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Úspěch našeho čtvrťáčka
Pﬁed Vánocemi probûhl mezinárodní závod ve spoleãenském tanci. Úãast taneãníkÛ ze Slovenska, Polska, Rakouska, âeské republiky. Za Fry‰ták (Zlín) reprezentoval Jakub
Szlaur, Ïák 4. tﬁ. Z· Fry‰ták. Na dotaz, jak takov˘ závod probíhá, odpovídá: „Byl to frkot. Hned se po pﬁíchodu zaregistrovat, rychle se pﬁevléci, ãekat na roztanãení. SoutûÏ byla
rozdûlená na ãást Standard (waltz, valãík, quick step) a pak
na tzv. Latinu (cha-cha, rumba, jive).“

UPOZORNĚNÍ
Zákon o pozemních komunikacích ãíslo
13/1997 Sb., v plat. znûní, v § 27 ﬁíká, Ïe
vlastník nemovitosti, která v zastavûném území obce hraniãí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za ‰kody, jejichÏ pﬁíãinou byla
závada ve schÛdnosti na pﬁilehlém chodníku
vzniklá zneãi‰tûním, náledím nebo snûhem.
Je na majiteli nemovitosti, aby prokázal, Ïe
nebylo v mezích jeho moÏností tuto závadu odstranit, u závady zpÛsobené povûtrnostními situacemi a jejich dÛsledky takovou závadu zmírnit.

No a jak jsi se s tím v‰ím popral?
„Skonãil jsem na 2. místû a v latinû jsem byl první.“
Tak to byl a je krásn˘ úspûch.
Jakube, blahopﬁejeme Ti. I pro Fry‰ták je to ãest mít mezi námi, mezi dûtmi, tak vynikajícího taneãníka ve spoleãensk˘ch tancích.
SK
Rozhovor s Jakubem Szlaurem najdete na str. 15
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 11/2005 ze dne 14. prosince 2005 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF za období mûsícÛ leden aÏ listopad
2005 a stavy úãtÛ MF bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 20/2005 – Zmûny rozpoãtu v celkové v˘‰i 2.305.940,Kã – viz pﬁíloha zápisu ã. 1.
• ZMF schvaluje do data schválení rozpoãtu na rok 2006 ve smyslu § 13 zák.
ã. 250/2000 Sb., rozpoãtová pravidla,
pro zaji‰tûní hospodárného nakládání
s finanãními prostﬁedky mûsta v poãáteãních mûsících roku 2006 rozpoãtové
provizórium, jehoÏ pravidla se stanovují
takto: celkové mûsíãní v˘daje mûsta
mohou odpovídat maximálnû skuteãnosti 1/12 celkov˘ch daÀov˘ch a nedaÀov˘ch pﬁíjmÛ a dotací (mimo kapitálov˘ch) roku 2005.
• ZMF schvaluje udûlení finanãního daru p. J. Grygerovi.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí finanãního daru za úãelem ãásteãné úhrady nákladÛ na dobrovolnickou misi - bezplatn˘ v˘kon funkce uãitele v Ghanû J. Grygery mezi MF a J. Grygerou v celkové s podmínkou mûsíãního
dodávání zpravodajsk˘ch ãlánkÛ do FL
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí pís. vyjádﬁení vítûze V¤ na dostavbu námûstí fy St.
Matocha.
• ZMF v souladu s ust. § 36 odst. 1
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní, schvaluje udûlení ãestného

obãanství plk. Vojtûchu Bubílkovi a plk.
Oldﬁichu DoleÏalovi, b˘val˘m pﬁíslu‰níkÛm 311. ãs. bombard. perutû RAF ve
Velké Británii, b˘v. obãanÛm Vítové.
• ZMF bere na vûdomí pﬁedbûÏnou zprávu pﬁedsedy kontrolního v˘boru.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
finanãního v˘boru.
• ZMF schvaluje realizaci opravy izolace
objektu ZSF z dÛvodu havárie izolace.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou Rapos Hole‰ov za
úãelem dodávky prací Oprava izolace
objektu Zdravotního stﬁediska Fry‰ták
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF v souladu s ust. § 167 zák. ã.
561/2004 Sb., o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním, vy‰‰ím odborném aj.
vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), schvaluje
Radu ‰koly Z· Fry‰ták v tomto sloÏení:
za rodiãe – J. Caisová, A. Langer, M.
Nûmec; za pedagogické pracovníky Z· –
Mgr. M. Klapilová, D. ·vajdová, L.
Truhláﬁová; za zﬁizovatele – R. Dupal,
Mgr. S. Knedlová, Mgr. L. Sovadina.
• ZMF v návaznosti na usn. ã. Z 10/
2005 b. 5 d) ze dne 30. 11. 2005
a v návaznosti na GP ã. 267-313/2005
schvaluje odkup 2/3 poz. p. ã. 162/3,
tj. 280 m2, 161/1, tj. 146 m2, tedy celkem 426 m2, a to od pí L. ·vajdové.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a pí L. ·vajdovou za úãelem
koupû 2/3 poz. p. ã. 162/3, tj. 280 m2,

161/1, tj. 146 m2, tedy celkem 426 m2,
a povûﬁuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje OZV ã. 8/2005 –
Zmûna a doplnûní OZV ã. 4/2001 Systém shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ vznikajících na území m. Fry‰ták.
• ZMF schvaluje v návaznosti na OZV ã.
8/2005 zásady nakládání s odpadem
vznikajícím na území MF.
• ZMF s platností od 1. ledna 2006
schvaluje v souladu s Cenov˘m v˘mûrem MF âR ã. 01/2005 tyto ceny nájmu
hrobového místa na 10 let ve v˘‰ích:
jednohrob 119 + 1000,- Kã, tj. celkem
1.119,- Kã; dvojhrob 239 + 1000,- Kã,
tj. celkem 1.239,- Kã; trojhrob 358 +
1000,- Kã, tj. celkem 1.358,- Kã; urnové m. 40 + 1000,- Kã, tj. celkem
1.040,- Kã.
• ZMF schvaluje OZV ã. 9/2005, kterou
se mûní OZV ã. 1/2002 – ¤ád veﬁejného pohﬁebi‰tû mûsta Fry‰táku.
• ZMF souhlasí s úhradou ãásti ceny
keramické pece mûstem Fry‰ták pro
potﬁeby ZU· Morava a Z· Fry‰ták.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a ZU· Morava, s. r. o., Hluboká
3690 , 760 01 Zlín, IâO 60724889, zastoupenou ﬁeditelem L. Miklem o poskytnutní pﬁíspûvku mûsta Fry‰táku na
keram. pec, a povûﬁuje star. podpisem
této smlouvy (i pro potﬁeby v˘tvarné v˘chovy Základní ‰koly Fry‰ták).

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 21/2005 ze dne 21. prosince 2005 (V˘bûr)
• RMF schvaluje prodlouÏení platnosti
náj. smlouvy na ãást mûst. pozemku p.
ã. 915/2 k. ú. Fry‰ták mezi MF a Autoelektrika Mazal dodatkem na dobu urãitou, tj. do 31. 12. 2006, a pov. starostu podp. dodatku.
• RMF schvaluje prodlouÏení platnosti
smlouvy – souhlas s umístûním reklamního panelu na sloupu VO ã. 9 v Hole‰ovské ul. mezi MF a Jindﬁi‰kou MaroÀovou na dobu neurãitou v obv. cenû
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje udûlení souhlasu
s bezplatn˘m uÏíváním znaku mûsta
Fry‰ták p. Radomírem Janu‰kou a reprezentanty mûsta pﬁi závodech motokár v souladu s interní smûrnicí O znaku mûsta Fry‰táku, ãl. II, odst. 3.
• RMF schvaluje uzavﬁ. smlouvy o dílo
na provádûcí proj. dokumentaci ProdlouÏení vod. ﬁadÛ v Dolní Vsi a v Korá2

bové ul. mezi MF a VHK Zlín, nám. TGM
1281, 760 01 Zlín, IâO 18809286,
a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vûdomí v˘sledky kontroly agendy cestovních dokladÛ u pracovnice MûÚ pí V. Holíkové.
• RMF schvaluje toto doplnûní provozního ﬁádu SA MF pﬁi Z·F pro veﬁejnost
a) ranní otevírání – od 8.00 hod.
b) odpolední otevírání – od 15.00 hod.
a ukládá Ing. P. Koplovi zajistit:
c) nastavit sítû,
d) nabídky firem na zpevnûní travnat˘ch
okrajÛ hﬁi‰tû,
e) obalit sloupy tubexem,
f) nákup a opravu laviãek s doplnûním
opûrn˘ch desek.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
Lannova 205/16, 370 49 âeské Budûjovice, na pﬁipojení k distribuãní sousta-

vû ã. 50024035 – Zﬁízení nového odbûr.
místa v Lesní ãtvrti pro VO a povûﬁuje
starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje projekt. dokumentaci
„Sadové úpravy okolí kostela Fry‰ták“.
• RMF ukládá starostovi provûﬁit moÏnosti prodlouÏení vodovodního ﬁadu
v Hole‰ovské ulici k prÛmyslov˘m objektÛm a RD po ã. p. 205.
• RMF bere na vûdomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek „ProdlouÏení vodovodního ﬁadu v ul. Osvobození.
• RMF v návaznosti na záznam o posouzení nabídek ã. 14/2005 vyhla‰uje
vítûze fu RM GAS, s. r. o., Hvozdná 325,
763 11 Zlín.
• RMF schvaluje poﬁadí uchazeãÛ na
dal‰ích místech: 2. MONTGAS, a. s.,
U Kyjovky 3953/3, 695 01 Hodonín, 3.
PLYNOSYSTÉM Zlín, s. r. o., Pohoﬁelice
197, 763 61 Napajedla.
FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2006
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 1/2006 ze dne 4. ledna 2006 (V˘bûr)
• RMF s platností od 1. ledna 2006
schvaluje uzavﬁení Dohody o provedení
ãinnosti mezi MF a J. Horákem na v˘kon
funkce správce SA MF a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje s platností od 1. ledna
2006 uzavﬁení Dohody o provedení ãinnosti mezi MF a J. Szeifertem na v˘kon
funkce správce SA MF povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje s platností od 1. ledna
2006 uzavﬁení Dohody o prac. ãinnosti
mezi MF a Jindﬁichem Ko‰ákem na v˘kon funkce hlavního správce SA MF
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí dopis ministra
kultury Vítûzslava Jandáka o pﬁevzetí zá‰tity nad oslavami 650. v˘roãí první písemné zmínky o mûstû Fry‰táku.
• RMF v návaznosti na tzv. malé V¤ –
dle bodu ã. 2 Smûrnice ã. 4/2004 vyhla‰uje vítûze V¤ na dodavatele PD RS
IA Stavební úpravy Kina na multifunkãní
kulturní zaﬁízení Fry‰ták fu ALFING Zlín,
s.r.o., V. Sta‰i 165, 760 01 Zlín, IâO
26230259, zast. Ing. arch. Vladimírem
Pokludou, a stanovuje dal‰í poﬁadí 2.
Ing. Marek Ranocha, Pﬁílucká 4121,
760 01 Zlín, 3. Ing. arch. Pavel Uhrmacher, Sadová 734, Napajedla.
• RMF schvaluje po datu schválení roz-

poãtu MF na r. 2006 uzavﬁení SOD mezi MF a f. ALFING Zlín, s.r.o., V. Sta‰i
165, 760 01 Zlín, IâO 26230259, zast.
Ing. arch. Vladimírem Pokludou, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje v návaznosti na
usnesení RMF ã. R 11/2005 – b. 27a)
ze dne 20. 07. 2005 roz‰íﬁení ãlenÛ
SOZ (se statutem komise RMF) o zamûstnankyni Mûsta Fry‰táku.
• RMF bere na vûdomí v˘sledky jednání
starosty ve vûci uplatnûní Ïádosti MF
o poskytnutí dotace pro úãely poﬁízení
poÏár. techniky pro JSDH a potvrzení této Ïádosti na r. 2006.
• RMF schvaluje IS ã. 1/2006 – Poskytování cestovních náhrad zamûstnancÛm MûÚF.
• RMF na základû posouzení ãtyﬁ nabídek vybrala jako dodavatele IA
ProdlouÏení vodovodu v ul. Osvobození
fu SKAVO s. r. o., Vyhlídka 238, 763 14
Zlín – Kostelec, IâO 26283221, DIâ
CZ26283221, a povûﬁuje starostu jednáním o uzavﬁení SOD s touto firmou.
• RMF schvaluje udûlení darÛ mûsta
Fry‰táku za II. pol. r. 2005.
• RMF schvaluje udûlení darÛ SOZ pﬁi
RMF za II. pol. 2005.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dohod o pracovní ãinnosti mezi MF a D. Koneãnou

za úãelem v˘konu funkce smuteãního
ﬁeãníka MF, mezi MF a J. Groulíkem za
úãelem hudebního doprovodu pﬁi úﬁedních obﬁadech MûÚ Fry‰ták, mezi MF a
I. Gavendovou za úãelem úklidov˘ch,
pomocn˘ch a knihovnick˘ch prací v MûK
Fry‰ták, mezi MF a J. Ja‰kovou za úãelem v˘konu knihovnické ãinnosti a úklidu v poboãce MûK ve Vítové, mezi MF
a J. Karlíkovou na úklid veﬁejn˘ch soc.
zaﬁízení mûsta, kina a hﬁbitova pﬁi zástupu za nemocnou pracovnici, mezi MF
a PhDr. â. Zapletalem na ãinnost kronikáﬁe MF.
• RMF bere na vûd. Protokol o v˘sledku
kontroly matriãní agendy u MûÚF.
• RMF schvaluje s platností od 1. ledna
2006 Dodatek ã. 2 smlouvy o prodlouÏení nájmu sloupu VO ã. 10 pro reklamní panel fy BESI elektro, s. r. o., Tovární
416, 763 16 Fry‰ták, zast. jednatelem
p. Z. ·indlerem, IâO 63487811, na dobu neurãitou, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF ru‰í své usnesení ã. R 21/2005
– b. 8 z 21. 12. 2005.
• RMF ukládá místostarostovi provûﬁit
moÏnost ãerpání pitné vody ze zku‰ebních vrtÛ v oblasti RokytÀáku pro zaﬁízení Svazu skautÛ a skautek.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 1/2006 ze dne 11. ledna 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ k 10.
lednu 2006 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní pﬁedloÏeného návrhu rozpoãtu (závaz. ukazatelÛ)
MF na r. 2006 s plat. od 12. 01. 2006.
• ZMF ukládá ãlenÛm ZMF podat písemná vyjádﬁení k návrhu rozpoãtu MF na
r. 2006, zejména k návrhu dal‰ích IA,
do podatelny MûÚF do 24. 01. 2006.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy na
dopravní obsluÏnost území pravidelnou
linkovou osobní dopravou pro r. 2006
mezi MF a fou CONNEX Morava, a. s.,
Vítkovická 3066, 702 00 Ostrava, IâO
25827405, DIâ CZ25827405, v cenû
11.500,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje IS ã. 2/2006 – Organizace stravování zamûst. MF pro r. 2006.
• ZMF ru‰í svá usnesení ã. Z 11/2005
– b. 6.d) ze dne 14. 12. 2005 a ã. Z
9/2005 – b. 18.c.b) ze dne 19. 10.
2005 a ã. Z 8/2005 – b. 15.f.b) ze dne
07. 9. 2005; ZMF povûﬁuje starostu

