena‰el takﬁka nikdo, komu by tato neplánovaná zastávka vadila.
Odpoledne skonãil prÛvod jak jinak
neÏ v na‰í útulné HospÛdce U hﬁiba,
kde úãastníci pﬁi kávû a jiÏ jen nealku
probírali uplynulé záÏitky.V‰ichni byli
spokojení a spoleãensky unavení, ale
v dobré víﬁe, Ïe kdyÏ bÛh dá, tak se sejdou pﬁí‰tí rok pﬁi masopustu zase.
P.K.

HODNOCENÍ KO·TU SLIVOVICE

1. místo: Radek Vráblík
2. místo: Miroslav Noha
3. místo: Michal Macek
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Aktuální informace
O OBČANSKÝCH
PRŮKAZECH
V roce 2006 do 30. listopadu, musí
poÏádat o v˘mûnu svého obãanského
prÛkazu bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ ti
obãané, kter˘m byl obãansk˘ prÛkaz
vydán do 31. prosince 1996.
Obãané musí také poÏádat o vydání
nového obãanského prÛkazu v následujících pﬁípadech a to do 15-ti dnÛ:
- pokud nahlásili ztrátu ãi odcizení obãanského prÛkazu
- po dni, ve kterém do‰lo ke skonãení platnosti obãanského prÛkazu (uvedeném na dokladu)
- po obdrÏení oddacího listu
- po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu
- po obdrÏení úmrtního listu manÏela(ky)
- po dni, kdy obãan ohlásil zmûnu
místa trvalého pobytu, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zru‰ení údaje o místu trvalého pobytu
(úﬁednû zru‰en˘ trval˘ pobyt)
Pokud tyto zákonem stanovené povinnosti obãan nesplní, mÛÏe mu b˘t
uloÏena pokuta ve v˘‰i 100,- aÏ
10.000,- Kã.
Îádost o vyﬁízení obãanského prÛkazu mÛÏe obãan star‰í 15-ti let podat
pouze osobnû nebo prostﬁednictvím
zmocnûnce na základû pﬁedloÏení plné
moci.
Obãansk˘ prÛkaz, kter˘ je vyhotoven
do 30 dnÛ od pﬁedloÏení ﬁádnû vyplnûné Ïádosti s doklady si mÛÏe obãan
pﬁevzít jen osobnû. Pﬁevzetí jinou osobou není moÏné ani na základû plné
moci.
Pokud se obãan ze závaÏn˘ch dlouhodobû zdravotních dÛvodÛ nemÛÏe dostavit k pﬁevzetí vyhotoveného obãanského prÛkazu, zabezpeãí úﬁad dodání
tohoto dokladu obãanovi do místa bydli‰tû. Po loÀsk˘ch zmûnách zákonÛ se
v˘mûna znovu t˘ká v‰ech obãanÛ.

POVINNÁ VÝMĚNA
ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ

¤IDIâI POZOR!!!
¤idiãské prÛkazy vydané od 1. 7.
1964 do 31. 12. 1993 je nutné vymûnit nejpozdûji do 31. 12. 2007.
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Vodohospodáři varují
před podvodníky
Na Luhaãovicku se objevil pﬁípad fale‰n˘ch odeãítaãek vodomûrÛ, které se
vydávaly za pracovnice vodárenské spoleãnosti. Do bytu staﬁenky se dostaly pod
záminkou vrácení pﬁeplatku za vodu. DÛchodkynû je dÛvûﬁivû pustila do bytu,
kde ji jedna z Ïen zabavila a druhá vyuÏila pﬁíleÏitosti, aby osmdesátileté paní sebrala úspory v hotovosti, vkladní kníÏku a osobní dokumenty. Po pachatelkách
zlín‰tí policisté intenzivnû pátrají. Za trestn˘ ãin krádeÏe jim hrozí aÏ tﬁíleté vûzení.
Tento pﬁípad vede vodohospodáﬁe k dÛraznému varování pﬁed podvodníky:
„Zlínská vodárenská (ZLV) od roku 1999 neprovádí pﬁímé inkasování v terénu. Ve‰keré platby probíhají pﬁes SIPO, pﬁevodem z úãtu nebo na pokladnû v sídle spoleãnosti ve Zlínû Loukách. „DÛleÏité ale je, Ïe na‰i pracovníci se na poÏádání vÏdy prokáÏou sluÏebním prÛkazem s fotografií,“ upozornil obchodnû finanãní ﬁeditel ZLV Petr Tejchman. Dodal, Ïe v pﬁípadû pochybností si lidé mohou
vÏdy ovûﬁit totoÏnost pracovníka Zlínské vodárenské na telefonním ãísle bezplatné zákaznické linky 800 100 063.
„Podobné pﬁípady se pravidelnû vyskytují ve vût‰ích mûstech i na vesnicích
v celém kraji,“ uvedla tisková mluvãí Policie âR ve Zlínû Jana Bartíková. „Pachatelé si zámûrnû vybírají star‰í lidi, u kter˘ch pﬁedpokládají, Ïe jsou doma sami.
UpozorÀujeme obyvatele, Ïe pachatelé mohou pÛsobit velmi dÛvûryhodnû
a proto v‰em doporuãujeme, aby si kteréhokoliv pracovníka ovûﬁili pﬁímo u spoleãnosti, za jejíhoÏ zamûstnance se vydává. Do té doby ale nesmí nikoho cizího
pou‰tût do bytu nebo domu,“ uvedla Bartíková. Podvodníci mohou vypadat velmi
pﬁesvûdãivû a dÛvûryhodnû. Policisté proto dÛraznû varují v‰echny star‰í lidi, pﬁedev‰ím pak ty, kteﬁí Ïijí sami, aby nedÛvûﬁovali cizím lidem a nepou‰tûli je domÛ.
Maximálnû také doporuãují, aby si lidé nenechávali doma vût‰í finanãní hotovost.
„Není vÏdy nutné pustit pracovníka, kter˘ eviduje spotﬁebu, pﬁímo do bytu,
uvedla Ludmila Ol‰anová, vedoucí Oddûlení odeãty a pﬁe‰etﬁování (ZLV). V panelov˘ch nebo ãinÏovních bytech provádí odeãty bytov˘ch vodomûrÛ vlastník objektu
nebo správce domu. Pracovník ZLV zapisuje pouze hlavní fakturaãní vodomûr. V rodinn˘ch domech je povinností odbûratelÛ umoÏnit pﬁístup pouze k vodomûru, kter˘ je umístûn vût‰inou v pﬁízemních nebo sklepních prostorách. „Zákazníci si vÏdy
mohou ovûﬁit totoÏnost odãítaãÛ na bezplatné lince spoleãnosti 800 100 063,“ doplnila Ludmila Ol‰anová a je‰tû dodala: „Snahou spoleãnosti Zlínská vodárenská
je, aby její odeãítaãi opakovanû nav‰tûvovali lokality, kde jsou jiÏ známí, aby se tak
pﬁede‰lo podobn˘m pﬁípadÛm.“
Zlínská vodárenská, a.s. (ZLV) je provozovatelem vodovodÛ a kanalizací na
území mûst a obcí v rozsahu b˘valého okresu Zlín. Spoleãnost zásobuje pitnou vodou 155 tisíc obyvatel a podnikatelsk˘ch subjektÛ. Spravuje 1012 km vodovodní
sítû a 551 km kanalizaãní stok. Pro lep‰í a dostupnûj‰í informovanost zákazníkÛ
slouÏí zákaznické centrum na tﬁídû T. Bati 383 ve Zlínû – Loukách, kde je zároveÀ
sídlo spoleãnosti. Neodmyslitelnou souãástí komunikace s klienty se novû stala
zelená linka: 800 100 063.
ZLV je ãlenem skupiny Veolia Voda, vodohospodáﬁská divize skupiny Veolia
Environnement, která je nejvût‰í svûtovou spoleãností v oblasti vodohospodáﬁství.
Specializuje se na delegované ﬁízení vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb. Preferuje tzv. provozní model, kdy infrastruktura zÛstává majetkem obcí, mûst a podnikÛ a provoz
zaji‰Èuje místní vodohospodáﬁsk˘ podnik, kter˘ je ãlenem skupiny. Veolia
Environnement je zároveÀ nejvût‰ím dodavatelem vodárensk˘ch zaﬁízení a technologií. Své sluÏby poskytuje 110 milionÛm obyvatel celého svûta. Její obrat dosáhl
v roce 2004 9,8 mld. euro a zamûstnává 67 800 osob.
V âeské republice je Veolia Voda nejvût‰í spoleãností na ãeském vodohospodáﬁském trhu na mûstské i prÛmyslové úrovni. Zásobuje více neÏ 4 300 000 obyvatel, roãní obrat dosahuje 11 mld. korun a zamûstnává 6 500 osob.

