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vydává Mûsto Fr y‰ták • r oãník XVI • ãíslo 9 • záﬁí 2006 • cena 5 Kã

Jedna z nejstarších osad na břehu potoka Januštice v Horní Vsi (nahoře)
a vjezd do fryštáckého předhradí od Holešova (dole)
v podání pana Martina Ševčíka z Komenského ulice.
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Zápis z jednání
Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 8/2006 ze dne 2. srpna 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
a stavy úãtÛ MF k 30. 6. 2006 bez pﬁip.
• ZMF bere na vûdomí zprávu ãlenÛ v˘bûr. komise pro v˘bûr dodavat. IA Hﬁbitov.
• ZMF na základû doporuãení v˘bûrové
komise v souladu se zákonem ã. 137/
2006 Sb., o veﬁejn˘ch zakázkách,
v platném znûní, rozhodlo o pﬁidûlení zakázky uchazeãi ã. 3 – obchodní firma
ELSO systém s. r. o., IâO 60748303,
Osvobození 354, 763 16 Fry‰ták, kter˘
nabídl nejv˘hodnûj‰í cenu (hlavní hodnotící hledisko) ve v˘‰i 4.082.703,- Kã
vã. DPH, s dobou ukonãení stavby cca
dnem 15. 11. 2006 a se zárukou kvality po dobu 72 mûsícÛ.
• ZMF jako zadavatel V¤ dále rozhodlo
o poﬁadí nabídek dal‰ích uchazeãÛ,
a to: 2. poﬁadí obchod. firma LADDSTAV
s. r. o., IâO 25334395, Pastyﬁica 371,
763 17 Lukov, s nabídkovou cenou ve
v˘‰i 4.784.303,- Kã vã. DPH, s dobou ukonãení stavby dne 15. 12. 2006 a se
zárukou kvality po dobu 48 mûsícÛ.
Z kapacitních dÛvodÛ odmítla úãast ve
V¤ obeslaná fa TERASTAV s. r. o., IâO
60735198, T. G. Masaryka 1280, 760
01 Zlín, a dal‰í dvû firmy nereagovaly
na v˘zvu zadavatele vÛbec.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 8/2006 – b. 4.a.b) schvaluje uzavﬁení SOD mezi MF a fou ELSO systém s.
r. o., IâO 60748303, Osvobození 354,
763 16 Fry‰ták, zast. R. Filákem, dodavatelem IA „Roz‰íﬁení hﬁbitova ve Fry‰táku“ v celkové cenû 4.082.703,- Kã
vã. DPH a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí cenovou nabídku
fy ELSO systém, s. r. o., IâO 60748
303, Osvobození 354, 763 16 Fry‰ták,
zast. R. Filákem, jako dodavatelem Rekonstrukce vstupních bran na hﬁbitovû.
• ZMF ukládá Ing. V. DoleÏelové zajistit
PD na opravu ãelní zdi hﬁbitova vã. brán
jako souãást pﬁípravy 2. fáze roz‰íﬁení
hﬁbitova.
• ZMF bere na vûdomí podanou nabídku na koupi mûst. pozemku p. ã. 378/1
k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2006 – b. 17 i, c) ze dne 7. 6.
2006 a na základû zveﬁejnûné inzerce
ve sdûlovacích prostﬁedcích o v˘bûrovém ﬁízení na prodej mûst. pozemku
schvaluje prodej mûst. pozemku p. ã.
378/1 k. ú. HV u Fry‰táku, obec Fry‰-

ták, o celkové v˘mûﬁe 889 m2, jedinému
zájemci p. P. MarcoÀovi, a nabídnutou
úhradou nákladÛ spojen˘ch s pﬁevodem
nemovitosti.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a p. P. Marconûm, za úãelem
prodeje pozemku p. ã. 378/1 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o celkové v˘mûﬁe 889 m2, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF na základû pﬁedloÏen˘ch dokladÛ
o v˘‰i pﬁíjmÛ pí P. S. Tomanové s dcerou
neschvaluje udûlení v˘jimky pro placení
komunálního odpadu stanoveného
v OZV ã. 7/2005 – O poplatcích za komunální odpad.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru ke
dni 3. 8. 2006 prodat mûst. pozemek
p. ã. 109 o v˘mûﬁe 102 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, pí V. Lebedíkové, za
cenu ne niÏ‰í neÏ je cena stanovená
znaleck˘m posudkem a uzavﬁít s ní kupní smlouvu.
• ZMF nesouhlasí s ﬁe‰ením vykoupit
mûstem Fry‰ták ãásti soukrom˘ch pozemkÛ v dané lokalitû za Skalkou v k. ú.
Vítová k vyt˘ãení nové pﬁístupové cesty
k pozemkÛm ÏadatelÛ Brázdov˘ch.
Náklady na v˘kup pozemkÛ by vzhledem
k obtíÏnosti efektivního vyuÏívání tûchto
pozemkÛ a nepﬁístupnosti i pro mûsto
samotné byly nepﬁimûﬁenû vysoké. ZMF
rozhodlo takto na základû zji‰tûn˘ch dokladÛ o stavbû vodojemu (v r. 1990 vydáno vodoprávní rozhodnutí o povolení
stavby referátem ÎP Okresního úﬁadu
Zlín).
• ZMF trvá na svém usnesení ã. Z
7/2006 – b. 17 f) ze dne 28. 6. 2006
neprodávat ãást mûst. pozemku p. ã.
513, o v˘mûﬁe cca 20 m2, k. ú. Horní
Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták.
• ZMF bere na vûdomí petici obãanÛ
z ul. B. Bakaly ve vûci provûﬁení stavby
hospodáﬁské budovy manÏ. J. a A. Pavelkov˘ch.
• ZMF bere na vûdomí postup RMF – zápis ã. R 9/2006 – b. 17 b,c) z 17. 7.
2006.
• ZMF povûﬁuje starostu zastupováním
MF pﬁi místním ‰etﬁení poÏadovaném
peticí obãanÛ ze dne 4. 7. 2006 a naﬁízeném odborem v˘stavby MûÚ Fry‰ták.
• ZMF bere na vûdomí petici – Ïádost
obãanÛ Vítové ve vûci zachování obchodu.
• ZMF bere na vûdomí konání veﬁejné
sbírky nadace pro transplantaci kostní
dﬁenû a umístûní kasiãky v Lékárnû ve
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Fry‰táku, Komenského 5,v dobû od 8.
8. 2006 do 28. 2. 2007.
• ZMF ukládá Ing. V. DoleÏelové zajistit
zveﬁejnûní inzerátu v Infoservisu, ZN
a FL na pronájem obchodu ve Vítové za
smluvní cenu 1,- Kã/rok.

• ZMF s okamÏitou platností v návaznosti na vyjádﬁení KÚ ZK ã. j. KUZL446/48/2006/LPO/Pe ze dne 27. 07.
2006 ve smyslu §§ 10 a 12 zák. ã.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
v platném znûní, ukládá podatelnû ne-

pﬁebírat jakékoliv po‰tovní zásilky pro
osoby s úﬁední adresou na MûÚ
Fry‰ták, nám. Míru 43, coÏ je adresa
ohla‰ovny, a tyto osoby k tomuto úkonu
nedaly písemn˘ souhlas.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 10/2006 ze dne 16. srpna 2006 (V˘bûr)
• RMF schvaluje udûlení souhlasu
s parkováním náv‰tûvníkÛ srazu terénních vozÛ na mûst. poz. p. ã. 414/1
k. ú. Vítová dne 19. 8. 2006, jehoÏ spolupoﬁadatelem je organizace KAVO≈
OFF ROAD CLUB VÍTOVÁ s podmínkou
písemného souhlasu uÏivatele pozemku
ZDV Fry‰ták – Ïadatel pﬁedloÏí starostovi nejpozdûji v pátek 18. 8. 2006,
a s tím, Ïe pﬁedmûtn˘ pozemek pﬁedá
zástupci uÏivatele – pracovníkovi ZDV
v pÛvodním stavu a zajistí práce spojené s o‰etﬁením kontamin. pÛdy nebo
uhradí náklady s touto ãinností spojené.
• RMF rozhodlo, Ïe Ïádost Dr. J. Vavﬁiãky k budování kanalizaãní a elektrické
pﬁípojky bude ﬁe‰ena po zpracování studie ZTV v tomto území.
• RMF bere na vûdomí odpovûì starosty na dopis p. A. Mynáﬁe ve vûci obsluÏné komunikace Za ·kolkou.
• RMF schvaluje oznaãení jednosmûrné
ulice P. I. Stuchlého dopravní znaãkou
„Zákaz stání“ a ukládá ved. OSMM zajistit umístûní této dopravní znaãky.
• RMF nereflektuje na Ïádost o finanãní
podporu nadaãnímu fondu Rozum a Cit,
Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7.
• RMF bere na vûdomí vyjádﬁení manÏ.
J. a A. Pavelkov˘ch k odpovûdi starosty
o projednání v RMF ã. R 9/2006 – b. 17
dne 17. 7. 2006 ve vûci zmûny stavby.
• RMF bere na vûdomí vyjádﬁení manÏ.
A. a P. Pavelkov˘ch a Z. a V. ·imkov˘ch
o doplnûní petice ze dne 4. 7. 2006.
• RMF schvaluje organizaci humanitární
sbírky pro Diakonii Broumov v areálu TS
Fry‰ták ve dnech 1. 9. 2006 a 2. 9.
2006 a povûﬁuje pracovnici MûÚ Fry‰ták pí V. Holíkovou jejím zaji‰tûním.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi

MF a Mediatel, Telemarketing, Drtinova
2, 150 00 Praha 5 na prezentaci MF
v telefonním seznamu, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a Cimbálovou muzikou Réva, zast.
Jiﬁím Holubem, Nad Zámkem 881, 763
61 Napajedla na hudební vystoupení ve
Fry‰táku dne 16. záﬁí 2006 v rámci
slavnostního veãera pﬁi pﬁíleÏitosti 650.
v˘roãí první písemné zmínky o Fry‰táku,
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo ã. 27/2006 mezi MF a Ing. arch.
Vladimírem Dujkou, Kamenná 3858,
760 01 Zlín, Iâ 146 39 351, DIâ CZ
5907061039 na zpracování dokumentace Zmûna ã. 5 Územního plánu sídelního útvaru Fry‰ták – Lokalita Kuãovanická cesta, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se smluvním ujednáním
o navy‰ování roãního nájemného
v Penzionu pro bankomat âeské spoﬁitelny ve v˘‰i státem uznané míry inflace.
• RMF schvaluje uzavﬁení Licenãní
smlouvy o veﬁejném provozování hudebních dûl s Ochrann˘m svazem autorsk˘m na rok 2006 mezi MF a OSA, 160
56 Praha 6 – Bubeneã, âs. armády 20,
zast. Mgr. Kateﬁinou Janíkovou, Iâ 638
39997, a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody o pracovní ãinnosti na dobu urãitou mezi MF
a M. Beãicou, na pomocné a provozní
ãinnosti (úklidové, natûraãské, pokos
travnat˘ch ploch) dle pokynÛ Ing. Pavla
Kopla, ved. OSMM.

MùSTO FRY·TÁK
nabízí

k pronájmu
zrekonstruovanou prodejnu
potravin ve Vítové.
Zájemci hlaste se na adrese
Mûsto Fry‰ták, nám. Míru 43, Fry‰ták.
Kontakt Ing. DoleÏelová
nebo starosta MF - telefon 577 911 051.

• RMF schvaluje smlouvu o dílo ã.
04/2006 mezi MF a Ing. Jiﬁím Matú‰em, Tyr‰ova ul. 918, 763 02 Zlín –
Malenovice, IâO 12221481, za úãelem
dodání PD pro stavbu ZTV Fry‰ták – lokalita za mateﬁskou ‰kolou, stﬁed mûsta, a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje objednávku tisku broÏury Víta Nûmce o Neke‰ích z Landeka
a na Lukovû v rámci 650. v˘roãí první písemné zmínky o Fry‰táku.
• RMF bere na vûdomí sponzorování nákladÛ na tisk broÏury o Neke‰ích... les
ními spoleãnostmi na území Fry‰táku.
• RMF ukládá PhDr. â. Zapletalovi zajistit tisk broÏury.
• RMF s platností od 15. 08. 2006
schvaluje zveﬁejnûní zámûru pronajmout místnosti obchodu ve Fry‰táku –
Vítové ã. p. 100 v cenû 1,- Kã/rok.
• RMF schvaluje úhradu neinvestiãních
nákladÛ ve v˘‰i 4.500,- Kã za rok 2005
na 1 Ïáka tûmi obcemi, jejichÏ Ïáci plní
povinnou ‰kolní docházku v Z· Fry‰ták.
• RMF ukládá Ing. V. DoleÏelové doplnit
Ïádost pí L. ·evãíkové ve vûci nájmu
ãásti nebytov˘ch prostor ve SdruÏeném
objektu ã. p. 386 o dobu nájmu tﬁetí
osobû, o jméno podnájemníka a druh
provozované ãinnosti o v˘mûru pronajíman˘ch nebyt. prostor.

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.

