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Vážení spoluobčané!
V těchto okamžicích, kdy ve svých rukou třímáte toto nové vydání Fryštáckých listů, již nenávratně uběhlo několik dní nového
roku 2008. Nejkrásnější svátky roku jsou opět za námi a já věřím, že jste kouzelné období Vánoc prožili podle svých představ,
tedy v klidu, v atmosféře radosti, rodinné pohody, upřímné lásky a lidského rozjímání..., abyste o něco později s rozvahou přivítali
rok nový.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým poděkoval za spolupráci
při správě věcí veřejných v celém roce 2007 a do roku 2008 Vám také popřál především hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody
a úspěchů osobních i pracovních. Nechť je i nadcházejících dvanáct měsíců rokem splněných všech vašich přání a tužeb!
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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CZECH POINT
I VE FRYŠTÁKU
VÍCE NA STR. 7

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 11/2007/V ze dne 21. listopadu 2007 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů MF
k 20. 11. 2007 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
MF k 20. 11. 2007 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO č. 25/2007 – Úprava rozpočtu z provozních důvodů ve výši
1.532.400,- Kč bez připomínek
• ZMF schvaluje pro rok 2008 poplatek
za komunální odpad vznikající na území
města Fryštáku v celkové výši 485,- Kč.
ZMF schvaluje v souladu s ust. § 10
písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, vydání OZV č.
1/2007 MF – Poplatek za komunální odpad vznikající na území MF.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
Z 11/2005/8d) ruší své usnesení č. Z
7/2007/V/11c)
• ZMF v souladu s ust. § 167 zák. č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, jmenuje za odstoupivšího člena
Rady školy ZŠF Mgr. Libora Sovadinu zastupitelku Bc. Marcelu Ševelovou, tzn.,
že s platností od 21. 11. 2007 bude
Rada školy při ZŠF pracovat ve složení zástupci rodičů: Bc. Jana Caisová, Alois
Langer, Martin Němec, zástupci pedagogických pracovníků ZŠF: Mgr. Marcela
Klapilová, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka
Truhlářová, zástupci zřizovatele: Mgr.
Sylva Knedlová, Richard Orsava, Bc.
Marcela Ševelová.
• ZMF v návaznosti na ust. čl. č. I
Smlouvy o majetkoprávním vypořádání
stavby Úprava silnice II/490 Fryšták -Žabárna, uzavřené mezi ŘSZK, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ70934860,
Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, IČ70891320, a MF dne 29. 03.
2007 schvaluje v souladu s ust. § 39
odst. 1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, ke dni
22. 11. 2007 zveřejnění záměru směny
měst. poz. p. č. 636/7 k. ú. Dolní Ves,

obec Fryšták, ostatní plocha – silnice,
o výměře 1449 m², na němž se nachází
těleso krajské komunikace II/490, a pozemku p. č. 1011/2 k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 169 m², a uzavření příslušné směnné smlouvy mezi MF a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ70891320, a uzavřít s nimi smlouvu
směnnou.
• ZMF bere na vědomí návrh fy Petrior,
spol. s r. o., Bratřejov, na vybudování
bytového domu na poz. p. č. 321 v k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a
neschvaluje realizaci tohoto záměru.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat městský pozemek p.č. 321 k.ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, Ing.
Pavlu Šulákovi, Žabárna 179, 763 16
Fryšták, a to z důvodu dosud neschváleného záměru využití předmětného pozemku.
• ZMF nesouhlasí se zadáním změny ÚP
města Fryšták na pozemku p. č. 321 k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o
vým. 4 159 m², ostat. plocha – manipulační plocha.
• ZMF bere na vědomí Protokol o ﬁnančním vypořádání akce „Dokončení kanalizace Fryšták“, Protokol o deﬁnitivním
přiznání podpory ze SFŽPČR, čj. SFŽP030849/2006, ze dne 24. 10. 2007,
doklad Avízo pro příjemce smluvní podpory č. 08930211 ze dne 30. 10. 2007
a stanovisko Ing. arch. Jana Kudělky
k Protokolu odeﬁnitivním přiznání podpory … , čj. V2511/07/Ing.K/Š775, ze
dne 31. 10. 2007, bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
Z 10/2007/V/4 schvaluje prodej měst.
poz. p. č. 42 – ost. plocha, zeleň, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 137
m², žadateli manželům Skaličkovým,
Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem s podmínkou úhrady nákladů
na znalecký posudek a návrh na vklad
kupní smlouvy do KN žadateli.

• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi MF a manželi Skaličkovými,
Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 42 – ost. plocha, zeleň, o výměře
137 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem,
a to s podmínkou úhrady nákladů na
znalecký posudek a návrh na vklad kupní smlouvy do KN žadateli, a pověřuje
starostu podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF neschvaluje prodej měst. poz.
p. č. 323/31 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 135 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli p. P. Slaměnovi,
Fryšták, a p. M. Slaměnovi, Fryšták.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat měst. poz. p. č. 421 - zahrada,
o výměře 290 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli p. V. Karlíkovi, Fryšták.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF, zejména k otázce plnění rozpočtu, stavu účtů a návrhu RO MF.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
SMO VM, schvaluje návrh rozpočtu SMO
VM na rok 2008 a schvaluje změnu stanov SMO VM ČR dle předloženého návrhu.
• ZMF pověřuje ing. M. Kasalu zajistit
PDSP na hasičskou zbrojnici ve „zúžené“ variantě a následně po jejím vypracování zadat VŘ.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Výboru pro rodinu a ukládá Ing.
J. Görigovi a Mgr. P. Pagáčovi jednat
o možnostech zřízení nového hřiště
a klubu pro maminky a dětmi.
• ZMF schvaluje podání žádosti na Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, oblastní pobočka Zlín, ve věci
převodu nemovitosti na stav. p.č. 127
a stav. p.č. 127 v k.ú. Lukoveček na
obec Fryšták, a to z důvodu dořešení
majetkových poměrů k dané nemovitosti ve prospěch obce Lukoveček, a pověřuje starostu podpisem této žádosti.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 19/2007/V ze dne 5. prosince 2007 (Výběr)
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi ve spolupráci s Mgr. L. Sovadinou zajistit do 31.
12. 2007 výběrové řízení na komplexní dodávku (PD + realizace) úsporných
opatření otopného systému objektu
přístavby ZŠF, p. o., spočívajících v dodávce a montáži radiátorových ventilů
s termohlavicemi, v dodávce a montáži
vyvažovacích armatur, ve výměně sta-
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rých jednootáčkových čerpadel za nové
s elektronicky řízenými otáčkami a v
úpravách strojního vybavení kotelny.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy mezi
MF a Institutem pro místní správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČO:
70890293, DIČ: CZ 708 902 93, zast.
PhDr. Zdenkou Procházkovou, za účelem
zajištění pobytu úředníka při přípravě

k ověření zvláštní odborné způsobilosti
zakončené zkouškou (vzdělávací akce 1
OZOPCDA081000) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí hodnocení činnosti Komise pro občanské záležitosti
MF za rok 2007 a vyslovuje poděkování
za aktivní činnost této komise a předsedkyni KOZ Mgr. S. Knedlové ve spolupráci
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s pí D. Konečnou zajistit prokazatelné
ohlášení zamýšlené návštěvy zástupců
města v rámci činnosti této komise.
• RMF bere na vědomí hodnocení činnosti Kontrolního výboru při ZMF za rok
2007 bez připomínek.
RMF bere na vědomí výroční zprávu
o činnosti ZŠ Fryšták ve školním roce
2006 – 2007 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí oznámení MŠ
Fryšták, p. o., Fryšták, okr. Zlín, k protestní stávce vyhlášené školskými odbory na úterý 4. 12. 2007 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí oznámení ZŠ
Fryšták, p. o., Fryšták, okr. Zlín, k protestní stávce vyhlášené školskými odbory na úterý 4. 12. 2007 bez připomínek.
• RMF ukládá Mgr. P. Pagáčovi zajistit
do 31. 12. 2007 veškeré podklady pro
vyhlášení VŘ na zpracovatele a dodavatele projektu Naučná stezka Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost Nadačnímu fondu pro opuštěné děti „Rozum
a cit“ bez přip.
• RMF bere na vědomí cenové nabídky
na zpracování a zhotovení dokumentu „Strategický rozvojový plán města
Fryštáku na období let 2007 – 2013“
a vyhlašuje vítěze VŘ na zpracování
a zhotovení dokumentu „Strategický