Dal‰í informace naleznete na www.zlv.cz
Va‰e dotazy zodpoví: Helena Urbancová, tisková mluvãí ZLV
tel: + 420 577 124 257, mobil: + 420 724 275 392, e-mail: urbancova@zlv.cz

FRY·TÁCKÉ LISTY 4/2006

Fotbalisté TJ Fryšták
se připravují na novou sezónu…

V‰echna na‰e fotbalová muÏstva mohla letos poprvé vyuÏívat ke své pﬁípravû
na novou sezónu hﬁi‰tû s „umûlou trávou“. To se, vzhledem k nepﬁízniv˘m klimatick˘m podmínkám, stalo tréninkovou základnou i pro okolní oddíly.

MuÏstvo na‰í „pﬁípravky“
pod vedením trenéra Jaroslava Hrbáãka
i muÏstvo „ÏákÛ“, které trénuje Pavel Krajãa, vyuÏívalo
k pﬁípravû také místní Sokolovnu.

První muÏstvo dospûl˘ch se navíc zúãastnilo silnû obsazeného Zimného turnaje ve Zlínû. Do mistrovsk˘ch utkání jarní sezóny 2005/2006 povede toto muÏstvo zku‰en˘ trenér Miroslav Vybíral. Do ‰ir‰ího kádru „A“ muÏstva byli zaﬁazeni
i nûkteﬁí hráãi „B“ muÏstva i hráãi z dorostu.

Zimní turnaj poprvé
na „umělé trávě“
LE·ENÍ – vítûz zimního turnaje ve
Fry‰táku 2006
Oficiálním prvním vítûzem zimního
turnaje v malé kopané se stalo muÏstvo „Le‰ení“, které porazilo ve finálovém utkání „Benfiku“. V duelu o 3.–4.
místo zdolalo muÏstvo „Jacom“, sestavu „Hrubá hospoda“.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a pﬁedání pohárÛ
z rukou pﬁedsedy oddílu kopané TJF V.
Rudolfa a pana ing. R. Mlãocha probûhlo na hﬁi‰ti. Pro hráãe i fanou‰ky bylo také pﬁipraveno obãerstvení v pﬁíjemném prostﬁedí zcela nové a moderní
restaurace na hﬁi‰ti.
Turnaj mûl mimoﬁádnû vysokou sportovní úroveÀ a úãastnila se ho nejenom
druÏstva z Fry‰táku, ale i z okolí. Pro
nûkteré aktivní fotbalisty byl i vhodn˘m
doplÀkem zimní pﬁípravy. Také fanou‰ci
si urãitû pﬁi‰li na své. Vût‰inû zápasÛ
pﬁihlíÏelo nûkolik desítek divákÛ.
Podmínky leto‰ní zimy turnaji moc nepﬁály a tak patﬁí podûkování v‰em tûm,
kteﬁí svádûli „boj se snûhem, zejména
firmû PÛjãovna le‰ení Vratislava Rudolfa a správci hﬁi‰tû R. ÎÛrkovi. Hﬁi‰tû bylo vÏdy perfektnû pﬁipraveno pro utkání.
I po skonãení tohoto turnaje je hﬁi‰tû
vyuÏíváno k tréninkÛm na‰ich muÏstev
i ostatních oddílÛ z regionu. Uvidût zde
mÛÏete trénovat napﬁ. prvoligové muÏstvo Tescoma Zlín.
Jen málo obcí v kraji se mÛÏe pochlubit takov˘m hﬁi‰tûm a Fry‰ták patﬁí
k nim. Podûkování patﬁí zástupcÛm
Mûsta Fry‰ták a zejména pak panu starostovi, Mgr. Lubomíru DoleÏelovi za
podporu v tomto projektu.
Pavel Krajãa za oddíl kopané TJF

RovnûÏ intenzívnû se pﬁipravují na‰i dorostenci pod vedením Radka ÎÛrka.
MuÏstva TJF budou letos opût reprezentovat mûsto Fry‰ták v mistrovsk˘ch
soutûÏích v rámci okresních i krajsk˘ch soutûÏí. Na‰e fanou‰ky zveme na v‰echna mistrovská utkání a pﬁejeme jim v této sezónû hodnû sportovních záÏitkÛ.
Pavel Krajãa za oddíl kopané TJF

75 let kopané ve Fryštáku
ze vzpomínek Ludvíka ·ebíka
...31. 10. 1931 se konala ve Fry‰táku veﬁejná schÛze, která konkrétnû jednala o zaloÏení nového sportovního klubu a jiÏ 15. prosince 1931 byly podle stanov SK BaÈa Zlín zpracovány a upraveny stanovy pro SK Fry‰ták. Podání k úﬁadÛm
podepsali tehdy Dr. Josef Kuãera, lékárník Karel Urbá‰ek a Karel Macháãek a tím
se stali pﬁed tûmito úﬁady zakladateli SK Fry‰ták – odboru kopané...
V rámci oslav 75. let kopané ve Fry‰táku pﬁipravuje oddíl ﬁadu sportovních
i kulturních akcí. K tomuto v˘roãí bude svolána i mimoﬁádná valná hromada.
Pﬁipravované letní fotbalové turnaje budou rovnûÏ souãástí oslav v˘znamného
v˘roãí zaloÏení mûsta Fry‰táku.
Pavel Krajãa za oddíl kopané TJF
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16. ročník degustace slivovice ve Fryštáku
Zní to neuvûﬁitelnû, ale je to tak.
JiÏ 16.roãník degustace slivovice na
sokolovnû ve Fry‰táku je minulostí. V
pátek 3. bﬁezna 2006 se konalo toto
oblíbené klání. âlenové oddílu volejbalu TJ Fry‰ták a jejich pﬁátelé proÏili nezapomenuteln˘ veãer a mají zase co
probírat a vylep‰ovat.
Kvalitu vzorkÛ jiÏ pﬁedurãil Pepík
Rafaja v novém 16. bulletinu: „…kaÏd˘m rokem se kvalita vzorkÛ zlep‰uje
a ‰piãka je velmi vyrovnaná.“ A taky tak
bylo.
Tﬁináctiãlenná degustaãní komise to
nemûla vÛbec jednoduché. Organizaãní
v˘bor ve sloÏení Marcela ·evelová,
Dana Koneãná a Hanka Chlupová jim
pﬁipravil nároãnou soutûÏ 25 vzorkÛ. Ty
byly peãlivû zakódovány a v pﬁimûﬁeném mnoÏství servírovány degustátorÛm. Ti si dûlali poznámky a hlavnû pﬁidûlovali body jednotliv˘m vzorkÛm od
0/nejhor‰í/ aÏ po 5 bodÛ a mohli také
pﬁidûlit v˘jimeãnou známku – 6 – ale
jen jednou. Aby si chuÈové buÀky i odpoãinuly od skvûlé chuti slivovice, bylo
pﬁipraveno v˘borné obãerstvení – domácí uzenina od fry‰táckého ﬁezníka
Pavla ·evãíka, s˘ry, chléb, tyãinky,
brambÛrky, neslazené minerálky… Pﬁi
tomto zpÛsobu ko‰tu se nikomu nemohlo pﬁihodit, Ïe by se opil. Dokonce
se v‰e zdegustovalo bez pﬁestávky.
Organizaãní v˘bor sesbíral hlasovací
lístky /ty vyrobil Jakub Urbánek/
a mohlo zaãít sãítání hlasÛ do obrovské
tabulky. Po odtajnûní kódÛ jednotliv˘ch
vzorkÛ vy‰lo poﬁadí v kategorii:
NEJLEP·Í SLIVOVICE:
1.
2.
3.
4.
5.
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BroÀa Koneãn˘
Zdenûk PoledÀák
Tomá‰ Prusenovsk˘
Jakub Urbánek
Alena Dofková