Zápis do hudebního oboru ZU· Morava
a domluva rozvrhÛ na ‰kolní rok 2006/2007 se uskuteãní v pondûlí, 4. záﬁí 2006 od 9 do 12 hodin
ve tﬁídû ZU· Morava v Základní ‰kole ve Fry‰táku,
popﬁ. kaÏdé úter˘, stﬁedu a ãtvrtek, vÏdy 12–17 hodin.
•

Hana Hvozdenská, tel. 737 623 676
ﬁeditel ‰koly Libor Mikl, tel. 777 200 027
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ZPRÁVA O STAVU LÍPY
VáÏení obãané, zajisté jste si v‰imli,
Ïe z lípy rostoucí na námûstí zaãalo
v tuto neobvyklou dobu opadávat listí.
Osud stromu nám není lhostejn˘,
a proto jsme pﬁizvali ing. Jaromíra
Janského, pracovníka odboru Ïivotního prostﬁedí Magistrátu mûsta Zlína,
k posouzení pﬁíãin souãasného stavu
a moÏnosti záchrany lípy. S v˘sledkem
jeho ‰etﬁení Vás chceme seznámit.
Pﬁedmûtná dﬁevina roste na v˘chodním okraji parkovacích ploch, v plo‰e
zadláÏdûné pochÛzné komunikace.
Hodnocen˘ strom Tilia cordata (lípa
srdãitá) má v 1,3 m v˘‰ky kmene obvod
cca 160 cm, vlastní v˘‰ka stromu je odhadována na 16 m, s pﬁesností 2 m. ·íﬁe koruny ãiní zhruba 13 m. V˘‰ka kmene cca 3,5 m. Pﬁi vizuální kontrole na
místû samém dne 4. 7. 2006 za pﬁítomnosti zástupce Mûstského úﬁadu
Fry‰ták bylo konstatováno, Ïe pﬁedmûtn˘ strom je moÏno charakterizovat jako
dospûl˘ strom v období stagnace rÛstu.
Zdravotní stav odpovídá vûku a umístûní s pﬁihlédnutím, v jak˘ch stresov˘ch
podmínkách strom roste. Provedená
zádlaÏba jak chodníku tak parkovi‰tû
v˘raznû omezila pﬁirozenou v˘mûnu
pÛdního vzduchu, transpiraãní schopnosti pÛdy a moÏnosti obnovy pÛdního
prostﬁedí. Zpevnûní okolních ploch v˘raznû ovlivÀuje Ïivotní podmínky pﬁedmûtného stromu. Zbytková volná plocha námûstí není schopna eliminovat
tento negativní vliv zpevnûn˘ch ploch
pﬁedev‰ím pro velkou konkurenci okolních vzrostl˘ch dﬁevin. Konkurenãní prostﬁedí je hlavnû v dosaÏitelnosti Ïivin
a vody. Tyto popsané negativní vlivy sniÏují pﬁedev‰ím vitalitu stromu a následnû jeho vûkovost.
Pokud bychom mûli popsat projevy
sníÏení vitality je moÏno uvést následující projevy: zmen‰ení asimilaãní plochy
listÛ, zkracování jednolet˘ch pﬁírÛstkÛ,
v˘raznûj‰í podíl sekundárního obrostu
na vûtvích vy‰‰ích ﬁádÛ apod.
Souãasné projevy pﬁedãasné defoliace ãásti koruny jsou zapﬁíãinûny jednak
jiÏ popsan˘mi vlivy, které mají za následek naru‰ení tvorby nov˘ch koﬁenÛ,
a v neposlední ﬁadû prÛbûh poãasí, kdy
dochází vlivem vy‰‰ích teplot k pﬁehﬁívání pÛdního profilu akumulací tepla
v betonov˘ch vrstvách. V souãasné dobû by bylo vhodné ponechat pﬁedmûtn˘
strom bez jak˘chkoliv zásahÛ, je moÏné
provést zásahy vypl˘vající ze zaji‰tûní
provozní bezpeãnosti stromu (odstranûní odumﬁel˘ch vûtví, zálomÛ apod.)
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Aktuální foto z 24. 8. 2006
a v rámci koncepce nového ﬁe‰ení vysadit novou soliterní lípu, která by v budoucnu pﬁevzala v‰echny funkce stávající lípy. V koncepci nové v˘sadby je nutné zodpovûdnû zhodnotit moÏn˘ rozvoj
ploch námûstí, aby byly zaji‰tûny maxi-

mální Ïivotní podmínky pro rÛst a v˘voj
nové dominanty.
S touto situací bude seznámeno i zastupitelstvo mûsta Fry‰táku, které bude muset funkãní vyuÏití jednotliv˘ch
ploch námûstí ﬁe‰it.
OSMM

ROZVRH JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ
PŘI SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 9. záﬁí 2006
STANOVI·Tù

MÍSTO SVOZU

âAS

1. stanovi‰tû

VÍTOVÁ – u obchodu

8.00 – 8.30

2. stanovi‰tû

HORNÍ VES – na ·pici

8.40 – 9.10

3. stanovi‰tû

HORNÍ VES – toãna

9.20 – 9.50

4. stanovi‰tû

FRY·TÁK – u sokolovny

10.00 – 10.30

5. stanovi‰tû

DOLNÍ VES – u ÎákÛ

10.40 – 11.10

6. stanovi‰tû

DOLNÍ VES – toãna

11.20 – 11.50

7. stanovi‰tû

ÎABÁRNA – u Dﬁevopodniku

12.00 – 12.30

8. stanovi‰tû

FRY·TÁK – hospodáﬁsk˘ dvÛr

12.40 – 13.10

Svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ dává moÏnost zbavit se zdarma vûcí jako jsou: televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, ve‰keré druhy gumy, záﬁivky, v˘bojky, syntetické barvy, lepidla, pryskyﬁice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla, chladniãky.
Îádáme velmi dÛraznû obãany, aby na svozová stanovi‰tû nevozili komunální odpad a Ïelezn˘ ‰rot, rovnûÏ nebudou pracovníky TS Zlín odebrány pro‰lé léky – tento odpad je nutno odevzdat v lékárnû.
Îádáme také obãany, aby pﬁi sbûrech nebezpeãného odpadu pﬁedávali nebezpeãn˘ odpad (lednice, televizory, praãky apod. V KOMPLETNÍM STAVU!!!)
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat ve‰keré druhy odpadÛ na
vlastní náklady – firemní nebezpeãn˘ odpad taktéÏ nebude odebrán do sbûrného vozu.
Za TS Fry‰ták Radek STISKÁLEK, tel. 577 911 221
FRY·TÁCKÉ LISTY 9/2006
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Nabídka nových titulů knih pro čtenáře Měk ve Fryštáku
KniÏní fond v Mûk ve Fry‰táku byl od zaãátku roku obohacen o 358 svazkÛ knih z rÛzn˘ch oborÛ. Z této ‰iroké ‰kály titulÛ nabízíme v˘bûrovû pro dospûlé ãtenáﬁe a pro dûti:
• PRO DOSPùLÉ âTENÁ¤E:
Brayfieldová, C.: Tajemná Francie. /P., Olympia 2005/.
Anglická autorka se rozhodla strávit jeden rok ve Francii. âtenáﬁi, kteﬁí si oblíbili díla P. Mayla mohou porovnávat, jak Ïivot
na franc. jihu vidí muÏ a Ïena, jak odli‰nû na nû pÛsobí tradice franc. venkova.
Hercíková, I.: MoÏná ho najde‰ na ulici. Povídky. /P.,MOTTO
2006/. Povídky vám pﬁiblíÏí svût od New Yorku a Floridy pﬁes
Prahu aÏ po malou vesniãku v Brdech. Autorka laskavû a s lehkou ironií a nov˘m pohledem na svût zachycuje kﬁehkost lidsk˘ch vztahÛ.
Hork˘, P.: Neznámá zemû. /P.,JOTA 2005/ Promûny svûta
oãima nejvût‰ích dobrodruhÛ dne‰ka. Cernan, Clarke,
Däniken, Heyerdahl, Hillary, Lovell, Messner.
Parkánová - Whitton, H.: Jak si na anglické zahrádce vypûstovat ãeského trpaslíka. /P.,Albatros 2005/. Autorka zku‰en˘m a zábavn˘m perem popisuje krÛãek po krÛãku, jak probíhala její asimilace v anglickém prostﬁedí, kam se uÏ jako dospûlá Ïena pﬁed nûkolika mûsíci provdala. âtenáﬁ se doãte
o v‰ech typick˘ch anglick˘ch tradicích a zvyklostech, které autorku navzdory jazykové vybavenosti zaskoãily – poãínaje svatbou, hledáním domu pﬁes náv‰tûvu kadeﬁníka po ãinnost v oblíben˘ch charitativních spolcích.
Parkánová – Whitton,H.: Jak se po anglicku vytratit v Anglii.
/P., Albatros 2006/. Kniha je voln˘m pokraãováním pﬁede‰lého titulu.
Polách, A.: Mezi císaﬁem a papeÏem. /P., Rybka 2006/.
Dramatick˘ pﬁíbûh italské kurtizány vtaÏené do osudov˘ch
událostí, které ovlivnily ãeskou i evropskou historii - rok 1415
– události v Kostnici.
Koubková, Z.: KníÏe Václav. /P., Euromedia Group – KniÏní
klub 2005/. Îivotní pﬁíbûh kníÏete Václava.
Fulghum, R.: Tﬁetí pﬁání. Díl 3. Splnûno /P., Argo 2006/.
Pﬁání, které se plní spisovateli, a pﬁání, které se plní ãtenáﬁi.
Autorovi se v románové podobû plní nûco, co nemÛÏe zaÏít ve
skuteãnosti.

• PRO DùTI A MLÁDEÎ:
Cimick˘, J. – Pacák, J.: Vrch ãajové konvice. âínské pohádky. /P., Mladá fronta 2006/. âínské pohádky jsou odli‰né od
tûch na‰ich. Je v nich tisíciletá historie jejich zemû, magie jejich civilizace. Zvíﬁata tu b˘vají moudﬁej‰í neÏ lidé a vûrnost je
odmûnûna.
âtvrtek, V.: KuÀky z Ïabí tÛÀky. /P., Albatros 2006/. KníÏka
pro malé dûti.
Miler, Z. – Doskoãilová, H.: Krtek a televize. /P., KniÏní klub
2006/. Pﬁíbûhy oblíbeného krteãka.
Nejkrásnûj‰í pohádky. Osmnáct pohádek z pokladÛ na‰ich a
svûtov˘ch pohádkáﬁÛ. /Praha, Albatros 2004/. Krásn˘ch pohádek je ve svûtovém písemnictví mnoho, a tak jich na‰e kníÏka mÛÏe nabídnout pouh˘ zlomek. Zato tûch nejpÛvabnûj‰ích.
UÏ to vím. Velká kniha otázek a odpovûdí pro malé ‰koláky.
/P., Svojtka-Co 2006/
Ví‰ o tom? Od kamenné sekery k mikroprocesoru. /P.,
Svojtka – Co 2006/
Gibson, R.: Uãíme se stﬁíhat a lepit – krok za krokem.
/HavlíãkÛv Brod, Fragment 2004/. Schopnost pﬁesnû stﬁíhat
není nezbytná, takÏe nádherná dílka dokáÏí vytvoﬁit i pomûrnû
malé dûti.
Bockouche, P. –Richard, Y.: Atlas nové Evropy. Roz‰íﬁená
Evropa a její sousedé. Rusko, Blízk˘ V˘chod, zemû Maghribu.
/P.,Albatros 2005/. Známe dobﬁe tu svou „starou dobrou“
Evropu? Velmi dobr˘ obrázek o jejím souãasném stavu, o poãtu obyvatel, zdrojích surovin a vody, turist. ruchu, úrovni vzdûlání a mnoha dal‰ích aspektech nám nabízí Atlas nové Evropy.
Matragi, B.: Blanka. /P., NLN 2006/. Îivotopis ãeské odûvní
návrháﬁky. Pﬁes dvacet let navrhuje své modely pro úzkou vrstvu vysoké spoleãnosti v zemích Perského zálivu. Tﬁináct kapitol jejího Ïivotního pﬁíbûhu mûní v rychl˘ch stﬁizích své „kulisy“
od rodné Svûtlé nad Sázavou, pﬁes Vysokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou, aÏ po roky v Libanonu, kam ode‰la za sv˘m muÏem Makramem. Autorka barvitû líãí drsná léta libanonské války…

Maminky na mateřské
– POZOR!!!
UÏ se nechcete cítit osamocené
a tak trochu mimo? Chcete aby mûla
va‰e dítka kontakt s vrstevníky?
Chcete i vy navázat nová pﬁátelství
a podûlit se o své zku‰enosti s v˘chovou? Chcete se dozvûdût nûco zajímavého a zkusit si rÛzné tvoﬁivé techniky?
Tak právû pro vás opût zaãíná od
záﬁí KLUB MAMINEK v prostorách fary. Klub bude probíhat vÏdy v úter˘ 1x
za 14 dní v dobû od 9 – 11 hodin.
Zaãínáme 12. 9. 2006 v 9.00 hod.
Tak pﬁijìte!!!
Dal‰í setkání se uskuteãní 26. 9.
2006, kdy mezi nás zavítá P. Emil
Matu‰Û s pﬁedná‰kou t˘kající se v˘chovy dûtí.

5
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MOTOKÁRY VE FRYŠTÁKU
Polovina léta je za námi a i na‰e motokárová sezóna se pﬁekulila do své druhé poloviny. Do leto‰ních závodÛ ná‰ t˘m
nastoupil s drobn˘mi obmûnami. Nûkteﬁí z nás si obstarali novou techniku, jiní se pro ãasovou zaneprázdnûnost pﬁestali
vûnovat tomuto zajimavému sportu v plném rozsahu.