rozvojový plán města Fryštáku na období let 2007 – 2013“ pí Bc. L. Jaškovou
a ukládá místostarostovi zajistit na příští zasedání RMF návrh příslušné smlouvy o dílo.
• RMF ukládá pí G. Najmanové do 31.
12. 2007 zajistit VŘ na dodavatele
(zpracovatele) dokumentu města „Regulační plán městské památkové zóny
Fryšták“.
• RMF ruší své usnesení č. R 18/2007/
V/26 ze dne 19. 11. 2007.
• RMF s platností od 1. 1. 2008 do 31.
12. 2008 schvaluje uzavření smlouvy
– dohody o pracovní činnosti mezi MF
a pí A. Sanitrníkovou, Fryšták, za účelem výkonu funkce správce objektu č. p.
100 (obchod Vítová) a pověřuje starostu
podpisem této dohody a ukládá Ing. M.
Kasalovi k 1. 1. 2008 zpracovat návrh
náplně práce této pracovnici.
• RMF schvaluje úhradu nákladů spojených s organizací a zajištěním Adventního koncertu Fryšták 2007.
• RMF schvaluje udělení mimořádné
odměny řediteli Základní školy Fryšták,
p. o., okres Zlín.
• RMF schvaluje udělení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Fryšták,
p. o., okres Zlín.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 05. 12. 2007 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. poz. p. č. 873/1 k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
ostatní plocha – silnice, o vým. 50 m², a
to žadateli p. T. Rudolfovi, Zlín, a uzavřít
s ním smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na kompletní dodávku
Fryštáckých listů pro rok 2008 a potvrzuje i pro rok 2008 jako dodavatele
FL ﬁrmu Petr Březík - RENO Zlín, P. O.
B. 28, 760 06 Zlín, IČ 12294608, DIČ
CZ6007020998.
• RMF v souladu s ustanoveními čl. č.
VI b. č. 12, 13 a čl. č. X b. č. 2 Zřizovací
listiny p. o. ZŠF, okres Zlín, uděluje souhlas s uzavřením nájemních smluv mezi
ZŠF, p. o., nám. Míru 7, 763 16 Fryšták,
zastoupenou Mgr. Liborem Sovadinou,
ředitelem školy, a pí Sylvií Gálíkovou –
vedení aerobiku; pí Dagmar Staňkovou
– cvičení pro ženy; pí Evou Janíčkovou
– kondiční gymnastika; p. Karlem Borškem – karate; pí Marií Hečkovou – taichi; ZUŠ Morava, spol. s r. o.; Základní
školou speciální a praktickou (Hrádek).
• RMF schvaluje udělení 50 ks kalendářů MF na rok 2008 p. o. ZŠF, okres Zlín,
pro propagační potřeby školy.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 20/2007/V ze dne 12. prosince 2007 (Výběr)
• RMF ukládá R. Dupalovi do 7. 1. 2008
zajistit zpřesnění výčtu pozemků určených k pronájmu za účelem zemědělské
činnosti, jejich výměru a možnosti úpravy výše ceny nájmu.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi vyzvat nájemce měst. zařízení Šenk ve Fryštáku
Horní Vsi k úhradě nespláceného dluhu.
• RMF bere na vědomí stav pohledávek
MF ke dni 31. 12. 2007 a ukládá Ing.
M. Jaškovi neprodleně vyzvat všechny
dlužníky ke zjednání nápravy, a to v termínu do 31. 12. 2007.
• RMF ukládá Mgr. Liboru Sovadinovi,
řediteli ZŠF, p. o., okres Zlín, neprodleně zajistit nápravu zjištěných nedostatků ZŠF a podat do 31. ledna 2008 písemnou zprávu o přijatých opatřeních
zástupci zřizovatele, tj. RMF.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
poskytování regionálních knihovnických
služeb v rámci regionálních funkcí mezi
MF a Krajskou knihovnou Františka Bartoše, p. o., tř. T. Bati 204, 761 60 Zlín,
IČO 70947422, zast. PhDr. Zdeňkou Friedlovou, ředitelkou, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy, tímto akceptuje

objednávku regionálních služeb ze strany KKFB, p. o., Zlín, na základě níž bude
Městká knihovna ve Fryštáku v r. 2008
vykonávat vybrané regionální funkce pro
místní knihovny Držková, Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata a Vlčková.
• RMF s odkazem na usnesení RMF č.
R 17/2007/V/7 ze dne 31. října 2007
schvaluje rozsah objemu objednávky,
a to v ceně do 7.000,- Kč dle předloženého návrhu ZUŠ (zodpovídá pí I. Plšková).
• RMF v souladu s ust. bodu č. 2 Výzvy k soutěžní nabídce č. 02/2007/Kult
ruší VŘ na akci Pořízení a implementace komplexního informačního systému
úřadu města Fryštáku z důvodu malého
počtu uchazečů a ukládá pí I. Plškové
neprodleně vypsat novu výzvu tak, aby
bylo možno vybrat dodavatele do konce
ledna 2008.
• RMF bere na vědomí předložené podklady k projektu Naučná stezka Fryšták
s tím, že RMF pověřuje Mgr. P. Pagáče
jednat s odborníky na konkrétní oblasti
ve věci zajištění některých speciﬁckých
podkladů pro projekt NSF.

• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi MF a Bc. L. Jaškovou, Fryšták, za
účelem zpracování dokumentu „Strategický rozvojový plán města Fryštáku na
období 2008 – 2013“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace vedoucích odborů Ing. M. Kasaly a Ing. M.
Jaška o fungování jejich odborů, zajištění výkonu jednotlivých agend a o koncepci dalšího možného rozvoje těchto
odborů.
• RMF souhlasí s výběrem dodavatele
kompletních PC s tiskárnami pro technické vybavení tří pracovišť Czech POINTu,
a to fu Pavel Kozojed – PK computers,
Fryšták, Jiráskova 82, 763 16 Fryšták,
a schvaluje uzavření kupní smlouvy.

Vážení čtenáři. Dovolte, abychom Vám jménem Redakční
rady Fryštáckých listů popřáli
do nového roku mnoho pevného
zdraví, štěstí, úspěchů a dobrých
zpráv.
RR FL
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S E ZN A M Z KRATEK
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

CENÍK INZERCE
soukromá i ﬁremní
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1000,- Kč
. 500,- Kč
. 250,- Kč
. 125,- Kč
. . 60,- Kč

Termíny svozu odpadu
Fryšták 2008
• SKO - Směsný komunál. odpad
Svoz 1 x 2 týdny po celý rok
4. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2.,
13. 3., 28. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5.,
22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7.,
31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9.,
9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4.
12., 18. 12.
• TO - Plasty-papír
Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně
15. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5.,
10. 6., 8. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 11.
11., 9. 12.
Svoz papíru 1x2 měsíce
30. 1., 27. 3., 28. 5., 23. 7., 24. 9.,
26. 11.
• NO - Nebezpečný odpad
22. 3., 20. 9.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, řidiči,
v době od 1. listopadu do 31. března provádí Město Fryšták, jako správce místních komunikací, zimní údržbu na základě „Plánu zimní údržby místních komunikací“.
Na významně dopravních místních komunikacích má být prováděn úklid sněhu
v celé délce a šířce. Vzhledem k neukázněnosti řidičů však není v silách pracovníků Města Fryšták zajistit tuto podmínku, neboť na komunikacích jsou v rozporu
se zákonem č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích (§ 25 odst.
3), zaparkovány osobní automobily.
Dalším místním nešvarem je parkování na chodnících, které však není povoleno
dopravním značením, a je tedy protiprávní.
Dovoluji si upozornit ty z Vás, kteří činí, jak je výše uvedeno, že jsme požádali
o spolupráci Policii České republiky, aby zajistili průjezdnost místních komunikací
na území města Fryštáku.
Ing. Miloslav KASALA
ved. odb. správy majetku města

ZPRÁVA
o činnosti komise pro školství mládež a tělovýchovu
v roce 2007
Rada města Fryštáku zřídila komisi pro školství, mládež a tělovýchovu jako svůj
poradní a iniciativní orgán. Do komise jmenovala předsedu Mgr. Petra Pagáče a členy
Mgr. Urbánka Bohumíra, Mgr. Komárka Jana, Mgr. Sovadinu Libora, Bc. Ševelovou
Marcelu, Bc. Adamíka Jiřího ml. a p. Vaculu Milana. KŠMT si stanovila následující
hlavní úkoly na volební období: 1/ na základě podnětů občanů, škol, organizací, požadavků rady hodnotit, navrhovat a doporučovat RMF řešení; 2/ pravidelně, alespoň
jednou ročně jednat s řediteli ZŠ, MŠ, DIS a Hrádek, se zástupci jednotlivých organizací sdružujících děti a mládež a o těchto jednáních radu informovat; 3/ podporovat dobudování sportovišť a sportovních areálů jako přirozeného místa setkávání
mládeže a spoluobčanů. Zpráva z uplynulého období: KŠMT se v roce 2007 sešla 6
krát. Doporučila radě ke schválení výroční zprávu Základní školy Fryšták za rok 2006
a po projednání s ředitelem školy Mgr. Sovadinou doporučila radě schválit návrh p.
Libora Mikla vyproﬁlovat základní školu na školu s rozšířenou výukou hudební výchovy, popř. s rozšířenou výukou uměleckých předmětů /dramatická, výtvarná výchova,
loutkoherectví apod./. Mgr. Komárek přiblížil komisi projekt spoluﬁnancovaný Evropským sociálním fondem „Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí“ (tj. rozvoj individuálních hodnot, postojů a schopností důležitých pro osobní růst a uplatnění člověka
ve společnosti). V tomto projektu jsou zapojeni také žáci a pedagogové 2.stupně
ZŠF. Předložil také průběžnou zprávu o realizaci projektu nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež DISklubu Fryšták, jehož cílovou skupinou jsou místní děti a mládež ve
věku 9-18 let. Předseda komise navštívil ředitele ZŠ, MŠ, DIS a také místní organizace TJ, skauty a cyklisty zaměřené na sjezd na horských kolech. Ze všech těchto
jednání vyplývá zcela jednoznačně, že město musí podporovat všechny organizace,
které s dětmi a mládeží aktivně a dlouhodobě pracují, reagují na jejich poptávku po
volnočasových činnostech, nabízejí jim vedení a své zázemí. Rada zadala předsedovi
komise Mgr. Pagáčovi zpracovat zadání na vytvoření naučné stezky ve Fryštáku a jeho
okolí v návaznosti na Mikroregion lukovské podhradí. Od září probíhá sběr námětů,
informací a podkladů tak, abychom vytvořili základ, který bude možné dále rozšiřovat
a začlenit ho do informačního systému výše uvedeného Mikroregionu.
Děkuji za spolupráci, připomínky a náměty všem, kterým leží na srdci nejen školství, mládež a tělovýchova, ale i „obyčejné“ soužití nás všech ve Fryštáku.
Pevné zdraví a osobní úspěchy v roce 2008 Vám přeje i za členy KŠMT
Petr Pagáč