jednat ve smyslu usnesení ã. Z 8/2005
– b. 15.f.a) ze dne 07. 09. 2005; ZMF
ke dni 12. ledna 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat mûst. pozemky p.
ã. 13 o v˘m. 518 m2, p. ã. 14 o v˘m.
156 m2, k. ú. a obec Fry‰ták, za cenu
ne niÏ‰í neÏ 1.300,- Kã/m2, a to fû FIROTHERM, zast. R. Filákem.
• ZMF povûﬁuje starostu jednat o odkupu projektové dokumentace vã. autorsk˘ch práv od p. Matochy.
• ZMF neschvaluje prodej mûstského
pozemku p. ã. PK 234 k. ú. HV, o v˘m.
517 m2, Ing. L. Rafajovi.
• ZMF schvaluje prodej mûst. pozemku
p. ã. 953/5 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
o v˘m. 83 m2, pí Evû Fröhlichové za cenu znalec. posudku.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a pí E. Fröhlichovou Fry‰ták na
prodej mûst. pozemku p. ã. 953/5 k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘m. 83 m2
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje smûnu ãásti mûst. po-

zemku p. ã. PK 269/1 k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, o v˘m. 102 m2 za pozemek p. ã. 109 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zaps. na LV ã. 186, o v˘m. 102 m2
ve vlastn. E. a V. DoleÏalov˘ch Fry‰ták.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smûnné
smlouvy za úãelem smûny ãásti mûst.
poz. p. ã. PK 269/1 k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, o v˘m. 102 m2 za pozemek p.
ã. 109 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zaps. na LV ã. 186, o v˘m. 102 m2, mezi
MF a manÏ. E. a V. DoleÏalov˘mi,
Fry‰ták, a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vûd. zprávy pﬁedsedy KV.
• ZMF bere na vûdomí cenové nabídky
firem na poﬁízení nové multikáry, ZMF
schvaluje vítûze fu SUN Moravostav
Vrchoslavice, ZMF povûﬁuje ved. OSMM
Ing. P. Kopla jednáním s vítûznou firmou
SUN Moravostav Vrchoslavice o pﬁípravû kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje úpravu IS ã. 4/2004 –
O zadávání veﬁejn˘ch zakázek malého
3
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rozsahu v bodû 2.2 (v rozsahu do 100
tis. bez DPH) ve znûní: „Vyhodnocení
nabídek provede pracovník povûﬁen˘ zadáním zakázky se souhlasem starosty“.
• ZMF bere na vûdomí IS ã. 1/2006 –
Stanovení v˘‰e úplaty za pﬁed‰kolní
vzdûlávání dítûte v mateﬁské ‰kole od
1. ledna 2006.
• ZMF schvaluje rozpoãet mikroregionu
Lukovské podhradí na r. 2006 - pﬁíjmy
i v˘daje ve v˘‰i 16.100,- Kã.
• ZMF bere na vûdomí projekt Obec pozorná k rodinû.
• ZMF ukládá místostarostovi jednat
s dotãen˘mi orgány o zaji‰tûní dopravní
bezpeãnosti v úseku U ·pice.

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Poplatek ze psů

MÚ ve Fry‰táku o ãinnosti v oblasti
poskytování informací dle zákona
ã. 106/1999 Sb., za rok 2005
V roce 2005 nebyla na Mûstském
úﬁadû ve Fry‰táku podána Ïádost o poskytnutí informace dle zákona ã. 106
/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím.
Ve Fry‰táku dne 6. ledna 2006
Mgr. Lubomír DoleÏel v.r.,
starosta mûsta

Na základû Obecnû závazné vyhlá‰ky
mûsta Fry‰táku ã. 3/2003, o místních
poplatcích, pﬁipomínáme, Ïe je nutno
do 28. února t.r. zaplatit pﬁíslu‰nou
ãástku poplatku ze psÛ.
Poplatky pﬁijímá paní Holíková na
Mûstském úﬁadû ve Fry‰táku
v pondûlí a stﬁedu
v dobû od 8.00 – 11.30 hod.
a od 12.00 – 17.00 hod.

Cenov˘ v˘mûr mûsta Fry‰táku ã. 1/2005

o hřbitovních poplatcích s platností od 1. 1. 2006
1. Podklady - Cenov˘ v˘mûr MF âR ã. 1/2005
2. Poplatek za poﬁízení a obnovu hrobov˘ch
a) plocha hrobu a nájem z plochy
Nájemné dle V˘mûru MF ã. 01/2005
- jednohrob
(2,99 m2 x 4 Kã/m2) x 10 let
- dvojhrob
(5,98 m2 x 4 Kã/m2) x 10 let
- trojhrob
(8,97 m2 x 4 Kã/m2) x 10 let
- urnové místo (1,00 m2 x 4 Kã/m2) x 10 let

míst

=
=
=
=

119,60 Kã
239,20 Kã
358,80 Kã
40,00 Kã

po zaokrouhlení
119,- Kã
239,- Kã
358,- Kã
40,- Kã

b) placené sluÏby spojené s provozem hﬁbitova: 1.000,- Kã
- osvûtlení hﬁbitova vãetnû elektrická energie,
- voda,
- údrÏba travnat˘ch ploch,
- v˘sadba a údrÏba okrasné zelenû,
- údrÏba oplocení
- odvoz odpadkÛ
- dal‰í sluÏby spojené s provozováním hﬁbitova.
c) Hﬁbitovní poplatek za 10 let - souãet a) a b)
Nájem
Poplatek za sluÏby
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
urnové m.

119,-Kã
239,-Kã
358,-Kã
40,-Kã

1000,1000,1000,1000,-

Kã
Kã
Kã
Kã

Hﬁbitovní poplatek
1.119,1.239,1.358,1.040,-

Kã
Kã
Kã
Kã

Ve Fry‰táku dne 21. 12. 2005
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RMF
RO
¤SZK
ZMF

– Ochrann˘ svaz autorsk˘
– odbor správy majetku mûsta
– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí
– obecnû závazná vyhlá‰ka
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada mûsta Fry‰táku
– rozpoãtové opatﬁení
– ¤editelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku

Termíny svozu SKO
na rok 2006 - Fryšták
Svoz 1 x 2 tydny
5. 1. 19. 1.
2. 3. 16. 3.
27. 4. 11. 5.
22. 6.
6. 7.
17. 8. 31. 8.
12. 10. 26. 10.
7. 12. 21. 12.

Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta

2. 2. 16. 2.
30. 3. 13. 4.
25. 5.
8. 6.
20. 7.
3. 8.
14. 9. 28. 9.
9. 11. 23. 11.

Termíny svozu TO
na rok 2006 Fryšták
sáãkov˘ svoz plastÛ
17. 1. 14. 2. 14. 3. 19. 4.
16. 5. 20. 6. 18. 7. 15. 8.
19. 9. 17. 10. 14. 11. 12. 12.
papír
11. 1.
6. 9.

8. 3.
8. 11.

10. 5.

12. 7.

Termíny svozu NO
na rok 2006 Fryšták
18. 3.

Tento cenov˘ v˘mûr byl stanoven v souladu s ustanovením ZMF ã. Z11/2005
– b. 8h.a) ze dne 14.12.2005.
Za správnost: Ing. Michal Ja‰ek

OSA
OSMM
OVÎP
OZV
PD
PDSP

9. 9.

VáÏení spoluobãané,
b˘valé Myslivecké sdruÏení Fry‰ták – Horní Ves – Vítová, které bylo
k 1. 11. 2005 rozpu‰tûno, se usneslo, Ïe vûnuje Ústavu pro mentálnû
postiÏené Na Hrádku finanãní ãástku
18.060,- Kã. Tato byla pﬁedána pﬁed
vánoãními svátky.
Dûkujeme v‰em spoluobãanÛm,
kteﬁí nás podporovali v na‰í ãinnosti
jak úãastí na kulturních akcích, tak
rÛzn˘mi dary.
Za revizní komisi
Lupaã J., Kolaﬁík K., Hájek J.

FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2006
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Upozornění pro provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší
A. OZNAMOVACÍ POVINNOST
Tak jako minulé roky, i letos chceme
upozornit provozovatele zdrojÛ zneãisÈujících ovzdu‰í na jejich oznamovací povinnost k 15. 2. bûÏného roku, která vypl˘vá ze zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í.
Pro provozovatele malého zpoplatnûného zdroje platí povinnost zaslat do
15. února po skonãení poplatkového
období podklady pro stanovení v˘‰e poplatku na bûÏn˘ rok.
Provozovatel stﬁedního stacionárního
zdroje je povinen zpracovat souhrnnou
provozní evidenci u kaÏdého provozovaného stacionárního zdroje za kalendáﬁní
rok a pﬁedat ji.
Kategorie a zaﬁazování zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í dle zák. ã. 86/2002 Sb.
Zdroje zneãi‰Èování jsou
a) mobilní
b) stacionární
Stacionární zdroj zneãi‰Èování ovzdu‰í
je zaﬁízení
a) spalovacího nebo jiného technologického procesu, které zneãi‰Èuje nebo
mÛÏe zneãi‰Èovat ovzdu‰í,
b) ‰achta, lom a plochy s moÏností zapaﬁení, hoﬁení nebo úletu zneãi‰Èujících
látek,
c) skládky paliv, surovin, produktÛ,
odpadÛ a dal‰í obdobné zaﬁízení.
Stacionární zdroje se dûlí
a) podle míry svého vlivu na kvalitu
ovzdu‰í na kategorie
1. zvlá‰tû velké,
2. velké,
3. stﬁední,
4. malé,
b) podle technického a technologického uspoﬁádání na
1. zaﬁízení spalovacích procesÛ za
úãelem vyuÏití uvolnûného tepla,
2. spalovny odpadÛ,
3. ostatní zdroje.
Spalovací zdroje se zaﬁazují podle
jmenovitého tepelného pﬁíkonu nebo
v˘konu do tûchto kategorií:
a) zvlá‰tû velké – tepeln˘ pﬁíkon 50
MW a vy‰‰í, nepﬁihlíÏí se k tepelnému
v˘konu,
b) velké – tepeln˘ v˘kon vy‰‰í neÏ 5
MW do 50 MW,
c) stﬁední – tep. v˘kon 0,2 MW do 5
MW vãetnû,
d) malé – tep. v˘kon niÏ‰í neÏ 0,2 MW.

K zákonu o ochranû ovzdu‰í byly vydány provádûcí vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotního prostﬁedí ã. 356/2002 Sb.,
357/2002 Sb. a 358/2002 Sb. a naﬁízení vlády ã. 350/2002 Sb., 351/2002
Sb., 352/2002 Sb., 353/2002 Sb.
a 354/2002 Sb., podle kter˘ch se zaﬁazují stacionární zdroje zneãi‰Èování do
jednotliv˘ch kategorií.
Provozovatel malého zdroje umístûného ve Fry‰táku pﬁedkládá v termínu do
15. 2. 2006 podklady potﬁebné k v˘poãtu poplatku za zneãistûní ovzdu‰í na
MûÚ Fry‰ták, odbor v˘stavby a ÎP.
Podle zákona jsou provozovatelé mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování, kter˘m by byl
vymûﬁen nulov˘ poplatek, od oznamovací povinnosti osvobozeni.
Nulov˘ poplatek se t˘ká pﬁedev‰ím takov˘ch mal˘ch zdrojÛ, u kter˘ch se pouÏívá jako palivo zemní plyn, dﬁevo, koks
a dále v‰echny malé spalovací zdroje do
50 kW.
Formuláﬁ pro oznámení malého zdroje
zneãi‰Èování je k dispozici v kanceláﬁi
odboru v˘stavby a ÎP MûÚ Fry‰ták (formuláﬁe jsou také na internetové stránce
mûsta Fry‰táku).
B. DAL·Í POVINNOSTI
Provozovatelé mal˘ch stacionárních
zdrojÛ zneãi‰Èování mají mimo jiné podle § 12 zákona povinnost:
1. U mal˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰tûní mají uloÏeno prostﬁednictvím
oprávnûné osoby (drÏitele Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví) zajistit
mûﬁení úãinnosti spalování, mûﬁení
mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu
stavu spalinov˘ch cest u zdrojÛ provozovan˘ch pﬁi podnikatelské ãinnosti nejménû jednou za dva roky. Záznam
o mûﬁení, kter˘ není star‰í neÏ dva roky,
je provozovatel povinen na poÏádání
osob povûﬁen˘ch obcí pﬁedloÏit.
Tuto povinnost mají provozovatelé
u zdrojÛ spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelném v˘konu 15 kW a u
zdrojÛ na plynná nebo kapalná paliva od
jmenovitého tepelného v˘konu 11 kW.
2. U mal˘ch zdrojÛ pouÏívající tûkavé
organické látky vést evidenci a pﬁehled
o spotﬁebû tûchto látek a kaÏdoroãnû
do 15. února oznámit orgánu obce údaje o jejich pouÏívání na tiskopisu uvedeném v pﬁíloze.
Ke dni 1.10.2005 byl zákon ã.
86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, nove-

lizován. Z této novely vypl˘vá, Ïe povinnost zajistit autorizovanou osobou mûﬁení úãinnosti spalování a kontrolu spalinov˘ch cest mají také v‰echny úﬁady,
‰koly, mateﬁské ‰koly, zdravotnická zaﬁízení, zaﬁízení sociální péãe a dal‰í zaﬁízení, která provozují mal˘ spalovací
zdroj od jmenovitého v˘konu 15 kW (tuhá paliva) nebo 11 kW (kapalná a plynná paliva). V rámci pﬁechodn˘ch ustanovení zákona je stanoveno, Ïe první
mûﬁení bude provedeno do 1. 10.
2006.
Ohla‰ovací povinnost podle odstavce
A a povinnosti uvedené v odstavci B se
nevztahují na provozovatele mal˘ch stacionárních zdrojÛ umístûn˘ch v rodinn˘ch domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, pokud nejsou provozovány v˘hradnû pro podnikatelskou
ãinnost.
Informace:
Ing. M. ·paãková, SÚ Fry‰ták

Zvýšení
životního minima
Od 1. 1. 2006 dojde ke zv˘‰ení Ïivotního minima.
âástka Ïivotního minima
platná od 1. 1. 2006 (Kã)
Osoba, domácnost
Na v˘Ïivu a ostatní základní
osobní potﬁeby
Dítû do 6 let
od 6 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 26 let
Ostatní obãané

1
1
2
2
2

750
950
310
530
400

Na nezbytné náklady na domácnost
1 osoba
2 020
2 osoby
2 630
3 nebo 4 osoby
3 260
5 nebo více osob
3 660
Zv˘‰ení Ïivotního minima se promítne i do zv˘‰ení pﬁíslu‰n˘ch dávek sociální péãe (zv˘‰ení bude zohlednûno jiÏ
v lednu, bude se t˘kat dávek sociální
péãe do tzv. Ïivotního minima a pﬁíspûvku pﬁi péãi o blízkou nebo jinou
osobu) a statní sociální podpory (ve
zv˘‰ené v˘‰i budou poprvé vyplaceny
v únoru – za leden).
Zpracovala: Ing. Jana Poboﬁilová
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Cestovní pasy
– základní informace o postupu pﬁi vyﬁizování Ïádosti
Co je zapotﬁebí pﬁedloÏit
K vydání CP pro obãana star‰ího 18 let: platn˘ obãansk˘ prÛkaz, 1 fotografie,
správní poplatek 200 Kã (pﬁi lhÛtû vyﬁízení do 30 dnÛ).
K vydání CP pro obãana ve vûku 15 – 18 let: platn˘ obãansk˘ prÛkaz, rodní list,
1 fotografie, správní poplatek 200 Kã, pﬁi podání Ïádosti je nutná osobní pﬁítomnost zákonného zástupce Ïadatele, kter˘ musí pﬁed pracovníkem agendy podepsat
tiskopis Ïádosti – souhlas, kdy pﬁedkládá svÛj OP.
K vydání CP pro obãana ve vûku do 15 let: Ïádost musí pﬁedkládat osobnû zákonn˘ zástupce, kter˘ pﬁedkládá svÛj obãansk˘ prÛkaz, osvûdãení o obãanství âR
(pokud dítû bylo drÏitelem pasu âeské republiky, tak obãanství se nevyÏaduje,
správní poplatek je 50 Kã.
K vyﬁízení osvûdãení o obãanství âR se pﬁedkládá: rodn˘ list nezletilého, oddací list rodiãÛ nezletilého, pﬁípadnû rodné listy rodiãÛ nezletilého, pokud se tito narodili po 1. 1. 1954. Obãanství âR se vyﬁizuje na Krajském úﬁadû Zlínského kraje –
Zlín 21. budova, 13. etáÏ, nebo prostﬁednictvím MûÚ Fry‰ták. Správní poplatek je
100 Kã.
K zapsání dûtí do 15 let do cestovního pasu jednoho z rodiãÛ: platn˘ cestovní
pas, rodn˘ list dítûte, správní poplatek 50 Kã za kaÏdé zapsané dítû.
Dal‰í informace:
LhÛta pro zhotovení nového CP ãiní 30 dnÛ. Vyhotoven˘ CP je obãan povinen pﬁevzít osobnû, u obãanÛ ve vûku do 15 let má tuto povinnost jeho zákonn˘ zástupce.
Doba platnosti CP je 10 let, u obãanÛ ve vûku do 18 let je 5 let. (U Magistrátu mûsta Zlína – Pr‰tné – je moÏno poÏádat o vydání CP v krat‰í lhÛtû neÏ 30 dnÛ, napﬁ.
do 2 dnÛ, zaplatí správní poplatek ve v˘‰i 600 Kã, u obãanÛ mlad‰ích 15 let 150
Kã a musí pﬁedloÏit 2 fotografie).