Sezónu jsme zahájili soustﬁedûním
na Slovensku. Po dlouhé zimû to pro
nás byla první moÏnost, kdy jsme mohli vyzkou‰et nové díly a nastavení, na
kterém na‰í mechanici pracovali uÏ od
ﬁíjna loÀského roku. Také to byla první
pﬁíleÏitost porovnat v˘kony na‰e i na‰ich motokár s konkurencí, která pﬁes
zimu rovnûÏ nezahálela. T˘den po soustﬁedûní nás ãekal závod, kter˘ se konal na odstavné plo‰e Mo‰novského leti‰tû. TraÈ zde má betonov˘ povrch a je
vytyãena naskládan˘mi pneumatikami,
takÏe jsme kaÏdou chvíli mohli vidût,
jak nûkter˘ z jezdcÛ „zaparkoval“ právû
v tomto hrazení. Fry‰ták zde byl zastoupen jezdci Luká‰em Ná‰elem a Ondﬁejem Janu‰kou. BohuÏel se na‰im
jezdcÛm nevedlo pﬁíli‰ dobﬁe, takÏe si
ze závodÛ namísto vavﬁínÛ pﬁivezli natluãená záda od Mo‰novského panelového povrchu. Tamní neúspûch v‰ak vedl v‰echny ãleny t˘mu ke zv˘‰enému
úsilí pﬁi pﬁípravû na dal‰í závody.
Ty se konaly v‰echny na Slovensku
- v Trebaticích, Pezinku a Dunajské
Stredû.
Hned ve druhém závodû, v Trebaticích u Pie‰Èan, se zadaﬁilo Luká‰i Ná‰elovi, kter˘ v dramatickém souboji,
pﬁedev‰ím se zku‰en˘m ZdeÀkem Boﬁutou z Hodonína, vybojoval krásné tﬁetí místo. Dal‰í z na‰ich mlad˘ch nadûjí,
Ondﬁej Janu‰ka, se v‰ak nenechal zahanbit a v závodû, jenÏ se konal na jihu
Slovenska, v Dunajské Stredû, o mûsíc
pozdûji, vyjel rovnûÏ zaslouÏené tﬁetí
místo.

6

Právû závod v Dunajské Stredû b˘vá
vÏdy v˘jimeãn˘. Okruh je zde zajímav˘
pﬁedev‰ím svou kvalitou a ãlenitostí,
perfektním zabezpeãením ze strany poﬁadatelÛ, prostorn˘m depem, ale i tím,
Ïe je to nejvzdálenûj‰í okruh, na kter˘
jezdíme závodit. Na místo jsme se dostavili jiÏ den pﬁed závodem, abychom
stihli je‰tû doladit motory a potrénovat.
I pﬁes neobvykle prostorné depo jsme
museli chvíli hledat místo k zaparkování. Úãast témûﬁ sta jezdcÛ, kteﬁí zde byli uÏ od pátku, nás docela zaskoãila.
V sobotu nás ãekalo nûkolik tréninkov˘ch jízd, mezi kter˘mi jsme byli nuceni upravit je‰tû nastavení na mé mo-

tokáﬁe. Luká‰ovi se na káﬁe vyskytly
problémy takového rázu, Ïe musel poãkat do nedûle na své mechaniky
ZbyÀka Sedláﬁe a Stanislava Vymûtala,
kteﬁí problém s motorem rychle vyﬁe‰ili
a my jsme tak mohli oba absolvovat jak
karburaci, tak mûﬁen˘ trénink.
Jednotlivé rozjíÏìky jsme absolvovali bez vût‰ích problémÛ, dokonce jsme
stihli zhlédnout závodní jízdy jin˘ch tﬁíd.
Tento závodní víkend pro nás dopadl
dobﬁe. Nic se nepokazilo a v‰ichni jsme
byli s v˘sledky spokojeni.
Nesmíme v‰ak usnout na vavﬁínech. 20. srpna nás ãeká voln˘ závod
ve Skalici.
OJ
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VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY
VáÏení spoluobãané!
V ãase blíÏících se komunálních voleb
ve dnech 20. aÏ 21. ﬁíjna 2006 si Vám,
lidem, kter˘m jistû není lhostejn˘ dal‰í
osud na‰eho mûsta, dovolujeme pﬁedstavit na‰e kandidáty, kteﬁí jsou pﬁipraveni odpovûdnû pracovat na zaji‰tûní kaÏdodenního fungování mûsta i naplnûní jeho rozvojov˘ch zámûrÛ. Vítáme tedy vstﬁícné rozhodnutí orgánÛ mûsta o bezplatném poskytnutí jedné A4 stránky v záﬁiovém a ﬁíjnovém vydání FL pro kandidující subjekty
v rámci volební kampanû a pﬁedkládáme Vám nabídku KDU - âSL:
1. Mgr. Lubomír DoleÏel, neãlen
39 let, Ïenat˘, 2 dûti, bydlí v Dolní Vsi místní ãásti Îabárna,
v souãasné dobû starosta mûsta Fry‰táku, rovnûÏ ná‰ kandidát na starostu
mûsta pro dal‰í období
oblast zájmu: tisk - red. rada Fry‰táck˘ch listÛ, kultura, ‰kolství, legislativa
2. Mgr. Pavel Ná‰el, neãlen
47 let, Ïenat˘, 3 dûti, bydlí v Horní Vsi,
‰éfredaktor Radia Zlín,
ãlen Zastupitelstva mûsta Fry‰táku,
oblast zájmu: kultura, ‰kolství
3. Ing. Jan Ko‰ák, neãlen
40 let, Ïenat˘, 3 dûti, bydlí v Horní Vsi,
technik,
ãlen Rady mûsta Fry‰táku,
oblast zájmu: stavební komise
4. Petr Ernest, neãlen
52 let, Ïenat˘, 2 dûti, bydlí ve Vítové,
dûlník,
oblast zájmu: veﬁejnû prospû‰ná ãinnost
5. Ing. Jan Görig, neãlen
51 let, Ïenat˘, 4 dûti, bydlí v Horní Vsi,
technik (patentov˘ zástupce),
ãlen Zastupitelstva mûsta Fry‰táku,
oblast zájmu: mládeÏ, rodina

9. Libor Hanák, neãlen
41 let, Ïenat˘, 2 dûti, bydlí ve Vítové,
pracovník ústavu sociální péãe,
oblast zájmu: kultura
10. Jana Skaliãková, ãlenka KDU-âSL
35 let, vdaná, 4 dûti, bydlí ve Fry‰táku,
katechetka, nyní na mateﬁské dovolené,
oblast zájmu: kultura
11. Ing. Franti‰ek Koãenda, neãlen
45 let, Ïenat˘, 3 dûti, bydlí v Horní Vsi,
technik,
oblast zájmu: stavební komise
12. Jiﬁí Horák, neãlen
33 let, svobodn˘, bydlí v Horní Vsi,
elektrotechnik,
oblast zájmu: kultura
13. Markéta Poláková, DiS, ãlenka
KDU-âSL
28 let, vdaná, 2 dûti, bydlí ve Fry‰táku,
sociální pracovnice, nyní na mateﬁské
dovolené,
oblast zájmu: sociální
14. Leo‰ Zelinka, neãlen
31 let, Ïenat˘, 2 dûti, bydlí ve Fry‰táku,
technik,
oblast zájmu: stavební komise

6. Ing. Karel Zlámalík, neãlen
25 let, svobodn˘, bydlí v Horní Vsi,
stﬁedo‰kolsk˘ uãitel,
oblast zájmu: kultura

15. Antonín Krãma, ãlen KDU-âSL
57 let, Ïenat˘, 2 dûti, bydlí v Horní Vsi,
dûlník,
oblast zájmu: komise stavební, Ïivotního prostﬁedí

7. Mgr. Roman Lauterkranc, neãlen
42 let, Ïenat˘, 4 dûti, bydlí v Dolní Vsi,
ekonomick˘ poradce,
oblast zájmu: ekonomická

16. Richard Janu‰ka, neãlen
55 let, Ïenat˘, 3 dûti, bydlí v Horní Vsi,
dûlník,
oblast zájmu: kontrolní komise

8. Emília Osohová, ãlenka KDU-âSL
42 let, vdaná, 4 dûti, bydlí v Horní Vsi,
úãetní,
oblast zájmu: sociální

17. Radomír Janu‰ka, neãlen
45 let, Ïenat˘, 3 dûti, bydlí v Horní Vsi,
podnikatel,
oblast zájmu: stavební komise

Své závazky plníme. O v˘sledcích na‰í práce se mÛÏete sami pﬁesvûdãit na
vlasní oãi. Proto se i letos budeme tû‰it na setkání s Vámi u volebních uren.
Spoleãnû pak dokáÏeme naplnit dal‰í programové cíle.

NA·I KANDIDÁTI NA VA·Í STRANù.
Poznámka: ostatní kandidující subjekty nabídnut˘ prostor v tomto vydání nevyuÏily!

RR FL

ORGANIZACE ·KOLNÍHO ROKU
2006/2007
na základních ‰kolách, stﬁedních
‰kolách, základních umûleck˘ch
‰kolách a konzervatoﬁích
v okrese Zlín
OBDOBÍ ·KOLNÍHO VYUâOVÁNÍ ve
‰kolním roce 2006/2007 zaãne ve
v‰ech základních a stﬁedních ‰kolách
v pondûlí 4. záﬁí 2006. Vyuãování bude v prvním pololetí ukonãeno ve stﬁedu 31. ledna 2007. Období ‰kolního
vyuãování ve druhém pololetí bude
ukonãeno v pátek 29. ãervna 2007.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY pﬁipadnou
na ãtvrtek 26. ﬁíjna a pátek 27. ﬁíjna
2006.
VÁNOâNÍ PRÁZDNINY budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006
a skonãí v úter˘ 2. ledna 2007. Vyuãování zaãne ve stﬁedu 3. ledna 2007.
JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY pﬁipadnou na pátek 2. února
2007.
JARNÍ PRÁZDNINY v délce jednoho
t˘dne jsou stanoveny na 26. 2. - 4. 3.
2007
VELIKONOâNÍ PRÁZDNINY pﬁipadnou na ãtvrtek 5. dubna a pátek 6.
dubna 2007.
HLAVNÍ PRÁZDNINY budou trvat od
pondûlí 2. ãervence 2007 do pátku
31. srpna 2007.
OBDOBÍ ·KOLNÍHO VYUâOVÁNÍ ve
‰kolním roce 2007/2008 zaãne
v pondûlí 3. záﬁí 2007.

Zlínsk˘ kraj vydal v˘roãní zprávu
za rok 2005
ZLÍN – Historicky první v˘roãní zprávu
vydal Zlínsk˘ kraj. Ta na osmdesáti
stránkách komplexnû pﬁedstavuje ãinnost kraje za uplynul˘ rok 2005. Nechybí údaje o pﬁíspûvkov˘ch a obchodních organizacích, v˘znamn˘ch investiãních akcích nebo náv‰tûvách.
„ProtoÏe jsme institucí transparentní,
chceme podrobnû seznámit obãany
s na‰í prací za uplynul˘ rok. Ve vydávání v˘roãních zpráv budeme samozﬁejmû
pokraãovat i v dal‰ích letech, jak je
u v˘znamn˘ch institucí zvykem. Vûﬁím,
Ïe také touto formou zlep‰íme vzájemnou komunikaci a informovanost na na‰em území,“ ﬁekl hejtman Libor Luká‰.
V˘roãní zpráva vydaná v nákladu 5
tis. ks bude distribuována do v‰ech obcí v kraji, obchodních a pﬁísp. organizací, ministerstev a krajsk˘ch úﬁadÛ, knihoven atd. V˘roãní zprávu je moÏné prohlédnout na portále http:// www.krzlinsky.cz/index.php?ro=105686.
7
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Vláda schválila

zavedení letního ãasu
na období let 2007 – 2011
Letní ãas bude v roce 2007 zaveden
25. bﬁezna, v roce 2008 30. bﬁezna,
v roce 2009 29. bﬁezna, v roce 2010
28. bﬁezna a v roce 2011 27. bﬁezna.
Konec letního ãasu je stanoven
v roce 2007 na 28. ﬁíjen, v roce 2008
na 26. ﬁíjen, v roce 2009 na 25. ﬁíjen,
v roce 2010 na 31. ﬁíjen a v roce
2011 na 30. ﬁíjen.
O zavedení letního ãasu rozhoduje
vláda sv˘m naﬁízením. Pravidla pro
stanovení konkrétních dat zaãátku
a konce letního ãasu urãuje smûrnice
Evropského parlamentu a Rady ã.
2000/84/ES z 19. ledna 2001,
o úpravû letního ãasu. Evropská komise kaÏd˘ch pût let zveﬁejÀuje v Úﬁedním vûstníku Evropské unie ãasov˘
plán s daty, ke kter˘m bude letní ãas
zaãínat a konãit.
Sdûlení se t˘ká období následujících
pûti let. Pﬁechod na letní ãas se
osvûdãil a není technicky ani organizaãnû nároãn˘.
Vzhledem k tomu, Ïe úpravu letního
ãasu uplatÀují ostatní ãlenské zemû
EU, je pro fungování vnitﬁního trhu EU
dÛleÏité, aby letní ãas zaãínal a konãil
stejnû v rámci celé EU.
Îádná seriózní vûdecká práce z oboru zdravotnictví neprokázala negativní
vliv zmûny ãasu na zdraví lidí.
Zavedení ani ukonãení letního ãasu
se nijak neprojeví v oblasti odmûÀování práce. Stanovená t˘denní pracovní
doba se zamûstnancÛm v dÛsledku
zavedení nebo ukonãení letního ãasu
o jednu hodinu zkrátí nebo prodlouÏí.
www.mpsv.cz

Počasí 2005 Fryštácko
Záﬁí
PrÛmûrná ranní teplota byla okolo +8
°C, kdy nejchladnûji bylo 19. záﬁí +2 °C
a 23. záﬁí pﬁi +3 °C. Nejtepleji ráno bylo
10. záﬁí +16 °C. Odpolední teploty se
pohybovaly vût‰inou nad +20 °C, kdy
nejchladnûji bylo 18. a 19. záﬁí pﬁi +13
°C, ale nejtepleji bylo 1. záﬁí s teplotou
+23 °C. PrÛmûrná odpolední teplota byla +20,5 °C. Jasn˘ch 24 dní, zataÏen˘ch 6 dní a z toho 2 de‰Èové dny 29.
a 30. záﬁí. Bouﬁe byla 11. záﬁí odpoledne a 12. záﬁí veãer s de‰tûm doprovázená západním vûtrem. Siln˘ jiÏní vítr
foukal 9. záﬁí a 19. záﬁí s v˘chodním vûtrem. Jinak foukal pﬁeváÏnû jiÏní vítr.
Tﬁetina mûsíce byla s mlhav˘mi rány.