POZVÁNKA
Starší čísla Fryštáckých listů
Na oddělení kultury MěÚ ve Fryštáku Vám jednotlivé výtisky starších čísel poskytneme (do vyčerpání zásob)
zdarma.
-IP-
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Občanské sdružení Klub důchodců Fryšták zve všechny své členy, případně
i další zájemce na BESEDU O AUSTRÁLII,
která se uskuteční v pondělí 21. ledna 2008 v jídelně Penzionu Fryšták.
Začátek v 17 hodin.
Srdečně zvou členové rady klubu.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2008

Město Fryšták jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA FRYŠTÁK
Rada Města Fryšták ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2001 Sb., o obcích,
v platném znění, schválila tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen Řád) dne 17. 12.
2007 pod číslem usnesení R 21/2007/V/2, a to ve smyslu zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, v platném znění.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád se vydává na základě zákona č.
256/2001 Sb. v platném znění po předchozím souhlasu Krajského úřadu Zlínského
kraje ze dne 17. 12. 2007, vydaného pod
č.j.: 826446/2007.
2. Provozovatelem veřejného pohřebiště
je Město Fryšták, IČ: 00283916, se sídlem:
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, zastoupené
starostou města.
3. Správcem veřejného pohřebiště
v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č.
256/2001 Sb. je odbor správy majetku
města, MěÚ Fryšták, nám. Míru 43, 763
16 Fryšták, prostřednictvím Ing. Vladimíry
Doleželové (tel. 577 911 221), která pro
vyřizování správních agend má vymezeny
úřední hodiny ve dnech Po a St v době 7.00
– 11.30 a 12.00 – 17.00 (ostatní pracovní
dny dle potřeby).
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
1. Provozní doba veřejného pohřebiště,
umístěného na parcele parc. č. 112/1 a
112/2 v k. ú. Fryšták,
n e n í o m e z e n a.
Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni
zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního
cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče
zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné
a psychotropní látky, odhazovat odpadky
mimo nádob k tomu určených a používat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným
účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup
podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na
jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Přístup na pohřebiště nebo do jeho
části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu
omezit nebo zakázat.
6. Ukládání nádob, nářadí a jiných před-

mětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
7. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku
požáru. V odůvodněných případech může
správce pohřebiště používání otevřeného
ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
8. Z hygienických důvodů není dovoleno
v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena
k provozním účelům správce pohřebiště a
na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno
odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
9. Odpadky je nutno ukládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno
třídění odpadu, tato opatření respektovat.
10. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené
správcem pohřebiště, včetně nové výsadby
zeleně, bez jeho souhlasu.
11. Pořádání pietních a vzpomínkových
akci na pohřebišti je možné se souhlasem
správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č.
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů).
12. Na pohřebišti je povoleno provádět
jakékoli práce pouze v takovém rozsahu
a takovým způsobem, který stanoví tento
řád.
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti
provádí správce pohřebiště.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště zajišťuje zejména
následující služby:
a) pronájem hrobových míst,
b) pohřbívání,
c) provádění exhumací,
d) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
e) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků,
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
g) správu a údržbu pohřebiště včetně
komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
h) zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
ch) zajišťování likvidace odpadu

Článek 5
Povinnosti a činnosti správce pohřebiště
1. Provozovat pohřebiště v souladu se
zákonem, tímto zveřejněným Řádem veřejného pohřebiště a zvláštními právními předpisy (např. zákonem o odpadech, zákonem
o ochraně osobních údajů apod.).
2. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ust § 21
odst.1 zákona č. 256/2001 Sb.
3. Předat potenciálnímu nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené a číselně označené hrobové místo.
4. Hrobová místa zřizovat a připravovat
k pronájmu tak, aby vznikaly ucelené řady,
oddíly nebo skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů (není povolen
nárok na individuelní umístění mimo vymezený prostor).
5. Po dohodě s nájemcem umožnit zřízení hrobu nebo hrobky za podmínek uvedených v Čl. 9.
6. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit
přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo
hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy
je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý
provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště
- v takovém případě je omezení přístupu ke
hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou
správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je
správce pohřebiště povinen hrobové místo
uvést do původního stavu.
7. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na
pohřebišti, provádět údržbu cest a společných zařízení.
8. Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při
užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu
s ustanoveními Článku 9. Před zahájením
prací si vyžádat písemný souhlas správce
pohřebiště a řídit se při provádění prací
jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu,
půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením
jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště
o její technické převzetí a řídit se pokyny
vydanými správcem pohřebiště k trvalému
užívání hrobky.
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2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a násl. způsobem:
Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do
hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
Zajistit, aby plocha hrobového místa
nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa
a hrobového zařízení na vlastní náklady tak,
aby jejich stav nebránil užívání hrobových
míst ostatních nájemců a dalších osob.
Odstranit včas znehodnocené květinové
a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled
pohřebiště.
Neprodleně zajistit opravy hrobového
zařízení, pokud je narušena jeho stabilita,
a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek
dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní,
je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat
pouze se souhlasem správce pohřebiště,
který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději
do dne ukončení nájmu hrobového místa,
odstranění hrobového zařízení včetně uren,
jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst.
9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem
obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho
části.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je
v souladu s článkem 7.
Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a
hrobek ukládat pouze hrobník, jiná osoba
jen se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených
se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné
uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení
musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození
a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu
musí být víko rakve pevně a trvale spojeno
šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí
době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. ne-
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smí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně;
výplň rakví může být pouze z materiálů, jako
dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické
látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno
použít rakve s maximálními rozměry 2,15
x 0,85 m, a to
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů
dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky
uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské
hygienické stanice.
Článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 13 let.
Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
Základy musí odpovídat půdorysným
rozměrům díla a hloubce základové spáry,
která činí 600 mm.
Základy památníků a náhrobků musí být
zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti,
např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
Přední a zadní rámy hrobu musí být
v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi
sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
Hloubka výkopu musí odpovídat počtu
uvažovaných uložených rakví (maximálně
však 260 cm).
Stěny musí být vybudovány z porézních
materiálů (např. cihly), pokud bude použit
litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
Stěny hrobky z porézních materiálů
musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití
litého betonu nejméně 15 cm, a musí být
izolovány přizdívkou, včetně impregnačních
nátěrů.
Dno hrobky může být bez betonového
pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě,
že bude dno vybetonováno, musí být zřízen
trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a
hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
Zdivo musí být umístěno na betonovém
základě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky.
Do stěn hrobky musí být zabudovány
vstupní otvory s madly.
Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opat-

řeny antikorozními nátěry a jejich stav musí
být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
Zastropení hrobky je nutné provést tak,
aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor
a vlastní světlost hrobky musí být nejméně
220 cm (podle velikosti rakví).
Na zastropení a uzavření hrobky musí
být použity železobetonové překlady, jejich
spáry zality betonem a povrch zaizolován.
Na zastropení je nutno použít 20 cm
zeminy sloužící jako pachová zátka nebo
umístit krycí desku neprodyšně uzavírající
hrobku, se spárami vytmelenými trvalými
tmely.
Nosnost stropu musí být nejméně 100
kg na 1 m2.
Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů
musí být postaveno mimo hlavní konstrukci
hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém
souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu
osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí
staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů
a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může
pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení
v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením
hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti a místa a
omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací
a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
6. Po ukončení prací na pohřebišti je
nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
Článek 10
Účinnost
Řád veřejného pohřebiště ve Fryštáku,
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ve Fryštáku 17. 12. 2007

Radomír Dupal
místostarosta města Fryštáku
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města Fryštáku
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2008