Nařízení vlády ČR
o povinné výměně občanských průkazů
Naﬁízením se stanoví lhÛty, v nichÏ jsou obãané âR povinni provést v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ. Povinná v˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ není zpoplatnûna.
OP vydané do / V˘mûna do konce roku
K vydání OP je nutno pﬁedloÏit: vy31. 12. 1995
/ 2006
plnûnou Ïádost o vydání obãanského
31. 12. 1996
/ 2006
prÛkazu a jednu barevnou fotografii, do31. 12. 1997
/ 2007
savadní obãansk˘ prÛkaz, rodn˘ list,
31. 12. 1998
/ 2007
matriãní doklady o zmûnû nebo doklady
31. 12. 1999
/ 2008
potvrzující nové údaje (napﬁ. oddací list,
31. 12. 2000
/ 2008
rozsudek o rozvodu, pravomocné roz31. 12. 2003
/ 2008
hodnutí soudu o omezení zpÛsobilosti
V˘mûna se také t˘ká osob, které
k právním úkonÛm, doklad o získání
pﬁekroãily vûkovou hranici padesáti let a
akademického titulu). Doklady musí b˘t
platnost jejich obãanského prÛkazu nepﬁedloÏeny v originále, ovûﬁeném opise
ní ãasovû omezena.
nebo ovûﬁené kopii.
V˘mûnu provádí na Mûstském úﬁadû ve Fry‰táku v úﬁední dny paní Holíková
v pondûlí a stﬁedu od 8.00 – 11.30 hod. a od 12.30 – 17.00 hod.

Rodičovský
příspěvek - změny
– moÏné varianty (pﬁíklady)
1) Dítû dovr‰í 3 roky v prÛbûhu mûsíce ledna 2006 – MoÏnost náv‰tûvy
v M· v mûsíci leden – pouze max. 5
kalendáﬁních dnÛ, v mûsíci únor –
jen max. 4 hodiny dennû.
2) Dítû dovr‰í 3 roky dne 1. 2. 2006
– MoÏnost náv‰tûvy M· v mûsíci
únor – jen max. 4 hodiny dennû.
3) Dítû dovr‰í 3 roky dne 28. 2. 2006
– MoÏnost náv‰tûvy M· v mûsíci únor – pouze max. 5 kalendáﬁních
dnÛ, v mûsíci bﬁezen – jen max. 4
hodiny dennû.
4) Dítû dovr‰í 3 roky v prÛbûhu mûsíce února (napﬁ. 14. 2.) – MoÏnost
náv‰tûvy M· do 14. 2. 2006 – pouze max. 5 kalend. dnÛ; od 15. 2.
2006 – jen max. 4 hod. dennû; v
mûsíci bﬁeznu – max. 4 hod. dennû.
Není moÏná Ïádná volba vhodnûj‰í
varianty pro rodiãe, nebo popﬁípadû
kombinace!

Lékárenská pohotovost
v Krajské nem. T. Bati od 10. 1. 2006

po - pá:
so - ne, svátky:

7 - 22 h
8 - 20 h

Lékárenskou pohotovost zavádí od
10. ledna lékárna Krajské nemocnice
T. Bati a.s. ve Zlínû. Znamená to roz‰íﬁení doby, v níÏ si mohou pacienti v lékárnû vyzvedávat léky.
"Novû budeme navíc ve v‰ední dny
slouÏit lékárenskou pohotovost od 17
do 22 hodin. O sobotách, nedûlích a
svátcích bude pohotovost v lékárnû od
8 do 20 hodin. SlouÏit bude vÏdy jeden
lékárník. Na lékárnû umístíme zvonek a
kdyÏ pÛjdou lidé z pohotovosti, zazvoní
a vydáme jim léky na recept i ty, které
lze koupit bez receptu," informovala vedoucí lékárny krajské nemocnice Stanislava ·prenclová.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAÎÍ ZLÍN • VYSVùTLIVKY ZNAâEK
x – jede v pracovních dnech
† – jede v nedûli a ve státem uznané svátky
o – jede v sobotu
p – jede v nedûli
* – Horní - Dolní ves
14 – nejede od 23. 12. do 2. 1., 3. 2., od 20. 2. do 26. 2., od 13. 4. do 14. 4., od 1.
7. do 1. 9., od 26. 10. do 27. 10.
17 – jede od 23. 12. do 2. 1., 3. 2., od 20. 2. do 26. 2., od 13. 4. do 14. 4.,
od 1. 7. do 1. 9., od 26. 10. do 27. 10.
21 – jede od 23. 12. do 30. 12., od 3. 7. do 18. 8.
22 – nejede od 23. 12. do 30. 12., od 3. 7. do 18. 8.
24 – nejede 24. 12.
26 – nejede 24. 12., 31. 12., 28. 10.
27 – nejede od 27. 12. do 30. 12.
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28 – nejede od 24. 12. do 26. 12., 31. 12.
30 – nejede 24. 12., 31. 12.
31 – nejede 31. 12.
34 – nejede 24. 12., 28.10.
45 – nejede 25. 12., 1. 1., 16. 4., 30. 4., 7. 5., jede také 17. 4., 1. 5., 8. 5.,
54 – jede jen 31. 12.
63 – jede jen 24. 12.
66 – nejede 25. 12., 16. 4., 30. 4., 7. 5., jede také 26. 12., 17. 4., 1. 5., 8. 5.,
6. 7., 28. 9.
67 – nejede 25. 12., 16. 4., 30. 4., 7. 5., jede také 17. 4., 1. 5., 8. 5., 6. 7., 28. 9.
71 – nejede od 24. 12. do 1. 1., 16. 4., 30. 4., 7. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9., 17. 11.
72 – nejede 24. 12., 31. 12., jede také 25. 12., 26. 12., 1. 1., 16. 4., 30. 4., 7. 5.,
5. 7., 6. 7., 28. 9., 17. 11.
120 – nejede od 23. 12. do 30. 12., od 10. 7. do 11. 8.
125 – nejede od 24. 12. do 25. 12.
134 – jede také 26.12., 17.4., 1.5., 8.5., nejede 25.12., 16.4., 30.4., 7.5.

FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2006
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Odjezdy autobusÛ do Zlína • HOUSACAR
SMùR

Odjezdy autobusÛ ze Zlína • HOUSACAR • Svit - obch. centrum

PRACOVNÍ DNY

SMùR

PRACOVNÍ DNY

z LUKOVA
pﬁes FRY·TÁK

5.45 x
7.00 x
13.55 x(14) 14.50 x

9.00 x
10.15x
15.55 x(14)

do LUKOVA
pﬁes FRY·TÁK

6.25 x
15.20 x

z HOLE·OVA
pﬁes FRY·TÁK

4.47 x
5.02 x
9.27 x(13) 12.17 x

5.57 x
7.22 x
13.32 x(14) 15.22 x

do HOLE·OVA
pﬁes FRY·TÁK

5.05 x
14.10 x

PLATNOST OD 11. 12. 2005 DO 9. 12. 2006

7.30 x

9.50 x

14.20 x

7.55 x(13) 10.10 x
12.35 x(14)
15.45 x
16.20 x(13)

x – jede v pracovních dnech
13 – nejede od 27. 12. do 30. 12. a od 1. 7. 05 do 1. 9.
14 – nejede od 23. 12. do 2. 1., 3. 2., od 20. 2. do 26. 2., od 13. 4. do 14. 4.,
od 1. 7. do 1. 9., od 26. 10. do 27. 10.

Odjezdy autobusÛ ze Zlína • AUTOBUSOVÉ NÁDRAÎÍ • PLATNOST OD 11. 12. 2005 – 9. 12. 2006
Stanovi‰tû

SMùR FRY·TÁK - ãasové údaje

1

8.35 o(30)

2

5.45 x†(125)

3

7.40 x

4

6.10 xo(34)

10.00 x

10.05 †(24)

6.45 x

14.10 (30)

15.45 p(134)

5.55 x
20.30 o(26)

8.00 o†(31)
21.00 p(66)

11.00 x
22.30 x

16.10 o(26)

16.10 p(67)

16.40 x
15.50 x(22)

18.10 x

14.30 x(22)

5

5.30 x(22)
20.00 x(22)

6

5.20 x(14)

12.20 x

12.20 o(26)

13.30 †(24)

14.20 x*

15.05 x(21)

8

6.20 (24)

11.20 o†(24)

11.40 x

13.45 (30)

17.15 x

17.15 o†(30)

31

4.50 x
12.25 x
19.10 p(66)

5.25 x(27)
14.30 x
20.30 x(22)

6.45 (28)
14.30 o(34)

7.05 (24)
14.30 p(66)

8.40 x(27)
15.15 x(22,54)

9.30 x
15.40 (63)

11.05 x
16.40 o†(30)

11.05 o†
19.10 o(26)

32

5.05 x
14.35 p(66)

5.20 x
15.10 x(22)

6.00 x
15.24 x

7.20 x
15.40 x

10.30
16.40 x

12.47
19.10 x

13.35 x(22)
22.30 x

14.20 x

Odjezdy autobusÛ z Fry‰táku do Zlína • PLATNOST OD 11. 12. 2005 – 9. 12. 2006
Den
Pracovní den

SMùR ZLÍN - ãasové údaje
4.48 x
7.01 x
11.01 x
13.42 x
15.45 x
18.48 x

5.00 x
7.06 x
11.02 x
14.06 x(27)
15.53 x
19.37 x

5.20 x(22)
7.12 x
11.33 x
14.30 x(22)
16.10 x
19.38 x

5.25 x
8.07 x(27)
12.49 x(27)
14.56 x(22)
16.21 x(22)
20.25 x

5.55 x(14)
8.15 x
12.55 x
15.01 x
17.00 x
21.15 x

6.00 x(22)
8.18 x
13.02 x
15.05 x
17.23 x
21.20 x(22)

6.05 x
9.00 x
13.12 x
15.19 x
17.52 x
22.35 x

6.05 x
9.31 x
13.23 x
15.40 x(22)
18.10 x

Sobota

5.14 o
11.01 o
17.00 o(28)

5.20 o(34)
11.02 o(24)
18.10 o(26)

7.21 o(34)
11.55 o(24)
19.37 o(30)

8.08 o(24)
12.55 o(24)
19.38 o(26)

8.18 o
13.15 o(26)
21.07 o(72)

9.00 o
15.05 o

9.31 o(26)
15.40 o(26)

10.29 o(31)
16.50 o(26)

Nedûle

5.14 †
11.02 †(24)
19.37 p(45)

5.25 †(125)
12.55 †(24)
19.37 †(30)

8.08 †(24)
14.05 †(24)
19.38 p(66)

8.18 †
15.05 †
20.37 †(48)

9.00 †
15.40 †(24)
21.07 †(71)

9.31 †(24)
16.50 p(67)
22.35 †(125)

10.29 †(31)
17.00 †(28)

11.01 †
18.10 p(66)

Odjezdy autobusÛ z Fry‰táku do Hole‰ova • PLATNOST OD 11. 12. 2005 – 9. 12. 2006
Den

SMùR HOLE·OV - ãasové údaje

Pracovní den

4.47 x(120)
6.58 x
10.45 x
14.32 x
19.22 x

5.07 x
7.17 x(115)
11.20 x
14.44 x
20.42 x(22)

5.35 x(27)
7.18 x
11.52 x
15.30 x(22)
22.42 x

5.57 x
7.36 x
12.38 x
15.40 x

6.14 x
7.52 x
13.05 x
15.52 x

6.23 x
8.50 x(27)
13.47 x(22)
16.53 x

6.34 x
9.42 x
13.59 x
16.55 x(31)

6.56 x
10.12 x
14.25 x
17.30 x

Sobota

6.23 o(34)
13.05 o

6.34 o(24)
13.59 o(30)

6.58 o(28)
14.25 o(26)

7.18 o(24)
14.44 o(26)

8.45 o(30)
16.55 o(26)

10.45 o
17.28 o(26)

11.20 o
18.18 o(26)

11.33 o(24)
19.25 o(26)

Nedûle

5.57 †(125)
13.05 †
18.18 †(24)

6.34 †(24)
13.59 †(30)
19.25 p(66)

6.58 †(28)
14.25 †(24)

7.18 †(24)
14.44 p(66)

10.17 †(24)
14.46 p(66)

10.45 †
15.57 p(134)

11.20 †
16.55 †(24)

11.33 †(24)
17.28 †(24)
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Informace pro maminky na mateřské dovolené
Od 1. 1. 2006 zaãal platit zákon ã. 204/2005 Sb., kter˘ umoÏÀuje maminkám
na mateﬁské dovolené umístit dûti ne pouze na 5 dní v mûsíci ale dle rÛzn˘ch variant, maximálnû 4 hodiny dennû. Úãinnost nab˘vá 1. 2. 2006.
V na‰í Mateﬁské ‰kole Fry‰ták je to doba od 8 do 12 hodin. Se zmûnou tohoto
zákona s kaÏdodenním pobytem dûtí maminek na mateﬁské dovolené v mateﬁské
‰kole dochází ke zmûnû úplaty tûchto dûtí v ãl. 4 .
Proto vydáváme pro pﬁesnost novou smûrnici s úãinnosti 1. 2. 2006, která zahrnuje zmûny zákona.