/61
/55
/50
/48
/47

bodÛ/
bodÛ/
bodÛ/
bodÛ/
bodÛ/

Nejlep‰í degustátor z Prahy:
Lubo‰ Kuchaﬁ
Nejlep‰í degustátor soutûÏe:
BroÀa Koneãn˘
Ti nejlep‰í obdrÏeli nádherné diplomy, které zhotovil Pavel Hrabík.
Na závûr si dovolím pouÏít v˘tah z pojednání o alkoholu, které uvedl Pepík
Rafaja v nejnovûj‰ím bulletinu.
„Vûdci uvádûjí, Ïe umírnûná konzumace vína a piva prospívá srdci a sniÏuje riziko Alzheimerovy choroby.
Umírnûná konzumace alkoholu u mlad˘ch Ïen údajnû brání vzniku vysokého
tlaku v pozdûj‰ím vûku. Zanedbateln˘

není ani pﬁínos alkoholu coby prostﬁedku, jak se uvolnit v rÛzn˘ch spoleãensk˘ch situacích. Odborníci rovnûÏ zjistili, Ïe jen 20 procent alkoholu, kter˘ ãlovûk poÏije, je v Ïaludku absorbováno.
Pﬁi konzumaci alkoholu tûlo vyluãuje
moãí víc tekutiny, neÏ kolik v alkoholickém nápoji pﬁijalo. A po pijácké noci je
tûlo tak dehydrované, Ïe se mozek
smrskává.“
Leto‰ní ko‰t slivovice byl opût dal‰í
podaﬁenou spoleãenskou akcí fry‰táck˘ch volejbalistÛ, nikdo se neopil,
v‰ichni se dobﬁe pobavili, zhotovili si na
památku i krásné digitální fotografie a
urãitû se na tento ko‰t bude dlouho
vzpomínat.
Za organizaãní v˘bor Dana Koneãná
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Mistrovství Evropy psích spřežení

Zaãátkem bﬁezna ve slovenském Zuberci pod vrcholy RoháãÛ pﬁipravili poﬁadatelé nároãné trati, které provûﬁily síly v‰ech závodníkÛ. Ve velké konkurenci se nepodaﬁilo dosáhnout na stupnû vítûzÛ, pﬁesto 5. místo bylo dobr˘m v˘sledkem. Na
tradiãnû velk˘ zájem divákÛ v Zuberci jsme si jiÏ zvykli z pﬁedchozích závodÛ.
Pﬁekvapením pro mû byla úãast Fry‰táck˘ch divákÛ kteﬁí mû povzbuzovali, a po dokonãení závodu jsme se spoleãnû vyfotili. Mal˘ Kuba si také zajezdil na saních
s psím spﬁeÏením a stal se velk˘m musherem.
Zajímavostí byla také náv‰tûva slovenského prezidenta a nûkter˘ch ãlenÛ vlády, kteﬁí nám gratulovali k dosaÏen˘m v˘sledkÛm.
Leto‰ní snûhová nadílka nám dopﬁála nároãnou a dlouhou sezónu pro psí spﬁeÏení. Nashledanou na dal‰ích sportovních akcích, budu se tû‰it na setkání s dal‰ími pﬁíznivci.
Bronislav RÛãka

Odborníci informovali starosty
o opatřeních kvůli ptačí chřipce
ZLÍN - Minul˘ t˘den uspoﬁádal odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství Magistrátu mûsta Zlína koordinaãní poradu starostÛ k problematice ptaãí chﬁipky. Pozváni
byli zástupci v‰ech osmadvaceti obcí, které spadají pod správu Zlína. Na setkání vystoupili zástupci Krajské veterinární správy ve Zlínû a Zemûdûlské agentury Zlín (poboãka Ministerstva zemûdûlství âR). Starostové byli informováni o tom, jak postupovat v pﬁípadû nálezu uhynul˘ch ptákÛ a jak provádût sãítání ptákÛ v pﬁípadû, Ïe
by se na jejich území virus ptaãí chﬁipky objevil.
Státní veterinární správa doporuãuje tento postup ne‰kodného odstranûní jednotlivû nalezen˘ch uhynul˘ch ptákÛ:
V pﬁípadû nálezu jednotliv˘ch kusÛ uhynul˘ch ptákÛ v pﬁírodû nebo na místech,
kde není znám majitel ani správce území nálezu, je pﬁedev‰ím nutné zachovat klid
a k ne‰kodnému odstranûní pﬁistupovat bez obav z nejhor‰ího.
Obãan má tyto moÏnosti:
1. zakopání na místû nálezu nebo na nejbliÏ‰ím vhodném místû
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. odloÏení do nádob s komunálním odpadem
4. oznámení nálezu obecnímu úﬁadu obce, na jejímÏ území místo nálezu leÏí
Obecní úﬁad mÛÏe:
- kontaktovat k odvozu spádov˘ sanaãní podnik, nebo kontaktovat k odvozu
osoby, které mají povolení k v˘konu veterinární asanaãní ãinnosti
- kontaktovat soukromého veterináﬁe, kter˘ má v rámci své veterinární ordinace
kafilerní box, nebo podá informaci o umístûní sbûrného kafilerního boxu
K manipulaci s uhynul˘mi ptáky by mûli lidé pouÏít pﬁinejmen‰ím ochranné rukavice, rou‰ku a pevné boty, ãepici zakr˘vající vlasy. Po provedené likvidaci je tﬁeba dÛkladnû um˘t ruce m˘dlem.
Pﬁi nálezu vût‰ího poãtu uhynul˘ch ptákÛ (nad 5 kusÛ) nebo i jednotliv˘ch uhynul˘ch vodních ptákÛ by lidé vÏdy mûli kontaktovat veterinárního lékaﬁe.

