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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 3/2006/V ze dne 18. prosince 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF za období mûsícÛ leden aÏ listopad
2006 a stavy úãtÛ MF k 15. 12. 2006
bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 20/2006 – Pﬁijetí investiãní dotace na poﬁízení hasiãské techniky – zásahového cisternového vozidla JSDH MF ve v˘‰i 0,5 mil. Kã
z rozpoãtu ZK – viz pﬁíloha ã. 1 tohoto
zápisu.
• ZMF schvaluje RO ã. 21/’06 – Úprava
rozpoãtu MF ve v˘‰i +/-2,293.352,- Kã
– viz pﬁíloha ã. 2 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje do data schválení rozpoãtu mûsta Fry‰táku na rok 2007 ve
smyslu ust. § 13 zákona ã. 250/2000
Sb., rozpoãtová pravidla, v platném znûní, pro zaji‰tûní hospodárného nakládání s finanãními prostﬁedky mûsta Fry‰táku v poãáteãních mûsících roku 2007
rozpoãtové provizórium, jehoÏ pravidla
se stanovují takto: celkové mûsíãní v˘daje mûsta Fry‰táku mohou odpovídat
maximálnû skuteãnosti 1/12 celkov˘ch
daÀov˘ch a nedaÀov˘ch pﬁíjmÛ a dotací
(mimo kapitálov˘ch) roku 2006.
• ZMF schvaluje pro rok 2007 poplatek
za komunální odpad vznikající na území
mûsta Fry‰táku pro obãany v celkové v˘‰i 460,- Kã/osoba/rok.
• ZMF schvaluje na základû ust. § 10
písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona ã. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, a ust. § 17a)
odst. 1 zák. ã. 185/2001Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, v platném znûní, OZV ã. 6/2006
Poplatek za komunální odpad vznikající
na území mûsta Fry‰táku.
• ZMF v souladu s ust. § 12 odst. 2
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v plat. znûní, stanovuje úãinnost OZV ã. 6/2006 od 1. ledna 2007.
• ZMF s platností od 1. 1. 2007 schvaluje tyto zásady nakládání s odpadem
a bioodpadem vznikajícím na území
mûsta Fry‰táku: otevﬁeno kaÏdou sobotu 8.00 aÏ 16.00 hodin a bez sbûrného
místa elektroodpadu.
• ZMF bere na vûdomí souhlas manÏelÛ Tichavov˘ch, Fry‰ták, s vyuÏitím ãásti
jejich nemovitosti p. ã. 907/4 k.ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, pro
úãely zachování uvaÏovaného komunikaãního propojení v k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku – zﬁízení nové místní komunikace pro otevﬁení v˘stavby RD ve
spodní ãásti lokality pod Skalkou – viz
studie zástavby.
• ZMF neschvaluje do doby koneãného
vyﬁe‰ení pﬁístupu ke spodní ãásti lokali-
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ty pod Skalkou (komplexního doﬁe‰ení
vãetnû technického a ekonomického vyhodnocení moÏností zpﬁístupnûní v návaznosti na stávající platn˘ územní plán
MF) vyuÏití pozemku (koupû, pﬁevod …)
ve vlastnictví manÏ. Tichavov˘ch ke zbudování nové MK.
• ZMF neschvaluje prodej mûstsk˘ch
poz. p. ã. 902/68 a 907/5, oba k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
o v˘mûrách 15 m2 a 308 m2, Ïadateli
Ing. SURÉMU, Fry‰ták, z dÛvodu nutnosti doﬁe‰ení pﬁístupu ke spodní ãásti
lokality pod Skalkou (komplexní doﬁe‰ení vãetnû technického a ekonomického
vyhodnocení moÏností zpﬁístupnûní
v návaznosti na stávající platn˘ územní
plán MF).
• ZMF ukládá stavební komisi provûﬁit
Ïádosti majitelÛ - bod 9 a 10.
• ZMF neschvaluje prodej mûstsk˘ch
poz. p. ã. 701 a 704/2, k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, o v˘mûrách 100 m2 a 497
m2, Ïadateli firmû WALACHIA, s. r. o.,
Na Kontoﬁe 163.
• ZMF vzhledem k pﬁedloÏen˘m podkladÛm ÏadatelÛ schvaluje zveﬁejnûní zámûru bezúplatného pﬁevodu pozemku
p. ã. 859 (právo hospodaﬁit pro MF)
o v˘mûﬁe 329 m2, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, Ïadateli - manÏelÛm Kutrov˘m,
Fry‰ták, z dÛvodu nápravy majetkoprávních nesrovnalostí z let pﬁed r. 1989.
• ZMF ukládá pí G. Najmanové okamÏitû zajistit pﬁevod tohoto pozemku
z vlastnictví státu do vlastnictví mûsta
Fry‰táku.
• ZMF v návaznosti na svá usnesení ã.
Z10/2006 b. ã. 7 ze dne 27. záﬁí 2006
a Z11/2006 b.ã. 5b) ze dne 11. ﬁíjna
2006 schvaluje prodej mûstsk˘ch pozemkÛ p.ã. 929/121, o v˘m. 153 m2,
930/48 o v˘m.41 m2, 930/43 o v˘m.
152 m2, 931/25 o v˘m. 542 m2,
931/27 o v˘m. 48 m2, 931/38
o v˘m. 14 m2, 931/39 o v˘m. 8 m2,
932/4 o v˘m. 78 m2, 932/18 o v˘m.
18 m2, 932/28 o v˘m. 16 m2, 932/39
o v˘m. 50 m2, 932/24 o v˘m. 11 m2,
932/29 o v˘m. 14 m2, 932/44 o v˘m.
93 m2, 932/30 o v˘m. 73 m2, 932/23
o v˘m. 38 m2, 932/55 o v˘m. 170 m2,
932/67 o v˘m. 18 m2, 932/75 o v˘m.
61 m2, 932/58 o v˘mûﬁe 264 m2, v‰e
k. ú. Dolní Ves, o souhrnné v˘mûﬁe
1862 m2, a to ¤editelství silnic a dálnic
âR, IâO 65993390, Na Pankráci 56,
145 05 Praha 4.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a ¤editelstvím silnic a dálnic
âR, IâO 65993390, Na Pankráci 56,

145 05 Praha 4, zastoupen˘m Ing. Jiﬁím
Kﬁipaãem, vedoucím majetkoprávního
oddûlení, za úãelem prodeje mûstsk˘ch
pozemkÛ p. ã. 929/121, o v˘m. 153
m2, 930/48 o v˘m. 41 m2, 930/43
o v˘m. 152 m2, 931/25 o v˘m. 542 m2,
931/27 o v˘m. 48 m2, 931/38 o v˘m.
14 m2, 931/39 o v˘m. 8 m2, 932/4
o v˘m. 78 m2, 932/18 o v˘m. 18 m2,
932/28 o v˘m. 16 m2, 932/39 o v˘m.
50 m2, 932/24 o v˘m. 11 m2, 932/29
o v˘m. 14 m2, 932/44 o v˘m. 93 m2,
932/30 o v˘m. 73 m2, 932/23 o v˘m.
38 m2, 932/55 o v˘m. 170 m2, 932/67
o v˘m. 18 m2, 932/75 o v˘m. 61 m2,
932/58 o v˘m. 264 m2, v‰e k. ú. Dolní
Ves, o souhrnné v˘mûﬁe 1862 m2, a povûﬁuje starostu podpisem této kupní
smlouvy.
• ZMF ukládá OSMM neprodlenû pﬁepracovat nájemní smlouvy se ZDV
Fry‰ták ve vûci v˘‰e dotãen˘ch pozemkÛ ve smyslu jejich prodeje.
• ZMF bere na vûdomí varianty ﬁe‰ení
kﬁiÏovatky u hasiãské zbrojnice, pﬁedloÏené tiskem Ing. Onderkou.
• ZMF ukládá místostarostovi zajistit
dal‰í návrhy ﬁe‰ení dopravní situace kﬁiÏovatky u hasiãské zbrojnice, napﬁ. s vyuÏitím svûtelné signalizace.
• ZMF ukládá Ing. J. Ko‰ákovi ve spolupráci se stavební komisí zajistit zpﬁesnûní variantních ﬁe‰ení domu ã. p. 16
na ul. P. I. Stuchlého.
• ZMF bere na vûdomí zprávu Ing. J.
Dofka.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní,
jmenuje pﬁedsedou kontrol. v˘boru pﬁi
ZMF Ing. Jiﬁího Dofka.
• ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, a v souladu s ustanovením § 20
odst. 7 zák. ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební ﬁádu (stavební
zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
schvaluje zadání ke zmûnû ã. 11 Územního plánu SÚ Fry‰ták, vymezení koridoru pro umístûní rychlostní komunikace
R49 jako závazn˘ podklad pro zpracování návrhu zmûny ã. 11.
• ZMF ukládá starostovi obce zajistit
poﬁízení návrhu zmûny ã. 11 Územního
plánu SÚ Fry‰ták, u MûÚ Fry‰ták, odboru v˘stavby.
• ZMF schvaluje prostﬁednictvím poji‰Èovacího makléﬁe H+B Optimum, s.r.o.,
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, Iâ
25837001, uzavﬁení Dodatku ã. 3 k poFRY·TÁCKÉ LISTY 2/2007
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jistné smlouvû ã. 3000158979 ze dne
23. 1. 2004, kter˘m se sjednává sleva
za v˘sledek poji‰tûní klienta ve v˘‰i
12 % pro poji‰tûní 1-11, ãímÏ splátka
pro období od 24. 1. 2007 aÏ 23. 1.
2008 ãiní 116.702,- Kã a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) a ust. § 117 odst. 1 zák. ã.
128/2000Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, jmenuje dal‰ím ãlenem V˘boru pro rodinu paní Janu Jasenskou.

• ZMF v souladu s uzavﬁenou trojstrannou smlouvou o spolupráci pﬁi pﬁípravû
a realizaci RK R49, úsek 49.01 Hulín –
Fry‰ták, a v návaznosti na ãl. ã. VI kupní smlouvy mezi Zlínsk˘m krajem a
manÏeli Veãeﬁov˘mi prohla‰uje, Ïe termín pﬁedání jejich nemovitosti mûstu
Fry‰ták k zaji‰tûní vyklizení bude nejdﬁíve v r. 2010, pokud se obû strany nedohodnou jinak.
• ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném znû-

ní, a v souladu s ustanovením § 20
odst. 7 zák. ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební ﬁádu (stavební
zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
schvaluje zadání ke zmûnû ã. 3 Územního plánu SÚ Fry‰ták, mûstská ãást
Vítová, lokalita a) Pod Velou jako závazn˘ podklad pro zpracování návrhu zmûny ã. 3.
• ZMF ukládá starostovi obce zajistit
poﬁízení návrhu zmûny ã. 3 Územního
plánu SÚ Fry‰ták u MûÚ Fry‰ták, odboru v˘stavby.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 1/2006/V ze dne 3. ledna 2007 (V˘bûr)
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy ã.
800032790 o zaji‰tûní pobytu úﬁedníka
pﬁi pﬁípravû k ovûﬁení ZOZ pí Najmanové
mezi MF a Institutem pro místní správu
Praha, DláÏdûná 6, 110 00 Praha 1,
70890293, zastoupen˘m PhDr. Zdenkou Procházkovou, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí oznámení ﬁeditele Z·F, p.o., okres Zlín, Mgr. Leopolda
Vavru‰i o ukonãení ãinnosti (skonãení
pracovního pomûru) - v˘konu funkce ﬁeditele Základní ‰koly Fr y‰ták, p.o.,
okres Zlín, ke dni 31. 7. 2007.
• RMF ukládá radnímu Mgr. Petru Pagáãovi pﬁipravit do konce února 2007 v návaznosti na platnou legislativu podklady
pro vyhlá‰ení a konání konkurzu na
uvolnûné místo ﬁeditele Základní ‰koly
Fry‰ták, p. o., nám. Míru 7, okres Zlín.
• RMF bere na vûdomí zprávu p. Jindﬁicha Ko‰áka, správce SA pﬁi Z·F, o náv‰tûvnosti SA pﬁi Z·F a nutnosti zaji‰tûní nûkter˘ch opatﬁení pro bezpeãné fungování areálu.
• RMF ukládá vedoucímu OSMM Ing. M.
Kasalovi o‰etﬁit v rozpoãtu MF na rok
2007 a zajistit (prostﬁednictvím TSF): zpevnûní stávajících travnat˘ch – v˘bûhov˘ch ploch, napﬁ. vyﬁazen˘m umûl˘m
trávníkem; - zv˘‰ení plotu ze strany od
kotelny na úroveÀ jako od ‰koly; - zhotovení opûrek ke stávajícím laviãkám; provedení nátûrÛ laviãek a altánu; - provedení opravy zdûného plotu.
• RMF schvaluje IS ã. 1/2007 Zaji‰tûní stravování zamûstnancÛ mûsta Fry‰táku.
• RMF schvaluje IS ã. 2/2007- Poskytování cestovních náhrad zamûstnancÛm mûsta Fry‰táku a ãlenÛm Zastupitelstva mûsta Fry‰táku.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2006/V/7 ze dne 13. 12. 2006
schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 7 ke SOD
ã. 50/713/03/40 mezi MF a spoleãností TS Zlín, s.r.o., Louky 321, 760 31