Smûrnice ã. 1 ke stanovení v˘‰e úplaty
za pﬁed‰kolní vzdûlávání dítûte v mateﬁské ‰kole /V˘bûr/
âl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonn˘ zástupce dítûte
pﬁijatého k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání
v mateﬁské ‰kole, jehoÏ vzdûlávání probíhá v prvním nebo druhém roãníku – dûtí,
které od 1. záﬁí do 31. srpna následujícího ‰kolního roku dovr‰ily nejv˘‰e 5 let.
Úplata se net˘ká dûtí ve 3. roãníku ,
které v období od 1. záﬁí do 31. srpna následujícího kalendáﬁního roku dovr‰ily nejv˘‰e 6 let vûku, nebo dûti, kter˘m byl povolen odklad povinné ‰kolní docházky. Od
1. ledna 2005 bude v souladu s § 123
odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb. poskytováno bezúplatnû vzdûlávání v posledním roãníku mateﬁské ‰koly zﬁizované
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
âl. 3
Základní ãástka úplaty

(1) Základní ãástka úplaty za pﬁed‰kolní vzdûlávání dítûte ve tﬁídû s celodenním
provozem ãiní 300,- Kã na pﬁíslu‰n˘ kalendáﬁní mûsíc od 1. 2. 2006.
(2) Základní ãástka úplaty za pﬁed‰kolní vzdûlávání dítûte ve tﬁídû s polodenním
provozem ãiní 300,- Kã na pﬁíslu‰n˘ kalendáﬁní mûsíc od 1. 2. 2006.
âl. 6
Prokázání nároku na osvobození
od úplaty
Na základû písemné Ïádosti doruãené
ﬁeditelce mateﬁské ‰koly bude osvobozen
od úplaty zákonn˘ zástupce dítûte, kter˘
pobírá sociální pﬁíspûvek (§ 20 aÏ 22 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoﬁe, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ),
nebo fyzická osoba, která o dítû osobnû
peãuje a pobírá dávky pûstounské péãe
(§ 36-43 zákona ã. 117/1995 Sb., ve

znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ), a tuto skuteãnost prokáÏe dokladem ﬁediteli mateﬁské ‰koly.
âl. 7
Podmínky splatnosti úplaty
Platba úplaty je mûsíãnû, vÏdy do 15.
dne pﬁíslu‰ného mûsíce.
Pokud pﬁíspûvek nebude uhrazen v pﬁedepsané lhÛtû, ﬁeditelka M· písemnû
upozorní rodiãe nebo zákonného zástupce dítûte. Pokud tito neuhradí pﬁíslu‰n˘
pﬁíspûvek po tomto upozornûní do konce
mûsíce, je ﬁeditelka ‰koly povinna dítû
z docházky vylouãit.
âl. 8
Závûreãná ustanovení
Tato smûrnice Mateﬁské ‰koly ve
Fry‰táku je stanovena na základû ustanovení § 123 odst. 4 zákona ã.
561/2004 Sb., o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním, vy‰‰ím odborném a jiném
vzdûlávání, a § 6 vyhlá‰ky M·MT ã.
14/2004 Sb., o pﬁed‰kolním vzdûlávání,
a je platná s úãinností od 1. 1. 2005.
Mateﬁská ‰kola vÏdy ke konci ‰kolního
roku, tj. k 30. ãervnu, pﬁehodnotí v˘‰i
úplaty úmûrnou dle neinvestiãních v˘dajÛ
na dítû v uplynulém období kalendáﬁního
roku a stanoví prokazatelnou v˘‰i úplaty
platnou od 1. 9. toho roku s platností
vÏdy na 1 rok.
Marcela ·evelová, ﬁeditelka ‰koly

Máte doma předškoláka?
V prvním únorovém t˘dnu se pﬁed‰kolní dûti se sv˘mi rodiãi chystají k zápisu do prvních tﬁíd. V Ïivotû ‰estiletého pﬁed‰koláka je to urãitû velmi dÛleÏit˘ a zásadní krok. Vût‰inou se
uÏ nemÛÏe doãkat, aÏ bude mít vlastní ‰kolní aktovku, bude
nosit úkoly a bude „velk˘ ‰kolák“. BohuÏel nûkdy mohou b˘t
první zku‰enosti s uãením a ‰kolními povinnostmi nepﬁíjemn˘m záÏitkem, kter˘ ovlivní cel˘ pozdûj‰í vztah dítûte ke ‰kole.
Proto je dÛleÏité pﬁipravit dítû tak, aby poÏadavky pﬁimûﬁenû zvládlo a vytvoﬁilo si dobré základy pro úspû‰n˘ start v základní ‰kole. Bûhem první tﬁídy se musí nauãit ãíst, psát a poãítat. âtení, psaní a poãítání vyÏaduje poﬁádnou dávku ‰kolní
zralosti. Automaticky se poãítá s tím, Ïe dûti musí b˘t zralé fyzicky- v˘‰ka, váha, dobr˘ zdravotní stav, dále se poÏaduje urãitá zralost pamûÈová, motorická, artikulaãní, komunikaãní, v
oblasti sebeobsluhy a dítû musí dospût také ke zralosti v oblasti ﬁe‰ení neãekan˘ch situací a pﬁekáÏek.
A tady se otevírá ‰irok˘ prostor pro rozvíjení schopností dítûte. Pﬁed‰kolní vûk je krásné období a mal˘ ãlovûk v tomto
vûku nemá b˘t chápán jen jako „budoucí ‰kolák“. Pﬁesto pﬁíprava na ‰kolu by zejména v posledním roce pﬁed vstupem do
ní mûla b˘t systematická a pravidelná, ale také radostná a zajímavá. Dítû je pﬁirozenû zvídavé, rádo si hraje a rádo plní úkoly. Proto je hra nejpﬁirozenûj‰í a nejpﬁimûﬁenûj‰í zpÛsob pﬁí8

pravy. Je moc dobﬁe, Ïe v˘chovn˘m programÛm v mateﬁsk˘ch
‰kolách opût dominuje hra. Mezi samotn˘mi dûtmi stejné vûkové skupiny jsou urãitû velké rozdíly. Nûkteré jsou uvolnûnûj‰í, s mal˘m respektem k autoritû, jiné jsou pﬁecitlivûlé a úzkostné, nedokáÏí se prosadit. Je to i pﬁemírou podnûtÛ, které
na dûti v dne‰ní dobû pÛsobí. A to mohou zase pozitivnû ovlivnit rodiãe. Urãitû by nemûli své potomky neustále srovnávat s ostatními, mûli by respektovat fakt, Ïe kaÏd˘ jsme jin˘,
nûãím vyjímeãn˘; a tudíÏ kaÏdé dítû bude pro vstup do základní ‰koly rÛznû vybavené. A ani toho „nejzlobivûj‰ího“ kluka by
rodiãe nikdy nemûli stra‰it a dûsit ‰kolou. „Kde je dû‰ení, tam
není tû‰ení“! A navíc, vzpomeÀme si na svoje ‰kolní léta. ·lo
nám vÏdycky v‰echno hned napoprvé a správnû?
KaÏdému ‰kolákovi prospûje povzbuzení a pochvala, i kdyÏ
rodiã není tﬁeba se v‰emi jeho v˘sledky spokojen. Rodiãe i dûti mají právo na vzájemné porozumûní, toleranci, pochopení a
odpu‰tûní, kdyÏ se nûco nedaﬁí tak, jak bychom chtûli. KaÏdé
dítû je jiné, kaÏd˘ dospûl˘ je jin˘. A tak se pokusme, aby vztah
mezi námi a dûtmi byl takov˘, aby se o v‰ech problémech, starostech a radostech dalo otevﬁenû mluvit- potom se jistû najde i ﬁe‰ení. A na závûr v‰em na‰im pﬁed‰kolákÛm pﬁejeme:
Hodnû ‰tûstí u zápisu a aÈ vám ‰kola pﬁinese více radostí neÏ
starostí.
Ilona StaÀková, uãitelka M·
FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2006
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PROJEKTOVÝ DEN
na Základní škole Fryšták
Souãástí v˘uky podle ‰kolního vzdûlávacího plánu je i projektové vyuãování.
Projekt mÛÏe b˘t krátkodob˘, ale i celoroãní, zamûﬁen˘ na jeden pﬁedmût nebo
mÛÏe prolínat v‰emi pﬁedmûty.
Mohou se do nûj zapojit dûti z jedné tﬁídy, z jednoho roãníku, ale i celá ‰kola.
Ná‰ projektov˘ den
probûhl 21. 12. 2005
a byl organizován tak,
Ïe v‰ichni Ïáci ‰koly se
rozdûlili do pracovních
skupin – dílen – podle
sv˘ch zájmÛ. S jednotliv˘mi tématy, napﬁ.
Starovûk˘ Egypt, Loutkové divadlo, Afrika,
Smysly, Zimní olympijské hry, Rodina a domov, Podoby vody, Lidé
a vzduch, Z pohádky do
pohádky, Procházka
mezi jednotkami… se
Ïáci seznámili prostﬁednictvím nástûnek v dostateãném
ãasovém
pﬁedstihu, aby se mohli
na pﬁípravû projektu podílet. Skupiny ÏákÛ byly
vûkovû rÛznorodé / 1. –
9. roã. /, coÏ vyÏadovalo pﬁi poznávání nov˘ch
vûcí vzájemnou toleranci a spolupráci mezi Ïáky a uãitel k tomu musel pﬁihlíÏet pﬁi volbû tématu.
Pochybnosti pﬁed realizací projektového dne se rozplynuly, neboÈ Ïáci se vût‰inou formou hry dovûdûli mnoho zajímavého ze v‰ech oblastí lidské ãinnosti a mile
pﬁekvapili star‰í Ïáci sv˘m kamarádsk˘m a citliv˘m pﬁístupem ke sv˘m mlad‰ím
spoluÏákÛm.
Podûkování patﬁí v‰em uãitelÛm, pro nûÏ to bylo nové a obohacující, ale také nároãné na pﬁípravu a realizaci. První projektov˘ den na na‰í ‰kole nám pﬁinesl mnoho cenn˘ch zku‰eností, které vyuÏijeme v dal‰í pedagogické práci.
LV

ZÁPIS DùTÍ
DO 1. T¤ÍDY
¤editel Základní ‰koly Fry‰ták vyhla‰uje na základû zákona ã.561/
2004 Sb., § 36 a 37, v platném znûní zápis dûtí do l. tﬁídy Základní ‰koly Fry‰ták.
Zápis probûhne dne 2. února 2006
od 13.00 do 18.00 hodin (ãtvrtek)
v prostorách Základní ‰koly Fry‰ták.
(Vstup od Hrádku.)
Pro úspû‰né provedení zápisu je
tﬁeba vzít s sebou:
- obãansk˘ prÛkaz rodiãe,
- rodn˘ list dítûte,
- údaje o zamûstnání, rodné ãíslo
a telefon druhého rodiãe.
Upozornûní: zákonní zástupci dítûte (rodiãe) jsou povinní pﬁihlásit dítû
k zápisu do l. tﬁídy základní ‰koly.
Povinná ‰kolní docházka zaãíná poãátkem ‰kolního roku, kter˘ následuje po dni, kdy dítû dovr‰í ‰est˘ rok vûku. (·kolsk˘ zákon 561/2004 Sb.)
Ve Fry‰táku 3. ledna 2006
Mgr. Leopold Vavru‰a
ﬁeditel Základní ‰koly Fry‰ták
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INFORMACE
stavebního úřadu
DOTâENÉ ORGÁNY
Z hlediska komplexního pﬁístupu ke
stavebním ﬁízením a ﬁe‰ení konkrétních
staveb je nezbytná spolupráce stavebních úﬁadÛ s dotãen˘mi orgány státní
správy spolupÛsobícími pﬁi územním,
stavebním a kolaudaãním ﬁízení. Tzv. dotãené orgány státní správy chrání celospoleãenské zájmy, a to nejen z hlediska ekonomického, ale zejména na úseku ochrany Ïivotního prostﬁedí a kulturních památek.
Za dotãen˘ orgán státní správy se povaÏuje ten orgán veﬁejné správy, kterému zákony dávají pravomoc tuto ãinnost
vykonávat. Jedná se o ãinnosti v rámci
územních, stavebních a kolaudaãních ﬁízení, pﬁi kter˘ch dotãen˘ orgán státní
správy vydává závazná stanoviska k zam˘‰len˘m v˘konÛm dle stavebního zákona. Stavební úﬁady musí poté dále
rozhodovat v souladu se závazn˘m stanoviskem pﬁíslu‰ného dotãeného orgánu. âinnosti vykonávají dotãené orgány
státní správy vÏdy dot˘ká-li se pﬁedmûtné ﬁízení zájmÛ chránûn˘ch zvlá‰tními
právními pﬁedpisy. Také pﬁesné postupy
dotãen˘ch orgánÛ státní správy pﬁi vydávání stanovisek jsou dány zvlá‰tními
právními pﬁedpisy. Tûmito zvlá‰tními
právními pﬁedpisy jsou mimo jiné zákon
ã. 114/1992 Sb. o ochranû pﬁírody
a krajiny, zákon ãíslo 309/1991 Sb.
o ochranû ovzdu‰í, zákon ã. 20/1987
Sb. o státní památkové péãi, aj.
Dotãené orgány státní správy dle pﬁíslu‰n˘ch zvlá‰tních pﬁedpisÛ mají právo
a nûkdy i povinnost souãinnosti se stavebními úﬁady. Dotãené orgány vydávají
souhlasy ãi vyjádﬁení k nûkter˘m ãinnostem. Mohou poÏadovat splnûní urãit˘ch podmínek, bez kter˘ch nemÛÏe b˘t
uskuteãnûno urãité stavební opatﬁení ãi
stavba.
Problematika tzv. dotãen˘ch orgánÛ
bude do budoucna ﬁe‰ena také nov˘m
správním ﬁádem, kde je jako zvlá‰tní typ
dotãeného orgánu uvedena obec, a to
v ustanovení § 136 odst. 2 – postavení
dotãen˘ch orgánÛ mají územní samosprávné celky, jestliÏe se vûc t˘ká práva
územnû samosprávného celku na samosprávu.

Oznamujeme obãanÛm, Ïe byl ve
Fry‰táku zprovoznûn nov˘ bankomat,
kter˘ je umístûn ve vstupním vestibulu pﬁed poboãkou âeské spoﬁitelny
a.s. v budovû Penzionu na námûstí
Míru.
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KALENDÁRIUM
jubilejního roku 2006
1356 – první doloÏená písemná zmínka o existenci Fry‰táku (FREYSTAT), spjatá
s notáﬁem Mikulá‰em Luce (650 let)
1866 – válka prusko-rakouská (Vilibald Absolon díky úspû‰né péãi o vysokého
pruského dÛstojníka zachránil na‰e mûsteãko pﬁed drancováním) (140 let)
1901 – zaloÏení TJ Sokol ve Fry‰táku, v ãele J. Mikl a J. Krumpholc (105 let)
1921 – ustavení fry‰tácké organizace âerveného kﬁíÏe, prÛkopníkem J. Mikl
(85. v˘roãí)
1936 – legendární muzikant a kapelník Karel Matula zaloÏil ve Fry‰táku jazzov˘
orchestr (70 let)
1946 – první volby po 2. svût. válce (v ãesk˘ch zemích zvítûzili komunisté, ve
Fry‰táku: 1. âSD, 2. âSL, 3. nár. socialisté, 4. KSâ - pouze v Horní Vsi vyhrála KSâ, v Lukoveãku, v Dolní Vsi a ve Vítové získala nejvíc hlasÛ strana
lidová)
1956 – oslav 600. v˘roãí Fry‰táku v sokolovnû se zúãastnili také slavní rodáci Bﬁetislav Bakala a Jaroslav Kvapil (B. Bakala tu osobnû dirigoval filharmonii)
1976 – jako souãást mûsta Fry‰táku integrován Lukoveãek (v roce 2001 do‰lo
k opûtnému osamostatnûní obce)
Z fry‰táck˘ch osobností, jejichÏ jubilea si pﬁipomeneme, uvádím:
akad. malíﬁe Jana PaÏouta (1871 – 1909)
etnografa a spisovatele PhDr. Karla Pekárka (1911 – 1966)
knûze a spisovatele Jana Mikulá‰e Drábka (1857 – 1926)
tûlov˘chovnou a vlastivûdnou pracovnici Emílii Klusalovou
(1891 – 1952)
spisovatele a publicistu PhDr. ZdeÀka Koneãného (1923 – 1986)
(BlíÏe viz publikaci â. Zapletala Literární místopis Fry‰táku, Zlín 1991

- AZ -

Pečovatelská služba ve Zlínském kraji
k 1. 1. 2006
K 1. 1. 2006 dochází v peãovatelské sluÏbû k v˘znamn˘m zmûnám vypl˘vajícím
z toho, Ïe peãovatelská sluÏba dosud zaji‰Èovaná Zlínsk˘m krajem bude plnû pﬁevedena na obce a nestátní neziskové organizace.
Zlínsk˘ kraj bude poskytovat finanãní dotace obcím nebo nestátním neziskov˘m
organizacím, kter˘m pﬁevedl poskytování peãovatelské sluÏby. Ty pak zajistí poskytování sluÏeb pro obãany na území obce (obcí). Obec poskytování peãovatelské sluÏby zajistí nejãastûji prostﬁednictvím:
• zﬁízené pﬁíspûvkové organizace nebo organizaãní sloÏky obce,
• zamûstnancÛ obce,
• nestátní neziskové organizace, pﬁíp. fyzické osoby na zákl. uzavﬁené smlouvy.
KlientÛm peãovatelské sluÏby, kterou pﬁevzala obec, budou sluÏby v rozsahu stanoveném správním rozhodnutím poskytovány nadále. KlientÛm peãovatelské sluÏby,
kterou pﬁevezme nestátní nezisková organizace (Charita nebo Diakonie), bude
Krajsk˘m úﬁadem Zlínského kraje vydáno s úãinností k 31. 12. 2005 rozhodnutí o
ukonãení poskytování peãovatelské sluÏby.
Klienti peãovatelské sluÏby zﬁizované Zlínsk˘m krajem tedy nyní nezÛstanou bez
poskytovan˘ch sluÏeb. Subjekt, kter˘ od Zlínského kraje pﬁevezme poskytování peãovatelské sluÏby, bude na pﬁevzatém území nadále klientÛm peãovatelskou sluÏbu
poskytovat.
V pﬁípadû potﬁeby dal‰ích informací se mÛÏete obracet na Ing. Moniku
Slámovou, telefon: 577 043 330, e-mail: monika.slamova@kr-zlinsky.cz.
FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2006
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Betlémské světlo v Lukovečku
Vánoãní svátky nejsou dnes jen svátky klidu a pokoje, ale doprovází je pﬁedvánoãní shon a neklid. Proto jsme se
pokusili alespoÀ na chvilku zastavit
a vychutnat si tu pravou atmosféru adventu a vánoc pﬁi sousedském setkání

a stala se tak pûkn˘m zvykem. První
svûtlo pﬁivezli do tehdej‰ího âeskoslovenska ãe‰tí exiloví skauti v r. 1989.
V na‰em regionu ‰íﬁí Betlémské svûtlo skauti spoleãnû s junáky, ale tak nûjak v tichosti. Proã tento symbol nepﬁiblíÏit v‰em lidem, nejen vûﬁícím, proã si
nezpﬁíjemnit veãer pﬁed ·tûdr˘m dnem
zpíváním koled?
ZaÏehli jsme tak novou tradici v na‰í
obci, aby to Svûtlo mohlo nûjak˘m zpÛsobem zaznít a zazáﬁit v nás.
SV

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Bohumil Hoferek
Alfréda Hnátková
Vladislav Buchta
STATISTIKA 2005
Narození
Úmrtí
Pﬁihlá‰eni
Odhlá‰eni
Poãet obyvatel k 31. 12.