Opatření k zabránění nelegálních dovozů odpadů.
V souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru byl Krajský úřad Zlínského kraje požádán ministerstvem životního prostředí o spolupráci.
Česká republika se k Schengenskému prostoru připojí 21. 12. 2007. Tato skutečnost znamená změnu kontroly na státních hranicích a s tím spojené riziko nepovolených přeprav a dovozů odpadů. Vzhledem ke zkušenostem, zejména z přelomu
let 2005/2006, kdy bylo období kolem Vánočních svátků z hlediska nelegálních
dovozů odpadů značně kritické, je nezbytné tomuto problému nyní věnovat zvýšenou
pozornost. Na základě jednání, které proběhlo na MŽP, bude posílena kontrola a to
jak ze strany Celní správy ČR, tak i ČIŽP a krajských úřadů. Jako nezbytné se však
jeví zapojení obcí do této problematiky. Obce jsou zodpovědné za veřejný pořádek,
čistotu a ochranu životního prostředí v obcích a dle § 80 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, vykonávají
veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství. Zároveň jsou zásadním a klíčovým článkem při odhalování případného nedovoleného shromažďování odpadů díky
detailní znalosti prostředí.
Proto Vás chceme požádat, abyste v období od 21. 12. 2007 do 31. 3. 2008
věnovali zvýšenou pozornost nezvyklému pohybu vozidel v obcích a jejich okolí.
Dále pak apelujeme na provádění pravidelných kontrol opuštěných průmyslových a
zemědělských areálů nebo jiných větších objektů, které leží stranou pozornosti na
Vašem katastrálním území. V případě podezření na nelegální shromažďování a dovoz
odpadů ze zahraničí můžete kontaktovat buď Českou inspekci životního prostředí,
oblastní inspektorát Brno (tel. 545 545 111 nebo havarijní linka 731 405 100),Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství nebo přímo Ministerstvo životního prostředí, oddělení přeshraničního pohybu odpadů (tel. 267 122
014 nebo 267 122 031). Zároveň je nutno informovat Celní správu ČR a v případě
nutnosti okamžitého zásahu volat Policii ČR.
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru Životního prostředí a zemědělství ZK

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění zápis dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne dne:
5. února 2008 od 13.00 do 17.00 hodin (úterý)
v prostorách Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku.)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz rodiče
- rodný list dítěte
- údaje o zaměstnání rodičů a telefon druhého rodiče.
Upozornění:
Zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě k zápisu do l. třídy
základní školy. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. (Školský zákon 561/2004 Sb.)

Czech POINT
ve Fryštáku
Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
je vládním projektem. Jeho cílem je
poskytovat občanům ověřené výpisy
z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan
musel navštívit několik různých úřadů
státní správy. V současné době mohou občané pomocí Czech POINTU
získat výpisy ze tří centrálních registrů - obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí. Od 1. ledna 2008 poskytují výpisy
také všechny matriční úřady.
Ve správním obvodu s rozšířenou
působností Zlín budou poskytovat
Czech POINT matriční obce Fryšták,
Lukov, Kašava, Mysločovice a Velký Ořechov. Z vlastního rozhodnutí
se zatím k projektu připojily i obce
Hvozdná a Ostrata. Výpisy budou
vydávat i nadále notáři, Česká pošta, s.p. a Hospodářská komora. Od
Nového roku bude dalším výdejovým
místem též Krajský úřad Zlín.
Výdejovým místem na MěÚ ve
Fryštáku bude kancelář p. Ivany Plškové, dveře č. 305, p. Dany Konečné, dv. č. 208, a p. Věry Holíkové,
dv. č. 217.
Za výdej zmiňovaných výpisů je,
podle platné legislativy, stanoven
správní poplatek 100 Kč za první
stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.
-ip-

Klub maminek
Program na leden 2008
8. 1.

Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták
15. 1.

Sdělení JMP a.s. Brno
Sdělujeme Vám, že v měsíci lednu
2008 bude probíhat kontrola těsnosti plynárenského zařízení.
Pracovníci JMP a.s. Brno - RC
Uh. Hradiště se proto budou pohybovat ve Fryštáku.

Děkujeme za pochopení
ve věci termínu distribuce
tohoto čísla
Fryštáckých listů
v souvislosti
s vánočními svátky.
RR FL

22. 1.
29. 1.

Rozjezd po Novém roce – říkanky a písničky s dětmi
Pochopení chování dítěte –
společné zamyšlení
Ekologické pleny – možná alternativa
Navštíví nás kosmetička

Každé úterý od 16:00 hodin cvičíme
v tělocvičně ZŠ se Sedmikráskem – cvičení pro maminky s malými dětmi s sebou přezůvky a pohodlný oděv, vstup ze
školního dvora – kočárky lze umístit dovnitř, předplatné: 200 Kč / půl roku.
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M AT E ŘS K Á

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

Adventní čas v MŠ
Přijelo k nám divadlo
Mikulášská nadílka
Na sokolovně
Vánoční tvoření s rodiči

ODPOLEDNÍ ČERTOVINY V KNIHOVNĚ
...prožily děti ze školní družiny na
prahu adventu a pábení mikulášského spolu s paní knihovnicí a kronikářem města (převlečenými za čertíky)
v knihovně, kde vyslechli pohádky a vyprávění nejen o čertech i mikulášských
tradicích v minulosti.
Chlapci a děvčata si prohlédli ukázky
českých pohádek i nových dětských knih
s ilustracemi čertů všeho druhu. Luciper
– pan kronikář Zapletal - zavzpomínal na
krásné okamžiky z dětství, kdy očekávání příchodu Mikuláše a jeho družiny bylo
spojeno s „posouzením“ našeho celoročního chování a počínání. Odměnu
v podobě dárků jsme si coby dítka museli zasloužit. Za Mikuláše, čerta, anděla, smrticu a žida chodili vesměs dospělí, rodiče, sousedé či odrostlejší mládež,
nikoli pokuřující či popíjející děti školou
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povinné... I advent byl prožíván vroucněji
a čas Vánoc uprostřed zasněžených plání, ticha a souznění duší lidí dobré vůle
byl něčím úžasným, nádherným, co i sebelepší efekty a „dary“ či mailová a esemesková „blahopřání“ nikdy nenahradí.

Pokusme se aspoň na chvíli uprostřed tohoto konzumního blázince zastavit, zahodit faleš, celoroční starosti a
vrátit se k pramenům vody živé - pravému poselství betlémskému.
-AZFRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2008

Z Á K L AD N Í

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

Pěvecká soutěž

„Už je tu zas, adventní čas!“
Bylo motto dalšího tvořivého odpoledne v naší ŠD. Uskutečnilo se ve čtvrtek
6. prosince 2007. Pro navození předvánoční atmosféry si děti obou oddělení připravily několik básniček, písniček a koled. Za pomoci rodičů a vychovatelek si děti
vytvořily vánoční svícen, několik papírových ozdob na stromeček a vystřihovánky na
výzdobu oken. Všechny děti si své originální výtvory s radostí odnášely domů.
Vychovatelky ŠD

Ve středu 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, se v prostoru městského kinosálu uskutečnila
pěvecká soutěž Zlatý slavík, které se
zúčastnilo 30 žáků 1. stupně. Žáci si
pod vedením třídních učitelek připravili písně lidové, folkové i moderní.
Na klavír většinu z nich doprovodila
paní učitelka P. Dračková. Soutěžící
přišli podpořit jejich rodiče, prarodiče, ale také spolužáci z jednotlivých
tříd a společně jako publikum vytvořili
nezapomenutelnou atmosféru.
Soutěž zahájili naši nejmladší, po
nich vystoupili žáci druhých a třetích
ročníků. Následovala krátká přestávka, kterou zpestřili J. Jasenský hrou
na klavír, E. Němcová hrou na housle
a J. Skaličková s M. Odstrčilem hrou
na ﬂétnu. Po přestávce pokračovali
ve zpěvu žáci čtvrtých a pátých tříd.
Veselou tečkou za pěveckým kláním
byly Zprávičky za světa v podání Jana
Kočendy a Pavla Nášela ze VI. B.
Strach z vystoupení před publikem nakonec všichni dobře zvládli
a porotě připadl nelehký úkol vybrat
v jednotlivých ročnících tři nejlepší.
E. Galíková, H. Uhříková
Výsledky soutěže
I. ročník: 1. K. Kočendová, 2. M. Šimurda, 3. H. Vicherková
II. ročník: 1. J. Kočenda, 2. O. Stavjaník, 3. E. Kamenářová
III. ročník: 1. M. Hvozdenská, 2. M.
Odstrčil, 3. J. Skaličková
IV. ročník: 1. E. Halaštová, 2. K. Odstrčilová, 3. L. Vašendová a M. Novák
V. ročník: 1. E. Němcová, 2. K. Bačůvková, 3. J. Bařinka
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Z P R ÁVY

Z

L U KOVEČ K A

Ve sportovním duchu!

V sobotu 8. prosince 2007 proběhl v naší obci v hospůdce U Hřiba turnaj
v pink pongu.