Zlín, zast. Ing. Franti‰kem Kostelníkem,
ﬁeditelem spoleãnosti, kter˘m se mûní
ãl. VI - Technické ﬁe‰ení nakládání s odpady (bude provádûn i v˘voz nádob 240
l) a pﬁíloha 1 - Ceník poskytovan˘ch sluÏeb, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2006/V/11 ze dne 13. 12. 2006
schvaluje v˘pÛjãku mûstského pozemku
p. ã. 831 k. ú. i obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe
179 m2, p. Ivo Jadrníãkovi, na dobu neurãitou.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2006/V/11 ze dne 13. 12. 2006
schvaluje uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce
na pozemek p. ã. 831 k. ú. i obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 179 m2, mezi MF a p.
Ivo Jadrníãkem, Bﬁetislava Bakaly 410,
763 16 Fry‰ták, na dobu neurãitou
s moÏností tﬁímûsíãní v˘pov. lhÛty bez
udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2006/V/17 ze dne 13. 12. 2006
schvaluje prodlouÏení nájemní smlouvy
dodatkem ã. 2 na pronájem ãásti pozemku p. ã. 2/1, o celkové v˘mûﬁe
8 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli p. Jaroslavu Matûjíãkovi, LázeÀská
161, 763 14 Zlín 12, na dobu neurãitou
od 1. 1. 2007 s tﬁímûsíãní v˘povûdní
lhÛtou bez udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku ã. 2.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2006/V/18 schvaluje prodlouÏení
nájemní smlouvy dodatkem ã. 5 na pronájem ãásti pozemku p. ã. 883, o v˘mûﬁe 30 m2, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli firmû Fe-MARKET recycling,
s .r. o., Ostrata 130, 763 11 ZLÍN, zastoupené Ing. Josefem Pavlíãkem, jednatelem spoleãnosti, na dobu neurãitou
od 1. 1. 2007 s tﬁímûsíãní v˘povûdní
lhÛtou bez udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku ã. 5.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.

R 3/2006/V/19a) ze dne 13. 12. 2006
schvaluje prodlouÏení nájemní smlouvy
dodatkem ã. 2 na pronájem nebytov˘ch
prostor v Penzionu ã. p. 383 o celkové
v˘mûﬁe 62,06 m2, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, Ïadateli p. Otakaru Horovi,
Zlín, na dobu neurãitou od 1. 1. 2007 s
tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání
dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2006/V19b) ze dne 13. 12. 2006
schvaluje prodlouÏení nájemní smlouvy
dodatkem ã. 2 na pronájem ãásti pozemku p. ã. 19/1, o v˘mûﬁe 13,2 m2,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli p.
Otakaru Horovi, Zlín, na dobu neurãitou
od 1. 1. 2007 s tﬁímûsíãní v˘povûdní
lhÛtou bez udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku ã. 2.
• RMF v návaznosti na jmenování Ing.
M. Kasaly vedoucím odboru správy majetku mûsta Fry‰táku a v souladu s ust.
§ 11 z. ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví,
v platném znûní, schvaluje s platností
od 1. ledna 2007 udûlení podpisového
vzoru - dispoziãního oprávnûní Ing.
Miloslavu Kasalovi, vedoucímu OSMM.
• RMF v souvislosti s ukonãením pracovního pomûru zamûstnance MF ke
dni 1. ledna 2007 ru‰í udûlení dispoziãního oprávnûní Ing. Pavlu Koplovi, vedoucímu OSMM.
• RMF v návaznosti na dohodu mezi zamûstnavatelem a zamûstnancem s platností od 1. ledna 2007 schvaluje zmûnu zamûstnavatelem poÏadované nejnároãnûj‰í ãinnosti - v˘konu práce u ved.
OSMM Ing. M. Kasaly.
• RMF v návaznosti na zmûnu nejnároãnûj‰í ãinnosti poÏadované zamûstnavatelem MF s platností od 1. ledna 2007
schvaluje stanovení platu Ing. Miloslavu
Kasalovi, vedoucímu OSMM, ve v˘‰i viz pﬁíloha tohoto zápisu uloÏená u mzdové úãetní.
• RMF s platností od 1. ledna 2007
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schvaluje za úãelem v˘konu funkce ved.
OSMM – pouze pro sluÏební úãely - pﬁidûlení sluÏební simkarty a sluÏebního
mobilního telefonu ve vlastnictví mûsta
Fry‰táku ved. OSMM Ing. M. Kasalovi.
• RMF bere na vûdomí stíÏnost ãásti obãanÛ ve vûci ru‰ení obãanského souÏití
z dÛvodu provozu helikoptéry Ing. R.
Mlãocha v zastavûné ãásti mûsta.
• RMF ukládá starostovi uplatnit podnût
RMF ve vûci provozu helikoptéry v obytné zástavbû Stavebnímu úﬁadu Fry‰ták
a Úﬁadu pro civilní letectví, a to ve smyslu: a) Ïe mûstu Fry‰ták není známo, Ïe
by Ing. Radek Mlãoch mûl udûlen souhlas k létání svou helikoptérou do obytné zástavby mûsta Fry‰táku jakoÏ i souhlas ke zﬁízení helioportu v areálu jeho
firmy na ul. Dr. Absolona 132, Fry‰ták;
b) Ïe mûsto Fry‰ták se domnívá, Ïe jak
letov˘ provoz helikoptéry Ing. Radka
Mlãocha, tak i zﬁízení helioportu v zastavûné ãásti (území) mûsta Fry‰táku je
v pﬁíkrém rozporu s platnou legislativou;
c) Ïe mûsto Fry‰ták nebylo osloveno ve
vûci vydání oficiálního souhlasu k leteck˘m aktivitám Ing. Radka Mlãocha vã.
zﬁízení helioportu a ani takov˘ souhlas
(nebo jakékoliv jiné souhlasné stanovisko) nikdy nevydalo;
d) Ïe mûsto Fry‰ták zásadnû nesouhlasí s letov˘m provozem helikoptéry Ing.
Radka Mlãocha v zastavûném území
mûsta Fry‰táku;
e) Ïe mûsto Fry‰ták zásadnû nesouhlasí se zﬁízením helioportu pro garáÏování
helikoptéry ve vlastnictví Ing. Radka

Mlãocha v areálu jeho firmy na
ulici Dr. Absolona 132, Fry‰ták.
• RMF schvaluje ke dni 4. 1. 2007 zveﬁejnûní zámûru prodlouÏení nájemní
smlouvy dodatkem ã. 3 na pronájem nebytov˘ch prostor ve SdruÏeném objektu
ã. p. 386 o celkové v˘mûﬁe 56,23 m2
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli fû
TESKOR – Ing. Pavel ·ulák, Îabárna
179, 763 16 Fry‰ták, na dobu neurãitou od 1. 1. 2007 s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu.
• RMF schvaluje ke dni 4. 1. 2007 zveﬁejnûní zámûru na uzavﬁení nové nájemní smlouvy na pronájem ãásti mûst. pozemku p. ã. 915/2, o v˘m. 1 m2, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli fû BOSH
CAR SERVICE – Pavel ·afáﬁ, Osvobození
257, 763 16 Fry‰ták, na dobu neurãitou od 1. 1. 2007 s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu.
• RMF bere na vûdomí uskuteãnûné v˘bûrové ﬁízení na dodávku Informaãních
panelÛ pro mûﬁení rychlosti, vítûze soutûÏe firmu EMPEMONT i nabídkovou cenu za 3 ks – 381.972,- Kã vã. DPH.
• RMF nebude byt ã. 1 v b.d. 386 do doby rozhodnutí ZMF ve vûci úpravy zásad
nakládání s byty ve vlastnictví mûsta obsazovat.
• RMF bere na vûdomí informace k moÏnosti zﬁízení metropolitní internetové sítû MF vãetnû pﬁedbûÏného technického
a ekonomického vyhodnocení.
• RMF ukládá pí I. Pl‰kové zpracovat
a do konce ledna 2007 zveﬁejnit prostﬁednictvím âeské po‰ty anketu pro

obãany mûsta Fry‰táku za úãelem zji‰tûní poptávky vyuÏití multifunkãní datové sítû mûsta (vyuÏít internetu, infokanál MF, int. telefonování, TV, pﬁípadnû
telemetrické sluÏby).
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
do konce února 2007 podklady ve vûci
provûﬁení technického stavu a funkãnosti stávajících kabelov˘ch rozvodÛ.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
do konce února 2007 pﬁedpokládané
náklady na pﬁípadné dovybudování kabelov˘ch rozvodÛ pro potﬁeby zﬁízení
metropolitní sítû MF vã. nákladÛ (varianty) pro domácnost.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi do konce února 2007 provûﬁit moÏnost vyuÏití
vydaného (platného) stavebního povolení na realizaci kabelov˘ch rozvodÛ na
území MF.
• RMF schvaluje v rámci reprezentace
mûsta a obﬁadÛ SOZ pﬁi RMF (v návaznosti na rozpis v pokladnû mûsta Fry‰táku) udûlení darÛ mûsta Fry‰táku za
období 1. ãervence aÏ 31. 12. 2006.
• RMF bere na vûdomí poskytnutí investiãního pﬁíspûvku obce Lukoveãek
na rekonstrukci hﬁbitova ve Fry‰táku ve
v˘‰i 200.000,- Kã a RMF tímto jménem
mûsta Fry‰táku dûkuje za poskytnutí tohoto pﬁíspûvku.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. h) jmenuje dal‰í ãleny komise pro
‰kolství, mládeÏ a tûlov˘chovu: Mgr.
Bohumír Urbánek, Mgr. Jan Komárek,
Mgr. Libor Sovadina, Marcela ·evelová,
Milan Vacula, Jiﬁí Adamík ml.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 2/2007/V ze dne 15. ledna 2007 (V˘bûr)
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o závazku veﬁejné sluÏby – provoz veﬁejné
linkové osobní dopravy dohodnut˘mi
spoji ostatní dopravní obsluÏnosti v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 fou
CONNEX Morava, a. s., a to mezi MF a
CONNEX Morava, a. s., IâO 25827405,
zast. P. ZdeÀkem âern˘m, ul. 9. kvûtna,
750 02 Pﬁerov, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o sdruÏen˘ch sluÏbách dodávky plynu ã.
120020003900 mezi MF a Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, Iâ 49970607,
zast. Olgou Landtovou, v dÛsledku pﬁevodu odbûrného místa na MF – SdruÏen˘ objekt, Souhrady 386, Fry‰ták, ãíslo
MS 9301456950, ve smyslu plat. cen
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Ser visní
smlouvy pro nov˘ knihovnick˘ software
Clavius pro Mûstskou knihovnu ve

4

Fry‰táku mezi MF a p. Pavlem Strakou,
Lipská 3, 616 00 Brno, Iâ 66559545,
na servisní ãinnosti pro nov˘ knihovnick˘ software Clavius pro Mûstskou knihovnu ve Fry‰táku pro dva PC (viz pﬁíloha smlouvy – Ceník servisu systému fy
LANius s. r. o.) v Mûstské knihovnû
Fry‰ták a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 3/2006/V/20d) ru‰í v souladu s ust.
§ 102 odst. 2 písm. h) ãlenství Jana
Krãmy z kulturní komisi pﬁi RMF.
• RMF v návaznosti na své usnesení
ã. R 3/2006/V/20d) jmenuje v souladu
s ust. § 102 odst. 2 písm. h) Ing. Karla
Zlámalíka ãlenem kulturní komise pﬁi
RMF.
• RMF bere na vûdomí pﬁedloÏen˘ seznam ãinnosti (akcí) Sboru pro obãanské záleÏitosti pﬁi RMF za období záﬁí –
prosinec 2006 a dûkuje SOZu za vzornou reprezentaci mûsta.