85 let
80 let
60 let
5
8
8
4
417

u místní kapliãky. Hlavním dÛvodem
v‰ak bylo slavnostní pﬁedání plamínku
Betlémského svûtla. Svûtla, jenÏ symbolizuje postavu JeÏí‰e Krista, kter˘ se
narodil ve mûstû Betlémû a kter˘ je zásadní osobností, od níÏ si lidé odvíjí
svÛj vztah k Bohu, svÛj pohled
a postoj vÛãi svûtu, vÛãi sobû i vÛãi druh˘m lidem.
My‰lenka ‰íﬁit Betlémské svûtlo do
celého svûta vznikla v roce 1986 ve
studiu hornorakouského ORF v Linci

Tradiční výšlap sv. Hostýn – Lukoveček
Ani tuto zimu jsme neporu‰ili tradici v˘‰lapu na druh˘ svátek vánoãní, na ·tûpána. O nûco men‰í úãast nebránila místním nad‰encÛm uÏít si tento pochod pohádkovû zasnûÏenou krajinou Host˘nsk˘ch vrchÛ.
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Malé zamyšlení...
Mám pro Vás je‰tû takové malé zamy‰lení, které by mûlo
vyznít jako podûkování za to, jaké máme vzpomínky na období proÏité v Dolní Vsi, na kopci proti pohostinství Lepa. Je nás
hodnû, kteﬁí zde proÏili své dûtství anebo pﬁekrásná období
prázdnin, jak tûch hlavních, tak i vedlej‰ích. Nebyly to dovolené u moﬁe, ale byl to ãas ãasto spojen˘ s prací, ale i s jin˘mi
radostmi, na které rádi pﬁi nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostech vzpomínáme. Ta dne‰ní doba je velmi odli‰ná.
Blahopﬁeji nám v‰em, kter˘m je mezi 20 aÏ ‰edesáti lety.
Podle dne‰ních pravidel a zákazÛ bychom my, dûti narozené
koncem 40. let, v 50. letech, 60., 70. a 80. letech, nemûli vÛbec ‰anci pﬁeÏít … Na‰e post˘lky byly malované barvou, která obsahovala olovo … Nemûli jsme Ïádné, pro dûti bezpeãné, fla‰tiãky na medicínu. Îádné pojistky na dveﬁe a okna. A
kdyÏ jsme jeli na kolobûÏce, popﬁ. na vypÛjãeném dospûláckém kole, nemûli jsme helmy. Pili jsme obyãejnou vodu ze
studny, ne z lahví. Um˘vali jsme se ve staré plechové vanû u
okapu, do které se chytala de‰Èová voda, Ïádná koupelna,
Ïádn˘ sprchovací kout, Ïádn˘ splachovací záchod s tﬁívrstv˘m
toaletním papírem, ale dobﬁe provûtraná kadibudka s papírem
natrhan˘m z papírov˘ch pytlÛ od krmiva pro dobytek. Îádné
problémy s koÏním onemocnûním. Jedli jsme chleba se sádlem, brambory ma‰tûné ‰pekem a v‰e zapíjeli plnotuãn˘m,
právû vydojen˘m mlékem. Nebyli jsme obézní, protoÏe jsme
poﬁád lítali nûkde venku. Z jedné fla‰ky nás obvykle pilo nûkolik, spávali jsme v posteli, kde nebyly matrace, ale stroÏoch
– vak naplnûn˘ slámou, o prázdninách na hÛﬁe v senû – na
Ïádn˘ch zdravotnû nezávadn˘ch matracích; potﬁeba nádobí ke
stolování byla minimální, kdyÏ byly na obûd kynuté ovocné
knedlíky – zavné pûry, tak se jedly z jednoho spoleãného brutvanu, na nádobí se nepouÏívaly Ïádné saponáty, Ïádn˘ jar, na
ty hodnû zneãi‰tûné se vzal písek ãi popel. Stravu tvoﬁilo to,
co dal dÛm ãi dvÛr, nikdy se nesledovalo, zda jde o zdravou v˘Ïivu a potraviny projíté záruãní lhÛtou, nebyly ledniãky, natoÏ
mrazniãky, a v‰ichni jsme to ve zdraví pﬁeÏili…

Nûkolik hodin jsme se moﬁili a stavûli trakaﬁe ze star˘ch
nepotﬁebn˘ch vûcí, z vantrokÛ jsme stavûli dvojkanoe, kter˘m
jsme pak sjíÏdûli dolnovesk˘ potok za pﬁítomnosti kaãen
a hus, které se staraly o neustálé ãeﬁení a poﬁádn˘ prÛtok vody. V zimû pak vyrábûli boby ze star˘ch bruslí – zvan˘ch kvinÈákÛ a jezdili z kopce – od stodoly aÏ do potoka, ov‰em v Ïádn˘ch oteplovaãkách ãi nepromokav˘ch bundách, ale v poctiv˘ch tlust˘ch teplácích, které po zvlhnutí a nasátí vody na nás
zmrzly a byly tûÏ‰í neÏ my. Zase jsme to pﬁeÏili ve zdraví.
O prázdninách jsme si ‰li brzy ráno ven hrát a pﬁi‰li jsme domÛ, teprve aÏ se venku rozsvítily lampy. Mezitím jsme v‰ak
nesmûli zapomenout splnit úkoly, které byly kaÏdodenní povinností, napﬁ. pﬁipravit pln˘ paﬁák brambor, které jsme museli zbavit klÛ, pozametat dvÛr, kter˘ nebyl vydláÏdûn˘, posbírat
v‰echna spadaná jablka a hru‰ky, atd.
Rodiãe si uÏili pûkné nervy, ale mobily neexistovaly, takÏe
nebylo kam volat. Nemûli jsme Ïádné playstation ani televizní
hry, Ïádn˘ch 99 televizních kanálÛ, Ïádn˘ surround-sound, poãítaãe, chatrooms a internet. Mûli jsme ale kamarády, byli
jsme venku a vyhledali jsme si je. Spadli jsme ze stromu, ﬁízli se, odﬁeli kolena, lokty, zlomili si ruku napﬁ. pﬁi od‰lajfování
vozu u stodoly ãi nohu, vyrazili zuby, utrpûli otﬁes mozku atd.
Nikdo kvÛli tûm úrazÛm nebyl Ïalován. Byly to úrazy a nikdo
nenesl vinu – jen my. Prali jsme se, mûli jsme modﬁiny, ale nauãili jsme se to pﬁekousnout. Na‰li jsme si hry s obyãejn˘mi
gumov˘mi balony, klacky a nezapomenutelné byly branné závody na hÛrách ãi skákání z pater do sena ãi slámy.
Za posledních 50 let se mnoho vûcí podstatnû zmûnilo.
Ov‰em my jsme mûli volnost, na druhé stranû odpovûdnost
sami za sebe, ale i za sourozence, bratrance, sestﬁenice, sousedy atd. Nauãili jsme se chovat, poradit si, ale pﬁedev‰ím tomu druhému pomoci.
Je nás tu dost, co jsme zaÏili toto velké ‰tûstí...
AD

dne 18. 2. 2006 v 19.00 hodin
Víceúčelový kulturní sál Čepkov, Zlín
taneční vystoupení a choreografie
Studia Salma Pavlíny Frnkové
předvedou tance klasické i moderní egyptské,
nubijské, arabsko-španělské, Saidi s holí,
moderní indický tanec, tanec se svíčkami a závoji
a samozřejmě bubnový tanec
Předprodej:
Víceúčelový kult. sál Čepkov, Zlín (Masters of Rock Cafe)
Velké kino Zlín, ARBO a Studio Salma Fryšták

Cena vstupenek 190 Kč
Info: 737 613 803, www.salmaorient.cz
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ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2005
Pﬁi Zastupitelstvu mûsta Fry‰táku
pracuje komise – Sbor pro obãanské
záleÏitosti.
Její pﬁedsedkyní je poslankynû Mgr.
Sylva Knedlová, tajemnicí SOZ – matrikáﬁka Dana Koneãná. Zdravotní dozor
zaji‰Èuje Jana Kolajíková. Kulturní program za Z· a hudební doprovod pﬁipravuje Pavlína Draãková. S dûtmi M· nacviãovala pásmo Alexandra Hochmajerová.
V roce 2005 se uskuteãnil 1 slavnostní obﬁad k Diamantové svatbû, kde
také vystupovaly dûti M· a Z· s krásn˘m kulturním pásmem.
âleny SOZ jsou také pan starosta
Mgr. Lubomír DoleÏel a zástupce starosty Richard Orsava. Jako „aktivistky“
s na‰ím sborem spolupracují paní Drahomíra Fi‰erová a paní Vlasta Horáková. Tyto ochotné obãanky nám pomáhají zabezpeãovat náv‰tûvy u jubilantÛ.
se vykonává v kostele ve Fry‰táku po
dohodû s panem faráﬁem. V roce 2005
probûhlo 15 rozlouãení za Mûsto
Fry‰ták.
Dále na pﬁání rodin jubilantÛ zaji‰Èujeme obﬁady u pﬁíleÏitosti Zlaté svatby.
Jinak u oslavencÛ vykonáme také náv‰tûvy. KdyÏ v‰ak byl sÀatek uzavﬁen
nûkde jinde neÏ ve Fry‰táku, toto v˘roãí bohuÏel nezjistíme.
Proto znovu prosím rodiny jubilantÛ
o spolupráci.
Sbor pro obãanské záleÏitosti mûsta
Fry‰táku také organizuje vítání novorozen˘ch dûtí do Ïivota, a to podle poãtu
narozen˘ch dûtí tak jednou za dva mûsíce.
za SOZ
Dana Koneãná
Jak jistû víte, nav‰tûvujeme obãany
pﬁi pﬁíleÏitosti jejich Ïivotních jubilejí,
a to narozeniny – 80., 85., 90. a po devadesátinách kaÏd˘ rok. Jubilanty zveﬁejÀujeme ve Fr y‰táck˘ch listech.
Nûkteﬁí v‰ak na vlastní pﬁání zde nechtûjí b˘t napsáni.
V místním mûsíãníku také podáváme
informace – kdo se narodil a kdo zemﬁel. Zemﬁel˘m obãanÛm Fry‰táku vûnujeme krátkou hudební relaci, kdy místním obyvatelÛm mûstsk˘m rozhlasem
sdûlíme, kdy se koná poslední rozlouãení se zesnul˘m.
Také novû od leto‰ního ledna je zﬁízena oficiálnû funkce smuteãního ﬁeãníka – tu zaji‰Èuje matrikáﬁka Dana
Koneãná. Na pﬁání pozÛstal˘ch se louãí
se zemﬁel˘mi obãany. Smuteãní projev
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Británie, Japonsko, Itálie, Čína!
S orientačním během kolem světa
Milí ãtenáﬁi Fry‰táck˘ch listÛ, mé jméno je Tomá‰ Dlabaja
a rád bych vás seznámil s tím, co jsem zaÏil v loÀském roce
2005 díky velké náklonnosti ke sportu zvanému orientaãní
bûh. Pokud vám není zcela jasné, copak je to za sport, pokusím se vám to v rychlosti objasnit. Kde se závodí? Pﬁesnû
v takov˘ch lesích, jako máme kolem Fry‰táku, ale také ve
skandinávsk˘ch „pralesích“ ãi ‰panûlsk˘ch hol˘ch pláních.
Prostû v‰ude tam, kde je‰tû zÛstal kousek pûkné pﬁírody.
Orientaãní bûÏec nebûhá koleãka na atletickém stadionu ani
pﬁespolní bûhy po asfaltu mezi vesnicemi. Bûhá nejradûji v lese, a to s nejpﬁesnûj‰ími mapami, jaké se v dne‰ní dobû vyrábí speciálnû pro ná‰ sport. Pro pﬁesnûj‰í orientaci, vût‰ina
z nás pouÏívá speciální buzolu, která i za velmi rychlého bûhu
stále ukazuje magnetickou stﬁelkou na sever. Poté, co vystartuje, obdrÏí mapu, na které je vyznaãeno, kde se nachází kontroly (kontrola je mal˘ kovov˘ stojan oznaãen˘ bíloãerven˘m
lampionem a na ní je pﬁipevnûn elektronick˘ ãip, kter˘ zaznamenává prÛchod kontrolou). KaÏd˘ bûÏec si sám dle mapy vybírá, kudy pobûÏí od kontroly ke kontrole. A kdo pﬁibûhne
v nejkrat‰ím ãase do cíle, je vítûz. Orientaãní bûh se vyvinul
z vojensk˘ch brann˘ch závodÛ aÏ na moderní outdoorov˘
sport, kde ti nejlep‰í elitní bûÏci probíhají lesem obrovskou
rychlostí a nezastaví je strÏ, potok ani prudk˘ kopec. Pﬁirozenû si na‰el zalíbení i mezi dûtmi a seniory, kteﬁí jdou s mapou
do lesa jen na procházku. Pﬁed nûkolika lety fungoval ve
Fry‰táku oddíl orientaãního bûhu pod vedením manÏelÛ
Nejedl˘ch, kde jsem s orientaãním bûhem zaãal. Po jeho zániku jsem v dal‰ích letech závodil za mûsto Hole‰ov, poté za
velk˘ a úspû‰n˘ oddíl ve Zlínû a nyní, pﬁi studiu vysoké ‰koly,
za oddíl Îabovﬁesky Brno. Za 15 let, co se orientaãnímu bûhu
vûnuji, se mi podaﬁilo se od nejlep‰ího Ïáãka v oblasti dostat
aÏ do ãeské reprezentace... Pí‰e se datum 1. kvûtna roku
2005 a já odlítám spoleãnû s národním t˘mem na svÛj první
svûtov˘ pohár do Velké Británie. Lesy kolem Lond˘na se staly
na cel˘ jeden t˘den závodním prostorem pro bûÏce z celého
svûta. Do Anglie jsem odjíÏdûl pﬁedev‰ím pro zku‰enosti, pﬁe-