Zúčastnilo se více soutěžících, než
jsme očekávali. Všichni byli amatérští
hráči, kteří si přišli zahrát jen tak pro radost. Ale turnaj to byl výtečný. Někteří
předváděli krásné hry a míčky. Nebyly
vypsány žádné kategorie. Hráli muži,
ženy, mladí, starší, zkrátka každý s každým. Ale právě o to byl turnaj zajímavější. Kouzelné byly zápasy, např. když hrál
důchodce s mladou slečnou. Konečné
výsledky ale mluvily samy za sebe.
Na prvním místě se umístnil Karel
Katauer (nar. 1942), druhé místo obsadil Stanislav Výskala (nar. 1972)
a třetí místo obsadila Simona Mamicová (nar. 1984).
Potlesk a obdiv patří všem zúčastněným. Zápasy byly překrásné a povzbuzování muselo být slyšet hodně daleko.
Chvála také patří našim hospodským, kteří takovou akci uspořádali
a postarali se o její velmi zdařilý průběh.
Popelářová Hana

Žádné válení, samé sportování...
Turnaj ve stolním tenise nebyl jediným sportem, kterým se lukovečtí
obyvatelé zabývali v době svátků.
Tradičního Štěpánského výšlapu na
sv. Hostýn se zúčastnilo 46 nad-

šenců turistiky. Jako mávnutím proutku jsme se ocitli v pohádce Dědy Mráze
a opravdu ta nádhera obalených stromů nás doprovázela na každém kroku. A když
si k tomu každý dopřál něco málo na posilněnou, co jiného dodat než to, že se
vydařil skvělý výšlap!
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Do třetice nechyběl Silvestrovský zápas v hokeji.
Sestava mladých zástupců mužů proti starým kmetům zaručovala skvělou podívanou. Mladí borci měli
docela hodně natrénováno, ale to zapálení a nadšení starších a pokročilých bojovníků, to bylo něco!
Někteří stáli na bruslích po dvaceti letech, ale drželi
se. Pravda, někdo hokejky, někdo lavičky a někdo
podpíral branku, ale za odvahu si zaslouží „ 100 bodou“!

SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info, T.: 604 956 114

PŘEDVEDENÍ ZBOŽÍ V OBCHODĚ

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé
a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů.
Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku
2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

PIKTOGRAMY NESMÍ NA OBUVI
CHYBĚT

DOTAZ: Zakoupila jsem v obchodě
vánoční osvětlení, které mi odmítli na
místě vyzkoušet. Jako důvod uvedli 5ti
denní lhůtu, ve které mám nárok na výměnu.Vzhledem k tomu, že bydlím cca.
20 km od obchodního domu přijde mi to
jako dost špatný vtip. Má supermarket
na tento způsob jednání právo? Děkuji.

Je bota kožená nebo není? Takový
problém občas řeší spotřebitelé a nevědí si rady, i když existuje dobré vodítko
– symboly, udávající, z jakého materiálu
byl vyroben svršek, podšívka či podrážka obuvi. Jenže tyto symboly spotřebitelé někdy na botách nenajdou.

ODPOVĚĎ: Dle §616 odst. 2 občanského zákoníku má kupující právo, připouští-li to povaha věci, aby byla tato
věc před ním překontrolována, nebo aby
její činnost mu byla předvedena.
U některých věcí to z jejich povahy
není možné, např. předvedení myčky na
nádobí, případně sekačky na trávu.
Vánoční osvětlení, které v podstatě
stačí strčit do zásuvky, ale rozhodně
předvedení umožňuje a měla jste na něj
plné právo. Obchod se tedy nezachoval
správně. Mějte hezké vánoce a dobrý
nový rok.

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů
během podzimních měsíců provedlo
průzkum dodržování informačních povinností prodejců při prodeji obuvi. Po
celé republice pracovníci SOS kontrolovali malé i velké prodejny, aby prověřili,
zda zákon o ochraně spotřebitele, který
tuto povinnost ukládá, prodejci plní.
„Na některých místech se naši
pracovníci skutečně setkali s tím, že
symboly na botách chybějí, někde se
prodavačky vymlouvaly, že stačí, když
jsou symboly na krabici. Nemají pravdu,
protože obal není součástí výrobku. Pro-

dávající je povinen zajistit, aby piktogramy byly na jednom půlpáru obuvi, jinak
porušuje zákon, připomíná mluvčí SOS
Ivana Picková.
Sdružení obrany spotřebitelů na základě svých zjištění dalo podnět České
obchodní inspekci, aby prověřila ty obchody, kde pracovníci SOS zjistili pochybení. ČOI provedla kontrolu a zjistila ve
dvou prodejnách v Ostravě, že prodávající zákonné povinnosti opravdu neplní.
ČOI zakázala v těchto obchodech
prodej obuvi v celkové hodnotě 148 295
Kč. S prodejnami vede ČOI, jak informovala, správní řízení kvůli zjištěným nedostatkům.
Bez ohledu na přítomné piktogramy,
které vypovídají pouze o materiálovém
složení, by se spotřebitelé měli ve vlastním zájmu ptát prodejců na materiálové
složení i na způsob ošetřování a údržby
obuvi. Hlavně by si však měl zákazník
pořádně rozmyslet k jakému účelu obuv
kupuje.
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Včelařská výstava po dvaceti letech
Svátek sv. Ambrože je 7. prosinec a to je den, kdy podle staré tradice není
dovolena žádná práce související se včelami, povoluje se pouze včelařské besedování při popíjení medoviny.
Poslední víkend v listopadu pořádala
ZO ČSV Fryšták kurz pečení medového
pečiva pod vedením zkušené učitelky
Marie Bajzové z Lidečka. V páteční části
svým krásným nářečím všem účastníkům udělila rady, jak správně připravit
těsto na perníky, jaké suroviny jsou nejlepší, jak vysoko vyválet plát na vykrajování perníčků a jak správně je upéct.
V sobotu účastníci obdrželi nakopírovaný materiál s recepty i mustrem, jak
upečené perníčky nazdobit. Možné techniky nám ukázala Janka, vnučka paní
učitelky. Mohli jsme jen závidět lehkost,
s jakou na perníčky kreslila různé motivy. Ozdobené perníčky jsme v neděli
zabalili a připravili k prodeji.
Letošní 95. výročí založení Včelařského spolku ve Fryštáku jsme si připomněli včelařskou výstavou v příjemném
sálu DISu. Navázat na předchozí výstavy
nebylo lehké, chyběly zkušenosti i rady
moudrých, neboť poslední včelařská výstava se konala v pekle Sokolovny před
dvaceti lety, v roce 1987.
Pátek 7. prosince patřil především
dětem z místní školky i školy. Zkušení
včelaři jim ukázali, nejen jak a kde včelička žije, ale i jak pracuje a čím je pro
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nás přínosem. Děti nejvíce okouzlily živé
včelky ve skleněném úlku a také promítaná pohádka od Zdeňka Milera „Jak
dostalo štěňátko chuť na med“. V sobotu a neděli nás některé navštívily opět
i s celou rodinou. Velké pozornosti se
těšily kroniky spolku, v nichž se snažil
každý najít zmínku o svých předcích-včelařích. Obdiv návštěvníků výstavy sklidily
nejen perníčky z kurzu pečení medového pečiva či fotky z života spolku, ale i
nádherné obrázky včeliček a úlů, které
nakreslili pro včelařskou soutěž žáci 1.
stupně ZŠ Fryšták. Hlasovat pro nejhezčí výtvarné dílo nebylo vůbec jednoduché a ocenění by si určitě zasloužili
všichni jejich autoři. Všem, kteří svým
obrázkem přispěli ke krásné výzdobě,
moc děkujeme. Nejlepší převzali v pátek 14. prosince od zástupců včelařů,
předsedy ing. R. Modlitby a jednatelky
Mgr. J. Hrabíkové perníkové odměny. Absolutním vítězem s 149 body se stala
Alžběta Krajčová, která získala velkou
chaloupku. Dále jsme v každém ročníku
ocenili tři nejlepší a zvláštní cenu za kolektivní dílo obdržela třída 4B (perníkový
talíř plný perníčků).

Nejen zdobené perníčky, ale i prodej
medu či medoviny, ﬁgurky z včelího vosku byly lákadlem pro návštěvníky výstavy
nebo letošních Vánočních trhů.
Váš úsměv a spokojenost při odchodu domů z výstavy byly nejhezčím poděkováním pořadatelům i všem včelařům
za jejich práci pro přírodu a naše životní
prostředí. O tom, že se včelám a včelařům ve Fryštáku dobře daří, svědčí i vynikající výsledky v okresní soutěži „O nejlepší med roku 2007“ pořádaný zlínskou
organizací , kde med z Vítové př. Dofka
a př. Hrabíkové převálcoval konkurenci
na celé čáře a zvítězil ve třech ze čtyř
kategorií.
Za všechny včelaře
Mgr. Jana Hrabíková
jednatelka ZO ČSV Fryšták
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Perník z Nasavrk
(na ﬁgurky, chaloupky, …)
1 kg hladké mouky, 30 dkg mletého
cukru, 20 dkg medu, 10 dkg tuku
Hera, 2 dkg sody, 6 vajec, 1 polévková lžíce koření
Med + tuk opatrně rozpustíme na
ohni, přimícháme k vejcím, cukru a
koření, nakonec přidáváme mouku
se sodou. Těsto necháme přes noc
odpočinout, druhý den vykrajujeme a
pečeme.
Poleva:
1 bílek, 1 lžíce Solamylu, pár kapek
octu nebo citronu, 14-18 dkg cukru
moučky (několikrát proseté).