• RMF bere na vûdomí informaci ﬁeditele Z· Fry‰ták o konání zápisu dûtí do
první tﬁídy dne 1. února 2007.
• RMF bere na vûdomí Ïádost o zpevnûní pﬁíjezdové komunikace v ulici StrÏ
a ukládá OSMM ve spolupráci se stavební komisí zajistit do konce února
2007 návrh vhodného technického ﬁe‰ení dané záleÏitosti vã. ekonomick˘ch
ukazatelÛ.
• RMF bere na vûdomí Ïádost p. M.
Hrbáãka o zpevnûní pﬁíjezdové komunikace v ulici Hornoveská a ukládá OSMM
ve spolupráci se stavební komisí zajistit
do konce února 2007 návrh vhodného
technického ﬁe‰ení dané záleÏitosti vã.
ekonomick˘ch ukazatelÛ.
• RMF ukládá OSMM ve spolupráci
s matrikáﬁkou a kronikáﬁem mûsta
pﬁedloÏit zastupitelstvu pﬁípadn˘ návrh
samostatného pojmenování ãásti ulice
Hornoveská naz˘vané neoficiálnû Sychrov.
FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2007
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SEZNAM ZKRATEK

Fryšták - obec pozorná k rodině

ESO
– ekonomicko-správní odbor
FL
– Fry‰tácké listy
IA
– investiãní akce
JSDH MF – Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Fry‰táku
KÚZK
– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje
MF
– Mûsto Fry‰ták
MûÚF
– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták
MK
– místní komunikace
NNO
– nestátní nezisková organizace
OS
– obãanské sdruÏení
OSA
– Ochrann˘ svaz autorsk˘
OSMM – odbor správy majetku mûsta
OVÎP
– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí
OZV
– obecnû závazná vyhlá‰ka
PD
– projektová dokumentace
PDSP
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
RMF
– Rada mûsta Fry‰táku
RO
– rozpoãtové opatﬁení
¤SZK
– ¤editelství silnic Zlínského kraje
ZMF
– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku

Na skuteãnosti, Ïe jedinû správnû fungující rodina mÛÏe b˘t pevn˘m základem
zdrav˘ch vztahÛ ve spoleãnosti na úrovni obce i státu se pﬁes urãitou názorovou polarizaci v principu shodují pﬁedstavitelé politick˘ch stran, církví i celé ﬁady neziskov˘ch a zájmov˘ch organizací. V jejich vyjádﬁeních se ale ãasto prolíná témûﬁ bezv˘hradná ochota rodinu podporovat s bezradností, jak má b˘t tato podpora v praxi
uskuteãÀována a co má b˘t jejím konkrétním obsahem.
Je proto dobré, Ïe novû zvolené zastupitelstvo mûsta Fry‰táku (ZMF) hned v zaãátku svého funkãního období zamûﬁilo své úsilí i na cílenou podporu rodin v na‰em
mûstû tím, Ïe pﬁijalo zásady programu „Obec pozorná k rodinû“. Tento program je
jedním z mála materiálÛ, kter˘ zcela konkrétnû definuje a doporuãuje jednotlivé oblasti, v nichÏ by se mûla podpora kaÏdodenního Ïivota rodin ve mûstû realizovat.
Podrobnûj‰í informace mohou zájemci o tento program získat na dále uveden˘ch
kontaktních spojeních nebo pﬁímo v kompletním textu programu na internetu na adrese: http://zamberk.kdu.cz/volby/obec-pozorna-k-rodine.pdf
V tomto na‰em ãlánku uvádíme jen struãn˘ v˘ãet jednotliv˘ch programov˘ch oblastí:

TERMÍNY
SVOZŮ ODPADŮ
v roce 2007
• KOMUNÁLNÍ ODPAD
(1 x 14 dní)
5. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3.,
15. 3., 29. 3., 13. 4., 26. 4.,
10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7.,
19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9.,
27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11.,
22. 11., 6. 12., 20. 12.
• PLASTY
9. 1., 6. 2., 13. 3., 11. 4., 8. 5.,
12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9.,
9. 10., 13. 11., 11. 12.
• PAPÍR
24. 1., 28. 3., 23. 5., 25. 7.,
26. 9., 21. 11.
• NEBEZPEâN¯ ODPAD
17. 3., 15. 9.
• BAREVNÉ SKLO
8. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5.,
14. 6., 12. 7., 9. 8., 13. 9.,
11. 10., 8. 11, 13. 12.
âiré sklo je moÏno odevzdat kdykoli v provozní dobu na TS Fry‰ták.

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku Vám
jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel poskytneme (do vyãerpání zásob) zdarma.
-IP-

1. Závazek zastupitelstva obce podporovat rodiny
2. Ustavení v˘boru pro rodinu
3. Setkávání starosty s rodiãi nebo jejich zástupci
4. Slevy pro rodiny s dûtmi
5. Podpora prorodinn˘ch organizací
6. SluÏby rodinám
7. Poradna pro rodinné záleÏitosti
8. Etická v˘chova na základní ‰kole
9. Podpora mimo‰kolní ãinnosti dûtí a zájmov˘ch a spolkov˘ch aktivit
10. Bezbariérové a bezpeãné pﬁechody
11. Mateﬁské centrum, klub maminek
12. Hﬁi‰tû pro pﬁed‰kolní dûti
13. Burzy s dûtsk˘m obleãením, obuví a sportovními potﬁebami
14. Dûtsk˘ koutek
15. Pﬁíprava snoubencÛ
16. Podpora aktivit seniorÛ
17. Den pro rodinu.
Prvním konkrétním krokem ZMF bylo tedy vyjádﬁení vÛle k podpoﬁe rodin pﬁijetím
pﬁíslu‰ného závazku následujícím usnesením:
„ZMF chápe rodinu jako jednu z nejvy‰‰ích lidsk˘ch hodnot a váÏí si v‰ech rodiãÛ, kteﬁí pﬁijímají dûti a snaÏí se je ﬁádnû vychovávat a vést k obãanské odpovûdnosti. Zastupitelstvo bude podporovat takové organizace, jejichÏ ãinnost bude pﬁispívat k upevÀování vztahÛ mezi rodiãi navzájem a mezi rodiãi a dûtmi.“ (viz zápis
z jednání ZMF ã. Z 2/2006 z 29.11.2006).
S tímto závazkem pak souviselo následné ustanovení V˘boru ZMF pro rodinu:
„ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) a § 117 odst. 1 z. ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení) ,v platném znûní, zﬁizuje pro období 2006 – 2010 jako svÛj iniciativní a poradní orgán V˘bor pro rodinu ve sloÏení:
pﬁedseda Ing. Jan Görig
ãlenové Mgr. L. Sovadina, M. ·evelová, M. Nûmec, M. Poláková, E. Osohová.
(viz zápis z jednání ZMF ã. Z 2/2006 z 29. 11. 2006).
Na dal‰ím jednání ZMF byl pak v˘bor doplnûn o sedmou ãlenku – pí. J. Jasenskou.
V‰ichni tito ãlenové nového V˘boru pro rodinu jsou pﬁipraveni prÛbûÏnû pﬁijímat
pﬁipomínky a návrhy Vás obãanÛ, t˘kající se Ïivota rodin ve Fry‰táku, zpracovávat je
na jednáních V˘boru a pﬁedkládat je jako podnûty pﬁi jednáních ZMF.
Vedle osobních kontaktÛ je ihned moÏn˘ prakticky nepﬁetrÏit˘ kontakt na pﬁedsedu v˘boru – mobil: 608 646 809 nebo pevná linka: 577 911 065 (DIS Fry‰ták),
popﬁ. e-mail: gorig@gapis.cz.
Do budoucna poãítáme s dal‰ím roz‰íﬁením informací i kontaktÛ zﬁízením internetov˘ch stránek V˘boru pro rodinu, vãetnû diskusního fóra pro rodiny.
Smyslem na‰eho snaÏení je konkrétní pomoc rodinám na‰eho mûsta v jejich
kaÏdodenním Ïivotû.
ãlenové V˘boru ZMF pro rodinu
5
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Informace
z evidence obyvatel
města Fryštáku
Ke dne 1. 1. 2007 byl stav obyvatel
mûsta Fry‰táku 3.559 osob.
Z toho 551 dûtí do 15 let.
Podle místních ãástí:
Místní ãást dospûlí dûti do 15 let
Fry‰ták
1.216
217
Dolní Ves
471
83
Horní Ves
1.118
215
Vítová
203
36
Celkem
3.008
551
Ve Fry‰táku je pﬁes cizineckou policii pﬁihlá‰eno 19 cizincÛ.
Poãet obyvatel podle stavu:
svobodní
1.319
Ïenat˘ ãi vdaná
1.785
vdovec ãi vdova
251
rozvedení
204

Výsledky Tříkrálové sbírky 2007
Letos se po mûstû a okolních vesnicích vydalo 16 skupinek koledníkÛ. Sbírka
se uskuteãnila za pomoci dobrovolníkÛ, ãástka se rok od roku zvy‰uje. Podle ohlasu se koledování líbilo, vût‰inou lidé pﬁijímali koledníky rádi, vûdûli uÏ oã jde, na koledníky ãekali. Filosofie Tﬁíkrálové sbírky není zdaleka o pﬁeplnûn˘ch pokladniãkách,
o honbû za penûzi a lámání rekordu ve v˘tûÏku. Opravdov˘m smyslem sbírky je nauãit se pomáhat i ve svém okolí, nezavírat oãi pﬁed cizím utrpením a b˘t pﬁipraven
podat pomocnou ruku.
Dûkujeme v‰em obyvatelÛm, kteﬁí pﬁispûli finanãním darem. Podûkování patﬁí
pﬁedev‰ím také v‰em koledníkÛm a jejich vedoucím. RovnûÏ podûkování patﬁí také
MûU Fry‰ták, paní Koneãné, která provedla zapeãetûní, rozpeãetûní pokladniãek
a spoãítala v˘tûÏek. Za odeslání a pﬁepoãítání penûz dûkujeme i místní po‰tû.
V˘tûÏek ze v‰ech pokladniãek se posílá na sbírkové konto u âeské spoﬁitelny.
Zde je také moÏno posílat pﬁíspûvky po cel˘ rok. Z centrálního konta je pak v˘tûÏek
pouÏit na charitní projekty, vût‰ina penûz se vrací do míst, kde byly vykoledovány.
Zaãátkem ledna byl rozeslán do v‰ech po‰tovních schránek tﬁíkrálov˘ leták, kde
byly informace o vyuÏití Tﬁíkrálové sbírky 2006 a také podûkování v‰em. Také bylo
moÏno pﬁispût sloÏenkou nebo SMS pro ty, kteﬁí nemûli moÏnost se s koledníky
setkat.
Podrobné informace o v˘sledcích leto‰ní sbírky vãetnû v˘sledkÛ pﬁedchozích roãníkÛ jsou na: www.charita.cz nebo /www.acho.charita.cz /.

Ve Fry‰táku Ïije 9 osob star‰ích 90
let. Nejstar‰í obãankou je paní Anna
Petﬁíková nar. 1912, dále paní Ludmila Paráková nar. 1913 a pan Jaroslav Kubát nar. 1913.
Je potû‰itelné, Ïe poãet obyvatel se
oproti loÀskému 1. lednu zv˘‰il o 51
osob.
Dana Koneãná,
evidence obyvatel MûÚ Fry‰ták

V˘sledky jednotliv˘ch skupinek (Kã)

Pozdě bycha honiti

Upﬁímné a vdûãné podûkování v‰em s pﬁáním v‰eho dobra v novém roce pﬁeje
charita.