Léto na Hrádku
Léto se pﬁehouplo do své druhé poloviny a my plníme slib ãtenáﬁÛm FL, Ïe jim
pﬁiblíÏíme dûní na Hrádku v posledních mûsících.

Je‰tû pﬁed tím, neÏ na Vala‰sko dorazilo tropické poãasí, proÏili jsme ﬁadu
pûkn˘ch akcí. Na‰i sportovci pokraãovali ve svém úspû‰ném snaÏení na
kvûtnové regionální olympiádû v Olomouci, kde se daﬁilo pﬁedev‰ím na‰im
vrhaãÛm a skokanÛm do dálky.

Atletick˘ ovál dal‰í t˘den vystﬁídala
pﬁekrásná pﬁíroda Host˘nsk˘ch hor,
kde jsme za velmi pûkného poãasí zdolali více neÏ 20 kilometrÛ tradiãního putování z Tesáku do Fry‰táku pﬁes Svat˘
Host˘n. A kdyÏ se na stránkách kalendáﬁe zabydlel mûsíc ãerven, to na‰i
sportovci uÏ bojovali za ãest Hrádku na
sportovních hrách v Zubﬁí. Na druh˘ konec Moravy nás zavedla dal‰í zdaﬁilá
t˘denní akce. Tentokrát nás hostila bûhem letního rehabilitaãního tábora chata KaÈu‰a na Ramzové v Jeseníkách.
V druhé polovinû ãervna jsme proÏili
pohodov˘ Svátek hudby na krásné staré zahradû Hrádku a pak v˘let do
Luhaãovic zakonãen˘ zastávkou v kostelíãku na Provodovû.

1. ãervence 12 sportovcÛ z Hrádku
ve zlínské sportovní hale proÏilo sváteãní chvíle pﬁi zahájení 8. letních her
âeské speciální olympiády. V dal‰ích
tﬁech dnech na‰i borci navázali na své
úspûchy z olympiády v Olomouci a âesk˘ch Budûjovicích v letech 2002
a 2004. Do soutûÏí zasáhlo nejdﬁíve
kvarteto fry‰táck˘ch cyklistÛ, kteﬁí sérii
bronzov˘ch a stﬁíbrn˘ch umístûní zavr‰ili zlatem Jarka Útraty v závodû na 5
kilometrÛ. Naopak velké zklamání provázelo jednu z hork˘ch favoritek v závodû plavkyÀ. Na‰e Alenka HoÏdorová
musela pro neãekané zdravotní potíÏe
ze závodÛ odstoupit. Ale o to víc drÏela
palce na‰im atletÛm a sportovcÛm
v pﬁizpÛsoben˘ch disciplínách. A tak
jsme mohli proÏít obrovskou radost
v závûru olympiády, kdyÏ byl ná‰ úspû‰n˘ zlat˘ atlet v bûhu na 50 m Jirka
Návrat vylosován jako náhradník do
ãeské reprezentace pro svûtové hry
v roce 2007 v ãínské ·anghaji.
V‰em na‰im pﬁíznivcÛm dûkujeme
za velkou podporu (zvlá‰tû pak panu
Tomá‰i âervenkovi za skvûl˘ servis pro
na‰e cyklisty a trenérovi Lubomíru Hotaﬁovi za trpûlivou pﬁípravu stolních tenistÛ z Hrádku v uplynulé sezonû)
a s pﬁáním úspû‰ného zaãátku nového
‰kolního roku konãíme ná‰ letní pﬁíspûvek do FL.
Mgr. ZdeÀka Vlãková,
ﬁeditelka zaﬁízení Hrádek

Pﬁipravil A. Krãma
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Město Fryšták Vás zve na oslavy
650. výročí první písemné zmínky o Fryštáku

1356 – 2006

P R O G R A M
Sobota 9. záﬁí

19.00 v‰elidová zábava ve spoleãenské místnosti ve Vítové
– hraje Vítovecká 1

Nedûle 10. záﬁí

16.00 oficiální slavnostní zahájení t˘dne oslav 650. v˘roãí v obﬁadní síni
radnice mûsta Fry‰táku
16.45 slavnostní otevﬁení v˘stavy „Fry‰ták napﬁíã staletími“ v sále DIS

Pondûlí 11. záﬁí

18.00 beseda s kronikáﬁem mûsta „Fry‰ták napﬁíã staletími“
ve spolupráci s Klubem dÛchodcÛ ve Fry‰táku v jídelnû Penzionu

Úter˘ 12. záﬁí

19.00 koncert duchovní hudby – ZU· Morava v kostele sv. Mikulá‰e.
Veãerem provází Gabriela Vránová, ãlenka Divadla na Vinohradech v Praze

Stﬁeda 13. záﬁí

19.00 premiéra dokumentárního snímku o souãasném Fry‰táku „Krajina
domova“, film „V˘buch bude v pût“ z r. 1983, natáãen ve Fry‰táku,
v kinosále

âtvrtek 14. záﬁí

19.00 volné pásmo „Fry‰ták oãima obrazov˘ch záznamÛ“ v kinosále

Pátek 15. záﬁí

14.00 zahájení druÏebních dnÛ s obcí Murání, pﬁivítání delegace
na radnici
19.00 pﬁedstavení Divadla Radka Brzobohatého „Dva na smeti‰ti“
v sále ZDV, v˘tûÏek akce bude vûnován zaﬁízení Hrádek ve Fry‰táku

Sobota 16. záﬁí

7.00 hudební budíãek po mûstû z motorového vláãku – Fry‰tácká Javoﬁina
8.00 zahájení fry‰táckého jarmaku na námûstí
9.00 vystoupení folklórních souborÛ Ka‰av‰tí pi‰tci, Fry‰tácká hudecká,
Barto‰áãek, Malá Vonica, Prameny a Pramének, vystoupení histor. ‰ermu,
okruÏní jízdy motorov˘m vláãkem – námûstí Míru
mezinár. fotbalov˘ turnaj za úãasti muÏstev Fry‰táku a Muránûna
hﬁi‰ti kopané
15.00 módní pﬁehlídka v sále ZDV
19.00 zahájení slavnostního veãera k 650. v˘roãí za úãasti oficiálních
hostÛ, v˘roãní ocenûní obãanÛ
následuje v‰elidová veselice – hrají CM Réva a Vivian v‰e v sále ZDV

Nedûle 17. záﬁí

9.00 promenádní koncert Fry‰tácké Javoﬁiny na námûstí
10.00 slavnostní farní m‰e svatá – celebruje biskup Karel Herbst SDB
v kostele sv. Mikulá‰e

Tato akce se koná za finanãní podpory
Ministerstva kultury âR, âSAD a.s. Vsetín, Alpine CZ stavební spoleãnost, ZDV Fry‰ták,
Rapos a.s. Hole‰ov, MSI a.s. Zlín, Vratislav Rudolf Fry‰ták
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K Ř Í Ž OV K A P RO VÁ S

KﬁíÏovku pﬁipravil Franti‰ek Záloha
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Z P R Á V Y

Z

L U K O V E Č K A

„Pod hvězdami“
JiÏ po tﬁetí se v rekordním poãtu se‰li pﬁíznivci charitativního koncertu s názvem „Pod hvûzdami“ na myslivecké chatû v Lukoveãku.

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Marie Chalupová
BoÏena VaÀharová
Olga Ticháãková
Marie Fibrychová

75
92
80
95

let
let
let
let

to‰ním roce se podaﬁilo získat pro tyto
dûti cca 32.000.- Kã.
UÏ se tû‰íme na dal‰í ãtvrté setkání
benefiãního festivalu „Pod hvûzdami“
11. srpna 2007.
HP, SV

Mezi námi jsme pﬁivítali známé tváﬁe,
jako jsou pan Jan âensk˘, Petr Kotvald
a Wabi Danûk, jejichÏ vystoupení i pﬁes
nepﬁízeÀ poãasí v‰echny nadchlo a roztanãilo. Na zpestﬁení programu zahrála
také hudební skupina TAURUS a své
umûní pﬁedvedli ãlenové taneãní ‰koly
Mûdílkov˘ch ze Zlína.
K dobré náladû pﬁispûla i skupina LABYRINT, která pozvala na parket témûﬁ
v‰echny náv‰tûvníky a tím tak zahájila
veãerní zábavu. Spousta de‰tníkÛ

a promoklého obleãení neodradilo vydrÏet aÏ do konce, a stálo to za to!
Nikomu nevadilo tancovat mezi kapkami de‰tû.
Celou akci organizoval pan Alois ¤ezníãek, jemuÏ patﬁí velk˘ dík. Dûkujeme
také v‰em zúãastnûn˘m, kteﬁí pﬁispûli
na dobrou vûc, a to dûtem ze Základní
‰koly speciální pro Ïáky s více vadami
a pomocné ‰koly s rehabilitaãním programem ve Zlínû na JiÏních Svazích, pro
nûÏ je v˘tûÏek z této akce urãen. V le-
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…přirozeným pohybem
k pohodě a zdraví…
Vitální síla, naz˘vaná v âínû „ãchi“, je nezbytn˘m pﬁedpokladem na‰eho Ïivota. Dostáváme ji do vínku pﬁi narození a s postupem vûku její hladina klesá aÏ do
úplného vyãerpání. MnoÏství, kvalita, rychlost a plynulost proudûní „ãchi“ urãuje
na‰e zdraví a schopnosti, vycházející jednak z dispozic, dan˘ch pﬁi narození a jednak ze zpÛsobu Ïivota a vlivÛ okolí.
Tai-ãi je bojové umûní, jehoÏ cviãení zaji‰Èuje pﬁísun a akumulaci této energie
a proãi‰Èuje jednotlivé energetické dráhy, zvané meridiány.
V˘razné zdravotní úãinky a pozitivní dopad na du‰evní pohodu a schopnosti, byly ovûﬁeny staletími existence tohoto systému. Stejné závûry prezentují i moderní
vûdecké studie. Tai-ãi je dnes velmi roz‰íﬁené cviãení, jeÏ praktikují miliony lidí po
celém svûtû.

KaÏd˘ ãlovûk,
stejnû jako ãínsk˘ drak symbolizující ‰tûstí,
má v sobû spoustu energie.
Kdo ji umí naslouchat a ovládat,
je zdravûj‰í, vyrovnanûj‰í a víc toho v Ïivotû dokáÏe.
I v na‰em mûstû, v tûlocviãnû místní základní ‰koly Fry‰ták, se pravidelnû, jiÏ od roku 2005 zájemci uãí standardní dovedností sestavu tai-ãi „24
cvikÛ“. Za uplynul˘ ‰kolní rok obdrÏely
dvû desítky cviãencÛ vysvûdãení o absolutoriu této základní sestavy TAI-âI,
pod vedením Marty Koudelové, která
má dlouholeté cviãitelské zku‰enosti
s v˘ukou rehabilitaãnû harmonizaãního
cviãení ve ·típû a Fry‰táku. Nûkolik let
vyuãovala i základní sestavy tai-ãi
v rámci Domu kultury ve Zlínû a je zaﬁazena mezi 16 kvalifikovan˘ch cviãitelÛ âeského centra tradiãních ãínsk˘ch
cviãení. Mimo lektorskou ãinnost se sama aktivnû úãastní kurzÛ, které organizuje âeské centrum ãínsk˘ch cviãení
v Praze.
Odborn˘m garantem cviãení tai-ãi ve
Fry‰táku je ing. Jan Turneber, zástupce
âR ve Svûtové federaci wushu, specialista pro ãínská bojová umûní, kter˘ pﬁipravuje ãs. reprezentaci na mistrovství
svûta, osobní trenér hereãky Zory Jandové, autor ﬁady odborn˘ch publikací.
Ing. Turneber se nauãil ãínská bojová
umûní v âínû, kam se jezdí pravidelnû
zdokonalovat. Ke studiu tradiãního wu‰u byl pﬁijat mistrem Yang Bingwen,
kter˘ je mimo jiné velitelem pro bojová
umûní specializovaného v˘cvikového
stﬁediska. Za svého Ïáka ho pﬁijal i mistr Lio Chun Bao – taoistick˘ mnich z posvátn˘ch Wudangsk˘ch hor. Poté, co
oba své uãitele a âeskou republiku úspû‰nû reprezentoval na 1. Mezinárodním turnaji v tradiãním wu-‰u a speciálních disciplínách, a vzhledem k jeho více neÏ tﬁicetileté praxi ve sféﬁe bojov˘ch umûní, ho jeho uãitelé pov˘‰ili
z Ïákovského do uãitelského stavu.