Maminčina perníková
kolečka
Rady paní učitelky pečení medového
pečiva Marie Bajzové z Lidečka:
Mouku i cukr k přípravě těsta prosejeme. Při dávkování koření se řídíme
vlastní chutí, některé druhy koření, např.
kardamon, koriandr, nové koření a hřebíček dávkujeme zvlášť opatrně (mají
výraznější chuť). Utlučené koření také
prosejeme.
Sodu nebo kypřící prášek dáváme až
do vychladlé směsi.
Při vyvalování nemícháme již do těsta
zbytečně mouku (nerovnoměrně vmíchaná mouka vytváří na perníku puchýřky),
proto se snažíme již před odležením připravit těsto žádané tuhosti.
Vykrojené tvary pokládáme na plech
potřený rozpuštěným tukem. Při pečení
zbytečně neotvírat troubu, aby perník
„nespadl“. Pečeme při středních teplotách. Po upečení potíráme dobře rozšlehaným vajíčkem a dáme na pár sekund
do trouby ještě zapéct.

70 dkg hladké mouky, 40 dkg mletého cukru, 4 celá vejce, 14 dkg tekutého medu, 1 dkg jedlé sody, 1 lžička
mleté skořice, půl lžičky perníkového
koření
Cukr, vejce, všechno koření a sodu
třeme v míse půl hodiny. Přidáme
med, po částech mouku, dobře propracujeme a přikryté utěrkou necháme v chladu přes noc odpočinout.
Vykrajujeme kolečka – síla asi 5 mm.
Vychladlá upečená kolečka natřeme
po vrchní straně povidly a polijeme
čokoládovou polevou.

Výsledky výtvarné včelařské soutěže:
1. třídy

2. třídy

1. Komendová Kateřina 1A – motýlek (111 bodů)
2. Mikesková Tereza 1B – zvoneček (49 b)
3. Hanačíková Vendula 1B – malá panenka (19 b)
1. Kamenářová Kristýna 2A – motýlek (106 bodů)
2. Hřebíčková Eliška 2A – košíček (88 b)
3. Diežka Jakub 2A – srdíčko (74 b)
3. třídy
1. Ševčíková Izabela 3A
– koníček (123 bodů)
2. Hrabal Ondra 3B – rybička (67 b)
3. Červenka Martin 3B – srdíčko (17 b)
4. třídy
1. Šmachová Kristýna 4A
– koníček (108 bodů)
2. Gregor Radek 4A
– zdobené kolečko (97 b)
3. Truhlář Jonáš 4A – srdíčko (93 b)
5. třídy
1. Alžběta Krajčová 5B
– absolutní vítěz
– perníková chaloupka (149 b)
2. Štefanigová Nela 5A
– papučka (130 b)
3. Doležal Martin 5B
– malované kolečko (127 b)
4. Bačůvková Kristýna 5B
– panenka (123 b)
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Roste den – roste mráz
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je svým obsahem téměř totožný s
vánočním svátkem Narození Páně. Svátek „Tří králů“ klade ale důraz na něco trochu
jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni,
kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti
z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli.
Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli
o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů
přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u
nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech
králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
„Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.

Co bylo

Co bude

Měsíc prosinec jsme otevřeli dvěma
duchovními obnovami. První byla naše,
kterou vedl salesián Zdeněk Jančařík,
který je zaměstnán v nakladatelství
Portál jako šéfredaktor a tu druhou, pro
Centrum pro rodinu a sociální péči ve
Zlíně, měl P. Emil Matušů.
Zahájili jsme tedy advent jak se patří.
Listopad byl ve znamení velkých a týdenních akcí, kdežto prosinec měl oproti jiným létům hektický závěr: přijelo 7 tříd,
proběhl velký seminář v rámci našeho
projektu Interaktivní rozvoj klíčových
kompetencí, který je spoluﬁnancován
evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Zavítalo
k nám i občanské sdružení AUGUSTO
z Brna se svou divadelní dílnou Každý
člověk má v sobě umělce. Toto všechno
jsme stihli za necelé tři týdny. A to nepočítám výstavu včelařů a besídku z Hrádku. A samozřejmě nesmím vynechat Disácký stánek s punčem a staříčkovými
plackami na Mikulášských trzích.

11. - 13. ledna 2008
Maximalisti – „zimní cesta“
„Jen ten kdo mrzl ve tmě na dně údolí,
dokáže ocenit slunce na vrcholcích.“
O co jde: setkání, zážitek, risk, mráz,
přátelství, odvaha, lidi, příroda, touha,
slunce, cesta....
Akce určena všem těm kdo chtějí jít
dál než je obvyklé, pro ty kdo chtějí poznat sebe, ty druhé případně Boha pokud existuje.
Akce pro Vás – pro Maximalisty.
„Každý musí zemřít, ale málokdo žije“
(Wiliam Wallace, statečné srdce)
Vede: Sač, Pavel Kosmák a spol.

Nezapomeňte přijít na 8. disácký
ples, který je andělský!!!

18. ledna 2008 v 19. hodin
U2 - Chicago
Poslouchej mě
Potřebuji, abys věděl
Že na to nemusíš být sám
6. díl pořadu o legendární irské skupině
Vede: Jiří Dědek Fliedr
25. – 27. ledna 2008
Dech a hlas
To první, co každý z nás učinil na tomto světě, byl nádech. A tento nádech byl
následně doprovozen křikem.
Co dýcháme a jak? Proč je dobré si
občas uvědomovat proudění dechu?
A jak mluvíme? Proč mi ti druzí nerozumí? Vždyť mluvíme stejnou řečí.
Přijeďte za námi strávit víkend plný dechových a hlasových cvičení a her sama
se sebou. Na víkend plný experimentů,
odpočinku, energie, sebepoznání, dýchání, pokřikování, pobroukávání...
Vede: Mirka Knedlová
31. ledna – 3. února 2008
Přechod Nízkých Tater
„... a problémy, které vás tíží, se zdají
být malicherné v podmínkách, kdy často
jde do tuhého...“ ( polárník M. Jašek)
Zimní přechod Nízkých Tater na sněžnicích. Tři dny a tři noci v prostředí, které
tě prověří! Pravděpodobně půjde o „tuhého“ vlastně do tuhého.
Vede: Pavel Kosmák

12. ledna 2008
DISácký ples
Žena řekla: „Bude ples!“
Muž: „Na záda mi vlez.“
Žena na to: „Jaký děs.“
A dodává: „Ide celá ves.“
Ale DISples – ten je jiný, aj pro chlapy z mé dědiny. Přijďte rádi, všichni vás
uvidíme... Vlastně... Přijďte všichni, rádi
vás uvidíme... ajajaj... i tombole se
s vámi podivíme.
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placená inzerce

Přijďte si zacvičit
a formovat svou postavu
se Silvií Galíkovou
***
Cvičení je zaměřené na problematické
partie - břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí následuje posilování
a závěr hodiny tvoří strečink.

VHODNÉ PRO VŠECHNY!
Mistryně světa
ve sportovním aerobiku
Silvie Galíková

Ohlédnutí za rokem 2007 na Hrádku…
Tento příspěvek do Fryštackých listů píšeme ve dnech, kdy vrcholí velká příprava
na naši vánoční besídku, která tradičně uvádí vánoční dobu na Hrádku. Před Štědrým dnem se ještě rozejdeme po Fryštáku, abychom alespoň některým z vás předali
vánoční přání, které je zároveň malým poděkováním za vaši velkou přízeň.
Dovolte nám ještě krátké ohlédnutí za posledními měsíci končícího roku. Rozšířili
jsme nabídku terapií pro všechny naše uživatele, nakoupili jsme nové pomůcky a tak
práce v terapeutické dílně nám jde pěkně od ruky. Od listopadu pilně nacvičujeme
na vánoční besídku, ale
našli jsme si i čas na hezké divadelní představení
ve Zlíně. Veselá pohádka
„Červená karkulka“ plná
písniček a legrace se našim divákům líbila.
Naši sportovci jezdili
na výlety na kolech, pravidelně se tužili ve zlínském
bazénu a hlavně pilovali
formu na jeden z vrcholů
sportovního roku mistrovství republiky ve stolním
tenise v Hradci Králové.
Na tento velký turnaj se
kvaliﬁkovala Alenka Hoždorová a s velkou radostí se vracela po soutěži domů na
Hrádek. Celou soutěží prošla bez zaváhání a ve své kategorii získala zlatou medaili.
Je to výsledek její tréninkové píle a také kvalitního vedení trenérem Lubomírem Hotařem, který se stolním tenistům z Hrádku obětavě věnuje už několik let. Naši hráči
budou ještě letos startovat na vánočním turnaji ve Zlíně a věříme, že si pod stromeček nadělí i nějakou další medaili.
Na začátku prosince jsme na Hrádku
přivítali bývalého ministra práce a sociálních věcí, poslance za ČSSD Zdeňka
Škromacha. Pan poslanec si prohlédl celý
náš domov a velice rychle se spřátelil
s „hradečáky“ – kdyby bylo více času,
možná by došlo i na utkání ve stolním tenise s naší reprezentantkou.
Na konci našeho krátkého zpravodajství z Hrádku nám dovolte, abychom
poděkovali všem, kteří nám během minulého roku nejrůznějšími způsobu projevovali svou přízeň a podporu. A k tomuto poděkování připojujeme i přání všeho
nejlepšího do nového roku 2008.
ZV