sto mÛj nejlep‰í v˘sledek – 36. místo na krátké trati nebylo
‰patné. Ale cítil jsem, Ïe mám na víc. V domácích závodech
âeské republiky jsem mûsíc poté získal titul mistra republiky
a t˘den nato vyhrál nominaãní závod na Mistrovství svûta
v Japonsku. Z nejmlad‰ího ãlena reprezentace se rázem stává jedniãka t˘mu. BohuÏel MS v Japonsku bylo stále pﬁíli‰ velké sousto. Nároãné klimatické podmínky, ãasov˘ posun a zﬁejmû ‰patná aklimatizace mi nedovolila získat víc neÏ 23. místo na krátké trati. Stále pﬁíli‰ daleko od svûtové ‰piãky. I neúspûch patﬁí ke sportu a je potﬁeba se z nûj pouãit. Sezóna
se pomalu blíÏila ke konci, ale pﬁed reprezentanty byla je‰tû
dvû kola Svûtového poháru – Itálie, hory nedaleko ¤íma a 14
deƒní turné po âínû. První závod v Itálii pro mû konãí nezdarem. Asi pﬁíli‰ná motivace znamenala mnoho bloudûní a nepostup do finálového závodu. O dva dny pozdûji, tentokráte na
krátké trati, která mi sedí nejlépe, získávám nejlep‰í leto‰ní
umístûní pro âR v muÏské kategorii – 7. místo! A poprvé nahlíÏím mezi svûtovou elitu. Náhoda? Den poté se bûÏí 100minutov˘ závod v horách. V závûru mû uÏ berou kﬁeãe do l˘tek,
nepﬁestávám bojovat a pﬁibíhám na 16. místû, které má
v m˘ch oãích stejnou hodnotu jako pﬁedchozí sedmé. A úspû‰né dny zakonãuji s klukama je‰tû pát˘m místem ve ‰tafetû. 31. ﬁíjna, kdy uÏ sezóna v âechách dávno skonãila, odlétám do Shanghaie na sérii nûkolika závodÛ, pﬁi které procestujem takﬁka pÛlku âíny. Velmi hektick˘ program, ale stál zato! V âínû uÏ jsem nestál na startu jako neznám˘ závodník,
ale jako uznávan˘ soupeﬁ. Orientaãní bûÏci v âechách mi drÏeli palce a doufali, Ïe zopakuji v˘sledky z Itálie. A to se mi povedlo. Tﬁikrát 6. místo, jednou 7., 13. a nakonec 4. místo.
Krom tûchto potû‰ujících v˘sledkÛ jsem si pﬁivezl i nezapomenutelné záÏitky. Pﬁíjemná teãka za sezónou 2005. Doufám,
Ïe v podobnû úspû‰ném duchu budu reprezentovat sebe
i mûsto Fry‰ták v roce leto‰ním na Mistrovství svûta v Dánsku
a Mistrovství Evropy v Estonsku.
Na internetov˘ch stránkách http://dlabaja.wz.cz si mÛÏete prohlédnout mou fotoreportáÏ z âíny.
td

Mûstská knihovna zahájila v pﬁedvánoãním období cyklus besed

„Fry‰taãané dob˘vají svût“,
poﬁádan˘ v rámci nadcházejícího 650. v˘roãí nejstar‰í zmínky o Fry‰táku.
V prvním veãeru /15. 12./ se pﬁítomn˘m pﬁedstavil cestovatel Jiﬁí Grygera - univerzitní student z Horní Vsi,
kter˘ zavítal domÛ po pÛsobení na Alja‰ce /USA/ a na Novém Zélandu.

V souãasné dobû se nachází v Africe,
kde se úãastní mezinárodní humanitární mise.
Na‰i knihovnu nav‰tívila také Jirkova
americká pﬁítelkynû Kristen, která nám

sdûlila ﬁadu dal‰ích zajímav˘ch poznatkÛ a spolu s Jirkou Grygerou /kter˘ se
setkal i s panem starostou, kronikáﬁem
a dal‰ími pﬁáteli/ napsali pozdrav na
prezenãní listinu.
Anna Zapletalová,
Mûk Fry‰ták
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Adopce dětí na dálku – z vánoční pošty
Murdershwar
15. listopadu 2005

,,Sláva na v˘sostech Bohu a na Zemi pokoj lidem dobré vÛle.“
(Luká‰ 2,14)
Drazí pﬁátelé,
zde jsem s vánoãním pﬁáním, které Vám pﬁiná‰ím jménem v‰ech sponzorovan˘ch dûtí z Bala Praghathi Kendra Services. ,,AÈ Vy a Va‰i milovaní sdílí ‰tûstí, které pﬁiná‰í Vánoce a nov˘ rok aÈ je naplnûn krásou, spokojeností a radostí.
Jsem ‰Èastná, Ïe Vám mohu sdûlit, Ïe s Va‰í podporou, dobrou vÛlí, spoluprácí
a podnûty, které nám poskytla Charita Praha, se zdaﬁilo vhodn˘m zpÛsobem uskuteãnit v‰echny aktivity Bala Praghathi Kendra Services. Tento rok 2005 byl nazván
rokem strachu a rokem katastrof. Rok zaãal uprostﬁed zpusto‰ení, které zpÛsobilo
tsunami. A pﬁírodní katastrofy pokraãovaly po cel˘ rok – záplavy, vichﬁice a zemûtﬁesení, zabíjející tisíce lidí, zanechávající miliony bez domova. Terorismus, zabíjející nevinné lidi, je dal‰í pohromou na‰í spoleãnosti. Korupce se stala morem na‰í spoleãnosti. Tváﬁí v tváﬁ tûmto pﬁírodním i lidsk˘m pohromám v kterékoliv ãásti
svûta, které mají v‰ude své následky, se cítíme naprosto bezmocní a zcela závislí
na Bohu. Jakkoli bohat˘ a mocn˘ ãlovûk mÛÏe b˘t, nedokáÏe se vypoﬁádat s tûmito
tragédiemi a utrpením. My v‰ichni ,,Ho“ potﬁebujeme v na‰í loìce. Îádá nás, abychom se starali o nejmen‰í z Jeho bratﬁí a sester. My v‰ichni potﬁebujeme sly‰et,
jak ﬁíká: ,,nebude‰ se bát hrÛz nocí...ani moru, kter˘ kráãí v temnotách“ (Ps 91,56). Va‰e podpora a dobrá vÛle je jistû zpÛsob, kter˘m se staráte o Jeho nejmen‰í
bratry a sestry. AÈ Vám on Ïehná a splní Va‰e touhy a pﬁání.
4. listopadu jsme oslavili Deepavali – svátek svûtla. Na‰imi ãestn˘mi hosty na
této slavnosti byla skupina sponzorÛ a zástupcÛ Charity Praha. Úãastnilo se jí také
1533 sponzorovan˘ch dûtí. Dûti dlouho aplaudovaly, kdyÏ jeden ze sponzorÛ ﬁekl:
,,dovolte nám, abychom se ve Va‰í zemi cítili doma“. Velmi obdivujeme sponzory
pro jejich skuteãnou sympatii sponzorovan˘m dûtem. Tento rok dostaly jako vánoãní/deepavali dárek látku na ‰aty, nylonovou podloÏku na spaní a ruãník na obliãej
a pro koupaní. V mûsíci kvûtnu byly v‰em sponzorovan˘m dûtem rozdány ‰kolní
pomÛcky jako jsou knihy, ‰kolní bra‰ny, ‰kolní uniforma, pomÛcky pro geometrii,
podloÏky, poplatek za ‰kolné.
Pﬁijmûte, prosím, jménem v‰ech sponzorovan˘ch dûtí vyjádﬁení mé vdûãnosti za
Va‰i lásku, zájem a ‰tûdrost.
Je‰tû jednou Vám pﬁeji poÏehnané Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok.
Se srdeãn˘mi pozdravy
Denisa Mascarenhas – ﬁeditelka Bala Praghathi Kendra Services

Drazí sponzorující rodiãe,
tady je Va‰e milující dítû Andriya, aby Vám napsalo pár ﬁádkÛ a vypro‰ovalo od
Vás poÏehnání. Nacházím se v dobrém zdraví a doufám, Ïe totéÏ usly‰ím i od Vás.
První semestrální zkou‰ky jsem ukonãila dobr˘mi známkami. Mûla jsem prázdniny
v ﬁíjnu. Bûhem tûchto dnÛ jsem si hrála s m˘m bratrem a sestrou, pomáhala jsem
své matce a dûlala práci do ‰koly. K VánocÛm jsem Va‰im jménem obdrÏela krásn˘ dárek. Mnohokrát dûkuji. Za na‰i ‰kolu se ‰est Ïáku zúãastnilo soutûÏe talentÛ,
a to ve folklórních tancích.
Pﬁeji Vám se ãleny mé rodiny ‰Èastné Vánoce a pokojn˘ nov˘ rok. AÈ Vám JeÏí‰ek
poÏehná a dá Vám dobré zdraví. Tím konãím.
Va‰e milující dítû
Andriya Louis

Aktuální informace o stavu sbírky
K 10. lednu 2006 je vybráno 25. 460,- Kã (tato ãástka pokr˘vá náklady za 5 dûtí), do sbírky se zatím zapojilo 72 obãanÛ. Závûreãnou zprávu o sbírce zveﬁejníme
v dal‰ím ãísle FL a v relacích mûstského rozhlasu. Dûkujeme v‰em, kteﬁí doposud
adopci na dálku podpoﬁili.
Organizátoﬁi sbírky

Taneční závody
ve Fryštáku
Jakub Szlaur nav‰tûvuje zdej‰í základní ‰kolu – chodí do 4.A. Má 10 let
a Ïije se sv˘mi rodiãi a sestrami
StaÀkou a Hankou v Lukoveãku.
P: Kubo, Tvoje jméno nezní moc ãesky, ví‰, kde má koﬁeny?
J: MÛj tatínek pochází z Polska a mám
tam také pﬁíbuzné.
P: Má‰ nûjaké zlozvyky?
J: Momentálnû Ïádné, ale dﬁíve jsem si
kousal nehty.
P: Jaké auto se ti nejvíce líbí a které
by sis chtûl popﬁípadû koupit, aÏ bude‰
dospûl˘?
J: Aut, která se mi líbí, je mnoho, ale
nejlep‰í je pro mû MERCEDES BENZ.
P: Vûnuje‰ se je‰tû nûjakému sportu?
J: Ano. Vûnuji se golfu, mám rád ale
i napﬁíklad atletiku.
P. Má‰ nûjaké oblíbené jídlo?
J: Jídlo, které mám opravdu moc rád,
jsou ‰pagety.
P: Jak˘ druh hudby poslouchá‰?
J: Poslouchám nejvíc rock a pop.
Hlavnû skupinu GREEN DAY.
P: Na co se nejradûji dívá‰ v televizi?
J: Na Ordinaci v rÛÏové zahradû.
P: âím bys chtûl b˘t, aÏ vyroste‰?
J: Chtûl bych bát lékaﬁem, abych mohl
zachraÀovat Ïivoty.
P: Kdo Tû pﬁivedl k tancÛm?
J: Maminka - byl to její dávn˘ sen z dûtství, a také proto, Ïe se tam pﬁihlásila
holka, která se mi v té dobû líbila.
P: Co se Ti na tancích líbí?
J: Líbí? Tak to úplnû v‰echno, ale hlavnû Ïe se pohybuji a Ïe nûco dokáÏi.
P: Kter˘ tanec Tû nejvíce “bere”?
J: Nejvíce si zatancuji pﬁi cha-che
a jivu.
P: Kolik ãasu t˘dnû vûnuje‰ tancÛm?
J: Tancuji ãtyﬁikrát aÏ pûtkrát do t˘dne.
KaÏdá zkou‰ka trvá hodinu, nûkdy hodinu a pÛl.
P: A zvládá‰ ‰kolu?
J: Ano, zvládám. Uãím se jako normální kluk, ale je pravda, Ïe se nûkdy musím poﬁádnû snaÏit, abych to v‰echno
zvládl.
P: Kolikátá Tvá soutûÏ to uÏ byla?
J: Tahle soutûÏ pro mû nebyla první,
ale uÏ pátá, a doufám, Ïe ne poslední.
P: Jak˘ch v˘sledkÛ jsi dosáhl v pﬁedchozích soutûÏích?
J: Je to pro mû tﬁetí, ve které jsem dosáhl prvního místa.
P: Mil˘ Kubo, dûkuji Ti za rozhovor
a pﬁeji Ti mnoho úspûchÛ nejen pﬁi latinskoamerick˘ch a standardních tancích!!! Ahoj a nûkdy nashledanou!
J: Dûkuji a ahoj.
Pavdo
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Potřebujete vyřídit záležitosti s vodou? Zavolejte!
Potﬁebujete projednat své záleÏitosti s odbûrem vody a nejste zrovna pﬁíznivcem vyﬁizování v kanceláﬁích?
VyuÏijte bezplatnou telefonní linku Zlínské vodárenské, a. s. (ZLV). Je to rychlé, jednoduché a operátor zákaznické linky má
vÏdy potﬁebné informace. Staãí vytoãit 800 100 063.
Zákaznickou linku mÛÏete kontaktovat kaÏd˘ pracovní den od 7 do 15 hodin, v pondûlí a ve stﬁedu aÏ do 17 hodin. Operátor vás velmi rychle spojí
s pﬁíslu‰n˘m oddûlením, zdlouhavého
vyãkávání u aparátu se odbûratelé nemusejí obávat. Pokud se pﬁesto chcete
vyhnout „‰piãce“, volejte nejlépe v úter˘, ãtvrtek a v pátek dopoledne.
Telefonovat mÛÏete odkudkoliv, hovory z âeské republiky jsou zdarma.

Co vyřešíte na bezplatné lince 800 100 063?
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM – prac. dny
Operace provádûné po telefonu/poskytované informace:
• zmûna v˘‰e zálohové platby
• zmûna adresy pro zasílání korespondence u domácností
• pﬁíjem samoodeãtu stavu vodomûru
• Ïádost o zaslání tiskopisÛ, ceníkÛ, informaãních materiálÛ

• Ïádost o zaslání nevyzvednutého pﬁeplatku
• pﬁíjem a ﬁe‰ení reklamací
• jak˘m zpÛsobem vyﬁídit zmûnu ve
smlouvû (zmûna zpÛsobu úhrady,
zmûna adresy, zmûna jména, uzavﬁení smlouvy)
• ceny vody a v˘‰e poplatkÛ
• ovûﬁení do‰l˘ch plateb
• zpÛsob v˘poãtu faktury
• termíny vystavení faktur, ovûﬁení totoÏnosti odeãítaãÛ a montérÛ
• úﬁední hodiny a adresy zákaznick˘ch
kanceláﬁí
• produkty Zlínské vodárenské, a. s.
DISPEâINK - 24 hodin dennû
• nahlá‰ení poruch a havárií
• získání informací o cenách vody

Co je potřeba vědět?
Pro identifikaci od vás bude operátor
poÏadovat evidenãní ãíslo odbûratele
(EVâO), které najdete na kaÏdé faktuﬁe
za vodu.