12

V kvûtnu 2006 byl ustanoven prvním
zku‰ebním komisaﬁem Evropské federace wu-‰u pro âeskou republiku.
ENERGETICKÉ ÚâINKY
Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno, tai-ãi má
velice pozitivní vliv na zdraví. Od prevence aÏ po léãebné pÛsobení. Poãínaje bolestmi zad a hlavy pﬁes zv˘‰ení
psychické odolnosti vÛãi stresu aÏ po
civilizaãní choroby. Vysok˘ krevní tlak,
obezita, neplodnost, nervozita - to,
a je‰tû mnoho dal‰ího mÛÏete pozitivnû
ovlivÀovat cviãením tai-ãi.
âínská akademie vûd a dal‰í renomované instituce provedly rÛzné v˘zkumy na lidech, cviãících sestavu "24 cvikÛ stylu Jang". Jejich v˘sledky konstatují, Ïe cviãením dochází ke zlep‰ení srdeãní a dechové funkce, poklesu hladiny cholesterolu, zpomalení ﬁídnutí kostí, synchronizaci a zlep‰ení mozkové
ãinnosti a pamûti. Cviãení stimuluje ãinnost orgánÛ umístûn˘ch v dutinû bﬁi‰ní
a pﬁispívá i ke zlep‰ení látkové v˘mûny.
Nelze opomenout ani jeho pﬁízniv˘ vliv
na kloubní a svalov˘ systém a ﬁadu dal‰ích, i chronick˘ch, onemocnûní. Byly
konstatovány také v˘razné antistresové
a antineurotizaãní úãinky.
Z pohledu zdravotního je tai-ãi nejen
fyzick˘m cviãením, ale i speciálním
a vûdom˘m tréninkem centrální nervové soustavy. Du‰evní ãinnost je zde dÛleÏitûj‰í neÏ fyzické pohyby. U citliv˘ch
jedincÛ se mohou projevit efekty cviãení jiÏ pﬁi pouhé pﬁedstavû cviãení.
Nejvhodnûj‰í v‰ak je spojit tûlesné
s du‰evním, protoÏe ten, kdo se omezí
jen na fyzické pohyby, nikdy nepozná
skuteãnou hodnotu tai-ãi.

TAI-ČI
je komplexní čínský
cvičební systém
Pracuje s vitální tûlesnou energií, jeho prvotním cílem je proãi‰tûní základních energetick˘ch drah ãlovûka.
Velmi pozitivnû ovlivÀuje cel˘ pohybov˘ aparát a v˘raznû ovlivÀuje koordinaci. TAI-âI má minimální poÏadavky
na sportovní v˘konnost a vybavení.
• Tai-ãi je cviãení pro v‰echny vûkové
kategorie, neboÈ pﬁirozen˘m zpÛsobem zvy‰uje psycho-fyzické schopnosti: koncentraci, relaxaci, lep‰í
koordinaci pohybu, pravidelné d˘chání, vût‰í vitalitu mysli a tûla,
lep‰í uÏívání síly, lep‰í ochranu
pﬁed úrazem, atd.
• Cviãení tai-ãi je obecnû známé sv˘mi pozitivními zdravotními úãinky
• Tai-ãi je v˘borné terapeutické cviãení, které se mÛÏe vyuÏívat jako
pomoc v rÛzn˘ch druzích terapie
• Cviãení tai-ãi uklidÀuje, posiluje,
naplÀuje pohodou, pﬁiná‰í radost,
pomáhá odstranit psychické i fyzické problémy, harmonizuje tûlo
• Tai-ãi zpomaluje stárnutí, je vhodné
pro rekreaci star‰ích osob jako prevence pﬁed problémy, které pﬁiná‰í
stáﬁí
• Tai-ãi vede ke kráse, souladu a harmonii du‰evní i tûlesné, k vitalitû a
ke zdraví, pomáhá odstraÀovat nadmûrné kilogramy, reguluje metabolismus, atd.
• Cviãení tai-ãi udrÏuje v dobrém stavu kosti, klouby, páteﬁ, ‰lachy, svaly a vnitﬁní tkánû, má pozitivní úãinek na nervov˘ systém, respiraci,
cirkulaci a zaÏívání, endokrinní
systém, atd. Velmi úspû‰nû odstraÀuje stres, depresi, úzkost, rÛzné
neurózy, atd.
CVIâENÍ JAKO P¤IROZENÁ AKTIVITA
Proã jsou v âínû rÛzná cviãení zcela
pﬁirozenou aktivitou? Proã je v âínû tak
samozﬁejmé, Ïe lidé cviãí? Pro vlastní
potû‰ení, pro zdraví a pohodu, bez zbyteãn˘ch ﬁeãí o energiích, duchovnu, pÛsobení cviãení na konkrétní choroby
a orgány.
UÏ celé vûky to souvisí se snahou âíÀanÛ doÏít se co nejvy‰‰ího vûku. Na
tento fenomén se hned v první kapitole
knihy Su-wen zeptal Îlut˘ císaﬁ nebeského mistra âchi Poa:
"Sly‰el jsem, Ïe za dávn˘ch ãasÛ se
v‰ichni lidé doÏívali sta i více let a pﬁece jejich pohyby neochably. Dnes lidé
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dosáhnou padesátky a jejich pohyby uÏ
jsou malátné. Je dnes jin˘ svût, nebo
uÏ lidé ztratili schopnost Ïít pﬁirozenû?"
âchi Po odpovûdûl: "V dávn˘ch dobách ti, kteﬁí znali pravou Cestu, respektovali pﬁirozené stﬁídání jinu a jangu a dokázali s ním sladit svÛj zpÛsob
Ïivota. V jídle byli stﬁídmí, pravidelnû
stﬁídali pohyb a odpoãinek, za niãím se
nepachtili a nevyãerpávali se pﬁíli‰nou
prací ani nezﬁízen˘m sexuálním Ïivotem. Dokázali tak dosáhnout harmonie
tûla a ducha i naplnit ãlovûku dan˘ vûk,
kter˘ ãítal více neÏ sto rokÛ. Teprve potom odcházeli z tohoto svûta.
Dne‰ní lidé ale takoví nejsou. Alkohol
jim nahrazuje stravu, upachtûnost se
stala obvykl˘m zpÛsobem Ïivota. V opilosti se pohlavnû vybíjí, strastmi a tuÏbami vyãerpávají svoji Ïivotní esenci,
vá‰nû rozptylují jejich vrozenou Ïivotní
sílu. Chtûjí, aby se jim okamÏitû splnila
v‰echna pﬁání, neuznávají Ïádná omezení ani v ãinnosti ani v odpoãinku.
Sotva dosáhnou padesáti let vûku uÏ
jsou zesláblí."
Zdá se vám, Ïe âchi Po popisuje na‰i spoleãnost na poãátku 21. století?
Podobnost je aÏ zaráÏející, ale je to vylíãení stavu a zpÛsobu Ïivota v dávné
ãínské minulosti.
Zaujalo Vás tai-ãi? Chcete si zlep‰it
svou psychickou a fyzickou kondici?
Chcete zaãít s úãinnou prevencí proti civilizaãním neduhÛm? Máte zájem udrÏovat své tûlo aktivním pohybem?
Cviãení TAI-âI, má jiÏ i ve Fry‰táku
své zájemce a bude pokraãovat i v tomto ‰kolním roce formou pravideln˘ch fyzick˘ch a du‰evních cviãení pro udrÏení, obnovení ãi zlep‰ení zdraví, pohody,
kondice a rozvoj osobnosti. Cviãení bude orientováno pﬁedev‰ím na v˘uku
a provádûní ménû fyzicky nároãn˘ch cviãení. Základem cviãení bude opût tai-ãi,
jeho standardní sestavy, které mají rekreaãnû – kondiãní charakter a jsou urãeny kaÏdému, kdo se jim chce vûnovat. Novû jsou pro tento ‰kolní rok pﬁipraveny víkendové semináﬁe vedené
odborn˘m garantem ing. Turneberem.
Prameny a odkazy:
http://www.wudang.cz, Turneber, Jan:
Tai-ãi cviãení z ãínsk˘ch parkÛ. Poznání,
Olomouc 2005.

Tai-ãi má své kouzlo. MÛÏete se jím
zab˘vat léta a stále v nûm budete objevovat nûco nového. Uvûdomíte si dosud opomíjené detaily, pochopíte dal‰í
skuteãnosti a souvislosti, zaÏijete nové, pﬁíjemné pocity.
Jen to chce se rozhodnout a zkusit si
zacviãit. Pak sami uvidíte.
Tai-ãi Fry‰ták
Kontakt: taiji.frystak@seznam.cz

VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY
VáÏení obãané – voliãi!
Kvapem se blíÏí komunální volby do Zastupitelstva mûsta Fry‰táku (ZMF).
VyuÏíváme rozhodnutí souãasného ZMF umoÏnit volebním stranám prezentaci také na stránkách Fry‰tack˘ch listÛ a pﬁedstavujeme Vám kandidáty volební strany
„âeská strana sociálnû demokratická a nezávislí kandidáti“, kteﬁí se budou
ucházet o Va‰i pﬁízeÀ a volební hlasy do ZMF ve dnech 20. a 21. ﬁíjna 2006:
Orsava Richard, 69 let, bydlí v ul. Ke Skalce, uãitel a pak ﬁeditel Z·, dÛchodce, v souãasné dobû místostarosta mûsta, chce dále pracovat v radû mûsta v oblasti právních pﬁedpisÛ a vyhlá‰ek místní legislativy, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Mikl Libor, 39 let, bydlí v místní ãásti Vítová, je ﬁeditelem ZU· Morava, jeho
koníãkem je hudba folklórní i dechová, usiluje o obnovu hudebních tradic ve
Fry‰táku a okolí a také o obnovu spoleãenského Ïivota ve Vítové, bez politické pﬁíslu‰nosti.
PhDr. Zapletal âeslav, 62 let, bydlí na Zlínské ulici, dÛchodce, pracuje jako
stﬁedo‰kolsk˘ uãitel na Gymnáziu Hole‰ov, znám˘ kronikáﬁ mûsta, pﬁipravuje ﬁadu
odborn˘ch pﬁedná‰ek z historie a kultury mûsta, spolupracuje s mûstskou knihovnou, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Ing. Krátká Irena, 45 let, bydlí na V˘lantech, pracuje jako techniãka, má Ïiv˘
zájem o dûní ve mûstû, chce pracovat v kontrolních orgánech mûsta, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Mgr. Sovadina Libor, 32 let, bydlí v ul. Osvobození, je uãitelem v Z· Fry‰ták se
zamûﬁením na poãítaãovou informatiku a prÛmyslovou v˘robu, pracuje s dûtmi v
zájmov˘ch krouÏcích, ﬁídí práci ‰kolské komise, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Vitovsk˘ Jaroslav, 46 let, bydlí v ul. Ke Skalce, dlouhá léta pracuje v místním
ZDV jako pracovník pﬁidruÏené v˘roby, je pﬁedsedou revizní komise ZDV, ze zálib
mu uãarovala myslivost, v ZMF byl ãlenem rady a chce v radû pracovat i nadále,
bez politické pﬁíslu‰nosti.
Baﬁina Otakar, 29 let, bydlí v ul. LÛãky, obchodní zástupce poji‰Èovny, pﬁes své
mládí se Ïivû zajímá o dûní v mûstû, chce pracovat ve finanãním v˘boru, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Mgr. Klapilová Marcela, 33 let, bydlí v ul. Ke Skalce, je uãitelkou v Z· Fry‰ták
se zamûﬁením na ãesk˘ jazyk a v˘tvarnou v˘chovu, pﬁipravuje dûti na literární a v˘tvarné soutûÏe, zajímá se Ïivû o spoleãenské i kulturní dûní ve mûstû, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Kamenáﬁ Vladimír, 60 let, bydlí v ul. Ke Skalce, dÛchodce, po cel˘ Ïivot pracoval v pﬁidruÏené v˘robû ZDV, je ãlenem pﬁedstavenstva ZDV, mohl by pracovat
v komisi v˘stavby, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Krajãová Irena, 52 let, bydlí v Nové ulici, je uãitelkou Mateﬁské ‰koly Ka‰ava,
zúãastÀuje se kulturního i spoleãenského Ïivota ve Fry‰táku, pracuje v pﬁestupkové komisi mûsta a byla mûstem delegována jako pﬁísedící u okresního soudu,
bez politické pﬁíslu‰nosti.
Ing. Kubátová Jarmila, 58 let, bydlí v ul. 6. kvûtna, pracovala jako techniãka,
nyní dÛchodkynû, byla jiÏ dﬁíve ãlenkou ZMF, mohla by pracovat ve finanãním nebo
kontrolním v˘boru, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Ing. Janu‰ka Tomá‰, 33 let, bydlí na nám. Míru, programátor, chce se aktivnû
zapojit do politického i spoleãenského Ïivota v mûstû, mohl by pracovat v kontrolním v˘boru nebo komisi v˘stavby, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Danûk Jiﬁí, 32 let, bydlí ve Vítové, technik, je aktivním ãlenem osadního v˘boru Vítová a chce v nûm pracovat nadále, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Juru‰ková Danu‰e, 49 let, bydlí v místní ãásti Îabárna, pracuje jako vrchní kuchaﬁka ve ‰kolní jídelnû Z·, o spoleãensk˘ i kulturní Ïivot ve Fry‰táku se Ïivû zajímá, chce podpoﬁit rozvoj mûsta, byla jiÏ ãlenkou ZMF, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Sanitrníková Alena, 35 let, bydlí ve Vítové, pracuje jako kuchaﬁka ve ‰kolní jídelnû Z·, je ãlenkou osadního v˘boru Vítová, organizuje akce pro dûti, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Hvozdenská Hana, 23 let, bydlí ve Vítové, uãitelka ZU· Morava ve Fry‰táku,
mohla by pracovat ve sboru pro obãanské záleÏitosti, bez politické pﬁíslu‰nosti.
Kubát Jaroslav, 60 let, bydlí v ul. 6. kvûtna, technik – dÛchodce, se Ïiv˘m zájmem o dûní ve mûstû, chce pracovat v kontrolním v˘boru nebo komisi v˘stavby,
bez politické pﬁíslu‰nosti.