Právû nyní, v zimním období, které je
souãasnû vstupem do nového roku, nejen
bilancujeme dosaÏené úspûchy ãi neúspûchy loÀsk˘ch 365 dní, ale také slibujeme a dáváme si v‰echna moÏná pﬁedsevzetí do nového období. A jedno z témat
v souãasné dobû ãasto a Ïivû diskutovan˘ch, je zdraví. PﬁipomeÀme si, co o nûm
ﬁíkají stará moudrá pﬁísloví. Napﬁíklad Italové tvrdí, Ïe „správná v˘Ïiva je prv˘ lék,
kter˘ je nutno uÏívat“. A Rusové v dobû
carÛ ﬁíkali, Ïe „pÛst nezabíjí, ale obÏerství
ano“. Francouzi si zase vleklost choroby
demonstrují tímto:“Nemoc pﬁijíÏdí na koni
a odchází pû‰ky.“ Zajímavé je i anglické
pﬁísloví, které praví: „KdyÏ se spojí pacient s nemocí, lékaﬁ si neporadí.“ SnaÏme
se je domyslet. V kaÏdém z nich je kousek velké Ïivotní moudrosti. Znovu se ale
vraÈme k nám domÛ. Jedno na‰e ãeské
pﬁísloví praví: „Pozdû bycha honiti.“ Snad
ani nevíme, co to ten bych je. Urãitû víme
v‰ak to, Ïe se toto pﬁísloví podobá jinému, také ãeskému: „Co mÛÏe‰ udûlati
dnes, ….“
Já bych si dovolil malinko upravit
a doplnit starodávného bycha následovnû: „Pozdû bycha honiti, praví ãeské rãení, chce‰-li se v‰ak polep‰it, nikdy pozdû
není!“ Dáte mi za pravdu?
Franti‰ek Záloha
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1. skupina Jaroslav Jasensk˘ 9.655,2. skupina Alena Horáková 6.094,3. skupina Lubomír Fuksa 5.972,4. skupina Martin Nûmec 5.078,5. skupina Jana Skaliãková 5.591,6. skupina Ludmila Gorigová 8.364,7. skupina Bohuslava Manìáková 4.731,8. skupina Helena Nûmcová 7.829,-

9. skupina Jitka VaÀharová 3.740,10. skupina Vlasta Koneãná 2.484,11. skupina Libor Kuãera 4.690,12. skupina David Odstrãil 4.700,- /Vítová/
13. skupina Vûra Divilová 5.115,- /Lukoveãek /
14. skupina Anna Horáãková 3.908,- /Lukoveãek/
15.skupina Emilie Zbranková 2.256,16. skupina Kateﬁina Jasenská 5.839,C E L K E M 86.046,- Kã

V˘pis z rejstﬁíku trestÛ na poãkání je moÏné získat i v Brnû
Od 2. ledna 2007 byl zahájen provoz poboãky Rejstﬁíku trestÛ v Brnû, Husova 15
(budova Krajského soudu). Tato poboãka se tak stala po sídle Rejstﬁíku trestÛ
v Praze, Soudní 1, druh˘m místem, kde je moÏné v úﬁedních hodinách (viz tabulky) získat v˘pis z rejstﬁíku trestÛ na poãkání.
Pokud obãan s vyﬁízením v˘pisu z rejstﬁíku trestu nespûchá, pak dosavadním zpÛsobem podává Ïádost o v˘pis z rejstﬁíku trestÛ u místnû dostupn˘ch pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ.
Ve Zlínû lze Ïádost podat na Okresním státním zastupitelství v Loukách, Dlouhé díly 351
(budova Okresního a poboãky Krajského soudu) nebo na Magistrátu mûsta Zlína (zejména v budovû radnice na námûstí Míru 12 ).
ÎadatelÛm je poskytnut tiskopis Ïádosti a provedeno ovûﬁení totoÏnosti a správnosti údajÛ ve vyplnûném tiskopisu (na základû pﬁedloÏení obãanského prÛkazu nebo cestovního pasu s rodn˘m listem, cizinec pﬁedkládá prÛkaz o povolení pobytu cizince).
Kolkov˘ poplatek ãiní 50 Kã. Îadatel se musí dostavit osobnû nebo Ïádost podává
za nûj jiná osoba na základû ovûﬁené plné moci.
Úﬁedník, kter˘ ﬁádnou Ïádost pﬁevzal, ji po dal‰ím zpracování odesílá Rejstﬁíku trestÛ v Praze.
Od podání Ïádosti asi do 2 - 3 t˘dnÛ obdrÏí Ïadatel v˘pis po‰tou na adresu, kterou
si na Ïádosti vyznaãil.

• Rejstﬁík trestÛ PRAHA

• Rejstﬁík trestÛ BRNO

pondûlí
úter˘
stﬁeda
ãtvrtek
pátek
sobota

pondûlí
úter˘
stﬁeda
ãtvrtek
pátek
sobota

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
8.00

-

17.30
16.00
17.30
14.00
14.00
12.00

8
8
8
8
8
--

-

12
12
12
12
12

a
a
a
a
a

13
13
13
13
13

-

16
15
16
15
14

h
h
h
h
h
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Odjezdy autobusÛ do Zlína • HOUSACAR
SMùR

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

PRACOVNÍ DNY

z FRY·TÁKU

4.47 D
7.00
10.15 D
14.50 D

4.57 D
7.22 D
12.17 D
15.22 D

5.50 D
9.00 D
13.32 c
15.55 w

SMùR
5.57
9.27 w
13.55 c

do FRY·TÁKU

PLATNOST OD 10. 12. 2006

PRACOVNÍ DNY
5.05 D
7.55 w
14.10
16.20 w

6.15 D
9.50
14.20 D

6.20
10.10 D
15.20 D

7.30 D
12.35 c
15.45 D

D – nejede od 27. 12. 06 do 29. 12. 06
c – jede jen ve dnech ‰kolního vyuãování
w – nejede od 27. 12. 06 do 29. 12. 06 a od 2. 7.07 do 31. 8. 07

Odjezdy autobusÛ ze Zlína • AUTOBUSOVÉ NÁDRAÎÍ • PLATNOST OD 10. 12. 2006 – 8. 12. 2007
SMùR FRY·TÁK - ãasové údaje
4.50 x/31
6.10 xo(34)/4
8.35 o(34)/1
11.05 o†/31
13.45 (30)/8

5.05 x(22)/32
6.20 (30)/8

5.20 x/32
6.45 x/2

5.20 x(14)/6
6.45 (28)/31

8.35 jnf/32

8.40 x(27)/31 9.30 x/31
11.20 o†(24)/8 11.40 x/8
12.20 x/6
/2
/6
14.05 (30)
14.20 x*
14.20 x/32

15.10 x(21)/6
16.10 p(67)/5

5.25 x(27)/31
7.05 (30)/31
10.00 x/1
12.20 o(25)/6
14.30 x/31

15.10 x(22)/32 15.15 x(22)/31 15.24 x/32
16.30 †(30)/1 16.40 x/31
16.40 x/32
19.10 o(34)/31 19.10 p(66)/31 19.10 x/32
20.00 x(22)/5

5.30 x(22)/5
7.20 x/32
10.05 †(30)/1
12.25 x/31

5.45 x†(125)/2 5.55 x/5
7.40 x/3
8.00 †/5
/32
10.30
11.00 x/5

15.40 x/32
16.40 x/5

12.47 /32
/31
14.30 o(25)
14.30 p(66)/31
15.40 (63)/31 15.45 p(134)/2
16.40 o†(30)/31 17.15 x/8

20.30 o(25)/5

20.30 x(22)/31 21.00 p(66)/5

13.30 †(30)/6
14.30 x(22)/4

6.00 x/32
8.30 o(25)/5
11.05 x/31
13.35 x(22)/32
14.35 p(66)/32

15.50 x(22)/6 16.10 o(34)/5
17.15 o†(30)/8 18.10 x/6
22.30 x/5
22.30 x/32

Odjezdy autobusÛ z Fry‰táku do Zlína • PLATNOST OD 10. 12. 2006 – 8. 12. 2007
Den
Pracovní den

SMùR ZLÍN - ãasové údaje
4.48 x
7.01 x
11.01 x
13.42 x
15.40 x(22)
18.10 x

5.00 x
7.06 x
11.02 x
14.06 x
15.53 x
18.48 x

5.20 x(22)
7.12 x
11.38 x
14.30 x(22)
15.57 x
19.37 x

5.25 x
8.07 x
12.49 x
15.01 x
16.10 x
19.37 x

5.55 x(14)
8.16 x
12.55 x
15.01 x(22)
16.21 x(22)
20.25 x

6.00 x(22)
8.18 x
13.02 x
15.05 x
17.00 x
21.15 x

6.05 x
9.08 x
13.12 x
15.07 1, 5 f
17.23 x
21.30 x(22)

6.05 x
9.35 x
13.23 x
15.19 x
17.52 x
22.35 x

Sobota

5.14 o
11.01 o
17.00 o

5.20 o(34)
11.02 o
18.10 o(34)

7.21 o(34)
11.39 o(34)
19.37 o(34)

8.08 o
12.55 o
19.37 o

8.18 o
13.15 o(34)
21.07 o(72)

9.00 o
15.05 o

9.35 o
15.40 o

10.29 o(34)
16.50 o(34)

Nedûle

5.14 †
11.02 †
19.37 p(66)

5.25 †(34)
12.55 †
19.37 p(45)

8.08 †
14.10 †
19.37 †

8.18 †
15.05 †
20.22 p(48)

9.00 †
15.40 †
21.07 †(71)

9.35 †
16.50 p
22.35 †(34)

10.29 †
17.00 †

11.01 †
18.10 p(66)

Odjezdy autobusÛ z Fry‰táku do Hole‰ova • PLATNOST OD 10. 12. 2006 – 8. 12. 2007
Den

SMùR HOLE·OV - ãasové údaje

Pracovní den

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

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

5.35 x
7.18 x
11.55 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
13.47 x(22)
16.53 x

6.34 x
9.42 x
13.59 x
16.55 x

6.56 x
10.12 x
14.15 x
17.30 x

Sobota

6.23 o(34)
13.05 o

6.34 o
13.59 o

6.58 o
14.15 o

7.18 o
14.44 o(34)

8.45 o(34)
16.55 o

10.45 o
17.28 o

11.20 o
18.18 o

11.33 o
19.25 o(34)

Nedûle

5.57 †(34)
13.05 †
17.28 †

6.34 †
13.59 †
18.18 †

6.58 †
14.15 †
19.25 p(66)

7.18 †
14.44 p(66)

10.17 †
14.46 p(66)

10.45 †
15.57 p(134)

11.20 †
16.45 †

11.33 †
16.55 †

AUTOBUSOVÉ NÁDRAÎÍ ZLÍN • VYSVùTLIVKY ZNAâEK
x – jede v pracovních dnech
o – jede v sobotu

† – jede v nedûli a ve státem uznané svátky
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.
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.
25 – nejede 31. 12., 30. 12. 2006, 17. 11. 2007
27 – nejede od 27. 12. do 30. 12.
28 – nejede od 24. 12. do 26. 12., 31. 12.
30 – nejede 24. 12., 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.,
48 – jede také 9. 4. 07, nejede 24. 12., 31. 12. 06, 25. 2., 8. 4., od 1. 7. do 31. 8. 07
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.
115 – nejede od 26. 2. do 2. 3., od 5. 4. do 6. 4., od 2. 7. do 31. 8., od 25. 10. do 26. 10.
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.
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Změny týkající se
PODMÍNEK ODBĚRU
A VYPOUŠTĚNÍ VOD
Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství
Krajského úﬁadu Zlínského kraje informuje obãany, Ïe k 1. 1. 2008 zaniknou ve‰kerá povolení udûlená fyzick˘m nebo
právnick˘m osobám k odbûru podzemních a povrchov˘ch vod (odbûry vody ze
studní, k zavlaÏování, k napou‰tûní rybníkÛ, koupali‰È apod.) a ve‰kerá povolení k
vypou‰tûní odpadních vod do povrchov˘ch vod (vypou‰tûní z âOV, septikÛ, myãek aut apod.
Z vodního zákona vypl˘vá, Ïe ke dni 1.
ledna 2008 zanikne platnost tûch povolení k vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch nebo podzemních, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná od 1. ledna
2002 platí i nadále. Povolení vydaná do
31. 12. 2001, která nabyla právní moci
po 31. 12. 2001, jsou také stále platná.
Povolení není tﬁeba, pokud se k odbûru
povrchové vody nevyuÏívá technické zaﬁízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána napﬁ. vodárenskou
spoleãností nebo pokud jsou odpadní vody likvidovány (napﬁ. odvádûny do veﬁejné
kanalizace nebo vyváÏeny ze Ïumpy
apod.) kanalizaãní spoleãností, která má
povinnost zajistit si pro svou ãinnost pﬁíslu‰né povolení.
Právní moc by mûla b˘t vyznaãena na
konkrétním povolení. V pﬁípadû pochybností o datu nabytí právní moci je tﬁeba
obrátit se na pﬁíslu‰n˘ vodoprávní úﬁad,
resp. na orgán, kter˘ povolení vydal.
Povolení k odbûru podzemní vody ze
zdroje urãeného pro individuální zásobování jednotliv˘ch domácností pitnou vodou také nezanikají.
Pokud obãané potﬁebují získat podrobnûj‰í informace, mohou kontaktovat vodoprávní úﬁad na pﬁíslu‰ném obecním úﬁadu nebo volat bezplatnou infolinku 800
101 197. Podrobné informace jsou k dispozici také na www.zanikpovoleni.cz .