Valašské setkání Fryšták 2006
V pátek 10. bﬁezna 2006 se od 18.30 hodin uskuteãní v Kulturním domû ZDV
Fry‰ták 4. roãník setkání muzikantÛ nejen dechov˘ch hudeb z Moravy, Slovenska
a âech.
Cel˘m poﬁadem budou provázet jiÏ tradiãnû pí Ivana Slabáková a p. Karel Hegner.
V pÛlhodinov˘ch vstupech se posluchaãÛm tentokrát pﬁedstaví: Vítovecká 1
/Miklovci/, ·arovec, Kotáranka, Babouci a Maguranka. Fry‰tácká Javoﬁina bude
hrát k tanci po skonãení oficiálního programu, samozﬁejmû aÏ do rána.
Poﬁadatelé /Mûsto Fry‰ták a Fry‰tácká Javoﬁina/ zajistí kyvadlovou autobusovou
dopravu ze Zlína do Fry‰táku a zpût.
BliÏ‰í informace budou vãas uvedeny na plakátech.
Vstupenky v hodnotû 100,- Kã je moÏno zakoupit v pﬁedprodeji od 13. února na
Mûstském úﬁadû ve Fry‰táku nebo v Domû kultury ve Zlínû /informátor/.
Na v‰echny pﬁíznivce dobré muziky se tû‰í poﬁadatelé.
Libor Mikl

Na linku nemusí volat zákazník sám,
staãí kdyÏ povûﬁí napﬁíklad nûkoho z rodiny a vybaví jej potﬁebn˘mi údaji. Pokud
nebudete znát EVâO, dozvíte se pouze
obecné informace nebo budete vyzváni
k zaslání písemného poÏadavku.

Bez čekání!
O rychlosti telefonického zpÛsobu komunikace svûdãí i údaj o prÛmûrné dobû hovoru, která nepﬁesahuje tﬁi minuty,
vãetnû identifikace zákazníka. Za mûsíc
je prÛmûrnû vyﬁízeno 600 aÏ 700 poÏadavkÛ zákazníkÛ.

Neradi telefonujete?
Zlínská vodárenská nabízí nûkolik dal‰ích moÏností komunikace. AÈ uÏ zajdete do sídla spoleãnosti ve Zlínû Loukách, kde se nachází Zákaznické centrum, nav‰tívíte internetové stránky
www.zlv.cz nebo nám za‰lete e-mail na:
info@zlv.cz,
V·UDE BUDETE VÍTÁNI!
Od 1. ledna 2006 dochází ke

ZV¯·ENÍ P¤ÍSPùVKU
NA PROVOZ
MOTOROVÉHO VOZIDLA.
A to u obãanÛ, kter˘m byly pﬁiznány
mimoﬁádné v˘hody III. stupnû (ZTP/P)
z 9.124 na 9.900 Kã.
U obãanÛ, kter˘m byly pﬁiznány mimoﬁádné v˘hody II. stupnû (ZTP) se
pﬁíspûvek zv˘‰í z 5.624 na 6.000 Kã.
Uvedené ãástky se t˘kají nejãastûji
uÏívan˘ch dvoustop˘ch vozidel (automobilÛ). U jednostop˘ch vozidel se
pﬁíspûvek rovnûÏ zv˘‰il.
Do‰lo také ke zv˘‰ení pﬁíspûvku na
individuální dopravu, a to z 6.000 Kã
na 6.500 Kã za kalendáﬁní rok.
V návaznosti na zv˘‰ení Ïivotního
minima do‰lo ke zv˘‰ení pﬁíspûvku pﬁi
péãi o blízkou nebo jinou osobu, a to
z ãástky 5.310 na ãástku 5.400 Kã
(péãe o jednu osobu) a z ãástky 9.086
na ãástku 9.240 Kã (péãe o dvû a více osob).

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Archivujete své v˘tisky Fry‰táck˘ch listÛ a chybí Vám nûkterá star‰í ãísla?
Na oddûlení kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel poskytneme (do vyãerpání zásob) ZDARMA.
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D Ů M

I G N Á C E

S T U C H L É H O ,

F R Y Š T Á K

Když nastanou Hromnice, bývá konec sanice.
Rady Evermoda Jiﬁího Ko‰etického z roku 1690
Únor – tohoto mûsíce holubí trus do zahrad, kde tráva rÛsti nechce, vyná‰ej, slad dûlej a pomalu pivo na leÏení vaﬁ, k
vãelám pilnû pﬁihlíÏej, stromoví ‰tûpuj, neb tohoto mûsíce ‰tûpovanému ne tak snadno ãerv u‰kodí. KdyÏ slunce v outer˘
masopustní ráno vyjde, tedy ranní setí se podaﬁí, a kdyÏ v masopustû dobré povûtﬁí jest, hrách se dobﬁe podaﬁí.

Z archivu P. Cyrila Jurošky
Způsob tvé řeči – známka tvého vzdělání!
Ne, věru, drahý příteli,
v tom žádná mužnost není,
když stále, snad i v posteli –
se ozývá tvé klení.
Když na ten zvyk se oboří,
již charakter tvůj rázný!
Kdo bez myšlenek hovoří,
ten patří mezi blázny!!!

Únor je‰tû b˘vá studen˘, to víme, v‰ak Ïe brzy pﬁijde jaro,
se tû‰íme. Únor mûsíc zimou nám hrozí dosti, jez maso, mléko, zelí, coÈ k libosti. Pﬁi levém palci pou‰tûj Ïilou hlavní,
starãkov˘ trank jest lékaﬁství dávní, ﬁeﬁicha, z kardobenedyktu voda pomÛÏ, jestli od zimnice pﬁíhoda. Února toho mûsíce
mûj se, pou‰tûj, jez zajíce, slunce se k rybám pﬁená‰í, mokré ãasy nám pﬁiná‰í.

Co bylo?
Mûsíc leden je ve znamení plesové
sezony. I my, tradiãnû, na druhou sobotu v lednu, jsme pﬁipravili jiÏ 6. disáck˘
ples. Srdce – to bylo ústﬁední téma.
Nejen jako lidsk˘ orgán, ale i srdce na
dlani, srdce dokoﬁán, srdce, které se
rozdává, srdce, které pﬁijímá. Letos
jsme mûli lístky uÏ 3 dny pﬁed plesem
vyprodány a ãekali jsme zaplnûn˘ dÛm
a taneãní parket. A stalo se. Bylo pûkné a bohaté pﬁedtanãení - o víkendu

zde byla akce „Ve víru tance“ a tak se
úãastníci pﬁedvedli i na sále. K nim se
pﬁidala mladá dvojice taneãníkÛ ze
Zlína. A kolik vûcí se doneslo na tombolu!!! Byla opravdu velká. V‰em je‰tû
jednou moc dûkujeme.
Zahájili jsme generální opravu hlavního schodi‰tû. MÛÏeme pracovat jen
tehdy, kdyÏ v domû není nikdo ubytovan˘, coÏ v lednu pﬁedstavuje necelé tﬁi
t˘dny. Prosíme tedy o trpûlivost a shovívavost, pokud bude dÛm zaprá‰en˘
a hluãn˘.

Mladíku, také sport!!!
Své nohy umíš prohánět,
že věru nutno smeknout,
jen v kostele ti zchromnou hned
a nedovedou kleknout!!!
Či není Bůh to právě snad,
jenž dal ti nohy pružné?
Nuž víru hrdě vyznávat,
to vděčné je a mužné!!!

VZPOMÍNKA
17. ledna jsme vzpomnûli 53. v˘roãí úmrtí Staﬁíãka Ignáce Stuchlého. Z kroniky domu si pﬁipomeneme události zimy roku 1929: Na svatého ·tûpána si poznamenal primán Karel Polák do svého deníku: „Velká m‰e svatá byla v kapli v 9 hodin. UÏ je po
svátcích. Ach, jak to letí! Co nevidût budou Hromnice, pak velikonoce a pak uÏ bude
dobﬁe. Bude teplo.“ Zima byla toho roku opravdu krutá. V ústavu se samozﬁejmû topilo, ale ne v‰ude. V ty dny kruté zimy se Ïivot stahoval do uãeben, ale musely b˘t
chvíle, kdy bylo tﬁeba b˘t na vymrzl˘ch chodbách. Nejhor‰í bylo, kdyÏ se muselo jít do
farního kostela. Tam byla teprve zima. I ta chvíle, kdy se pﬁicházelo nazpût a bylo tﬁeba ãekat na chodbû, aÏ zaãne obûd, byla velk˘m utrpením. Nohy ztuhlé, ruce promodralé, kaÏdá trocha tepla vítaná. Na dvÛr se moc nemohlo, tam leÏely ohromné
spousty snûhu jako na severní toãnû. A kdyÏ se tam ‰lo, bylo tﬁeba brát to hodnû sportovnû, aby se rozproudila krev.
V té dobû byl Don Stuchl˘ skoro mûsíc pryã. Toulal se po svûtû za chlebem. Celé
âeskoslovensko bylo zmrzlé a penûz chodilo málo. Platby nestaãily kr˘t spotﬁebu.
Právû na ·tûdr˘ den pﬁed pÛlnoãní m‰i svatou psali jsme v bytû inspektora adresy na
dopisy, do kter˘ch se vkládal letáãek s prosbou a sloÏenka. Bylo tﬁeba se ohánût i jinak, tﬁeba jezdit v té sibiﬁské zimû po svûtû. A právû v této zimû se to stalo: Pan ﬁeditel Stuchl˘ se vracel do Fry‰táku vlakem a nûkde mezi Tﬁebûticemi a V‰etuly vlak
uvázl ve snûhu. Nemohl dál. Bylo tﬁeba vystoupit a vrátit se do Hulína a zkusit pﬁes
Otrokovice a Zlín. ·lo se pû‰ky a tehdy Don Stuchl˘ ztratil kousek ucha. Sáhl si na nûj
a ten kousek mu zÛstal v hrsti. Ulomil se. Dokud bylo ucho zmrzlé, bylo to dobré, bolesti pﬁi‰ly, aÏ kdyÏ pﬁi‰lo k sobû. Na památku na rok dvacát˘ devát˘ pak chodil Don
Stuchl˘ aÏ do smrti s uchem pûknû vykrojen˘m.

Na co v únoru?
2.- 5. února
Expedice Malá Fatra
„... a problémy, které vás tíÏí, se zdají
b˘t malicherné v podmínkách, kdy ãasto jde do tuhého...“ polárník M. Ja‰ek
Zimní pﬁechod Malé Fatry na snûÏnicích. Tﬁi dny a tﬁi noci v prostﬁedí, které
tû provûﬁí! Pravdûpodobnû „pÛjde do
tuhého“... Drsnûj‰í varianta zimního
vandrování.
Vede: Kosmiã
17. – 19. února
Pﬁechod JavorníkÛ
Îena v pﬁechodu? Nic neobvyklého.
MuÏ v pﬁechodu? Nic neobvyklého. AÈ
jsi star˘, mlad˘, kﬁivook˘, kudrnat˘, rovn˘ nebo hrbolat˘, zalez s náma do snûhu. Pﬁi pﬁechodu JavorníkÛ neleknem
se nic zbojníkÛ, bivakujem v záhrabu,
nehrajeme na babu, partyzáni, policie,
s bûÏkami se rychlo Ïije.
Vede: Kosmiã
24. – 26. února
24 hodin kreace
(Re)kreace? Zapojíme ruce, nohy, na ledacos máme vlohy. Dohromady hlavy
dáme, tvÛrãí dílnu tady máme. Papír,
nÛÏky, hlína, tuÏky, ‰Àúry, fÛry, plátno,
kÛÏe... Co nám vznikne? MoÏná rÛÏe.
A co je‰tû vymyslí‰? Jenom krÛãek pojì
k nám blíÏ...
UPOZORNùNÍ - DÛm Ignáce Stuchlého
bude ve dnech 13. – 15. února do 15
hod. uzavﬁen.

D Û m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z
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âajovna

-Múzick˘ klub
program na ÚNOR

ât 2. 2. 19:00 ?
SP FEST
Ne 5. 2. 9:00 – 16:00
MEDITACE ZAZEN
Ne 5. 2. 20:00
DAGMAR ANDRTOVÁ VO≈KOVÁ
koncert originální písniãkáﬁky
So 11. 2. 20:00
BLACK SABATH
Poslechov˘ poﬁad Petra Zemláka
vûnovan˘ metalové legendû.
Ne 12. 2. 19:00
VEâER DESKOV¯CH HER
své oblíbené hry vezmûte s sebou
Pá 17. 2. 17:00
Setkání s Tatianou HAN·UTOVOU
So 18. 2. 20:00
Ples o.s. Z kola ven
hraje Jazzov˘ bujón
Ne 19. 2. 19:00
FILMOV¯ KLUB
setkání pﬁíznivcÛ nezávislého filmu
So 25. 2. 20:00
PASS
koncert blues-rockové kapely

Tﬁíkrálová sbírka 2006

My tři králové jdeme k Vám...
takové pﬁání nám pﬁinesli leto‰ní koledníci. Za v˘sledkem této práce je obrovsk˘
kus práce mnoha lidí. Chceme podûkovat v‰em dobrovolníkÛm koledníkÛm, maminkám, vedoucím skupinek kteﬁí byli ochotni zﬁíci se pohody domova a vlastních
zájmÛ a vydali se pomoci tûm, kteﬁí to potﬁebují. Na této cestû nebyli u‰etﬁeni ani
zimy, únavy, nûkde také nepochopení. Pﬁesto dokázali oslovit spoustu lidí, kteﬁí se
tak spolu s nimi podíleli na v˘sledku sbírky.
Dûkujeme tedy i tûm, kteﬁí koledníky jakkoli obdarovali a pﬁívûtivû je pﬁijali. Dík
patﬁí také mûstskému úﬁadu - paní Koneãné - která zapeãetila pokladniãky, po sbírce rozpeãetila, spoãítala a ovûﬁila s pomocí pracovnic charity. âástka byla ihned
odeslána na centrální konto âeské katolické charity v Praze.
V˘tûÏek bude letos opût vûnován na pomoc rodinám a jednotlivcÛm ve váÏn˘ch
existenãních krizích, na humanitární pomoc do zahraniãí a zbytek zÛstane v nouzovém fondu ACHO, odkud si mÛÏeme vyÏádat peníze na náhlé nouzové situace rodin.

Jak jsme koledovali – výsledky jednotlivých skupinek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

skupinka
skupinka
skupinka
skupinka
skupinka
skupinka

Jaroslav Jasensk˘
Alena Horáková
Lubomír Fuksa
Martin Nûmec
Jana Skaliãková
Ludmila Gorigová 6

14 555
10 571
5 741
nemoc
13 176
597,50

7.
8.
9.
10.
11.
12.

skupinka
skupinka
skupinka
skupinka
skupinka
skupinka

Bohusl. Manìáková
Helena Nûmcová
Miroslav Mezírka
Gabriela Jasenská
Jitka VaÀharová
Vlasta Koneãná
C E L K E M 74

3 956
5 773
0
6.154
5 665
2 160
349 Kã

D ù K U J E M E Charita
placená inzerce

SPOŘÍTE I VY?

KOMÍNOVÁ HLAVICE POLMAR®

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
placená inzerce

Pokr˘vaãské
a tesaﬁské práce,
sádrokartony,
okna VELUX i ROTO
vãetnû dodávky materiálu.

Přínosy: 1. bezpečnost, 2. úspora paliva /10-15 % plyn,
30-35 % uhlí, koks, až 45 % dřevo, 3. snížení emisí
další výhody
snížení tvorby sazí, odstranění zpětného tahu, vhodné pro
různé typy kotlů, krbů, kamen a pro většinu komínů,
Bližší informace, foto, reference aj.

www.centropa.cz
volejte:
e-mail:

CENTROPA Thermology, s. r. o.
tel. 577 011 751, 777 24 45 19
centropa@centropa.cz

Nemůžete-li se rozhodnout, pomůžeme Vám!
CENOVÉ PŘEKVAPENÍ PRO KAŽDÉHO!

„Stále utrácíte moc za topení, proč?!“

NABÍDKY ZDARMA.

P RONÁJEM BYTU

STANISLAV SKALIâKA
Potoky 401, 763 16 Fry‰ták
tel. mobil: 776 696 135
18

PRONAJMEME 3POKOJOVÝ BYT
ve Fryštáku na náměstí.