DÒVù¤UJTE NÁM A ODEVZDÁVEJTE SVÉ VOLEBNÍ HLASY
KANDIDÁTÒM âSSD A NK!
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Ministerstvo práce a sociálních vûcí
âeská správa sociálního zabezpeãení

Chybějící doby pojištění si
mohou lidé doplatit – před
podáním žádosti o důchod
Praha 7. 8. 2006
Na Ministerstvo práce a sociálních vûcí (MPSV) a âeskou správu sociálního zabezpeãení (âSSZ) se v poslední dobû obrací ãím dál více lidí, kter˘m chybí urãitá
doba poji‰tûní nutná k pﬁiznání starobního, invalidního ãi pozÛstalostního dÛchodu. Aby dÛchod dostali, Ïádají o odstranûní tvrdosti zákona. Situaci pﬁitom mohou ﬁe‰it standardním zpÛsobem: doplatit si chybûjící dobu formou dobrovolného dÛchodového poji‰tûní. Musí tak ale
uãinit je‰tû pﬁed tím, neÏ si podají Ïádost
o dÛchod, a nesmí jim uplynout doba, za
kterou je moÏné pojistné doplácet zpûtnû.
Úãast na dobrovolném dÛchodovém
poji‰tûní umoÏÀuje osobám star‰ím 18
let zákon ã. 155/1995 Sb., o dÛchodovém poji‰tûní. Pokud chtûjí b˘t dobrovolnû dÛchodovû poji‰tûní v dobû, kdy netrvá jejich v˘dûleãná ãinnost a ani jim neplyne Ïádná z tzv. náhradních dob poji‰tûní (péãe o dítû, studium po dobu prvních ‰esti let po 18 roce vûku, pobírání
plného invalidního dÛchodu atp.), musí si
k dobrovolnému poji‰tûní podat pﬁihlá‰ku u pﬁíslu‰né okresní správy sociálního
zabezpeãení, v Praze PraÏské správy sociálního zabezpeãení.
Dobrovolné dÛchodové poji‰tûní si mohou platit napﬁíklad uchazeãi o zamûstnání evidovaní na úﬁadu práce nebo studenti stﬁedních a vysok˘ch ‰kol, kteﬁí uÏ
nejsou úãastni povinného dÛchodového
poji‰tûní. Dále pak lidé, kteﬁí ode‰li pracovat do zahraniãí po 31. prosinci 1995
nebo vykonávají dlouhodobou dobrovolnickou sluÏbu. Dobrovolného dÛchodového poji‰tûní mohou b˘t úãastni i ostatní
lidé, maximálnû v‰ak po dobu 10 let.
Vypl˘vá to ze zákona ã. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpeãení a
pﬁíspûvku na státní politiku zamûstnanosti.
Aby lidé mûli pﬁehled o svém poji‰tûní
a pﬁípadné chybûjící doby si vãas doplatili, mohou jednou roãnû písemnû poÏádat
âSSZ o zaslání informativního osobní listu dÛchodového poji‰tûní. Obsahuje pﬁehled o dobách poji‰tûní v evidenci âSSZ.
Pokud se ãlovûk na základû informativního listu rozhodne, Ïe si doplatí dobrovolné dÛchodové poji‰tûní, platí ho vÏdy za
celé kalendáﬁní mûsíce. Minimální mûsíãní pojistné pﬁitom ãiní v leto‰ním roce
2 548 Kã. Doplacení pojistného mÛÏe pomoci i v pﬁípadû dÛchodÛ podmínûn˘ch
dlouhodobû nepﬁízniv˘m zdravotním stavem, tedy pln˘ch ãi ãásteãn˘ch invalidních dÛchodÛ. To ale pouze za splnûní urãit˘ch podmínek (podrobnû jsou uvedeny
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Z P R ÁV Y Z R E G I O N U
Ve dnech 16. 9. 2006 a 21. 10. 2006 se v prÛmyslové zónû Zlín - Pﬁíluky uskuteãní skokové závody zaﬁazené do I. roãníku Zlínského poháru jezdeck˘ch závodÛ
2006. Jedná se o pokraãování jezdeck˘ch závodÛ, které zapoãaly jiÏ v pﬁedchozích letech. V leto‰ním roce byl zahájen nov˘ seriál jezdeck˘ch závodÛ, kter˘ se prezentuje
pod oficiálním názvem Zlínsk˘ pohár. ProtoÏe první skokov˘ závod, kter˘ probûhl dne
22. 7. 2006, byl s ohledem na poãasí velmi nároãn˘, se poﬁadatel JK NíÏina Zlín rozhodl z technick˘ch dÛvodÛ zru‰it skokové a drezurní závody v mûsíci srpnu. Dne 9. 8.
2006 byl na Ïádost poﬁadatele JSS Zlín schválen VV âJF v Praze nov˘ rozpis a srpnov˘ závod bude v‰em divákÛm a soutûÏícím nahrazen v mûsíci ﬁíjnu. Dále se poﬁadatel JSS Zlín rozhodl upravit rozpis tak, Ïe se nepojede parkur obtíÏnosti "S". V záﬁí a ﬁíjnu budou probíhat skokové závody, parkur stupnû "ZM", se stupÀovanou obtíÏností do 100 cm se Ïolíkem, "Z", "ZL" a "L". Jezdecké závody se budou realizovat
jako jednodenní s tím, Ïe souãasnû odpadá druh˘ den drezurních závodÛ, a to jednak
z dÛvodu technick˘ch, ale také s ohledem na podstatnû niÏ‰í náv‰tûvnost drezury
a to jak z ﬁad soutûÏících, tak i divákÛ. Dal‰í vítanou zmûnou je zru‰ení vstupného.
Pro dûti bude pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program. Obãerstvení je zaji‰tûno v areálu závodi‰tû po cel˘ den. Veﬁíme, Ïe pﬁes tyto zmûny pﬁinese Zlínsk˘ pohár jezdeck˘ch
závodÛ zajímavou podívanou a to nejen pro odbornou veﬁejnost, ale také pro v‰echny náv‰tûvníky.
Kontakt: http://www.jezdectvizlin.cz/zlinskypohar/
placená inzerce
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na webov˘ch stránkách MPSV i âSSZ):
Aby napﬁíklad ãlovûk star‰í 28 let mohl
dostat invalidní dÛchod, musí v uplynul˘ch deseti letech pﬁed vznikem invalidity
získat minimálnû pût let dÛchodového
poji‰tûní.
Proto je vhodné, aby mûl fakticky po
cel˘ svÛj produktivní vûk tuto podmínku
splnûnou.
Více v následujících pﬁíkladech:

Hledání kořenů
Je pﬁekvapující, Ïe lidé ve svûtû vûdí
o 650. v˘roãí na‰eho mûsta, a to
z internetu. B˘valí rodáci si najednou
uvûdomí rodnou hroudu a láska k vlasti jim velí, aby oni – b˘valí staﬁí emigranti – nebo jejich dûti, vnuci, nav‰tívili Fry‰ták.
Ameriãané sem vypravili jiÏ nûkolik
zájezdÛ, aby uspokojili touhu b˘val˘ch
rodákÛ uvidût krajinu, z níÏ pocházejí jejich rodiãe, prarodiãe. Nav‰tívit pﬁíbuzné, které nidky nevidûli, podívat se na
hroby pﬁíznû. Nûkteﬁí si pﬁivezli s sebou
i tzv. stromy jejich rodÛ, fotografie a seznamy lidí, které by chtûli vidût, nav‰tívit.
V poslední dobû pﬁijelo nûkolik skupin AmeriãanÛ do na‰eho mûsta.
Náv‰tûvníci neznali ãesky, neumûli se
domluvit. Tak jsme je s Milanem Dosedlou, kter˘ bezvadnû tlumoãil, vedli
k DoleÏalÛm, Komenského ul., k F.
Frélichovi, k A. Skaliãkové. Druhou skupinu doprovázela M. âerná. Byli pozdravit rodinu Kapavíkovu z Dolní Vsi.

Pﬁíklad 1:
Obãan má v období od 1. 7. 1996 do
30. 6. 2006 pouze 4 roky dÛchodového
poji‰tûní, a to od 1. 7. 1996 do 30. 6.
2000. Pro splnûní podmínky alespoÀ 5
let poji‰tûní mu postaãilo zaplatit pojistné za dobu od 1. 7. 2005 aÏ 30. 6.
2006. Pﬁihlá‰ku v‰ak bylo tﬁeba podat
nejpozdûji 1. 7. 2006.

Samozﬁejmû si v‰ichni prohlédli a fotografovali kostel, hﬁbitov, ‰kolu, o které jim
doma vyprávûli. Byli pﬁekvapeni v˘stavbou mûsta, pohostinností (pivem, koláãky,
klobáskami atd.). Poslali nám z USA fotografie a následující text:
Here is the Svacina Family History text in digital form that …
MÛj str˘c Josef Karlík byl dobr˘ pﬁítel s Franti‰kem Frélichem, jehoÏ syn, pan
Franti‰ek Frélich, se kter˘m jsme na na‰í cestû v kvûtnu nav‰tívili Fry‰ták. Str˘c Josef
Karlík mûl syna, kter˘ se taky jmenoval Josef Karlík.
MÛj synovec, Josef (Joe), se mû zeptal, jestli by vám mohl poslat zprávu mailem
k pﬁekladu a doruãit ho panu Frélichovi. JosefÛv ãesk˘ jazyk není moc dobr˘ a cítil by
se mnohem lépe, kdybyste zprávu pﬁeloÏili a poslali. Nebo jestli upﬁednostníte kontaktovat Josef Karlíka na jjkarlik@aol.com.
Pﬁem˘‰líme dopﬁedu o nûjakém v˘letû do va‰í bájeãné zemû, moÏná pﬁí‰tí rok. Jste
rozko‰ní mladí muÏi a budoucnost pﬁinese je‰tû více ‰tûstí a radosti pro vás oba.
Tû‰ím se na va‰i odpovûì.
Rosanne Berger Lockhart
Témûﬁ doslovnû (bez úprav) pﬁeloÏil Rudolf Knedla

SK

Pﬁátelé, vidíte, Ïe o mûsto se zajímají lidé z vlasti i z ciziny. Prosím, udrÏujte svá
obydlí i okolí domu v bezvadném poﬁádku. Nikdy nevíme, kdo k nám zavítá.
SK

Brontosauři ve Fryštáku
Jistû je vám známo, Ïe kaÏdé prázdniny ob˘vají hrad Lukov stﬁedo- a vysoko‰koláci, aby konzervovali, opravovali zﬁíceninu a pomohli ji zpﬁístupÀovat veﬁejnosti.
Nejen prací jsou zde Ïivi, ale organizují i jiné akce. Znáte pohádku O kohoutkovi
a slepiãce? Tak se pﬁi podobné hﬁe najednou objevili u nás tﬁi studenti z Prahy,
Vysoãiny, Liberce. Putovali z Lukova pﬁes Zlín, aÏ do‰li do Fry‰táku. VymûÀovali jednu vûc za jinou. Zaãali rezav˘m hﬁebíkem, kartáãkem na zuby, tuÏkami, vycpávan˘m
koníãkem, hrníãkem. Skonãili historick˘m obrázkem z r. 1834 (fotografie p. Zboﬁila
ze ·típy, dûdeãka pí Mlãochové) a doprovodn˘m listem (pro legraci s chybami) pro
Pﬁátele hradu Lukov.
Pﬁi kávû a ãaji jsme si hezky vypravovali o historii Fry‰táku, o souãasn˘ch snahách a perspektivách MZ, o protidrogov˘ch akcích, o folklorních sdruÏeních, o sportu a sportovi‰tích, opravené ‰kole apod. Byli pﬁekvapeni, jak˘ zájem vyvíjíme ve
Fry‰táku o dûti a mládeÏ. Líbila se jim zdej‰í krajina, Fry‰taãané, kteﬁí „hráli“ s nimi. V‰em dûkují a tû‰í se, Ïe pﬁí‰tí rok, kdyÏ pﬁijedou, nav‰tíví i fry‰tácké muzeum,
do nûhoÏ pﬁispûli malovan˘m hrneãkem z roku 1922.
SK