Nelegální
dovoz odpadu
ze zahraničí
ZLÍN - V posledních t˘dnech v na‰í
republice nastal váÏn˘ problém s nelegálním dovozem odpadÛ ze zahraniãí.
Na mnoha místech vznikly velké skládky tûchto odpadÛ a byly zaznamenány
pokusy o pﬁivezení i nebezpeãn˘ch odpadÛ.
PÛvodnû byly nepovolen˘m naváÏením
odpadÛ postiÏeny pﬁíhraniãní oblasti
v âechách. Nyní na na‰e území putují
odpady i pﬁes Polsko a údajnû jsou smûrovány do Rakouska. Pﬁi takov˘ch transportech se nedá vylouãit uloÏení odpadÛ v kterékoli ãásti na‰eho území. Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství
Magistrátu mûsta Zlína nechce moÏnost
tohoto nebezpeãí podcenit, a proto se
obrátil na obce na území ve své pÛsobnosti, aby pﬁijaly preventivní opatﬁení.
Jedná se zejména o kontrolu opu‰tûn˘ch areálÛ po zanikl˘ch firmách a b˘val˘ch zemûdûlsk˘ch druÏstev v objektech
jejich farem, které nejsou vyuÏívány k zemûdûlské ãinnosti. Obce si musí provûﬁit, jestli zde nebyly naváÏeny odpady
a vytypovaná odlehlá "riziková" místa
mít pod pﬁimûﬁenou kontrolou.
Obracíme se proto na obãany a Ïádáme je, aby kaÏd˘ pohyb nákladních
automobilÛ na neobvyklém místû a pﬁípadné skládání odpadÛ okamÏitû hlásili starostovi obce nebo na odbor Ïivotního prostﬁedí MMZ.
OdstraÀování odpadÛ z nelegálních
skládek odpadu v âeské republice si
vyÏádá znaãné úsilí a nemalé finanãní
náklady. Cílem spoleãn˘ch preventivních opatﬁení je sníÏit na minimum riziko, Ïe se mûsto Zlín a jeho správní
území stane cílovou stanicí pﬁi nezákonném ukládání odpadÛ pocházejících
ze zahraniãí.
R.O.

Dny a hodiny určené
k oddávání na Městském
úřadě ve Fryštáku:
Pátek
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 h
Sobota
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 h

Místnost určená k oddávání:
Obﬁadní síÀ Mûstského úﬁadu Fry‰ták.

Osoby určené zastupitelstvem k oddávání:
Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta
Richard Orsava, zástupce starosty
Mgr. Sylva Knedlová, ãl. zastupitelstva
Mgr. Pavel Ná‰el, ãlen zastupitelstva

15

Valašské setkání 2006
V pátek 10. bﬁezna probûhl jiÏ ãtvrt˘ roãník setkání dechov˘ch hudeb a pﬁátel
dobré dechové hudby s názvem Vala‰ské setkání.
Celá akce se uskuteãnila v K.D. ZDV Fry‰ták a poﬁadatelé Mûsto Fry‰ták a Fry‰tácká Javoﬁina hostili pût souborÛ (Vítovecká 1, Kotáranka, ·arovec, Babouci a slovenská Maguranka) a bezmála 120 muzikantÛ ze ‰irokého okolí. V pravdû pﬁátelskou atmosféru podtrhly i dvû osobnosti, které cel˘m poﬁadem provázely, Ivana
Slabáková a Karel Heger, kteﬁí vtipnû a profesionálnû zpovídaly kapelníky a ãleny
jednotliv˘ch souborÛ. Oficiální program koﬁenily maÏoretky a taneãnice SDOM Zlín.
Jako teãku za oficiálním programem ãlenky souboru pﬁedvedly kankán, kter˘ nadzvihoval mnohé pány v sále i mimo nûj. Vrcholem byl polibek vûnovan˘ jednou z taneãnic pﬁímo starostovi mûsta Fry‰táku Mgr. Lubomíru DoleÏelovi.
·est set vesmûs spokojen˘ch posluchaãÛ mohlo vyslechnout také zdravice dvou
politick˘ch osobností na‰eho regionu, které pﬁevzaly zá‰titu nad celou akcí, a to
Michaely ·ojdrové a Josefa Sm˘kala. A protoÏe je v‰echno hlavnû o penûzích, je tﬁeba podûkovat kulturnímu fondu Zlínského kraje, ZDV Fry‰ták, fa Janspo a Elso
systém, Barum continental a dal‰ím hlavnû posluchaãÛm, kteﬁí pﬁijeli ze ‰irokého
okolí.

Tedy aÈ Ïije Vala‰ské setkání Fry‰ták 2007, které se uskuteãní
v pátek 9. bﬁezna.
Libor Mikl

Řádky pro tebe...
K pocitu spokojenosti potﬁebuje kaÏd˘
ãlovûk vûdût, Ïe není sám. V rÛzn˘ch Ïivotních situacích, které pﬁicházejí hledá
nûkoho, s k˘m by se mohl podûlit o radosti i strasti, které ho potkávají. Hledá
pﬁátele, kteﬁí mu porozumí.
Zamysleme se nad pﬁátelstvím a jeho
v˘znamem. Tento ‰irok˘ pojem v sobû
zahrnuje nejen vztah k lidem, ale ve své
podstatû i v‰emu, s ãím pﬁichází kaÏd˘
z nás do styku. B˘t pﬁátelsk˘ k sobû samému ve v‰ech Ïivotních promûnách
tvoﬁí základ na‰eho pozitivního my‰lení
a jednání a vytváﬁí pﬁedpoklad pro to,
abychom se chovali pﬁátelsky i k ostatním. Cel˘ Ïivot usilujeme o to Ïít ve shodû s lidmi i pﬁírodou, o pocity spokojenosti, dobré nálady a radosti. Uãíme se
b˘t tolerantní a chápaví k problémÛm jin˘ch. Stﬁídavû se nám to daﬁí ãi nedaﬁí
a jsme spokojeni nebo nespokojeni.
Pﬁítelem se nám stávají knihy, zvíﬁata,
o která peãujeme, kvûtiny, které jsme si
pro radost vypûstovali. Mûjme na pamûti, Ïe pﬁátelství si neklade podmínky,
je obûtavé a nezi‰tné. S pﬁib˘vajícím vûkem se jeho potﬁeba zvy‰uje a prohlubuje. Mnohdy zÛstává jedinou trvalou
hodnotou, kterou ãlovûk má. Mít opravdové pﬁátele je dar, kter˘ bychom mûli
b˘t schopni nejen pﬁijímat, ale také pomoci vytváﬁet.
– Pﬁátelé jsou jako hvûzdy. Nemusíme je vidût stále, ale musíme vûdût, Ïe
jsou... –
Hodnû „hvûzd“ i dobré nálady v‰em
ãtenáﬁÛm ListÛ
Kvûta Kasalová
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Senioři z Fryštáku
Podaﬁilo se nám doÏít vûku, kter˘ se v‰eobecnû oznaãuje jako dÛchodov˘.
Neznamená to, Ïe jsme uÏ splnili své Ïivotní poslání a dále se uÏ nebudeme o dûní kolem nás zajímat. Zji‰Èujeme, Ïe po skonãení povinnosti pracovat máme najednou více ãasu a samotná televize nám jej uspokojivû nevyplní, stejnû jako zahrádka nás rovnûÏ kaÏd˘ den nepotﬁebuje. Nûkdy bychom se i rádi se‰li s vrstevníky, popovídali si, zavzpomínali, po bohat˘ch Ïivotních zku‰enostech vyslovili své
návrhy k ﬁe‰ení naléhav˘ch problémÛ kolem nás. Av‰ak kde?
Pﬁípravná skupina fry‰táck˘ch dÛchodcÛ pﬁedkládá v‰em seniorÛm mûsta vãetnû obyvatel Penzionu návrh zaloÏit Klub dÛchodcÛ s moÏností scházet se v jídelnû
Penzionu pro dÛchodce ve Fry‰táku, Komenského ulici. âetnost a dobu schÛzek –
posezení, náplÀ a okruhy zájmové ãinnosti jednotliv˘ch skupin (turistika, v˘lety
a zájezdy, besedy a pﬁedná‰ky, kulturní akce a dal‰í), roãní pﬁíspûvky ãlenÛ klubu
a pﬁípadn˘ch sponzorÛ, ﬁídící v˘bor a dal‰í nutné organizaãní záleÏitosti bychom demokraticky projednávali.
Zveme v‰echny dÛchodce mûsta Fry‰táku, kteﬁí se chtûjí dobrovolnû sdruÏit
a scházet ve fry‰táckém Klubu dÛchodcÛ, aby pﬁi‰li v pondûlí 10. dubna 2006
do 17.00 hodiny do jídelny Penzionu v Komenského ulici.
NezapomeÀte! Termín si peãlivû zapi‰tû do kalendáﬁe, sdûlte ho také sv˘m znám˘m dÛchodcÛm, abyste byli osobnû pﬁítomni historické události – zaloÏení Klubu
dÛchodcÛ ve Fry‰táku.
Za pﬁípravnou skupinu Anna BaãÛvková
a 6 dal‰ích dÛvûryhodn˘ch dÛchodcÛ.
FRY·TÁCKÉ LISTY 4/2006
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Ukáže duben, jaký bude pecen.
V sobotu odpoledne oschnou polní cesty. Od lesa pﬁijde do dûdiny jaro. Pod paÏí ponese si skﬁipky,
prastar˘ nástroj z trojitého dﬁeva. Nûkter˘ veãer pak se ozve v sadech píseÀ. A dlouho do noci a na jediné strunû neznám˘ hudebník nám bude vypravovat tu prostou vûc.
Jan Skácel