UPOZORNùNÍ
Zákon o pozemních komunikacích ãíslo 13/1997 Sb., v platném 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.
Dûkujeme v‰em obãanÛm, kteﬁí jsou
solidární ke sv˘m spoluobãanÛm a udrÏují chodníky pﬁilehlé ke sv˘m nemovitostem ve schÛdném stavu.
OSMM
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CO NÁM VYPOVÍDAJÍ KAMENNÉ KŘÍŽE
Kamenn˘ kﬁíÏ, nacházející se uprostﬁed obce Vítová byl zaãátkem tohoto roku
PO·KOZEN. Je to snad jeho první po‰kození od jeho postavení roku 1841.V roce
1907 obecní zastupitelstvo dalo kﬁíÏ pﬁestavût a dvû lípy zde stojící odstranit. V této dobû stál kﬁíÏ je‰tû ãelem k obci, nyní stojí podél cesty. AÏ do konce sedmdesát˘ch let jsme se tu louãívali se sv˘mi zesnul˘mi. V dobû postavení kﬁíÏ stával na zaãátku obce. Nyní je zastavûn domy.
Mnohé tyto kﬁíÏe jsou pokryty ‰edivou patinou stáﬁí, tu a tam usadil se v kamenn˘ch trhlinách vûãnû zelen˘ netﬁesk. Jiné dosud svítí do kraje jako majáãek
a ãekají na ruce dobr˘ch vesnick˘ch staﬁenek, které nejen o nû peãují ale i kytiãku
poloÏí.
Ten, kdo tenkrát nechal postavit i ten kdo je stavûl, dávno uÏ ho nebolí hlava.
KdyÏ k tomuto kﬁíÏi za vsí doprovázela maminka svého syna, kdyÏ ‰el do svûta, kﬁíÏek mu na ãelo udûlala a kdyÏ se s ní rozlouãil a zamával na ni naposled na polní
cestû bíl˘m ‰áteãkem, zÛstala sama se sv˘m smutkem. Jen ruce v tiché motlitbû
sepjala, aby poprosila za ‰tûstí svého dítûte.
KﬁíÏe b˘valy téÏ místem tajné lásky. Stávaly se tu Ïivotní tragédie. Byly to i hraniãní kameny, které mûly smírãí nebo pamûtní v˘znam.
Vy v‰ichni, kteﬁí víte o podobn˘ch BoÏích mukách nebo kﬁíÏích, mûjte je v úctû
a nedopusÈte, aby je úplnû niãil ãas anebo ruce tûch, kteﬁí takového om‰elého
svûdka povaÏují za vûc zbyteãnû pﬁekáÏející. VÏdyÈ tﬁeba tento kamenn˘ kﬁíÏ vidûl
mnohá vojska krajem táhnoucí. Mnozí z nás si ﬁíkají, Ïe o nich nic nevíme, ale podíváme-li se hloubûji, vypovídají nám mnohé.
Pomozte tyto památky zachovat, tﬁeba z lásky k dûtem va‰ich dûtí, aÏ ty jednou
vyrostou, jak to dûlaly na‰e prababiãky. Bez poezie a romantiky by byl ná‰ Ïivot velmi chud˘.
Radek Slováãek

Šavla a meč
V roce 1945 v únoru pﬁijeli do Lukoveãka maìar‰tí vojáci. U nás na dvoﬁe mûli
polní kuchyÀ kde se chodili stravovat. Jeden kuchaﬁ mluvil slovensky, takÏe jsme
mu rozumûli. KdyÏ po pûti t˘dnech odjíÏdûli, tak mi nechali na památku ‰avli a
meã. ·avle byla chromovaná mírnû zahnutá, meã byl rovn˘ a pouzdro bylo matné.
Po válce dûlal tajemníka MNV pan Miroslav Ticháãek a také vedl ochotnické divadlo. Jednou hlásil rozhlasem, kdyby mûl nûkdo nûjaké vûci z války, aby to donesl,
Ïe to bude jako rekvizity k divadlu. Moje star‰í sestry nemûly nic pilnûj‰ího, neÏ tyto vûci vzít a odnést je do kanceláﬁe MNV k Janu‰kom panu Ticháãkovi. Od té doby jsem je nevidûl a nevím jak˘ osud je stihl. Dodnes mne to mrzí, Ïe jsem o nû
pﬁi‰el takov˘m zpÛsobem. Proto se obracím na obãany Lukoveãka, kdyby
o tom nûkdo vûdûl, podejte mi zprávu.
Dûkuji
Barboﬁík Milan, Horní Ves, Osvobození 191
FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2007
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Vlastivědné zajímavosti Lukovského podhradí
(Pokraãování informací o jubileích regionu)

Kresba
Martin ·evãík

1537 – olomouck˘ biskup Stanislav Turzo (jinak velk˘ podporovatel rybníkáﬁství na Moravû) potvrdil v˘pis artikulí,
které na Ïádost Fry‰táãanÛm poskytli cechmistﬁi
a mistﬁi ﬁemesla ﬁeznického v KromûﬁíÏi. K tomuto období váÏe se kniha cechovní na zapisování mistrÛ,
uãedníkÛ atd.
1547 – do tohoto roku drÏeli hrad Lukov a lukovské panství
(vãetnû Fry‰tácka) páni z Kun‰tátu, z nichÏ napﬁ. Jan
Kuna z Kun‰tátu byl moravsk˘m zemsk˘m hejtmanem. Rod pánÛ z Kun‰tátu se v˘znamnû zapsal do
dramatick˘ch dûjin âech a Moravy 15. a 16. století.
1547 – skonal pan Zikmund Neke‰ z Landeku, jehoÏ rod získal po pánech z Kun‰tátu panství Vsetínské i Lukovské. Rod Neke‰Û vybudoval rozsáhlé kondominium
(územní celek sloÏen˘ z nûkolika panství)
1557 – pﬁipomínán je bratrsk˘ duchovní Pavel Îalud (+
1571), kter˘ byl toho roku uveden v poãet star‰ích rady fry‰tácké jednoty bratrské
1557 – se stávají (vlastnû jiÏ od sklonku r 1556) spoluvlastníky lukovského hradu i panství osiﬁelí synové Zikmunda Neke‰e z Landeka Pﬁemek a Jan, které zastupoval
olomouck˘ biskup Jan Dubravius a Pﬁemek z Víckova.
Po Zikmundu Neke‰ovi nazván je napﬁ. Zikmundov
u Lukova, pozdûji chataﬁská rekreaãní oblast, vyuÏívaná i Fry‰taãany
1567 – majitel panství Jan Neke‰ z Landeku a na Lukovû obdaroval jiÏ potﬁetí a nejv˘znamnûji Fr y‰táãany,
HorÀany, DolÀany, obyvatele Lukoveãka a Vítové rozsáhl˘mi pozemky a lesy (vãetnû oblasti Markovska
a zaniklé vsi Markova Lhota i s lesem a chrastinami u hranic Hole‰ovska a Rackovska. (K nejvût‰ímu odlesnûní âech a Moravy do‰lo aÏ pozdûji - v dobû barokní). Podle tradovaného vyprávûní, kdyÏ Neke‰ na
sklonku Ïivota spatﬁil, jak nûkteﬁí obdarovaní jedinci
bezohlednû „hospodaﬁí“ v darovan˘ch krásn˘ch lesích, chytl se za hlavu a hoﬁce litoval své velkorysosti…

1567 – toho roku pﬁe‰lo lukovské panství na Václava Neke‰e
(syna Janova + 1568). Václav panství drÏel aÏ do roku 1604, kdy ho odevzdal dceﬁi svého bratra Lukrecii
(+ 1614), provdané zprvu za Arkleba z Víckova a po
jeho smrti za pozdûj‰ího generalissima císaﬁsk˘ch
vojsk Albrechta z Vald‰tejna. Lukrecie byla pÛvodnû
pochována ve ‰típském kostele, pozdûji byly její
ostatky pﬁevezeny do rodinné hrobky ve valdickém
kartuziánském klá‰teﬁe v âechách.
1597 – biskup olomouck˘ Stanislav II. Pavlovsk˘ poslal do
Fry‰táku s vﬁel˘m doporuãením knûze Martina Matheida
1607 – skonal pan Václav Neke‰ z Landeka, jímÏ po meãi vymﬁel slavn˘ a dobrotiv˘ rod, kter˘ se natrvalo zapsal
do blahé pamûti obyvatel lukovského podhradí
1627 – v polovinû ﬁíjna opanovali hrad Lukov i okolní kraj soldáti habsburské koalice pod vedením Dona Baltazara
Marradase (vojenského okupaãního guvernéra v âechách). ·lo o surové Ïoldáky z mnoha zemí (‰panûlsko-italské Neapolitány, krveÏíznivé Chorvaty, belgické Valonce aj.), páchající v na‰ich dûdinách krutá
zvûrstva. Dne 28. ﬁíjna t. r. museli pﬁedáci ValachÛ
z donucení sloÏit slib poslu‰nosti, pﬁesto jejich odpor
(a nejen ValachÛ) proti ﬁádûní císaﬁské soldatesky
i násilné rekatolizaci zdaleka neustal
1627 – na Lukovû pﬁevzal úﬁední správu Petr Kopﬁick˘
z Kopﬁic a na svobodném dvoﬁe v Martinicích. Kdysi
byl spolubojovníkem vÛdce ValachÛ rytíﬁe Jana Adama
z Vícko-va, kter˘ údajnû zahynul v na‰ich lesích bûhem potlaãování první vlny vala‰ského povstání. Rod
vzdûlaného diplomata pana Jana Adama z Víckova byl
nûkolikanásobnû spﬁíznûn s rodem Neke‰Û z Landeka
(Dal‰í z jubileí uvedeme pﬁí‰tû)
Pﬁipravil SLÁVEK ZAPLETAL

9
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Fryštácký Živý Betlém
Letos poprvé se na Hod BoÏí fry‰tácké námûstí zaplnilo lidmi, kteﬁí se pﬁi‰li
podívat na akci, kterou zatím mûsto je‰tû nezaÏilo – Îiv˘ Betlém.

Dobr˘ nápad, kter˘ se zrodil v hlavách nûkter˘ch lidí ze zdej‰ího farního
spoleãenství a otce Miroslava Dibelky
nakonec díky obûtavosti v‰ech zúãastnûn˘ch korunoval leto‰ní Vánoce.
Realizace pﬁitom nebyla jednoduchá
a neb˘t Lubo‰e Fuksy a ﬁady dal‰ích lidí (omlouvám se, Ïe je v‰echny nebudu
jmenovat), asi by tato nová tradice nevznikla.
Akci totiÏ pﬁedcházela ﬁada hodin pﬁíprav – mj. stavba dﬁevûného Betléma,
nácvik koled, pﬁíprava kost˘mÛ, shánûní Ïiv˘ch zvíﬁat apod.
V sobotu 23. prosince se obûtavû se‰lo nûkolik tatínkÛ i se sv˘mi dûtmi,
kteﬁí na námûstí zhmotnili pﬁedstavu
o tom, jak by mûla betlémská stáj vypadat.
Díky ‰ikovnosti jednoho z hlavních organizátorÛ – Lubo‰e Fuksy, kter˘ celou
dﬁevûnou stavbu pﬁipravil uÏ pﬁed Váno-
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cemi, se v‰e nakonec obe‰lo bez problémÛ a krátce po poledni mûl i Fry‰ták
svoji Betlémskou stáj…

Panovala jediná obava, aby nepﬁízeÀ
poãasí nebo vandalové nezniãili to, co
po nûkolik hodin jiní dobrovolníci obûtavû stavûli…
V pondûlí po obûdû se potom úãinkující se‰li na faﬁe a krátce pﬁed 14 hodinou se prÛvod s JeÏí‰kem, Marií,
Josefem, evangelistou Luká‰em, past˘ﬁi a zpûváky vydal na námûstí, které bylo zcela zaplnûno lidmi.
Ke krásné atmosféﬁe pﬁispûl také
dûtsk˘ soubor ZU· Morava pod vedením ﬁeditele Libora Mikla, které pﬁednesl nûkolik vala‰sk˘ch koled.
Dobrá vûc se podaﬁila a tak vûﬁme,
Ïe ve Fry‰táku vznikla krásná nová tradice, která obohatí vánoãní ãas a pomÛÏe i potﬁebn˘m – tûm nejmen‰ím,
kter˘m byla sbírka urãena.
Je‰tû jednou se slu‰í podûkovat
v‰em, kteﬁí se na pﬁípravû a realizaci
Fry‰táckého Ïivého Betléma podíleli.
PS:
Dûkujeme i za Va‰e finanãní dary ãástka 14.500,- Kã byla odeslána na
konto Unicef.
Do Ïivého Betléma jste pﬁinesli také
50 panenek, které byly v nedûli 14. ledna vystaveny v kostele, abychom mohli
spoleãnû obdivovat zruãnost a ‰ikovnost na‰ich dûvãat, maminek a babiãek. Poté byly odeslány do Prahy, kde
se uskuteãní jejich prodej (hodnota vytvoﬁen˘ch panenek je asi 30 tisíc korun).
V‰echno darované ovoce, sladkosti,
vánoãky a koláãe dûti v doprovodu maminek pﬁedaly potﬁebn˘m lidem, kteﬁí
nemají stﬁechu nad hlavou.
Jejich radost a vdûãnost byla tím nejkrásnûj‰ím záÏitkem z celého pûkného
odpoledne.
Krásnûj‰í neÏ dostávat je totiÏ obdarovávat a to se díky Vám v‰em letos
o Vánocích u nás ve Fry‰táku urãitû podaﬁilo….
Mgr. Pavel Ná‰el
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Z P R Á V Y