Zájemci volejte po 18. hod. na telefon 573 397 411
FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2006
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VELKÉ KINO ZLÍN - ÚNOR
1. února v 17 a v 19.30 hodin
JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI
âR-2005-112 minut-premiéra-Falcon-(0)
Nová rodinná komedie o tom, Ïe nikdo nechce zÛstat sám... V hlavních rolích Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiﬁí Mádl, Îofie
Tesaﬁová, Václav Postráneck˘
ReÏie: Marie PoledÀáková
vstupné 85 Kã
2. – 4. února v 16 a v 19.30 hodin
+ 5. – 8. února jen v 19.30 hodin
MNICHOV
USA-’05-165 min.-tit.-prem.-Bontonfilm-(12)
V roce 1972 cel˘ svût sledoval zavraÏdûní
11 izraelsk˘ch sportovcÛ na mnichovské
olympiádû. Toto je pﬁíbûh o tom, co následovalo... V hl. rolích Eric Bana, Daniel Craig,
Geoffrey Rush, Sharon Alexander
ReÏie: Steven Spielberg
vstupné 85 Kã
5. – 8. února v 16 hodin
HARRY POTTER A OHNIV¯ POHÁR
USA-’05-157 min.-ãesk˘ dabing-W. Bros.-(0)
âtvrt˘ rok Harryho Pottera v Bradavicích je
ohraniãen Turnajem tﬁí ãarodûjÛ…
ReÏie: Mike Newel
vstupné 70 Kã
6. února v 10 hodin
FKS
ANDùL PÁNù
âR-2005-90 minut - WarnerBros.-(0)
Je ãasné ráno v pﬁedveãer ·tûdrého dne
a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy
JeÏí‰kov˘ch narozenin...
Rodinná pohádka plná hereck˘ch hvûzd
a laskavého „svatého“ humoru...
V hlavních rolích I. Trojan, J. Barto‰ka, K.
Issová, O. Navrátil, J. Somr
ReÏie: Jiﬁí Strach
vstupné 25 Kã
9. – 15. února v 17 a v 19.30 hodin
v sobotu 11. 2. v 19.30 hodin slavnostní
pﬁedstavení za úãasti tvÛrãí delegace
EXPERTI
âR-2006-85 minut-premiéra-Whisconti-(12)
Maturanta Oscara (Kry‰tof Hádek) odmítla
dívka, na kterou si myslel, coÏ ho na‰tvalo
natolik, Ïe od základu zmûnil svÛj Ïivot.
Zmûnil vzhled, na‰el si práci v poãítaãové
firmû, rozjíÏdí první zakázky. Náhle se z nûj
stává dobﬁe vypadající businessman. V‰e
by bylo dokonalé, kdyby pﬁi jedné náv‰tûvû
nedo‰lo k malé nehodû...
ReÏie: Karel Coma
vstupné 80 Kã

15. února ve 14 hodin
FKS
NAPOLA
Nûmecko-’03-110 min.-tit.-ATYPFILM-(12)
Obraz z období nacistické ﬁí‰e: Friedrichu
Weimerovi je sedmnáct a právû ukonãil ‰kolu. Pochází z chud˘ch pomûrÛ, pﬁesto v‰ak
sní o tom, Ïe v Ïivotû nûco dokáÏe. Jediné,
ãemu se intenzívnû vûnuje je amatérsk˘
box. ·anci dostane v okamÏiku, kdy se setkává s chápav˘m Voglerem, kter˘ sdílí jeho
boxerskou vá‰eÀ a uãí na elitní nacistické
stﬁední ‰kole. Ten zajistí, aby tam byl
Friedrich pﬁijat...
ReÏie: Dennis Gansel
vstupné 25 Kã
16. – 22. února v 17 hodin
ZATHURA - VESMÍRNÉ DOBRODRUÎSTVÍ
USA-’05-88 min.-ã. dabing-prem.-Falcon-(0)
PokaÏdé, kdyÏ jejich otec (Tim Robbins)
odejde do práce, zaãnou si ‰estilet˘ Danny
a desetilet˘ Walter lézt na nervy nebo se
pﬁí‰ernû nudí. Jednou Danny objeví v temném sklepû deskovou hru Zathura. UÏ od
prvního tahu je v‰em jasné, Ïe Zathura není jen tak obyãejná hra...
ReÏie: Jon Favreau
vstupné 75 Kã
16. – 21. února v 19.30 hodin
PANIC JE NANIC
âR-2005-99 minut-premiéra-Bioscop-(15)
„Panic je nanic“ je motem hrdinÛ, tﬁí ‰estnáctilet˘ch kamarádÛ z Prahy. Niãím se neli‰í od sv˘ch vrstevníkÛ, problémy jim dûlají
jak pﬁedpotopní rodiãe, tak hlavnû vûk.
Nejsou totiÏ je‰tû opravdov˘mi muÏi, ale
dûtství uÏ mají dávno za sebou...
V hl. rolích David Voboﬁil, Michal Hru‰ka,
Tomá‰ Îateãka, ·árka VaÀková
ReÏie: Ivo Macharáãek
vstupné 85 Kã
22. února 2006 v 19.30 hodin
Uzavﬁené pﬁedstavení V.I.P. clubu TV NET
¤Í·E VLKÒ
Francie-2005-130 min.-titulky-Bioscop-(15)
B˘val˘ policista (Jean Reno) vy‰etﬁuje v napínavém krimi-thrilleru brutální a záhadné
vraÏdy tﬁí Ïen
ReÏie: Chris Nahon
vstup na ãlensk˘ prÛkaz klubu TV NET
23. února - 1. bﬁezna v 17 hodin
(a)
FIMFÁRUM 2
âR-2005-90 minut-premiéra Falcon-(0)
Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou pohádky jen tak ledajaké... âtyﬁi zbrusu nové pohádky z oblíbené knihy Jana

Wericha: Moﬁe str˘ãku, proã je slané? – Tﬁi
sestry a jeden prsten - Hrbáãi z Dama‰ku Paleãek ztvárnili ãtyﬁi nejlep‰í tuzem‰tí reÏiséﬁi animovan˘ch filmÛ: Vlasta Pospí‰ilová,
Bﬁetislav Pojar, Aurel Klimt a Jan Balej
vstupné 70 Kã
23. února – 1. bﬁezna v 19.30 hodin
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
USA-’05-122 min.-tit.-prem.-Bontonfilm-(12)
Jurij Orlov (Nicolas Cage) nemá pﬁedsudky
a spravedlivû prodává zbranû v‰em, kteﬁí
mu zaplatí. Jeho Ïivot je vzru‰ující a jeho
par tie s neúplatn˘m agentem (Ethan
Hawke) zábavnû jednoduchá – dokud...
ReÏie: Andrew Niccol
vstupné 80 Kã
V SOBOTU V 15 HODIN PRO DùTI:
4. 2. – JAK STA¤EâEK MùNIL – 62 min.
Jak staﬁeãek mûnil, Mí‰a Kuliãka,
âertÛv ml˘n, Zvíﬁátka a Petrov‰tí,
Zasadil dûdek ﬁepu, Krtek a muzika
11. 2. – KYTICE POHÁDEK IV. – 68 min.
Milovní zvíﬁat, ·kolní v˘let, Krtek filmová hvûzda, Stavitelé pyramid,
Îofka ﬁeditelkou Zoo
18. 2. – KRÁLOVNA KOLOBùÎKA - 60 min.
Královna kolobûÏka I., Jak krtek ke
kalhotkám pﬁi‰el, Dorotka a drak,
Dorotka a abeceda, Krtek a koberec, Krakono‰ a ovãák
25. 2. – MÍâEK FLÍâEK – 65 min.
âarovné schody (1000+1 noc),
Míãek Flíãek, Krtek a zelená hvûzda, JabloÀová panna, O poctivém
Matûjovi
vstupné 25 Kã

Noví čestní občané
Dne 14. prosince loÀského roku
jmenovalo ZMF na základû návrhu kronikáﬁe dr. â. Zapletala nové ãestné
obãany mûsta Fry‰táku in memoriam:
stali se jimi aktivní úãastníci protifa‰istického odboje ve 2. svûtové válce
– b˘valí pﬁíslu‰níci 311. ãs. bombardovací peruti RAF ve Velké Británii –
letci a b˘valí obãané Vítové plukovníci
Vojtûch Bubílek (1903 – 1993)
a Oldﬁich DoleÏal (1912 – 1983).
Jako úãastníci západního odboje byli po pﬁevratu r. 1948 diskriminováni
a roku 1991 plnû rehabilitováni.
ObdrÏeli ãestné uznání v bojích za svobodu své rodné vlasti.
- red -
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Zemřel Dalibor Brázda

Matrika



ÚNOR 2006

JUBILANTI

Franti‰ka DoleÏalová
Ludmila DoleÏalová
Anna GajdÛ‰ková
Emil âervenka
Marie Kopeãná
Marie Gálíková
Josefa Metelová
Jana ·ebíková
Zdenûk PeãeÀa
Hedvika Janu‰ková
Vûra PeãeÀová
Pavel Horák



85
60
65
65
75
60
75
60
65
70
75
60

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

NAROZENÍ

Adéla âandová



ÚMRTÍ

Dalibor ·lágr ve vûku 41 let
Anna Dlabajová ve vûku 94 let
Anna Sovadinová vûku 53 let
Lubomír Janu‰ka ve vûku 61 let
Eli‰ka Janu‰ková ve vûku 96 let
- nejstar‰í obãanka Fry‰táku
Drahomíra Chludová ve vûku 74 let

♥

ZLATÉ SVATBY

Pﬁed 50 léty uzavﬁeli sÀatek
Alois a Marie Jakubovi z Horní Vsi,
a
Zdenûk a Irena Ml˘nkovi
z Fry‰táku.
Obûma manÏelsk˘m párÛm pﬁejeme
ze srdce je‰tû hodnû krásn˘ch spoleãn˘ch let proÏit˘ch ve zdraví.

Koncem uplynulého roku jsme se dozvûdûli smutnou zprávu, Ïe ve ‰v˘carském Dietikonu, uprostﬁed tvÛrãí práce
nad notami, náhle zemﬁel znám˘ ãesk˘
dirigent a hudební skladatel – ná‰ rodák Dalibor Brázda star‰í. Narodil se
roku 1921 ve Fry‰táku (v objektu dne‰ní radnice, kde byl tehdy i byt), absolvoval konzervatoﬁ a na Akademii múzick˘ch umûní u vûhlasného Václava Tallicha dirigování a skladbu. Hrál v âeské
filharmonii, pÛsobil v Osvobozeném divadle, v karlínském divadle stﬁídal u dirigentského pultu Karla Vlacha. ZaloÏil
Smyãcov˘ orchestr Dalibora Brázdy,
v Karlínû uvádûl první ãeské muzikály,
proslul jako dirigent oper, nahrál ﬁadu
desek, aranÏoval ﬁadu skladeb, pﬁi hostování americké Opery Company v Praze skvûle zastoupil onemocnûlého dirigenta. Pro své názory byl politicky i sluÏebnû reÏimem postiÏen. Roku 1968
emigroval do ·v˘carska, kde obdrÏel
hudební cenu a pÛsobil jako hudební
ﬁeditel v Dietikonu, ﬁídil orchestr mûsta, místní mládeÏnick˘ orchestr a do
konce sv˘ch sil komponoval.
(Informace jsme ãerpali ze vzpomínky
Ing. V. Pokorného, kterou nám zaslala
paní uãitelka v. v. Libu‰e Matelová).
âZ

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
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STATISTIKA ROKU 2005
– matrika, evidence obyvatel, pokladna, SOZ
SÀatky ve Fry‰táku uzavﬁené
30
- z toho církevní
16
Fry‰t. obã. uzavﬁelo sÀatek
37
RozvodÛ fry‰t. obãanÛ
18
ZápisÛ rozvodÛ do matriky
13
Úmrtí na území Fry‰táku
15
- Lukoveãka
3
Fry‰t. obãanÛ zemﬁelo
37
Dûtí narozeno
27
Pﬁihlá‰eno osob do Fry‰táku
79
Odhlá‰eno z Fry‰táku osob
86
Potvrzení vydaná matrikou
- o pobytu
35
- o zmûnû stavu /po sÀatku
61
- o zmûnû stavu /rozvod, ovdovûní
17
- o zmûnû trv. pobytu/pﬁi pﬁihlá‰ení/
i v obci
107
Rozhodnutí o zru‰. trv. pobytu
15
Rozhodnutí o ust. opatrovníka
10

Rozhodnutí – zmûna jména
1
Prohlá‰ení o volbû druhého jména
0
Vrácení pﬁíjm. po rozv. - rozhodnutím
1
DuplikátÛ matriãních dokladÛ
28
Urãení otcovství
4
Vysvûdãení o práv. zpÛsob.
0
Zápis do zvlá‰tní matriky
1
Îádosti o v˘pis z rejstﬁ. trestÛ
203
Osvûdãení pro církev
16
Ovûﬁovacích poloÏek
1.576
Pokladních dokladÛ
1.197
Obrat v pokladnû
5,960.267,50 Kã
Správních popl. vybráno
143.410 Kã
SOZ – vítání – obﬁady
6 /28 dûtí
JubilantÛ
184/50 náv‰tûv
Zlaté svatby
8 /8 náv‰tûv
Diamantové svatby
2
- z toho 1 náv‰tûva a 1 obﬁad
Smuteãní rozlouãení za MF
17

Za Vladimírem Polepilem
Pozemsk˘ odchod kaÏdého z obyvatel Fry‰tácké brázdy mû s pﬁib˘vajícími
léty jako rodáka a kronikáﬁe rmoutí víc
a víc... Pan Vladimír Polepil (Laìa, jak
jsme mu ﬁíkali), kter˘ nás opustil dne
6. ledna 2006, patﬁí navíc k tûm spoluobãanÛm, kteﬁí zanechali tr valou
stopu v novodobé historii tohoto mûsta.
Narodil se 28. ãervna 1920 ve
Fry‰táku. Vyuãil se obchodníkem u pana Josefa Pekárka, ale pﬁes 27 let pracoval jako dûlník v provozu TON
Fry‰ták, kde pﬁechodnû pÛsobil i jako
vedoucí. VÏdy prosazoval zájmy poctiv˘ch, obyãejn˘ch lidí, sociální spravedlnost a rozvoj obce patﬁily k prioritám
jeho Ïivotního snaÏení. Obûtavû se
staral o svou rodinu i v˘chovu dûtí. Od
mládí patﬁil k osobnostem sokolského
hnutí (pozdûji byl i náãelníkem fry‰táckého Sokola, cviãil na sletech i celostátní spartakiádû na Strahovû), tûlov˘chova a sport, stejnû jako knihy a divadlo, patﬁily k jeho celoÏivotním láskám. V ochotnickém souboru ZK TON
vytvoﬁil desítky rolí, patﬁil k organizátorÛm nezapomenuteln˘ch silvestrovsk˘ch programÛ v sokolovnû, zúãastnil
se prakticky v‰ech veﬁejnû prospû‰n˘ch brigád (budování farmy JZD, víceúãelové nádrÏe v Horní Vsi, nové mateﬁské ‰koly, zdravotního a nákupního
stﬁediska apod.). V letech 1950 –
1952 byl pﬁedsedou Národního v˘boru
ve Fry‰táku. Na Nové (Grmelovû) ulici,
kde se svou rodinou bydlel, mûl ﬁadu
pﬁátel, které spojovaly kulturní, sportovní a spoleãenské zájmy: k jeho kamarádÛm patﬁili Raìa Fi‰er, Pepa
BaãÛvka, Franta Hubáãek, Oldﬁich
Jadrníãek, Josef Zapletal i mÛj otec.
A proto vûﬁím, Ïe Vás, pane Polepile,
i s panem PeãeÀou budu i nadále potkávat pﬁi procházkách pod V˘lanty,
u Lukovského ãi u TONu – pﬁi cestách
milovan˘m Fry‰táckem, jemuÏ jste vûnoval kus svého poctivého Ïivota.
âest Va‰í památce!
Slávek Zapletal

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 800 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
Odpovûdná redaktorka Ivana Pl‰ková. Grafická úprava a zlom RENO Zlín. Tisk Mgr. ing. M. Pagáã. Registraãní ãíslo MK âR E 13006