Z archivu P. Cyrila Juro‰ky
Utrpení je kopec, z kterého je jiÏ vidût
Pána Boha.
anonym
Nejkrásnûj‰í knihou je ukﬁiÏovan˘ Kristus. Kdo ji neumí ãíst, je tím nejuboÏej‰ím
z analfabetÛ.
Giuseppe B. Cottolengo
Kdybychom bylo schopni trpût, o to více
bychom byli schopni b˘t ‰Èastni.
Jeaninne Carettaová
Svût se obrátí díky tûm kﬁesÈanÛm, kteﬁí
nosí kﬁíÏ v soukromí Ïivota, a ne na krku.
Alberto Hurtado
Existují vûci, které ãlovûk spatﬁuje pouze
oãima, které slzely.
Wilhelm Mıhs
Opravdová bolest, pﬁi které hluboce trpíme, ãiní dokonce ze svûtákÛ váÏné a spolehlivé muÏe.
Fjodor M. Dostojevskij
Nauãte se trpût. Kdo to umí, trpí ménû.
Anatole France
KaÏdá slza uãí smrtelníky nûjaké pravdû.
Ugo Foscolo
Bolest a radost jsou dvû nerozluãné sestry. Jdi, miluj a trp.
Conrad F. Meyer
Nikdy neÏil filozof, kter˘ by umûl trpûlivû
sná‰et bolest zubÛ.
William Shakespeare

Velikonoce – hlavní
křesťanské svátky
Od poãátkÛ církve byly Velikonoce hlavním a ústﬁedním svátkem církevního roku.
Po cel˘ch 50 dní slavili kﬁesÈané vzkﬁí‰ení
Pána, radovali se z toho, Ïe láska zvítûzila nad smrtí, a Ïe skrze vzkﬁí‰ení jiÏ máme
podíl na naplnûném Ïivotû JeÏí‰e Krista.
Velikonoce jsou sv˘m pÛvodem svátkem jara. Îidé ale dali kananejskému
svátku jara zcela nov˘ v˘znam svátkem
Paschy. KﬁesÈané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: Ïivot je silnûj‰í neÏ smrt. Strnulost hrobu je promûnûna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání na‰emu Ïivotu, se rozvazují. Skrze vzkﬁí‰ení objevujeme ve svém tûle a v du‰i
nov˘ Ïivot.
Kristovo vzkﬁí‰ení nebylo ojedinûlou
událostí. Ve víﬁe v JeÏí‰ovo vzkﬁí‰ení mÛÏeme zakou‰et vzkﬁí‰ení i my sami na sobû a navíc mÛÏeme k Ïivotu probouzet
i druhé.

Mnozí ale pﬁesto zÛstávají radûji leÏet
v hrobu svého strachu a rezignace, sv˘ch
zklamání a zranûní. Zaﬁídili se v hrobce,
protoÏe mají strach ze Ïivota.

Život na DISu
19. února se to na DISu hemÏilo bájn˘mi postavami ãarodûjnic, víl, králÛ a princezen, vodníkÛ a zbojníkÛ, to Saxana pozvala v‰echny své známé na oslavu 150.
narozenin. Kdo jste pﬁi‰li se sv˘mi dûtmi,
ãi vnuky a vnuãkami, vidûli jste nádhernû
pﬁipraven˘ ma‰karní bál pro ty nejmen‰í.
V‰em tûm, kteﬁí v‰echno pﬁipravili, vymysleli a zorganizovali, patﬁí velk˘ dík –
zejména Janû s Evou.
V mûsíci bﬁeznu jsme opût zaãali provozovat na‰i hlavní ãinnost – orientaãní
dny pro ‰koly. Byly dvû postní duchovní
obnovy a setkání salesiánsk˘ch ﬁeditelÛ s
provinciálem. Skonãil cyklus pﬁípravy pro
snoubence – celkem ãtyﬁi plné víkendy
praktick˘ch dovedností, duchovní náplnû,
trochu práva a sdílení.
V dubnu budou Mladé mamky. To se
sjedou z celé republiky dûvãata – dnes uÏ
maminky – které nám v dﬁívûj‰ích dobách
vaﬁily na chaloupkách. Tehdy jsme si ﬁíkali, Ïe aÏ to praskne, tak si objednáme
krásn˘ sál nûkde v Praze, necháme pro
nû uvaﬁit a budeme je obsluhovat a speciálnû pro nû udûláme i program. A kdyÏ
to prasklo, tak se taky stalo. UÏ ale nejezdíme jen do Prahy, ale aby to bylo spravedlivû pﬁístupné, i na Moravu.

Na co v dubnu?
12. – 16. / Velikonoãní experiment II.
ProÏít hlavní kﬁesÈanské svátky za doprovodu bicyklÛ, raftÛ a bûÏek vÛbec nemusí b˘t marné. Sportovnû-(ne)tradiãní

Velikonoce na faﬁe se starodávn˘mi kachlov˘mi kamny, mohutn˘m sklepením, nad
rozlehlou pﬁehradou, pod beskydsk˘mi vrcholky, ve svûtû fantazie.
Doporuãená ãetba: Terr y Pratchett,
Malí Bohové. Talpress. Praha 1997
Místo konání: Horní Domaslavice
u Fr˘dku-Místku, slezské Podbeskydí
Vede: Kosmiã & E. a Vl. Vechetovi
12. – 16. / Velikonoce
JeÏí‰ um˘vá nohy skrze na‰i konkrétní
pomoc, modlí se v Getsemanské zahradû
a nese kﬁíÏ spolu s námi v noãním putování. Skrze kﬁest jsme ponoﬁeni do jeho
smrti a zmrtv˘chvstání. Pojì s námi proÏít tajemství velikonoãních svátkÛ spojením liturgie a Ïivota v prostﬁedí DISu
i krásné pﬁírody. Vede: Franti‰ek Bezdûk
22. / Painball
JiÏ tﬁetí sobota strávená s touto novodobou hrou na vojáky. Pﬁidejte se k nám
a pojìte si poﬁádnû zaﬁádit a odreagovat
se. Min. vûk 18 let Vede: Michal Hladk˘
28. – 1. 5.
Grossvenediger 3676 m n.m.
I pﬁesto, Ïe 3. nejvy‰‰í rakouská hora
vzná‰í svÛj zub vrcholu nad rozsáhl˘mi
plánûmi ledovcÛ, je nad jiné vysoké vrcholy snadno dostupná. Snad aÏ na tûch
pár trhlin a závûreãn˘ snûhov˘ hﬁebínek…
Svému jménu vdûãí za úÏasn˘ a Ïádnou
okolní horou nestínûn˘ rozhled k jihu, kde
první dobyvatelé v mlÏném jadranském
oparu rozpoznali Benátky (Venezia). I sama cesta na impozantního vládce západní ãásti Vysok˘ch Taur urãitû nabude postrádat pﬁírodních krás… Min. vûk 18 let.
Vede: Kosmiã a Petr Hala‰ta
Náhradní termín 5. - 8. kvûtna 2006
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âajovna