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Karel Mácha
Vûra Divilová
Marie Buchtová
Karel Katauer

70
60
85
65

P¤EHLED ZA ROK 2006
Celkem k 31. 12. 2006
- MuÏi
- Îeny
- Dûti
Pﬁistûhováno
Odstûhováno
Narození
Úmrtí

Z

L U K O V E Č K A

Tﬁíkrálová sbírka probûhla v obci Lukoveãek úspû‰nû. Leto‰ní v˘tûÏek sbírky
byl celkem 9.023,- Kã. Charita dûkuje v‰em dárcÛm, kteﬁí pﬁispûli.

let
let
let
let

428
176
196
56
22
10
4
5

Sbírka na děti
Krátce pﬁed vánoãními svátky probûhla v na‰í obci sbírka pro SdruÏení
·ANCE – hematologicky a onkologicky
postiÏené dûti. Chtûla bych jménem paní Mihálové, která je pﬁedsedkyní tohoto sdruÏení, podûkovat v‰em obãanÛm
na‰í obce, kteﬁí nebyli k takovéto akci
lhostejní, finanãnû pﬁispûli a tak tûmto
dûtem pomohli. Na konto sdruÏení
·ANCE jsme vybrali 4.300,- Kã.
Na‰e obec je pomûrnû malá a myslím si, Ïe mÛÏeme b˘t na sebe py‰ní.
Mluvila jsem s pﬁedsedkyní sdruÏení
a mám vyﬁídit velk˘ dík a zaslat moc pozdravÛ v‰em obyvatelÛm, kteﬁí se podíleli na této sbírce.
Popeláﬁová Hana

Betlémské svûtlo rozzáﬁilo klid a pohodu v kaÏdém, kdo se zúãastnil nové tradice v obci.
11
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Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F R Y Š T Á K

Jiﬁí Grygera pﬁedává ﬁediteli Z·
Mgr. Leopoldu Vavru‰ovi dopisy
africk˘ch pﬁátel

Korespondence
přátel z Afriky

Mr. Vavrusa The Director Frystak High School
VáÏen˘ pane,
DOPIS O ZHODNOCENÍ
Jménem rady a managementu Higher Heights Academy pí‰í,
abych vyjádﬁila hlubokou vdûãnost za papíry a propisky. Doufáme,
Ïe toto nebude konec nebo naposledy, ale zaãátek úÏasného pﬁátelství nastálo. Dûkuji za dar. Rádi bychom vidûli dûti z Fry‰táku
nav‰tívit Ghanu a dûti z Higher Heights nav‰tívit Fry‰ták.
Je‰tû jednou dûkuji velmi pûknû.
paní Innieze Salami

Drazí pﬁátelé,
obdrÏeli jsme va‰e dary a jsme velmi vdûãni
za tuto nabídku. Byli bychom rádi, kdybyste
zorganizovali v˘mûnn˘ program, protoÏe se
mÛÏeme uãit nûco od vás a vy tak stejnû mÛÏete poznat více Afriku.
Studium je v Africe velmi zajímavé, jak vám
pravdûpodobnû pan Jiﬁí Grygera vyprávûl.
Zábava v africké tradiãní hudbû, tanci a dramatickém umûní, to v‰e by si va‰i lidé spokojenû
uÏili. Nám se taktéÏ daﬁí v na‰em ‰kolním roce
práce a sport. A co vy? Nûkteré texty v na‰ich
folkov˘ch písních by vás pﬁimûly milovat Afriku
a stejnû tak i Ghanu.
Doufáme Ïe tyto i jiné zajímavé my‰lenky,
v˘‰e zmínûny, by jste si uÏili. Snad o vás brzy
usly‰íme.
S na‰í upﬁímností
pﬁátelé z Higher Heights Academy
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Jiﬁí Grygera s uãitelsk˘m sborem, Mrs. I. Salami sedící uprostﬁed

Drah˘ str˘ãku Jiﬁí,
za nedávn˘ dopis, kter˘ jsi nám poslal jsem Ti vdûãn˘.
Obsah byl velmi zajímav˘. Jak jde Ïivot ve Fry‰táku?
Doufám, Ïe se Ti dobﬁe daﬁí. Musím Ti ﬁíct pravdu, zapomnûl
jsem na Tebe, tak kdyÏ ten dopis pﬁi‰el, byl jsem pﬁekvapen.
Rád bych ti podûkoval za ãas, kter˘ jsi s námi strávil a dar
zaslan˘ nám do ‰koly. Daniel a Jenifer opustili ‰kolu, ale sly‰ím o nich. Pokusím se kontaktovat Daniela, snad Ti napí‰e.
Je‰tû jednou dûkuji za knihy, propisky, tuÏky a fotky.
Tak to je tro‰ka toho, co se zde dûje. Po‰li pozdravy dûtem základní ‰koly. Doufám, Ïe o Tobû usly‰ím.
TvÛj pﬁátelsk˘
Jeriah McLeod
FRY·TÁCKÉ LISTY 2/2007
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Stojící zl. Winna, já a Daniel sedící zl. Justice, Jennifer a Jeriah

Drah˘ str˘ãku Jiﬁí,
je to uÏ dlouhá doba, kdy jsem o Tobû
naposled sly‰el. Jak se má‰? Doufám, Ïe
dobﬁe. Od té doby, co jsi odjel, ãekali jsme
na fotky, co jsi slíbil. Teì jsme je dostali,
jsou na CD, dokonce jsi nám poslal tuÏky,
knihy, pastelky a ãetli jsme dopis, kter˘ jsi
nám napsal.
Dozvûdûli jsme se z nûj, Ïe va‰e ‰kola
nám poslala tyto vûci a my chceme podûkovat a ﬁekni jim, Ïe skuteãnû vdûãíme za
to, co pro nás udûlali. Dûkujeme za TvÛj
pﬁíchod na Higher Heights Academy.
Snad o Tobû usly‰íme, s upﬁímností
Justice Dzomeku

Ahoj Jiﬁí,
dûkuji mnohokrát, ze si nás jako ‰kolu pamatuje‰, jsme velmi vdûãni. Dostali jsme cely balík,
obsahující papíry a prÛpisky, Tebou nezapomenuté CD s fotografiemi. DodrÏel jsi slib a to je velmi dobﬁe.
Jak se mas? Jsi zpût ve skole, nebo pracuje‰?
Jak se daﬁí Tvé rodinû?
V‰echny je zdravíme, posíláme jim lásku.
Doufáme, ze toto nebude konec, ale
zaãátek tohoto úÏasného pﬁátelství mezi dûtmi
Higher Heights a dûtmi Fry‰táku.
Prala bych si naÏivo vidût dûti z Fry‰táku pﬁijet do Ghany na v˘mûnn˘ program a taky prázdniny. Chceme více dobrovolníkÛ z âeské republiky. Budu pracovat na svém e-mailu, abych s
Tebou mohla zÛstat v kontaktu. Je‰tû jednou,
jsme vdûãni za Tvé laskavé gesto. Tento dík pí‰eme skole, dûtem a starostovi samotnému.
Pozdrav od Benniah, Leslie a pana Salami.
Dûkuji a bohaté BoÏí poÏehnání s upﬁímností
paní Salami

Daniel, Justice, ja, Winna, Jeriah

Foto na titulní stranû
nahoﬁe: paní ﬁeditelka Innieze Salami
s manÏelem
dole: Daniel, Justice, Winna, Jeriah
Justice, Koffi, Victor, Kaffui, ja Frystacan, Daniel, Jeriah
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V pondûlí 26. února 2007
se koná v jídelnû Penzionu
beseda s názvem

POVÍDÁNÍ
O KOSMETICE.
Zaãátek v 17.00 hod.
V‰echny srdeãnû zve Obãanské sdruÏení
Klub dÛchodcÛ Fry‰ták.
Mûstská knihovna Fry‰ták zve na
pﬁedná‰ku s diapozitivy
O PUTOVÁNÍ AFRIKOU.
Pﬁedná‰í dr. M. RÛÏiãka ve ãtvrtek
8. února 2007 od 18 hod. v knihovnû.

Valašské setkání Fryšták 2007
se bude konat v pátek 9. bﬁezna 2007 v sále ZDV Fry‰ták od 18.30 hodin.
Úãinkují dechové hudby: Skaliãané (Slovensko), Bor‰iãanka (Bor‰ice u Buchlovic), Bor‰iãanka Antonína Koníãka, Valdaufinka, Lideãanka, Fry‰tácká Javoﬁina.
Uvádí Ivana Slabáková a Karel Hegner.
Vstupné 120,- Pﬁedprodej lístkÛ od 1. února 2007 na MûÚ ve Fry‰táku u p.
Ivany Pl‰kové a na Informacích v Domû kultury ve Zlínû, Gahurova ul.
Kontaktní informace:
Libor Mikl mob. 777 200 027, Ivana Pl‰ková 577 911 051

Stavební spoleãnost
se sídlem ve Zlínû
pﬁijme:
ﬁidiãe (sk. C, E),
bagristy a dozeristy.
Nástup ihned.
Telefon: 602 593 215
a 577 215 145.
placená inzerce
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Úvaha o zpěvu a muzice
Z dûtí, které jsou zapálené pro zpûv a
jsou vytrvalé, vyzaﬁuje zvlá‰tní fluidum,
které pÛsobí podmanivû na posluchaãe.
Rodiãe, kteﬁí tento zájem podporují, mají v sobû moudrost rozpoznat, co má pro
Ïivot dítûte velk˘ pﬁínos. Odborník, kter˘
sly‰í dûti z Praménku hned pozná, Ïe v
pozadí stojí nûkdo, kdo dokonale rozumí
zpûvu a ví, jak správnû postupovat pﬁi v˘uce. Tato schopnost se nedá nauãit, to
musí mít ãlovûk v sobû a musí b˘t naprosto znal˘ vûci. Podle toho, jak dûti
zpívají, posluchaã snadno pochopí, Ïe p.
uã. Vlasta Kunstová tuto schopnost má.
Kdo to neumí, nemûl by vÛbec uãit zpívat, neboÈ udûlá více ‰kody jak uÏitku. Je
zajímavé, Ïe dûti, které pﬁi‰ly z fry‰tácké
‰kolky do první tﬁídy, mají vypûstovan˘
odpor ke zpûvu. Na námûstí máme busty na‰ich velikánÛ a to nás pﬁece k nûãemu zavazuje!
V prosinci se dûti Praménku za doprovodu CM Prameny dobﬁe projevily pﬁi vystoupení na Mikulá‰sk˘ch trzích. V muzice si odváÏnû poãínala i flétnistka K.
Jehliãková a houslistka a zpûvaãka M.
Matulová, i kontry P. Böhmová a L.
Görigová drÏely správn˘ rytmus.

Samozﬁejmû celá muzika s primá‰kou
Vlastou Kunstovou pﬁedvedla pûkn˘ v˘kon.
Dal‰í pÛsobiv˘ Vánoãní koncert zahrála CM Prameny s Praménkem ve fry‰táckém kostele. V nové, zajímavé úpravû
pﬁíjemnû zapÛsobila píseÀ V. Kunstové
Zvonky vánoãní. Na koncertû zaznûla
i vánoãní poezie v proÏitém podání M.

Matulové. Vánoãní písnû a koledy, které
dûti za doprovodu CM zazpívaly, byly pûkn˘m pohlazením po du‰i. Také tam zahrál soubor Prameny II. Zpûvaãky M.
Matulová a P. DoleÏelová za kytarového
doprovodu (R. Hovadík, E. Tichavová, P.
Dlabaja) se dobﬁe uvedl m˘mi dvûma
písnûmi Ze sala‰e past˘ﬁi a Vánoce jdou
a lidovou koledou Byla cesta u‰lapaná.
Velmi nápaditû tyto písnû upravila a na
violu zahrála V. Kunstová.