Pﬁíklad 2:
Îadatel má v období od 1. 7. 1996 do
30. 6. 2006 pouze 4 roky dÛchodového
poji‰tûní, a to od 1. 1. 2002 do 31. 12.
2005. Pro splnûní podmínky alespoÀ 5
let poji‰tûní by bylo tﬁeba zaplatit pojistné za dobu od 1. 1. 2006 do 30. 6.
2006 a dále je platit za dobu od 1. 7.
2006 do 31. 12. 2006 (pojistné je tﬁeba
platit za celé kalendáﬁní mûsíce).
Získáním 5 let poji‰tûní v takto „posunutém“ období splní dotyãn˘ podmínku potﬁebné doby.
Pﬁíklad 3:
âlovûk má v období od 1. 7. 1996 do
30. 6. 2006 pouze 4 roky dÛchodového
poji‰tûní, a to jednak od 1. 7. 1996 do
30. 6. 1998 a jednak od 1. 7. 2004 do
30. 6. 2006. Tento pﬁípad není moÏné
„pohodlnû“ﬁe‰it dobrovoln˘m poji‰tûním,
protoÏe zpûtnû lze zaplatit nejv˘‰e 1 rok.
Ten je v tomto pﬁípadû „kryt˘“skuteãn˘m
poji‰tûním. Placením „dopﬁedu“ od 1. 7.
2006 se v‰ak desetileté období v ãase
„posunuje“. TakÏe co dotyãn˘ „dopﬁedu“
získal, na zaãátku pÛvodního období ztratil. Potﬁebn˘ch 5 let poji‰tûní tak získá aÏ
1. ãervence 2009.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe je tﬁeba,
aby se lidé o své dÛchodové poji‰tûní
starali v kaÏdé etapû svého Ïivota. Nûkdy
se ale bohuÏel stává, Ïe si teprve po zamítnutí Ïádosti o dÛchod chtûjí chybûjící
dobu doplatit, ov‰em takovou moÏnost
zákon za dobu pﬁed podáním Ïádosti
o dÛchod uÏ nepﬁipou‰tí.
Stejn˘ postup platí i v pﬁípadû získání
nároku na pozÛstalostní dávku. V pﬁípadû úmrtní ãlena rodiny nebo osoby blízké
uÏ nemÛÏe pozÛstal˘ podávat pﬁihlá‰ku
k úãasti na poji‰tûní za dobu pﬁed úmrtím. MPSV doporuãuje obzvlá‰tû v pﬁípadech dÛchodÛ podmínûn˘ch dlouhodobû
nepﬁízniv˘m zdravotním stavem, konzultovat nejvhodnûj‰í ﬁe‰ení pﬁedem a s pﬁíslu‰nou správou sociálního zabezpeãení.
www.cssz.cz
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Od Ludmily světice, obouvej již střevíce
Stûhovaví ptáci plují olovûn˘m vzduchem ze zamrzl˘ch seversk˘ch zálivÛ k bﬁehÛm tropick˘ch ostrovÛ.
Úroda byla s polí svezena domÛ a stromy divoce zápasí se siln˘m vûtrem. Vãely s prorock˘m pudem potﬁeby nashromáÏdily med, aÏ úly pﬁetékaly, a lovci zjistili, Ïe zima bude studená, neboÈ hustá byla koÏe‰ina li‰ek. Nastala nádherná roãní doba – vrchol podzimu. Vzduch byl naplnûn sniv˘m a kouzeln˘m svûtlem. Kraj
leÏel jako znovuzrozen ve svûÏesti dûtství a zdálo se, Ïe mír vládne na zemi.
H. W. Longfellow
Na nové svûtlo mûsíce záﬁí má se
pilnû pozorovati, neb s jak˘m povûtﬁím
nastane, pﬁi takovém povûtﬁí obyãejnû
pﬁes cel˘ podzimek zÛstává. UÏitky ze
‰tûpnice, vejnosné vinice, jestiÈ potû‰ení tohoto mûsíce. V záﬁí ovoce a ovãí mléko sílí. Pﬁijmi lékaﬁství a pou‰tûj
v tu chvíli. Skrovnû uÏívej vína i mírnosti, citronová ‰Èáva brání tûÏkosti,
z boráku, yzopu, volového jazyku prospívá plícím, srdci i Ïaludku. Záﬁí mûsíce ptaãího vyãisÈ zbytky tûla svého.
Slunce k váze se pﬁiblíÏí, podzimek
jde, léto mizí. Lékaﬁství pﬁijímej
k uzdravení tûla, i Ïilou pou‰tûní neu‰kodí docela.
Rady Jiﬁího Ko‰etického
z roku 1690

Život na DISu
Po celou dobu prázdnin fini‰ovala
rekonstrukce kuchynû. Nyní uÏ má
v‰echno konkrétní podobu a ãekáme
na konec mûsíce, kdy nám bude celá
stavba pﬁedána. Jsme rádi, Ïe v ﬁíjnu,
kdy se bude oslavovat 10 let zaloÏení
DISu, budou k dipozici nové prostory.
Jídelna bude vût‰í, uprostﬁed budou vévodit tﬁi sloupy a kousek zdi – jinak to
prostû ne‰lo – a co hlavnû, nebude se
jiÏ doná‰et jídlo na dlouhé vzdálenosti.
V polovinû srpna jsme zaãali i druhou stavbu – hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem na farské zahradû. Momentálnû
se není na co dívat a co obdivovat, betonová plocha musí dva mûsíce zrát
a pak se poloÏí povrch. Pﬁedpokládané
dokonãení v listopadu.

20. záﬁí bude P. Cyril Juro‰ka slavit
40 let knûÏství. Jeho svûcení v roce
1966 bylo velmi netradiãní. Biskup ·tûpán Trochta nemohl veﬁejnû vykonávat
svoji sluÏbu a tak salesiáni chodili tajnû k nûmu do bytu a tam byli vysvûceni. Nikdo se o tom nesmûl dozvûdût,
ani nejbliÏ‰í pﬁíbuzní.
29. záﬁí oslaví P. Miroslav Dibelka
50. narozeniny. Málokdo z Fry‰táku si
bude pamatovat jeho fotbalové vystoupení na místním hﬁi‰ti u pﬁíleÏitosti
shromáÏdûní v‰ech salesiánÛ po kapitule. Slavnostní v˘kop tehdy provedl
biskup Jan Graubner.
Kdy budou obû dvû oslavy probíhat,
se dozvíte v kostele pﬁi ohlá‰kách.
Je‰tû naplánované nejsou.

Na co v září?
22. - 24. záﬁí
Paragliding
Start z horsk˘ch hﬁebenÛ i kaÏdého
malého kopeãku, krouÏení s drav˘mi
ptáky a pﬁelety úchvatn˘ch horsk˘ch
masívÛ. Krásné scenérie, volnost letu
nad nekoneãnou krajinou, vysoko nad
v‰ím a v‰emi starostmi, vyuÏívání pﬁírodních jevÛ a pravidel k úÏasn˘m záÏitkÛm z letu.
Paragliding je fascinující sport a vy
máte ‰anci uãinit první „krÛãky“.
Min. vûk: 18 let
Vede: Ludvík âuba a instruktoﬁi paraglidingu

Nová varna

Duchovni cviãení v ãervenci

Tady byla stará kuchynû

Stavba nového hﬁi‰tû

Úãastníci v˘letu na Malou Fatru

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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UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 7. 9., 14. 9. a 21. 9. 2006 bude provádûna velkoplo‰ná deratizace mûsta Fry‰táku.
Akci zabezpeãuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlínû, která provede o‰etﬁení kanalizaãní sítû, veﬁejn˘ch ploch a vybran˘ch objektÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe je pravdûpodobn˘ v˘skyt hlodavcÛ i v okolí obytn˘ch
domÛ a hospodáﬁsk˘ch staveních, vyz˘váme obãany ke spolupráci, pﬁi vyhledávání pobytu hlodavcÛ. Pokud to situace vyÏaduje, obraÈte se pﬁímo na pracovníky jmenované firmy anebo nahlaste své poÏadavky na úﬁadovnu, aby bylo zabezpeãeno komplexní o‰etﬁení mûsta.
Pro vlastní potﬁebu, si budou moci obãané zakoupit u provádûjící firmy nástrahy proti hlodavcÛm.
DERATEX, spol. s r. o., Mladcová 91, 760 01 Zlín.

CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ VE FRYŠTÁKU
• DOSPùLÍ /OD 11. 9. 2006
PONDùLÍ
ÚTER¯

ST¤EDA
âTVRTEK

20.00-21.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
20.00-21.00
19.00-20.00

AEROBIK PRO ZAâÁTEâNÍKY+posilování+protahování
HIP.HOP (tanec pro v‰echny)
PILATES PRO ZAâÁTEâNÍKY
CVIâENÍ NA VELK¯CH BALONECH+posilování+protahování
AEROBIK+POSILOVÁNÍ+STREâINK
PILATES (je cviãení pomalé, pro v‰echny, zpevÀuje svaly, zlep‰í
drÏení tûla a zmírní nebo odstraní vût‰inu bolestí zad. Nauãíte
se správnû d˘chat a zlep‰íte tûlesnou kondici a zpevníte stﬁední ãást tûla (budete mít ploché bﬁicho, ze‰tíhlíte v pase).
Cviãení je 2x t˘dnû a kurs trvá 2 a pÛl mûsíce, 20 lekcí, bude
to pro uzavﬁenou skupinu lidí. Kurs zaãíná 12. 9. 2006.

• DùTI /OD 12. 9. 2006
ÚTER¯
âTVRTEK

12.30-13.30
12.30-13.30
13.30-14.30

AEROBIK
POHYBOVÁ V¯CHOVA PRO DùTI OD 3 DO 6 LET
ZÁVODNÍ AEROBIK

P¤IHLÁ·KY A INFORMACE - 776 769 400 pí VÁ≈OVÁ

Zdraví je nejcennûj‰í dar, se kter˘m
vût‰ina z nás vstupuje do Ïivota. Jeho v˘znam je pro kaÏdého z nás nenahraditeln˘. Pokud nám slouÏí, nedoceÀujeme
ãasto jeho dÛleÏitost a nezab˘váme se
moÏností, Ïe tomu nemÛÏe b˘t jinak. Jeli zdraví obrazem na‰eho pﬁístupu
k Ïivotu, je nutné, abychom si tento fakt
uvûdomili vãas a své fyzické i psychické
síly této skuteãnosti podﬁídili. Naslouchejme svému tûlu i du‰i s laskavostí
i vûdomím, Ïe nám chtûjí poslouÏit.
Hledejme trpûlivû cesty, abychom více
porozumûli sami sobû a tím i ostatním.
Nûkde jsem ãetla, Ïe nemoci jsou do jisté míry odplatou za skuteãnost, Ïe
jsme se k sobû nechovali v souladu se
sv˘mi potﬁebami. Nevyﬁe‰ené dlouhotrvající problémy, stresy, negativní pﬁístup
k Ïivotu pak tvoﬁí Ïivnou pÛdu pro vznik
rÛzn˘ch chorob. ¤e‰íme je ãasto náv‰tûvou lékaﬁe i závislostí na lécích, které
bolest sice zmírní, ale pﬁíãinu potíÏí odstranit nemohou. VaÏme si svého zdraví
dokud nám slouÏí a poskytujme mu pﬁirozenou cestou v‰e, co tvoﬁí jeho základ.
Na otázku co se pod touto pﬁirozenou
cestou skr˘vá si musí odpovûdût kaÏd˘
sám. Domnívám se, Ïe je to umûní Ïít vyrovnanû a spokojenû. Velmi si váÏím své
pﬁítelkynû, která po nároãné onkologické
léãbû neztratila chuÈ do Ïivota, ani nadûji, Ïe bude lépe. Jistû jí v této tûÏké Ïivotní situaci pomohla rodina, ale hlavnû
musela chtít boj s nemocí vyhrát sama.
Pﬁejme si jen v‰ichni, abychom mûli tolik
stateãnosti pokud by nás podobná Ïivotní zkou‰ka potkala. ChraÀme si svÛj nejcennûj‰í poklad v‰emi silami.
Kvûta Kasalová

D I A K O N I E B R O U M O V*
centrum sociálních sluÏeb Broumov prostﬁednictvím MûÚ ve Fry‰táku
vyhla‰uje

pro stavbu RD v okolí Fryštáku

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

koupím nebo vyměním

letního a zimního obleãení (dámské, pánské, dûtské), lÛÏkovin, ruãníkÛ, látek,
vlny, záclon, závûsÛ, neobno‰ené obuvi, samostatného peﬁí, peﬁin, péﬁov˘ch i vatov˘ch pﬁikr˘vek a dek, spacích pytlÛ, pol‰táﬁÛ, kabelek, batohÛ, ‰kolních aktovek, koÏeného i koÏenkového obleãení, prav˘ch i umûl˘ch koÏichÛ, ‰kolních
a sportovních potﬁeb, hraãek,

která se uskuteční
v areálu Technických služeb Města Fryštáku
v pátek 1. září 2006 v době od 7,00 do 18,00 hod.
a v sobotu 2. září 2006 v době od 7,00 do 11,00 hod.
Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, aby se nepo‰kodily transportem. Nelze pﬁijmout do sbírky z ekologick˘ch dÛvodÛ: ledniãky, televize, nábytek, poãítaãe a dále dûtské koãárky, které se transportem znehodnotí.
Dûkujeme za Va‰i pomoc.

Bližší informace podá dispečink - 224 316 800, 224 317 203.
*Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potﬁebn˘m obãanÛm u nás i v zahraniãí. Více informací na www.diakoniebroumov.org
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Řádky pro tebe

RD nebo pozemek
za krásný 3+1 a 1+1
ve Zlíně na JS.