-Múzick˘ klub
program na DUBEN
So 1. 4. 20:00
APRÍLOV¯ KOLOTOâ
Hudební poslechov˘ veãer jehoÏ prÛbûh ovlivní kaÏd˘ úãastník. Pﬁipravte
si dvû oblíbené skladby a pﬁijìte je
pustit ostatním.
So 8. 4. 20:00
Ondﬁej Martínek
Setkání s neskuteãnem. Veãer pln˘
folku a písniãek Karla Plíhala, Jaromíra Nohavici a Ondﬁeje Martínka.
Ne 9. 4. 18:00
DESKOVÉ HRY
Zveme v‰echny pﬁíznivce této zábavy
na veãer pﬁátelsk˘ch klání s nejrÛznûj‰ími deskov˘mi hrami. Své oblíbené hry vezmûte s sebou.
St 12. 4. 20:00
PRODIGI PÁRTY
Sáìova tanãírna.
ât 13. 4. 19:30
MANHATTAN - SRDCE NEW YORKU
Projekce dokumentárních fotografií
Petra Zemláka zachycující dûní
v centru New Yorku, proloÏená originálním, mixem hudby zkomponované
naÏivo Robertem Prokopem (Maraca). Pﬁedpremiéra listopadové v˘stavy.
So 15. 4. 20:00
KÁJA PTÁâEK BAND
koncer t kultovní zlínské kapely
v novém obsazení.
Ne 16. 4. 19:00
FILMOV¯ KLUB
Veãer pro pﬁíznivce nezávisl˘ch filmÛ.
So 22. 4. 20:00
KONCERT - JITUNK COMPANY
Seskupení vynikajících hudebníkÛ,
kteﬁí v‰ak svÛj talent promarnili.
Pﬁesto jsou jejich vystoupení líbivá
a místy i strhující. V nûkter˘ch jejich
písních lze cítit velk˘ potenciál, kter˘
se v‰ak ztrácí v jakémsi podivném
zasnûní. Vítejte v ﬁí‰i Jitunk company.
Ne 23. 4. 20:00
Dagmar Andrtová VoÀková
Folková písniãkáﬁka s originální kytarovou technikou a vynikající hudbou
i texty ("karpatské balady"). Postupnû se odklání od folku smûrem k rozsáhlej‰ím náladov˘m kompozicím
s prvky minimalismu.

kontakt:
âajovna-Múzick˘ Klub
nám. Míru 386, 763 16 Fry‰ták
otevﬁeno: ãt-ne 17 – 22 hod.
www.MuzickyKlub.zde.cz
e-mail: Muzickyklub@seznam.cz
mobil: 608 868 030
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akce na duben
Pátek 7. 4., 20.00 hodin DRIVE CLUB
RADIO JAM
Kapela vznikla na jaﬁe roku 1996 ve
Zlínû. Na poãátku se jednalo spí‰e o pﬁíleÏitostn˘ projekt zamûﬁen˘ v˘hradnû na
práci v nahrávacím studiu. Postupem ãasu zaãalo toto víceménû volné sdruÏení i
veﬁejnû vystupovat. Velk˘mi vzory jsou
Miles Davis a Herbie Hancock. CD Blue
Foundation je definitivním krokem smûrem k nov˘m trendÛm. Radio Jam se stal
napﬁí‰tû jazzovou kﬁiÏovatkou stylÛ jako je
Trance, Jungle, Dub apod. SloÏení: Jan
Janík - kytara, Marek ·lapansk˘ - bicí,
Zdenûk Maru‰ák - sax., Martin Vávra moog, synth., Radim Hanke - piano, Josef
Vojtá‰ek - basa.
Vstupné 60 Kã
Pondûlí 3. 4., úter˘ 4. 4.,
19.30 hodin
Sál kina Svût
SCREAMERS TRAVESTI SHOW
Screamers v revue.
Vstupné 230 Kã
âtvrtek 20. 4., 19.30 h Sál kina Svût
KAREL PLÍHAL
Po koncertu Jarka Nohavici pﬁijíÏdí do
Hole‰ova dal‰í písniãkáﬁ z ãeské první folkové ligy. Krásné poetické texty i muzika to je Karel Plíhal!
Vstupné 180 Kã
Nedûle 23. 4., 15.00 h
Sál kina Svût
KOCOUREK MODROOâKO
Pﬁíbûh kocourka Modrooãka a jeho kamarádÛ ze svûta zvíﬁat. Poeticky ladûn˘ muzikál s písniãkami Marka Ebena. Hraje:
Divadlo ·pílberk z Brna.
Vstupné - dospûlí 40 Kã, dûti 30 Kã
Stﬁeda 26. 4., 19.30 h
Sál kina Svût
âOCHTAN VYPRAVUJE
Na motivy hry V+W - DIVOTVORN¯ HRNEC. Hrají: Josef Dvoﬁák, Stanislava
Topinková a ãlenové Divadelní spoleãnosti Josefa Dvoﬁáka.
Vstupné 160 Kã

V¯STAVA
ÚSP Javorník Chvalãov: Srdce na dlani
(v˘stava v˘robkÛ mentálnû retardované
mládeÏe)
Hole‰ovská galerie, nám. E. Bene‰e 24
V˘stava potrvá do 15. 4. 2006
Otevﬁeno: po - so: 8.45 - 12.00 13.00 16.45 hodin
NELLY BILLOVÁ, ROBERT ROHÁL,
VERONIKA ·IMKOVÁ, PAVEL HRONâEK:
KRESBY SVùTLEM II.
(koláÏe, obrazy a reportáÏní fotografie)
Hole‰ovská galerie, nám. E. Bene‰e 24
VernisáÏ: 19. 4. 2006 v 17 hodin
V˘stava potrvá do 27. 5. 2006
Otevﬁeno: po - so: 8.45 - 12.00 13.00 16.45 hodin
Zmûna programu vyhrazena!
Pﬁedprodej vstupenek: MIC, nám. Dr. E.
Bene‰e 17, 769 01 Hole‰ov, tel/fax: 573
395 344,
e-mail: mic@mks.holesov.cz http://
www.mks.holesov.cz

Nav‰tivte: http://www.365dni.cz - nejpﬁehlednûj‰í a nejúplnûj‰í kulturní server
ãeského internetu
http://www.SMS.cz - portál, kde najdete
v‰e a je‰tû nûco navíc, filmy@365dni.cz
Mûstské kulturní stﬁedisko Hole‰ov
ÚSP Javorník Chvalãov: Srdce na dlani
(v˘stava v˘robkÛ mentálnû retardované
mládeÏe)
Hole‰ovská galerie, nám. E. Bene‰e 24
V˘stava potrvá od 15. 3. do 15. 4. 2006
Otevﬁeno: po - so: 8.45 - 12.00 13.00 16.45 hodin
placená inzerce