Tento soubor také pﬁedvedl vánoãní
pásmo v˘znamn˘m osobnostem politického a spoleãenského Ïivota v DISu. Byli
to velmi pozorní posluchaãi a projevili
rovnûÏ zájem o na‰e CD.
Za dva dny se konalo dal‰í vystoupení a to ve ãtvrtek 21. 12. CM Prameny
s Praménkem pﬁi tradiãním soutûÏním
vánoãním poﬁadu Á e‰ãe se zpívá... se
oz˘valo vá‰nivé zpívání Fry‰taãanÛ k plné spokojenosti v‰ech. V poﬁadu vystoupil gajdo‰ p. T. Machaã s manÏelkou
a potû‰il tak v‰echny posluchaãe. Cel˘
poﬁad bájeãnû moderovala p. Mgr. Sylva
Knedlová. V‰echna vystoupení se kvalitnû vydaﬁila a velk˘ dík patﬁí v‰em, kteﬁí
se o to pﬁiãinili.
Richard Hovadík
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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

Na svatého Blažeje, kamének se ohřeje
Masopust je tﬁídenní lidov˘ svátek,
kter˘ ve své podstatû sice nemá nic
spoleãného s liturgií, ale pﬁesto je podﬁízen bûhu církevního kalendáﬁe. ProtoÏe datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohybliv˘m svátkem i masopust.
Pﬁípravou na masopust b˘val ãtvrtek
pﬁed masopustní nedûlí, naz˘van˘ „tuãn˘ ãtvrtek“ ãi „tuãÀák“. Hlavní masopustní zábava zaãínala o „masopustní
nedûli“. Také toho dne byl obûd bohat˘,
ale netrval pﬁíli‰ dlouho, protoÏe se
v‰ichni chystali do hospody k muzice.
Také masopustní pondûlí probíhalo ve
znamení zábavy a tance. V mnoha vsích
se konal „muÏovsk˘ bál“, kam nemûla
pﬁístup svobodná chasa; tancovali jen
Ïenatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úter˘.
Toho dne procházely vesnicemi prÛvody
ma‰kar, hrála se masopustní divadelní
pﬁedstavení, secviãená obvykle Ïáky.
ObchÛzky masek nemûly závazná pravidla; záleÏelo na vtipu a pohotovosti
„ma‰karádÛ“, jaké ta‰kaﬁice budou
provádût. B˘valo v‰ak i nûkolik tradiãních masek, které se objevovaly kaÏdoroãnû. Mezi nû patﬁil napﬁ. medvûd, nûkdy veden˘ na ﬁetûzu medvûdáﬁem.
Témûﬁ v‰ude konãila masopustní zábava pﬁesnû o pÛlnoci. Tehdy zatroubil
ponocn˘ na roh a rychtáﬁ ãi nûkdo
z radních v‰echny vyzval, aby se v klidu
roze‰li domÛ, protoÏe nastala stﬁeda
a s ní pﬁedvelikonoãní pÛst. Nûkde zakonãili o pÛlnoci muziku „pochováním
basy“ (symbol toho, Ïe v postu si hudebníci nezahrají).
Vlastimil Vondru‰ka

Co bylo
První akcí leto‰ního roku byl 7. disáck˘ ples. Nebe plné hvûzd – leto‰ní
téma. Dûvãata se vytáhla a vyzdobila
celé pﬁízemí, Ïe jsme se mohli cítit jako
v nebi. Máte totiÏ po rekonstrukci kuchynû nové prostory a tak uÏ jsme se
nemuseli tísnit na chodbách. Musíme
jen vymyslet spojení muzikanti a jídelna. Jídelna je vzdálená od sálu a není
moc sly‰et. Dal‰í novinkou bylo posunutí muzikantÛ. VÏdycky stávali na
opaãné stranû. Podle dobov˘ch fotografií jsme zjistili, Ïe kÛr byl u b˘valého
vchodu a tak jsme pﬁedpokládali, Ïe
stavitelé urãitû celou kapli postavili akusticky na tuto stranu. Pravda je, Ïe
z pÛvodní kaple chybí celé jedno patro,
ale zvuk byl letos mnohem ãitelnûj‰í.
Je‰tû jednou bych chtûl podûkovat
v‰em, kteﬁí nám pﬁispûli do tomboly.
Byla obrovská!!! Dûkujeme.
Generální oprava schodi‰tû jde do finále. Pﬁijeli ‰tukatéﬁi ze Vsetína, kteﬁí
nám dûlali kapli a pustili se s fortelí do
díla. Potﬁebovali bychom 3 souvislé t˘dny volna, ale ty se u nás nenajdou.
Musíme pracovat za provozu a to pﬁiná‰í obtíÏe.

Popisky k fotkám:
Pracovi‰tû - kuchynû (nahoﬁe)
KdyÏ chybí muÏi
Îízniví taneãníci
Zahájení plesu J. Komárkem

Co bude v únoru
2. – 4. února 2007
P¤ECHOD JAVORNÍKÒ
Zimní survival pro odváÏné muÏe
i Ïeny, pro lidi, kteﬁí dokáÏí ocenit drsnou krásu zimy.
Místa partyzánsk˘ch bojÛ, státní hranice, v˘hled na hﬁebeny moravsk˘ch
i slovensk˘ch hor, sníh a mráz, bivak
v záhrabu…
Vracíme se na místa jiÏ tradiãní expedice pro otrlé. V‰e potﬁebné na záda,
bûÏky na nohy a mÛÏeme vyrazit.
Vede: Pavel Kosmák
9.-11. února 2007
TANEC
Jediné, co víme, Ïe to povede Mirìa.
Pavel Kosmák odlétá na cel˘ únor do
Mexika a letáãek s akcemi je‰tû nestihnul. „Nestíhám. Je to bolest!“ –
jsou jeho nejãastûj‰í vzdechy, kdyÏ ho
potkáte po chodbách DISu.

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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DISklub
– NÍZKOPRAHOVÉ ZA¤ÍZENÍ PRO
DùTI A MLÁDEÎ VE FRY·TÁKU
Cílovou skupinou jsou místní dûti
a mládeÏ ve vûku 12-20 let. Zvlá‰tní pozornost je vûnována dûtem a mládeÏi ze
sociálnû znev˘hodnûného prostﬁedí.
KaÏdodennû je DISklub otevﬁen od
13-19 hod., Pá. 13-22 hod.
Vytvoﬁila se skupinka mlad˘ch lidí, kteﬁí pravidelnû nav‰tûvují DISklub a zúãastÀují se námi poﬁádan˘ch akcí.
Dále pﬁicházejí noví náv‰tûvníci DISklubu, nebo pﬁátelé pravideln˘ch náv‰tûvníkÛ. V prÛbûhu seznamování s klienty se práce nízkoprahového zaﬁízení
roz‰íﬁila i práce pro streetworker.
Docházíme za vytvoﬁenou partou „do
ulic“ a poskytujeme jim svou pﬁítomnost.
Jedná se o vytvoﬁení uÏ‰ích vztahÛ
a moÏnosti zapojení se denních záleÏitostí, problémÛ mlad˘ch lidí a poskytnutí tak pﬁím˘ kontakt a pomoc.
Celkovû se jedná cca o 60 klientÛ,
z nichÏ kaÏdodennû do DISklubu dochází
15 - 20 klientÛ.
Voln˘ ãas je nûkolikrát t˘dnû organizovan˘.

Trochu statistiky
Je dobré bilancovat uplynul˘ rok. Uvádíme pár statistik, které ﬁíkají, Ïe pracujeme stále více. To je uspokojující. Opak by asi vesel˘ nebyl.
• Program orientaãních dnÛ se uskuteãÀuje od roku 1999 v následujícím rozsahu:
Poãet tﬁíd
Poãet studentÛ

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
6
21
31
46
37
46
44
53
178
562
679 1008
892 1057 1085 1249

• Program víkendov˘ch akcí bûÏí od roku 1997, rozsah v jednotliv˘ch letech je následující:
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Poãet akcí
6
37
45
51
47
42
36
30
33
24
Poãet úãastníkÛ 302
573
604
699
637
662
463
428
515
464
• Program prázdninov˘ch akcí bûÏí od roku 1997, v následujícím rozsahu:
Poãet akcí
Poãet úãastníkÛ

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
6
8
10
8
11
10
6
6
6
68
88
119
78
145
119
78
102
100

Výsledek veřejné sbírky
VáÏení obãané, ráda bych Vás seznámila s v˘sledkem veﬁejné sbírky, která se poﬁádala ve Fry‰táku na podporu prÛbûhu akce Svátek svûtla a lampiónov˘ prÛvod, která byla zakonãena velkolep˘m ohÀostrojem. V kasiãce, která byla po dobu 25. 11. aÏ 31. 12.
2006 umístûna v budovû DISu se nashromáÏdilo 1 282 Kã.
V‰em, kteﬁí pﬁispûli, patﬁí dík. Chtûla bych touto cestou podûkovat mûstu Fry‰ták, které podpoﬁilo akci finanãní ãástkou 10 tisíc Kã a také Ekocentru âtyﬁlístek, které pﬁispûlo ãástkou 718 Kã.
Dagmar Bûhulová

Nová kartička pro motoristy
– CO DĚLAT PŘI A BEZPROSTŘEDNĚ PO DOPRAVNÍ NEHODĚ
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s ¤editelstvím sluÏby dopravní policie Policejního prezidia âR zpracoval a vydal informativní oboustrannou kartiãku urãenou pro motoristy. Kartiãka obsahuje základní rady
a informace co dûlat pﬁi a jak se chovat bezprostﬁednû po
dopravní nehodû.
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s ¤editelstvím sluÏby dopravní policie Policejního prezidia âR zpracoval a vydal informativní oboustrannou kartiãku urãenou pro motoristy. Kartiãka obsahuje základní rady a
informace co dûlat pﬁi a jak se chovat bezprostﬁednû po dopravní nehodû.
OBSAH JE NÁSLEDUJÍCÍ:
Co dûlat pﬁi a bezprostﬁednû po dopravní nehodû
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci a pﬁi níÏ dojde k usmrcení nebo zranûní osoby nebo
ke ‰kodû na majetku v pﬁímé souvislosti s provozem vozidla v
pohybu (zákon ã. 361/2000 Sb.).
Jste-li úãastníkem dopravní nehody, nebo jejím svûdkem:
• Zastavte vozidlo, vypnûte motor vozidla.
• Zachovejte klid a rozvahu a nejednejte zbrkle.
• Zajistûte místo nehody (v˘straÏn˘ trojúhelník, v˘straÏná
svûtla); doporuãujeme si obléknout reflexní vestu.
• Zjistûte stav úãastníkÛ nehody (ﬁidiãÛ, spolujezdcÛ,
chodcÛ, cyklistÛ) a v pﬁípadnû zranûní poskytnûte první pomoc
a souãasnû volejte sloÏky Integrovaného záchranného systému (IZS).
• Zejména na dálnici je nutné, aby úãastníci nehody opustili neprodlenû místo nehody na bezpeãné místo (za svodidlo po pravém okraji dálnice).