Kdy?
Každé pondělí 18.00 –19.00 h
Každou středu 17.30 – 18.30 h
Kde?
Ve Fryštáku, v tělocvičně ZŠ
(vchod ze dvora)
...když máš srdce zjihlé, když máš potíže
-cvičení místo židle, hudba pomůže...
Důvodů proč přijít je ale mnohem víc.
Těším se na Vás!!!

Nově otevřená

PRODEJNA
SECONDHANDU
na Zdravotním středisku
ve Fryštáku
VÁS ZVE K NÁKUPŮM.
Otevírací doba
Po – Pá 9.00 – 11.30 hod.
a 14.00 – 16.30 hod.
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Tradiční Mikulášské setkání tai-čistů
Mikuláš přišel do Fryštáku už 1. prosince. Na ten den zorganizoval místní
oddíl tai-či TJ Sokol Fryšták druhý ročník
semináře s oblíbeným učitelem z Prahy
Ing. Janem Turneberem, který je známý
především jako osobní trenér herečky
a zpěvačky Zory Jandové, neúnavné propagátorky tai-či. Jeho profesionální úroveň je vysoce uznávána nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Ing Jan Turneber je zakladatelem Českého centra tradičních čínských cvičení v Praze, specialistou pro
čínská bojová cvičení, zástupcem ČR ve
světové federaci wu-shu a také autorem
odborných publikací o tai-či.
Tai-či je tradiční čínské bojové umění, jehož „měkká“ forma působící na fyzickou a psychickou kondici člověka si
našla své vyznavače i ve Fryštáku. Již
třetím rokem u nás působí oddíl tai-či,
který v počtu asi 20 členů vede kvaliﬁkovaná cvičitelka Marta Koudelová.
Tai-či je pohyb pro radost, pohodu,
rozvoj osobnosti, udržení či znovuzískání
fyzického i psychického zdraví, zvládání
stresových situací, prevenci civilizačních
chorob, zlepšení fyzické kondice, rekonvalescenci. Z hlediska efektů a energetického působení čistí organismus od
škodlivé energie a zbavuje organismus
energie přebytečné. Uvolňuje tělo, nepřímo tak odstraňuje psychické problémy,
agresivitu a stres.
Na Mikulášský seminář do Fryštáku
se z různých míst naší republiky sjelo
přes 50 zájemců všech věkových i výkonnostních skupin. Cílem jejich snažení bylo osvojit si dynamický čchi-kung
„LIANGONG SHIBA FA“. Jedná se o energetické cvičení, které bývá v Číně zařazováno jako součást rozcvičky.

Součástí semináře byla také beseda, v níž se zúčastnění za pomoci audiovizuální techniky seznámili se zážitky
a poznatky z letní tai-čistické výpravy do
Číny. Ing. Turneber pořádá výukové a poznávací cesty do nejlidnatější země světa každé dva roky a bere s sebou zájemce z řad svých žáků. V letošním roce se
takovéto cesty zúčastnila i Fryštačanka
Mirka Končáková. Se skupinou asi 25
tai-čistů z celé republiky absolvovala
měsíční putování po Číně, během kterého procestovala Říši středu od severu
až na jih. Jejich cesta byla zaměřená
především na poznávání skutečného života v Číně, přičemž se účastníci snažili
vyhýbat turistickým centrům a kýčovitým
atrakcím. Zavítali na místa, kam noha

turistova zatím nevkročila, ačkoliv najít
taková místa je při stále se rozvíjejícím
turistickém průmyslu stále těžší. Přivezli
si úžasné zážitky z krásných historických
památek, navštívili dosud málo známé
nádherné hory, nejsilnější dojmy v nich
však zanechala každodenní setkávání
s Číňany, o kterých máme stále velmi
malé a velmi zkreslené informace. Vyvrcholením čínského pobytu byla týdenní
výuka tai-či v posvátných taoistických
Wudangských horách v provincii Hubei.
V tomto nezapomenutelném prostředí
měli naši cvičenci možnost zacvičit si
přímo v kolébce tai-či v Chrámu purpurových oblak, na nádvoří, kde v minulosti
cvičily generace taoistických mnichů.

Ačkoliv tai-či je cvičením vycházejícím z kulturně-historických kořenů velmi vzdálené civilizace, v sobotu 1. 12.
2007 navštívila setkání tai-čistů bytost
tradičně fryštácká – Mikuláš. K velkému
překvapení všech účastníků byl každý
obdarován malým dárkem a odvážel si
s ním do různých koutů republiky i kousek příjemné pohody, přátelské atmosféry, radosti a úsměvů. Oddíl tai-či TJ
Sokol Fryšták udělal pro zviditelnění našeho města velký kus práce. Jsme přesvědčeni, že při dalším ročníku tai-čistického semináře se už zájemci nebudou
organizátorů ptát „kde ten Fryšták vlastně leží?“, ale pojedou najisto tam, kde
jim letos na Mikuláše bylo dobře.
Oddíl tai-či Fryšták
taiji.frystak@seznam.cz
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MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Dne 7. 12. 2007 v podvečer se
uskutečnila v multifunkčním zařízení
v obci Vítová akce „Mikulášská nadílka“.
Při čekání na Mikuláše děti strojily
vánoční stromeček, dělaly vystřihovánky.
V neposlední řadě proběhla i bohatá
tombola.
Mikuláškou nadílkou začíná krásná předvánoční nálada. Naše děti se
mnohdy nemohou dočkat onoho dne,
který je zkouškou jejich celoročního chování. Děti v sobě schovávají strach před
trestajícím Čertem, ale těší je nadílka,
kterou každý dostane, a ne jinak tomu
bylo i letos.
Plný sál dětí napovídal jemné napětí až do chvíle, kdy za dveřmi zazvonil
zvonec a zařinčel řetěz. To byla ta pravá
chvíle, aby se zlobivá dítka někde schovala. Do sálu vešel Mikuláš spolu s Čertem a jeho družinou. Mikuláš nabádal
děti k poslušnosti a úctě k rodičům, Čerti hledali neposlušné nezbedy. Po nadílce Mikuláš spolu s družinou odešel.
Tuto akci pořádal osadní výbor Vítová pod patronací MěÚ Fryšták. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci ale i našim
sponzorům.
Radomír Slováček

placená inzerce

Vážení zákazníci,
letos dojde ve Vaší vodohospodářské společnosti k velkým změnám. Společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., nejvýznamnější provozovatel vodohospodářské infrastruktury ve středomoravském regionu, a Zlínská vodárenská, a.s.,
dodavatel vodohospodářských služeb a partner obcí a měst na území okresu Zlín,
se k 1. lednu 2008 spojují do nové společnosti MORAVSKÁ VODRÁRENSKÁ, a.s.
Nově vzniklá MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se tak stává větší a silnější společností, která i nadále využívá silného zázemí největší vodárenské skupiny v České
republice – Veolia Voda. Společnost bude poskytovat komplexní služby k v oblasti
výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizovaná a čištění odpadních vod.
Zásadní důraz společnost bude kladen na spokojenost zákazníků a jim poskytované
služby.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., bude působit na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Našimi nejdůležitějšími smluvními partnery budou Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Statutární město Olomouc, Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Společnost chce být i nadále
dlouhodobým partnerem měst a obcí a průmyslových podniků ve svých oblastech
působení.
Nová společnost má 575 zaměstnanců, zásobuje 409 tis. obyvatel z Olomouckého a Zlínského kraje. Provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čističek
odpadních vod, dále zajišťuje servis pro 2 255 km vodovodních a 1 066 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, Prostějově, Uničově, Zlíně a Valašských Kloboukách. 24 hodin denně slouží pro Olomoucko
„modrá“ linka 844 744 644 a pro Zlínsko „bezplatná zelená“ linka 800 100 063.
Webové stránky společnosti jsou www.smv.cz, mailovat nám můžete na smv@smv.cz.
Dovolte mi, abych Vám jménem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
popřál mnoho zdraví, osobních úspěchů a spokojenosti do nového roku 2008.
Ing. Martin Bernard MBA
generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA
V navýšení ceny vody pro rok 2008 se promítne změna
i v daňovém systému.
Od 1. 1. 2008 dojde v souvislosti s nárůstem cen energií,
surové vody a dalších nákladů spojených s úpravou a čištění
odpadních vod ke změně ceny vodného a stočného. Zatímco
v letošním roce zaplatí většina obyvatel na Zlínsku za 1 m³ vodného a stočného 47,93 bez DPH, od nového roku bude cena za
1m³ vodného a stočného celkem 52,57 Kč bez DPH.
V souvislosti s daňovou reformou vstupující v platnost od
1. 1. 2008 zaplatí poplatníci za vodné a stočné částku 57,29
Kč neboť DPH již nebude ve výši 5 % ale 9 %.