NEHTOVÉ STUDIO „M“
Vám nabízí tyto služby:
Modeláž nehtů gelem i acrylem
Japonskou manikúru P-shine
Parafínové zábaly
Zpevnění přírodních nehtů potažením gelu
Lakování a zdobení nehtů
AKCE BŘEZEN - Ke každé kompletní modeláži lahvička laku zdarma!
Michaela Moravcová • Tel. 608 774 188 • Otevřeno dle objednávek
FRY·TÁCKÉ LISTY 4/2006
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VELKÉ KINO ZLÍN - DUBEN
1. – 4. dubna v 17 hodin
UNIVERZÁLNÍ UKLIZEâKA
Velká Británie-2005-103 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Uklidím dÛm – uklidím zahradu – odklidím
souseda – zabiji psa… V hl. roli komedie
Rowan Atkinson. ReÏie: Niall Johnson
vstupné 85 Kã
1. – 3. dubna v 19.30 hodin
UNDERWORLD: EVOLUTION
USA-2006-121 min.-tit.-prem.-HCE-(15)
Vlkodlaci stále nevzdávají svÛj lov na ãlovûka, pﬁímého potomka prvního z upírÛ,
prostﬁednictvím jehoÏ krve by bylo moÏné
vytvoﬁit superbytost, která by válku ukonãila... V hlavní roli Kate Beckinsale, Scott
Speedman, Bill Nigry
ReÏie: Len Wiseman
vstupné 85 Kã
3. dubna v 10 hodin
FKS
ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY
USA-2005-130 min.-titulky-Bontonfilm-(0)
Cameron Diaz a Toni Collette v romantické komedii o tom, kterak je dobré mít
sestru... ReÏie: Curtis Hanson
vstupné 25 Kã
4. dubna ve 20 hodin
Uvádí Vydavatelství a Umûlecká agentura
DELFA Zlín: „KameÀáky Z. Tro‰ky“ - setkání s populárním reÏisérem ãesk˘ch filmov˘ch komedií a jeho hosty
5. dubna K I N O N E H R A J E
MISS ACADEMIA 2006
6. dubna v 17 a v 19.30 hodin
P.100
U KONCE S DECHEM
Francie-1959-87 min.-originální franc. verze-ãeské titulky-AâFK-(15)
Jednoduch˘ pﬁíbûh o krádeÏi auta, následné vraÏdû a útûku – v hl. roli J. P. Belmondo. ReÏie: J.-L. Godard. Pﬁipojení:
Ryan – 14 minut
vstupné 60 Kã
7. – 12. dubna v 17 a v 19.30 hodin
DOBA LEDOVÁ – OBLEVA
USA-2006- 90 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Z prostﬁedí pod bodem mrazu se vracejí
na‰i hrdinové: chlupat˘ mamut Manny, lenochod Sid, ‰avlozub˘ tygr Diego a prehistorická kryso-veverka, vûãná smolaﬁka
Kryserka… ReÏie: Carlos Saldanha
vstupné 80 Kã
13. dubna v 17 a v 19.30 hodin P.100
DÍTù
Belgie/Francie-2005-95min.-orig. franc.
verze-ãeské titulky-Aerofilms-(15)
Osmnáctileté Sonû a o málo star‰ímu
Brunovi se právû narodilo dítû. Nedûlá jim

starosti, Ïe nemají kam jít – jsou zvyklí Ïít
ze dne na den. KdyÏ ale jednou jde Bruno
s koãárkem na procházku, vyuÏije lákavou
nabídku a bez dlouhého rozm˘‰lení prodá
dítû k adopci…
ReÏie: J.-Piere Dardenne, Luc Dardenne
vstupné 60 Kã
14. – 19. dubna v 17 hodin
+ 14. – 16. dubna i v 19.30 hodin
RÒÎOV¯ PANTER
USA-2006-92
minut-titulky-premiéraBontonfilm-(0)
Ztratil se diamant RÛÏov˘ panter… A nejzmatenûj‰í detektiv na svûte se ho snaÏí
najít… V hlavních rolích Steve Martin,
Jean Reno, Kevin Kline. ReÏie: S. Levy
vstupné 85 Kã
17. a 18. dubna v 19.30 hodin
WALK THE LINE
USA-2005-135 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
V roce 1955 vkráãel drsn˘, vyzábl˘ kytarista, kter˘ si ﬁíkal J. R. Cash, do tehdy
je‰tû neznám˘ch Sun Studios v Memphisu. Tento okamÏik mûl pozdûji nesmazateln˘ vliv na v˘voj americké kultury… V hl.
rolích J. Phoenix a R. Witherspoon (za tuto roli získala Oskara 2005)
ReÏie: James Mangold
vstupné 85 Kã
19. dubna ve 14 hodin
FKS
OLIVER TWIST
Velká Británie/âR/Francie-2005-130 minut-titulky-SPI-(12)
Dal‰í zpracování klasického románu Ch.
Dickense - V hl. rolích B. Kingsley, B.
Clark, J. Foreman. ReÏie: Roman Polanski
vstupné 25 Kã
19. dubna v 19.30 hodin
V.I.P. club
V MOCI ëÁBLA
televize NET
USA-2005-119 minut-titulky-Falcon-(12)
Dramatické soudní líãení s faráﬁem, odsouzen˘m za nedbalost, která vyústila ve
smrt mladé, údajnû posedlé, dívky – podle skuteãné události. V hlavních rolích
Laura Linney a Tom Wilkinson
ReÏie: Scott Derrickson
vstup na ãlensk˘ prÛkaz klubu TV NET
20. dubna v 17 a v 19.30 hodin P.100
KDYBY…
Velká Británie-1968-111 min.-orig. angl.
verze-ãeské titulky-Bontonfilm-(15)
Dûj filmu se odehrává v elitní studentské
koleji, urãené pro chlapce z bohat˘ch rodin, jejíÏ v˘chovné a vyuãovací metody se
od dob stﬁedovûku pﬁíli‰ nezmûnily...
ReÏie: Lindsay Anderson
vstupné 60 Kã

21. – 26. dubna v 17 a v 19.30 hodin
kromû 24. dubna
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU
âR-2006-113 minut-premiéra-Falcon-(0)
Komedie podle bestselleru M. Viewegha.
Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupinka cestujících. Pﬁátelství, pﬁekvapivá setkání, letní milostná
vzplanutí se odráÏejí v pﬁíbûhu plném humoru a jemné vieweghovské ironie... V hl.
rolích A. Polívková, E. Holubová, B. Klepl,
J. ·tûpánková, K. Fialová.
ReÏie: Jiﬁí Vejdûlek
vstupné 90 Kã
24. dubna K I N O N E H R A J E
Agentura Pragokoncert Zlín uvádí travesti
skupinu Screamers v novém programu:
„SCREAMERS V REVUE“
zaãátek v 19 hodin
27. dubna v 17 a v 19.30 hodin P.100
THX 1138
USA-1971-86 minut-originální anglická
verze-ãeské titulky-AâFK-(12)
Celoveãerní debut Georgie Lucase – antiutopická sci-fi z blízké budoucnosti
o sterilní, superkontrolované a tupû konzumní spoleãnosti…. Pﬁipojení: Kﬁup – 15
minut
vstupné 60 Kã
28. dubna – 3. kvûtna v 17 hodin
DOBA LEDOVÁ – OBLEVA
USA-’06-90 min.-ã. dabing- Bontonfilm-(0)
Pokraãování jednoho z nejúspû‰nûj‰ích
filmÛ - rodinná komedie pro v‰echny bez
rozdílu vûku… ReÏie: Carlos Saldanha
vstupné 75 Kã
28. dubna – 3. kvûtna v 19.30 hodin
ZKROCENÁ HORA
USA-2005-134 minut-titulky-premiéraBioscop-(15)
Pﬁíbûh lásky a pﬁátelství – pﬁíbûh dvou
mlad˘ch muÏÛ – ranãera a kovboje, kteﬁí
se poznali v létû roku 1963 a stali se pﬁáteli na cel˘ Ïivot…. Získal 3 ocenûní
Oscar 2005 – za reÏii, hudbu a scénáﬁ
ReÏie: Ang Lee
vstupné 85 Kã
V SOBOTU V 15 HODIN
HRAJEME PRO DùTI: /pásma
1. 4. – O HLOUPÉM PECIVÁLOVI
- 64 min
8. 4. – O TÉ VELKÉ MLZE - 64 minut
15. 4. – KÁËA A ·KUBÁNEK - 63 minut
22. 4. – HRNEâKU VA¤! - 62 minut
29. 4. – KRTEK FILMOVÁ HVùZDA
- 66 minut
vstupné 25 Kã
Zmûna programu vyhrazena.
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Matrika