Tel. 603 376 633
WWW.JOGAZLINSKO.WZ.CZ
Harmonizaãní cviãení v pﬁíjemném
tempu, ideální pro pravidelnou údrÏbu
tûla i ducha, vhodné pro v‰echny vûkové kategorie.
Zápis a první cviãení 14. záﬁí 2006
v 17.30 v Základní ‰kole ve Fry‰táku
(pouÏijte vchod ze dvora).
• vÏdy ve ãtvrtek 17.30 – 18.45
• záﬁí – leden/700,- Kã
Cviãení vede Ing. Marta Zapletalová

FRY·TÁCKÉ LISTY 9/2006

FL9/2006 28.8.2006 11:10 Stránka 19

K U L T U R N Í

A K C E

N A

Z A Ř Í

2 0 0 6

VELKÉ KINO ZLÍN - ZÁŘÍ
1. – 6. záﬁí v 17 hodin
GARFIELD 2
USA-2006-77 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Garfield, v‰emi milovan˘ch kocour, odjíÏdí
do Evropy, aby pﬁekvapil svého páníãka
Jona, kter˘ je právû s pﬁítelkyní Liz v Lond˘nû. Tam zaãíná Garfieldovo skuteãné
dobrodruÏství, kdyÏ dojde k jeho zámûnû
za Prince – královskou koãku, která vypadá náhodou úplnû stejnû jako Garfield…
ReÏie: Tim Hill
vstupné 80 Kã
1. – 6. záﬁí v 19.30 hodin
MIAMI VICE
USA-2006-146 minut- titulky-premiéraBontonfilm (15)
Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) je nebezpeãnû
chytr˘ chlapík. Spoleãnû s partnerkou
Trudy se mu podaﬁilo vniknout do komunity pa‰erákÛ drog, kteﬁí sv˘m zboÏím zásobují jiÏní Floridu. Chce totiÏ odhalit grázly
zodpovûdné za tﬁi odporné vraÏdy…..
ReÏie: Michael Mann
vstupné 80 Kã
4. záﬁí v 10 hodin
FKS
·IFRA MISTRA LEONARDA
USA- 2006-148 minut-titulky-Falcon-(12)
VraÏda v paﬁíÏském Louvru a stopy ukryté
ve slavn˘ch obrazech Leonarda Da Vinci
vedou k odhalení posvátného tajemství,
které více neÏ dvû stû let chrání tajná organizace... V hlavních rolích Tom Hanks,
Audrey Tautou, Jean Reno
ReÏie: Ron Howard
vstupné 25 Kã
7. –13. záﬁí v 17 a v 19.30 hodin
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
âR-2006-110 min.-premiéra-Falcon-(15)
Milostn˘ pﬁíbûh mladé Ïeny (AÀa
Geislerová) ﬁe‰ící dilema lásky ke dvûma
muÏÛm (Roman Luknár a Josef Abrhám),
dilema mezi sexuální závislostí a zaji‰tûnou budoucností pro sebe a své dûti. Dilema vztahÛ ke své matce (Jana Brejchová)
a otãímovi (Jiﬁí Schmitzer) a ke své tch˘ni
(Emília Vá‰aryová). Film je pln˘ vypjat˘ch
zvratÛ i komick˘ch a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereck˘mi v˘kony a vynikající hudbou.
ReÏie: Jan Hﬁebejk
vstupné 85 Kã
13. záﬁí ve 14 hodin
FKS
PRIME
USA-2005- 105 min.-tit.-Bioscop-(15)
âerstvû rozvedená 37letá Ïena si najde
mladého milence. Její psycholoÏka, se
kterou rozebírá své milostné eskapády,
má úÏasného a dokonalého syna. Co se
stane, kdyÏ obû zjistí, Ïe se jedná o stej-

ného muÏe? V hlavních rolích Uma
Turman, Meryl Streep, Bryan Greenberg
ReÏie: Ben Younger
vstupné 25 Kã
14. – 20. záﬁí v 17 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU
– TRUHLA MRTVÉHO MUÎE
USA-2006-151 minut- titulky-Falcon-(0)
DobrodruÏné a velkolepé pokraãování filmového hitu z roku 2003 – kapitán Jack
Sparrow tentokrát zjistí, Ïe má krvav˘ dluh
u legendárního Daveyho Jonese, kapitána
stra‰idelné lodi Bludn˘ Holanìan. âas bûÏí a Jack musí pﬁijít na to, jak dluh splatit... V hl. rolích Johnny Depp, Orlando
Bloom, Naomie Harris, Keira Knightley
ReÏie: Gore Verbinski
vstupné 80 Kã
14. – 17. záﬁí ve 20 hodin
DÒM U JEZERA
USA-2006-99
minut-titulky-premiéraWarner Bros-(12)
Doktorka Kate Foresterová (Sandra
Bullock), která Ïila v neobvyklém domû
u jezera, si po pﬁestûhování do Chicaga
zaãíná vymûÀovat dopisy s nov˘m obyvatelem domu – architektem Alexem Wylerem (Keanu Reeves). Problém je, Ïe ona
Ïije v roce 2006 a on o dva roky dﬁíve...
ReÏie: A. Agresti
vstupné 80 Kã
18. – 19. záﬁí ve 20 hodin
(a)
BÍLÁ MASAJKA
SRN-2005-131 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Na konci dovolené v Keni se Carola (Nina
Hoss) setká s Lemalianem, váleãníkem
z kmene Samburu, kter˘ pÛsobí strhujícím
dojmem. Fascinovaná Carola se do nûj
bláznivû zamiluje, coÏ má fatální dÛsledky... Podle autobiografického románu Corinne Hofmanové
ReÏie: H. Huntgeburth
vstupné 80 Kã
20. záﬁí ve 20 hodin
Uzavﬁené pﬁedst. pro ãleny V.I.P. klubu
SATAN P¤ICHÁZÍ
USA-2006-108 minut- Bontonfilm-(15)
Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6. dne, 6. mûsíce, roku 2006
pﬁijde jeho den... David Seltzer vstoupil
podruhé do stejné ﬁeky a po bezmála tﬁiceti letech napsal znovu pﬁíbûh amerického diplomata, kter˘ s rostoucí hrÛzou zji‰Èuje, Ïe jeho synek není jako ostatní dûti...
V hl. rolích Mia Farrow, Julia Stiles, David
Thewlis
ReÏie: John Moore
vstup na prÛkaz V.I.P. klubu
nebo na kupón z T˘deníku Zlínska

21. – 27. záﬁí v 17 a v 19.30 hodin
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
âR-’06-108 min.-prem.- Bontonfilm-(0)
Hana je psycholoÏka – samostatná,
emancipovaná. Její manÏel nemá práci.
Na svou Ïenu Ïárlí a tak si najde mladou
pﬁítelkyni... Kaleidoskop nejrÛznûj‰ích komick˘ch, tragick˘ch i banálních stﬁepÛ lidské existence. V hlavních rolích Jana
Janûková, Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus
ReÏie: Vûra Chytilová
vstupné 80 Kã
28. záﬁí v 17 a v 19.30 hodin
(a)
GRBAVICA
Rakousko/Nûmecko/Bosna a Hercego-vina/Chorvatsko-2006-95 minut-titulky-premiéra-Aerofilms-(15 )
Pﬁíbûh ze souãasného Sarajeva – svobodná matka Esma chce své dceﬁi Saﬁe splnit
pﬁání a poslat ji na ‰kolní v˘let. Doklad
o tom, Ïe byl Saﬁin otec váleãn˘ hrdina, by
ji opravÀoval k získání slevy. Esma se
v‰ak vyh˘bá dotazÛm na Saﬁina otce. Vûﬁí,
Ïe kdyÏ zatají pravdu, ochrání tím sebe
i svou dceru…
ReÏie: Jasmila Zbanic
vstupné 60 Kã
29. záﬁí – 1. ﬁíjna v 17 hodin
AUTA
USA-2006-116 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-Falcon-(0)
Velmi ambiciózní závodní auto Blesk
McQueen se bûhem cesty na velkolep˘
‰ampionát zatoulá do ospalé Kardanové
Lhoty. Tady se nauãí, Ïe opravdová radost
ze Ïivota se neskr˘vá za cílovou rovinkou,
ale na cestû k ní... V ãeském znûní R.
Krajão, K. BroÏová, V. Brabec, B. Polívka,
P. Novotn˘ a dal‰í
ReÏie: John Lasseter
vstupné 70 Kã
29. záﬁí – 1. ﬁíjna v 19.30 hodin
HAVANA BLUES
·panûlsko/Kuba/Francie-2005-110 minut-titulky-premiéra-CinemArt-(15)
Dva mladí rockoví kubán‰tí muzikanti Ïijí
sice ve skromn˘ch podmínkách, ale díky
hudbû a pﬁátelÛm jsou v Havanû ‰Èastni.
Chybí jim jen jediné - proslavit se ve svûtû. V prÛbûhu pﬁíprav na velk˘ koncert se
dozví, Ïe by mohli odjet koncertovat do
·panûlska. To by ov‰em znamenalo opustit Kubu, vzdát se pﬁátel, milenek, kultury...
ReÏie: Benito Zambrano vstupné 75 Kã
P¤EDSTAVENÍ PRO DùTI
SE V MùSÍCI ZÁ¤Í NEKONAJÍ
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Matrika



ZÁ¤Í 2006
JUBILANTI

Josef Sedlaﬁík
Ludmila Kocourková
Anna Skaliãková
Regina Machaãová
Karel Jurãík
Jan BaãÛvka
Marie Pálková
Emil Bûlák
Emma Koscelníková
Eduard Kri‰tof
Anna Krajãová
Jan Petﬁík
Josef Pí‰ka
Marie Hanáková



60
80
60
94
70
60
65
60
60
60
65
75
60
60

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

NAROZENÍ

Tomá‰ Kalãák
Adam VaÀhara
Tomá‰ Hrnãiﬁík
Agáta Chludová
Ondﬁej Marek
Michal Svûtlík
Jan Ma‰láÀ



VIVAT FRYŠTÁK – NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV!

ÚMRTÍ

Helena Fröhlichová ve vûku 73 let
***

ZLATÁ SVATBA - 50 let
od uzavﬁení sÀatku slaví
JAN a LUDMILA GARGULÁKOVI
z Dolní Vsi.
V‰e nejlep‰í – mnoho rodinné pohody, spokojenosti a hodnû zdraví do
dal‰ích let.
***
Sbor pro obãanské záleÏitosti mûsta
Fry‰táku pﬁipravuje
VÍTÁNÍ DùTÍ DO ÎIVOTA
na ãtvrtek 21. 9. 2006
do obﬁadní sínû radnice.

HLEDÁME
jak˘koliv pozemek, zahradu, tﬁeba i se starou
stavbou, pro stavbu malého rodinného domu.
Za informaci vedoucí k vyﬁízení na‰í vûci nabízíme finanãní odmûnu.

Tel. 777 650 430

V tûchto záﬁijov˘ch dnech symbolicky vrcholí kulturní, spoleãenské i sportovní
akce, poﬁádané k 650. v˘roãí první (písemnû doloÏené) zmínky o existenci nejv˘znamnûj‰ího stﬁediska Fry‰tácké brázdy – na‰eho spoleãného domova Mûsta
Fry‰táku (1356 – 2006).
Cesta od prvních prehistorick˘ch osad pﬁed 5 aÏ 6 tisíci lety k pﬁedhradí Lukova
a dne‰nímu modernímu Fry‰táku nebyla lehká a znamenala znaãné, ãasto bolestné zásahy do Ïivota lidí, zvíﬁat i krajiny. (Myslím si, Ïe jako vzdûlaná populace bychom mûli b˘t dnes - za pût minut dvanáct! - k tomuto prostﬁedí ‰etrnûj‰í.)
Îivû si pamatuji, jak jsme pﬁed pÛlstoletím coby „‰esÈáci“ a dítka zrozená v ãas
protektorátu s panem uãitelem Bardodûjem nav‰tívili v˘stavu k 600. v˘roãí mûsta
(v pﬁístavku sokolovny): lukovsk˘ pan ﬁídící Rudolf Matou‰ tehdy zapÛjãil krásné malby akad. malíﬁe Jána Ivána z historie lukovského hradu, pod nimiÏ se skrovnû chvûlo nûkolik fotografií a archiválií z Fry‰táku.
Nezapomenuteln˘m záÏitkem a zlat˘m hﬁebem oslav byl slavnostní koncert
Státní filharmonie v ãele s dirigentem, fry‰táck˘m rodákem – zaslouÏil˘m umûlcem
Bﬁetislavem Bakalou, zakladatelem Janáãkovy akademie múzick˘ch umûní v Brnû.
Poﬁadem provázel a ver‰e recitoval ná‰ v˘born˘ ãe‰tináﬁ, zpûvák a fry‰táck˘ divadelní herec Ludvík Holá‰ek. Nabit˘ sál bouﬁliv˘m potleskem pﬁivítal i dal‰í milé hosty – fry‰táckého rodáka a hudebního skladatele prof. Jaroslava Kvapila s chotí, koncertní pûvkyni Marii Bakalovou – choÈ B. Bakaly a dal‰í osobnosti.
Du‰í v‰ech akcí k oslavám ‰esti set let mûsta byl skromn˘, obûtav˘ organizátor
– pan uãitel Josef ·indler, dlouholet˘ vedoucí fry‰tácké osvûtové besedy. Podobnû
jako pan uãitel Rudolf Knedla nevynechal Ïádné divadlo, koncert nebo tûlov˘chovnou událost. Oba od A aÏ do Zet nesli odpovûdnost za celomûstské i dílãí akce –
a nebylo jich málo! Stejnû jako dr. Karel Pekárek, Karel a Frantina Matulovi, ﬁady
muzikantÛ, divadelních ochotníkÛ, fry‰táck˘ch sportovcÛ, uãitelÛ, lékaﬁÛ, ﬁemeslníkÛ, obchodníkÛ i stovky obyãejn˘ch lidí, z nichÏ mnozí uÏ sice fyzicky nejsou mezi
námi, ale pﬁi pﬁípravû leto‰ních oslav (pﬁemítaje fotografiemi) jako by i oni chtûli pﬁiloÏit ruku k dílu.
Prosil bych, abychom na nû nezapomínali… A neniãili, neubliÏovali a neházeli
klacky pod nohy tûm, kteﬁí mají chuÈ a odvahu tento poctiv˘ odkaz rozvíjet! Abychom
zanechali uboh˘ch stranick˘ch ãi jin˘ch klukovin, nenásledovali nechutné praktiky a
„vzory“, jichÏ ãert ví odkud vyrojilo se znovu po luzích a hájích této zemû jako hub
po de‰ti... Abychom byli hrdí na to dobré, co se tu podaﬁilo a na‰li spoleãnou ﬁeã.
To bude ná‰ nejlep‰í dárek k leto‰nímu jubileu. Tento kraj, tato nádherná místa,
jimÏ generace obûtovaly své schopnosti, zdraví i Ïivoty - na‰e spoleãné Mûsto
Fry‰ták (Fry‰ták, Horní a Dolní Ves, Vítová i s osadami) - si to plnû zaslouÏí!
âESLAV ZAPLETAL, kronikáﬁ
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