• ZdrÏte se jednání, které by bylo na újmu ﬁádného vy‰etﬁení dopravní nehody (zejména poÏití alkoholick˘ch nápojÛ,
omamn˘ch a psychotropních látek, pﬁemísÈování vozidel).
• Je-li nutné, z dÛvodu obnovy provozu vozidel hromadné
dopravy, odstranit havarovaná vozidla, vyznaãte na vozovku jejich postavení a pﬁípadné stopy.
• Nahlaste policii pﬁípadné po‰kození obecnû prospû‰ného zaﬁízení (napﬁ. sloup veﬁejného osvûtlení).
• ProkaÏte si s dal‰ími úãastníky (vãetnû moÏn˘ch svûdkÛ)
nehody svoji totoÏnost tj. pﬁedloÏte si vzájemnû obãansk˘ prÛkaz a pﬁedejte si dÛleÏité údaje k vozidlÛm.
• Je dobré si místo nehody a po‰kozená auta vyfotit. Hned
na místû dopravní nehody si mÛÏete vyplnit formuláﬁ o hlá‰ení ‰kody pro poji‰Èovnu.
• Pokud Vám druh˘ ﬁidiã nechce sdûlit údaje o sobû a o vozidle, poru‰uje tím zákon, a proto pﬁivolejte policii. Zapi‰te si
alespoÀ registraãní znaãku (RZ) vozidla. Jméno poji‰Èovny,
u které je viník nehody poji‰tûn, lze zjistit na webov˘ch stránkách podle RZ auta.
• ¤iìte se pokyny dispeãerÛ IZS.
Volejte na tísÀová telefonní ãísla:
112 INTEGROVAN¯ ZÁCHRANN¯ SYSTÉM
158 POLICIE âR
150 HASIâI
155 ZDRAVOTNÍ SLUÎBA
156 OBECNÍ POLICIE
Informativní kartiãka bude distribuována ﬁidiãÛm proporcionálnû po území âR cestou policistÛ zaﬁazen˘ch v dopravní
sluÏbû a dále na úﬁadech obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností.
Zdroj: Ministerstvo vnitra
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VELKÉ KINO ZLÍN - ÚNOR
1. února v 17 a v 19,30 hodin
P100
T¤ETÍ MUÎ
Anglie -1949 -104 min.-tit.- AâFK-(12)
TûÏko nûco po kvalitativní stránce vyãítat
jednomu z nejoceÀovanûj‰ích snímkÛ filmové historie. Nejlep‰í na tom je, Ïe za
tûch více neÏ padesát let vÛbec nezastaral, je v˘teãnû napsan˘, zahran˘ a lehce
natoãen˘ (Oscar za kameru), má atmosféru. Graham Greene napsal scénáﬁ jednak
napínav˘, zároveÀ v‰ak nutící k zamy‰lení... V hlavní roli Orson Wells
ReÏie: Carol Reed
vstupné 60 Kã
2. – 7. února v 17 a v 19,30 hodin
NOC V MUZEU
USA-2006-108 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(0)
Posvátné sínû Pﬁírodovûdného muzea
jsou plné neúÏasnûj‰ích exponátÛ. V dobroduÏné komedii budeme svûdky toho co
se stane, kdyÏ v‰echny oÏijí…
V hlavních rolích Ben Stiller, Robin
Williams, Owen Wilson
ReÏie: Saun Lewy
vstupné 80 Kã
5. února v 10 hodin
FKS
V ZAJETÍ RYCHLOSTI
USA/Nov˘ Zéland-2005-127 minut-titulkyPalace Pictures-(12)
Îivotní pﬁíbûh Novozélanìana Bur ta
Munroa (A. Hopkins), kter˘ strávil 40 let
upravováním svého motocyklu Indian, aby
se prakticky bez penûz vydal na dobrodruÏnou cestu pﬁes pÛl svûta, a splnil si
tak svÛj celoÏivotní sen…
ReÏie: Roger Donaldson
vstupné 25 Kã
8. února v 17 a v 19,30 hodin
P100
PAT GARRETT A BILLY KID
USA -1973- 115 minut-titulky-AâFK-(15)
Zvlá‰tní, tak nûjak smutnû a drsnû pÛsobící western, rozhodnû postrádá romantické rysy vût‰iny westernÛ. Smutnou náladu
dotváﬁí i hudba Boba Dylana, kter˘ si zahrál i jednu z hlavních rolí.
ReÏie: Sam Peckinpah
vstupné 60 Kã
9. – 11. února v 17 hodin
+ 12.-13. února v 19,30 hodin
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
âR-2006-120 minut-Bioscop-(12)
Îivotní osudy malého ãeského ãí‰níka
podle Bohumila Hrabala.
V hl. rolích O. Kaiser, I. Barnev, J. Jentsch,
M. Huba, M. Labuda, M. Lasica
ReÏie: Jiﬁí Menzel
vstupné 85 Kã

9. – 11. února v 19,30 hodin
+ 12. – 14. února v 17 hodin
DÉJÁ VU
USA-2OO6-128 min.tit.-prem.-Falcon-(12)
Podmaniv˘ akãní thriller od producenta J.
Bruckheimera s Denzelem Washingtonem
v roli agenta vládní agentury ATF, kter˘ vy‰etﬁuje záhadn˘ bombov˘ útok...
ReÏie: Tony Scott
vstupné 80 Kã

19. – 21. února v 19,30 hodin
APOKALYPTO
USA-2006-130 minut-titulky-premiéraBioscop-(15)
Pﬁíbûh, odehrávající se na soumraãném
sklonku mayské civilizace. Hlavní hrdina
zápasí o zbytky lidství s tmáﬁstvím místních knûÏí…
ReÏie: Mel Gibbson
vstupné 85 Kã

14. února ve 14 hodin
FKS
A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI HVùZDU
Nûmecko-2005-109 minut-titulky-AâFK-(0)
Intimní snímek natoãen˘ podle posledních
drásav˘ch dopisÛ, které ãeská spisovatelka BoÏena Nûmcová adresovala z Litomy‰le sv˘m pﬁátelÛm a dûtem. V hl. rolích
C. Harfouchová, B. Polívka, P. Forman, O.
Vetch˘, A. Polívková
ReÏie: D. Knöpfelová
vstupné 25 Kã

22. února v 17 a v 19,30 hodin
P100
MECHANICK¯ POMERANâ
Velká Británie-1971-136 minut-titulkyAâFK-(15)
Sex, rvaãky, krádeÏe, zpívání, stepování,
násilí. Chuligán s buﬁinkou má svÛj vlastní styl, jak se dobﬁe pobavit. Obvykle v‰ak
s tragick˘mi následky pro ostatní.
ReÏie: Stanley Kubrick
vstupné 60 Kã

14. února v 19.30 hodin
Uzavﬁené pﬁedst. pro ãleny V.I.P. klubu
PRACHY DùLAJ âLOVùKA
âR-2006-110 minut-Bioscop-(0)
âerná krimikomedie ze souãasnosti inspirována dvûma nejvût‰ími dosud neobjasnûn˘mi loupeÏemi, které se u nás v uplynul˘ch letech staly. V hl. rolích Tomá‰
Hanák, Ondﬁej Vetch˘ a Michal Suchánek
ReÏie: Jiﬁí Chlumsk˘
Vstup na prÛkaz
nebo na kupon z T˘deníku Zlínsko

23. – 25. února v 17 hodin
PAST NA ÎRALOKA
USA-2006-77 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-BLUE SKY FILM-(0)
Mal˘ rybí kluk se s rodiãi pﬁestûhuje na
nov˘ korálov˘ útes. Tam si najde rychle
spoustu kamarádÛ, se kter˘mi vym˘‰lí
jednu lumpárnu za druhou….
ReÏie: Howard E. Baker, John Fox
vstupné 75 Kã

15. února v 17 a v 19,30 hodin
P100
CESTA DOMÒ
âína - 1999 - 95 minut-titulky-AâFK-(12)
V okouzlujícím pﬁíbûhu o lásce a ztrátû
jsou ve hﬁe dvû srdce. Uãitel, jenÏ chce
pﬁedat své znalosti dal‰í generaci, a dívka
z venkova (Zhang Ziyi), která touÏí sdílet
svou du‰i s muÏem, jehoÏ miluje. ….
ReÏie: Zhang Yimou
vstupné 60 Kã
16. – 18. února v 17 v 19,30 hodin
+ 19. – 21. února jen v 17 hodin
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU
âR-2006- 100 min.prem.-Bontonfilm-(0)
Srpen 1609. Umírá praÏsk˘ rabín Löw.
Dva v˘znamní muÏi dostanou od
umírajícího polovinu talismanu, jehoÏ opûtné sloÏení by drÏitele pﬁivedlo k obrovskému pokladu. Rok 1941. Major
Rosenberg zachraÀuje pﬁed gestapem
vzácnou knihu Via Lucis, která je dal‰ím
klíãem k odhalení tohoto pokladu.
Souãasnost. Knihu Via Lucis objeví v antikvariátu vysoko‰kolská asistentka Kristina... ReÏie: Pavel Jandourek
vstupné 80 Kã

23. – 25. února v 19,30 hodin
+ 26. – 28. února v 17 hodin
GOYOVY P¤ÍZRAKY
·panûlsko-2006-106 minut-titulky-premiéra-Falcon-(12)
Pﬁíbûh se odehrává v roce 1792, kdy Goya
nastoupil na ‰panûlsk˘ královsk˘ dvÛr jako dvorní malíﬁ. Je zaloÏen na vztahu Goyi
a jeho múzy Ines…..
V hl.rolích N. Portmann, J. Bardem
ReÏie: Milo‰ Forman
vstupné 85 Kã
26. – 28. února v 19,30 hodin
SAW III.
USA-2006-107 min.-tit.-prem.-Falcon-(18)
Budete omdlévat hrÛzou...
ReÏie: Darren Lynn Bousman
vstupné 85 Kã
V sobotu v 15 hodin hrajeme pro dûti
IMOS s.r.o. - partner dûtsk˘ch pﬁedstavení
3.
10.
17.
24.

2.
2.
2.
2.

-

KUËÁSEK A KUTILKA
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOâIâCE
ZASADIL DùDEK ¤EPU
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II.
Vstupné 25 Kã
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Matrika



JUBILANTI
Jiﬁina Nedorostová
Jan Zelinka
Inocenc Koláﬁ
Karol ÎuÏiã
Ludmila Pazderová
Jiﬁina Pl‰ková
Jarmila Kadûrová



ÚNOR 2007

Douãování a v˘uka
anglického jazyka
pro zaãáteãníky i pokroãilé.

85
60
60
75
60
70
80

let
let
let
let
let
let
let

NAROZENÍ

Veronika Su‰ilová
Tadeá‰ Petﬁík
Tomá‰ Málek



ÚMRTÍ
Jindﬁich Jasensk˘ ve vûku 81 let
Josef Konãák ve vûku 84 let
Antonín Jurãík ve vûku 65 let
Jaromír âala ve vûku 73 let

Gramatika
- jasnû, systematicky, opakování
problematick˘ch oblastí.
Anglická konverzace
- povídání o zajímav˘ch tématech,
roz‰íﬁení slovní zásoby,
v˘uka moÏná i v mal˘ch skupinách.
Speciální nabídka
angliãtina pro maminky
- dûti si hrají a maminky studují.
Angliãtina pro dûti a teenagery.
MoÏnost v˘uky ve Va‰ich
prostorách. Pracovní listy
a jiné studijní materiály ZDARMA.
Tﬁíletá studijní zku‰enost v USA.

Více informací na tel.:

777 210 031

Kulturní akce - únor
P¤EHLED
• 3. 2. 2007
Ples SRP· Z· Fry‰ták - zaã. 19.30 h,
sál ZDV Fry‰ták, hraje Dolbend
• 8. 2. 2007
Pﬁedná‰ka o Africe, knihovna, 18 h
• 10. 2. 2007
Mysliveck˘ ples Pﬁílepy, ZDV Fry‰ták
• 17. 2. 2007
Hasiãsk˘ ples, sál ZDV Fry‰ták, 20 h
Hraje Labyrint
• 20. 2. 2007
Îivot není zebra - Alternativa Zlín,
17.30 hod. vystupuje CM Prameny
a Pramének, autobus z námûstí ve
Fry‰táku odjíÏdí v 16.30 h
• 26. 2. 2007
Povídání o kosmetice - Klub dÛchodcÛ Fry‰ták, Penzion ve Fry‰táku 17 h
• 9. 3. 2007
Vala‰ské setkání Fry‰ták 2007,
sál ZDV Fry‰ták, 18,30 hod.

STATISTIKA ROKU 2006
matrika, evid. obyvatel, pokladna, SOZ
SÀatky ve Fry‰táku uzavﬁené
14
- z toho církevní
7
Fry‰t. obã. uzavﬁelo sÀatek
26
RozvodÛ fry‰t. obãanÛ
9
ZápisÛ rozvodÛ do matriky
11
Úmrtí na území - Fry‰táku
14
- Lukoveãka
1
Fry‰t. obãanÛ zemﬁelo
27
Dûtí narozeno
38
Pﬁihlá‰eno osob do Fry‰táku
101
Odhlá‰eno z Fry‰táku osob
65
Potvrzení vydaná matrikou
2
Potvrzení o zm. stavu /po sÀatku 28
Potvrzení o zm. stavu
/rozvod, ovdovûní
8
Potvrzení o zmûnû TP i v obci
96
Rozhodnutí o zru‰. TP
16
Usnesení o ust. opatrovníka
6
Rozhodnutí – zmûna jména
0
Prohlá‰ení o volbû druhého jména 0
Vrácení pﬁíjmení po rozvodu
0
DuplikátÛ matriãních dokladÛ
12
Urãení otcovství
6
Vysvûdãení o práv. zpÛsob.
0
Zápis do zvlá‰tní matriky
2
Îádosti o v˘pis z rejstﬁ. trestÛ
143
Osvûdãení pro církev
7
Ovûﬁovacích poloÏek
2.021
Pokladních dokladÛ
1.269
Obrat v pokladnû
6,227.877,50 Kã
Správních popl. vybráno 150.070 Kã
SOZ – vítání – obﬁady
7 /29 dûtí
JubilantÛ
190 /z toho 42 náv‰tûv
Zlaté svatby
10 /10 náv‰tûv
Smuteãní rozlouãení za MF
8

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 900 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
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