Jaroslav Gawlas
BoÏena Krajãová
Jiﬁí Baìura
Ing. Miloslav Poloz
Vladimír DoleÏal
BoÏena Hrdliãková
Rostislav Franti‰ek
Antonín Hvozdensk˘
Ladislav Dlabaja
Marta Tkadlecová
Josef Nûmec
Anna Dlabajová
Franti‰ek DoleÏal

65
60
65
65
60
75
75
60
80
65
65
80
65

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

NAROZENÍ

Eli‰ka âerneková



ÚMRTÍ

Bohuslav Vlãek ve vûku 57 let

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
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PROGRAM KINA SVĚT NA MĚSÍC DUBEN 2006

DUBEN 2006

JUBILANTI



K U LT U R N Í
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Kã

www.mks.holesov.cz,
st 5., ãt 6.
19.00 hodin
SAW 2
USA, thriller, horror s titulky, 90 min.
Z téhle show se vypadnout nedá. V téhle
show se nehlasuje. V téhle show prostû
pﬁeÏijete, nebo ne. V hl. rolích D. Wahlberg, Glenn Plummer.
ReÏie: Darren Lynn Bousman.
MládeÏi nepﬁístupno
Vstupné: 55 Kã

kém ãeském nádraÏí v létû. Postavami filmu jsou nádraÏáci, kteﬁí ﬁe‰í, nebo se
spí‰ snaÏí, ve velmi humorné nadsázce,
ﬁe‰it své malé vzájemnosti na pozadí mizejícího genia loci místa, do nûhoÏ byli zasazeni. V hl. rolích Igor Chmela, Jaroslav
Du‰ek. ReÏie: Pavel Göbl.
MládeÏi do 12 let nepﬁístupno
Vstupné 60 Kã

so 8., ne 9.
17.00 hodin
KARCOOLKA
USA, animovan˘ v ãs. verzi, 80 min.
âervená Karkulka je sice klasické pohádkové téma, ale zde je v‰e naopak. Zaãínáme od konce. Chlupatí a opeﬁení stráÏci
zákona pátrají po tom, co se odehrálo
v chaloupce babiãky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka…
ReÏie: Cory Edwards.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 60 Kã

pá 21., so 22.
19.00 hodin
RÒÎOV¯ PANTER
USA, komedie s titulky, 92 min.
Inspektor Jacques Clouseau. Jméno, které vzbuzuje hrÛzu ve v‰ech zloãincích svûta - a také ve v‰ech ostatních lidech, kteﬁí mûli tu ãest se s ním setkat. Snad za to
mohou jeho zcela mylné deduktivní schopnosti, snad jeho neschopnost pochopit
vûci zjevné na první pohled, snad jeho
znaãnû omezená jazyková v˘bava nebo
zcela chybûjící pohybová koordinace.
V hl. rolích S. Martin, J. Reno, K. Kline.
ReÏie: Shawn Levy.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 65 Kã

po 10., út 11., st 12.
19.00 hodin
EXPERTI
âR, komedie, 85 min
Teenagerovská komedie - producenti veleúspû‰n˘ch SnowboarìákÛ se vracejí.
Tentokrát zavedou své hrdiny do prostﬁedí
svûta poãítaãové zábavy. I tentokrát budou bojovat o pﬁízeÀ krásn˘ch dívek, jen
místo na snowboardech budou surfovat
po síti. Stane se z hlavního hrdiny Oskara
poãítaãov˘ expert nebo gigolo? V hl. rolích
Kry‰tof Hádek, Michal Foret, Petr âtvrtníãek. ReÏie: Karel Coma.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné: 65 Kã

placená inzerce

KADE¤NICKÉ
STUDIO
ul. 6. kvûtna 23
(pod námûstím)
763 16 Fry‰ták

Tel. 732 625 330
Poskytujeme

VE·KERÉ
KADE¤NICKÉ SLUÎBY
Otevﬁeno dle objednávek.

JANA VACULÍKOVÁ

E-mail: kensa@mks.holesov.cz

ãt 13., pátek 14.
19.00 hodin
MARI≈ÁK
USA, váleãné drama s titulky, 123 min
Dvacetilet˘ zelenáã Anthony Swof ford
chtûl pouze pokraãovat v rodinné vojenské tradici. Netu‰il ale, Ïe ho tato touha
vyhodí se snajperskou pu‰kou v ruce a padesátikolov˘m batohem na zádech uprostﬁed nekoneãné arabské pou‰tû tváﬁí v
tváﬁ vraÏednému horku a nepﬁátelsk˘m iráck˘m vojákÛm. Se svou nezávidûníhodnou situací se Swofford a jeho kamarádi
ve zbrani vyrovnávají prostﬁednictvím sarkasmu a ãerného humoru.
V hl. rolích Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx. ReÏie: Sam Mendes.
MládeÏi do 12 let nepﬁístupno
Vstupné 60 Kã
út 18., st 19.
19.00 hodin
JE·Tù ÎIJU S Vù·ÁKEM, PLÁCAâKOU
A âEPICÍ
âR, tragikomedie, 90 min.
Souãasná, pﬁimûﬁenû suchá, lehce absurdní filmová tragikomedie o stﬁednû vel-

po 24., út 25.
19.00 hodin
MNICHOV
USA, thriller s titulky, 162 min.
Nejtragiãtûj‰í den v olympijsk˘ch dûjinách,
masakr izraelsk˘ch spor tovcÛ v roce
1972 v Mnichovû, kter˘ mûla na svûdomí
palestinská teroristická organizace âerné
záﬁí, se nesmazatelnû vepsal do historie
dvacátého století. O událostech, které následovaly, toho v uãebnicích dûjepisu nebo dobovém tisku mnoho nenajdete. Sérii
nájemn˘ch vraÏd proti strÛjcÛm atentátu,
které naplánovala a provedla izraelská tajná sluÏba. V hl. rolích Eric Bana, Daniel
Craig, Ciarán Hinds, Geoffrey Rush.
ReÏie: Steven Spielberg.
MládeÏi do 12 let nepﬁístupno
Vstupné 60 Kã
ãt 27., pá 28.
19.00 hodin
HOOLIGANS
VB/USA, krimi, drama s titulky, 109 min.
Neprávem vyhozen˘ student Harvardu,
Matt Buckner, pﬁijíÏdí do Lond˘na, kde se
chce na ãas usadit u své sestry. Skamarádí se s sestﬁin˘m ‰vagrem, Petem Dunhamem, a je vtaÏen do temného a násilného svûta fotbalov˘ch hooligans. Matt se
bûhem tohoto pﬁátelství uãí, jak stát pevnû nohama na zemi a odolávat tomuto tajemnému a ãasto násilnému svûtu. Hooligans je pﬁíbûhem o loajalitû, dÛvûﬁe a brutálních následcích Ïivota na hranû…
V hl. rolích Elijah Wood, Charlie Hunnam.
ReÏie: Lexi Alexander.
MládeÏi nepﬁístupno
Vstupné: 60,-- Kã
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