CENA VODY PLATNÁ OD 1. 1. 2008:
(údaje v Kč/m³)
Cena bez DPH
Vodné
28,05 Kč
Stočné
24,52 Kč
Vodné + stočné
52,57 Kč
Stočné Otrokovice
35,15 Kč
Vodné + stočné Otrokovice 63,20 Kč

Cena včetně DPH
30,57 Kč
26,73 Kč
57,29 Kč
38,31 Kč
68,88 Kč

Pozn.: V roce 2008 se zvyšuje DPH na 9 %.
Více informací na: vakzlin@vakzlin.cz
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Malý svět divadel • sobota 19. 1. 2008
Dovolujeme si vám představit Malý
svět divadel 2008 - festival občanského
sdružení Z KOLA VEN. Jeho starší sourozenec, jenž už po osm sezón nezakrývá
svou fascinaci hudbou, mu přinesl do
vínku podstatnou část jména. Tak se
zrodil „Malý svět divadel“. Z mladičkého
názvu je patrno, že nejde o pouhé zmnožení téhož. Do popředí zájmu se v jeho
podání tentokrát dostává umění dramatické. Návštěvníkům se představí jak
tvůrcové dechu alternativního či experimentálního, tak i zástupci pojetí tradičního, na své si přijde publikum dětské,
mladé i dospělé. Abychom vše nebrali
příliš „dramaticky“, upomene MSD na
svého letního souputníka nezbytným hudebním kořením, do jehož realizace se
mohou zapojit i diváci.
Festival se letos koná již po čtvrté,
a tak ho neváháme označit za tradiční
akci patřící mezi ty kulturní. Jako vždy
budou naše herce, herečky i „herčátka“
nosit prkna fryštackého kinosálu. Představí se na nich soubory z celé Moravy
(např. Hvizd z Holešova, Tramtárie z Olomouce, WICCA z Ostravy) a bude se
i tančit. Diváci si mohou koupit celodenní vstupenku nebo shlédnout jen vybraná představení (jejich ceny jsou uvedeny
v programu).

Letošní Malý svět se může pochlubit novou organizací, neboť naši milí
návštěvníci nebudou muset v čase mezi
jednotlivými představeními dlouhé minuty mrznout venku. Hry totiž na sebe
velmi těsně navazují. Ani hlad by neměl
nikoho skolit, využije-li nabídky naší „občerstvovací stanice“. Věříme, že i čtvrtý
ročník malého festivalu se ponese v duchu poklidné a „intimitou zavánějící“ atmosféře, s emocemi veselými, jemnými,
bujarými i vznešenými.
Z Malého světa Miroslava Knedlová
Veškerý případný zisk z této akce je
použit na další kulturní projekty či na práci
s mládeží. Práce spojená s organizováním
festivalu je plně dobrovolná. Festival je
uspořádán díky ﬁnanční podpoře města
Fryšták.
PROGRAM:
• 15:00
30 Kč
PÍSNIČKA PRO ANDĚLKU /Holešov/
soubor: Divadlo Hvizd
• 16:00
10 Kč
MALÉ ZPRÁVY Z VELKÉHO SVĚTA /Fryšták/
soubor: Malé duo
• 16:35
30 Kč
NĚKDE MEZI DOBREM A ZLEM (na motivy
Lukovských pověstí) /Lukov/
soubor: Divadelníci Lukov

• 17:20
50 Kč
PAVOUK (na motivy povídek R. Fulghuma)
/Ostrava/
soubor: DS WICCA (studenti SOŠ waldorfské v Ostravě)
• 18:30
50 Kč
ČEKÁNÍ NA… /Brno/
Marka Míková
• 19:30
20 Kč
ROSE LINE /Otrokovice/
škola břišního tance
• 19:50
50 Kč
POCHYBNOSTI OTCE BROWNA /Holešov/
soubor: La Rottal
• 20:45
20 Kč
ROSE LINE /Otrokovice/
škola břišního tance
• 21:10
60 Kč
HISTORKY Z PODSVĚTÍ: NA VÝCHOD OD
ZÁPADU /Olomouc/
soubor: Tramtárie
• 22:00
30 Kč
DECH A ZVUK (koncert)
• ??
0 Kč
FILMec na konec
dárek pro trpělivé diváky
Podrobnější program najdete na inter. stránkách festivalu (www.malysvet.zde.cz).
Doprovodný program - jednotlivá představení budou proložena krátkými skeči.
Celodenní vstupné 150 Kč (lze zakoupit
také vstupenky na jednotlivá představení).
Občerstvení zajištěno. Možnost posezení
v čajovně.
placená inzerce

NOVÝ KURS PILATES
PRO ZAČÁTEČNÍKY
5. 2. 2008 / NA SOKOLOVNĚ VE FRYŠTÁKU
Út 18:00-19:00 • Čt 18:00-19:00
Pilates-je pomalé cvičení pro všechny
- naučíte se správně dýchat
- mít správné držení těla
- zmírníte nebo odstraníte bolesti zad
- zeštíhlíte v pase, budete mít ploché břicho

Kurs je pro uzavřenou skupinu, zapsat se můžete na tel. 776 769 400
Monika Váňová - ﬁtness instruktor pilatesovy metody
• Cvičení od 2. 1. 2008
Po - 20.00-21.00 zahřátí, posilování a strečink
Út - 20.00-21.00 cvičení na balónech, posilování a strečink
St - 20.00-21.00 aerobik, posilování a strečink
Čt - 20.00-21.00 cvičení na balónech
Vážení čtenáři,
v příštím čísle Fryštáckých listů
opět najdete
AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY.
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Mladý pár koupí ve Fryštáku a okolí rodinný dům
nebo stavební pozemek.
Kontakt: 603 851 075, 608 446 961
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2008
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VELKÉ KINO ZLÍN - LEDEN
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Úterý 1. ledna K I N O N E H R A J E
Středa 2. ledna v 17 hodin
PAN VČELKA
USA-2007-86 minut-český dabing-animovaný-Bontonﬁlm-(0)
Nekorunovaný král anim. pohádek – studio
DREAM WORKS – nás zavede do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úlu...
Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith
vstupné 80 Kč
Středa 2. ledna v 19.30 hodin
CHYŤTE DOKTORA
ČR-2007-95 min.-premiéra-Bontonﬁlm-(0)
Komedie o lásce a jejích následcích...
V hlavních rolích M. Malátný, T. Vilhelmová, I. Janžurová, Vl. Javorský…
Režie: Martin Dolenský
vstupné 85 Kč
Čtvrtek 3. ledna v 17 a v 19.30 hodin
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Norsko-2006-80 min.-tit.-CinemArt-(12)
Černočerná komedie o tom, jak vzdorovat
invaliditě a agresívnímu pozitivismu...
Režie: Bard Breien
vstupné 65 Kč
Pátek 4. – středa 9. ledna v 17 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA-2007-87 minut-český dabing-premiéra-Bontonﬁlm-(0)
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit,
umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí
na Davida, který si jejich talentu všimne
a nechá je natočit desku. Následují různá
dobrodružství s dramatickými následky
Režie: Tim Hill
vstupné 80 Kč
Pátek 4. – středa 9. ledna v 19.30 hodin
AMERICKÝ GANGSTER
USA-2007-156 minut-titulky-premiéra-Bontonﬁlm-(15)
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského
podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho
dostal na kolena... V hl. rolích R. Crowe,
D. Washington, J. Brolin
Režie: Ridley Scott
vstupné 90 Kč
7. ledna v 10 hodin
KOŘENÍ ŽIVOTA
USA-2007-104 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete… V hlavních rolích Catherine ZetaJones a Aaron Eckhart
Režie: Scott Hicks
vstupné 30 Kč
Čtvrtek 10. ledna v 17 a v 19.30 hodin
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
Německo-1972-100 min.-titulky-AČFK-(12)

První z mnohaleté spolupráce W. Herzoga
a K. Kinského, představujícího šíleného
muže, který usiluje o velitelskou pozici
v dobyvatelské výpravě do bájného El Dorada.
vstupné 60 Kč
Pátek 11. – neděle 13. ledna v 17 h
+ pondělí 14. – středa 16. 1. v 19,30 h
VETŘELCI vs. PREDÁTOR 2
USA-2007-90 minut-titulky-premiéra-Bontonﬁlm-(15)
Na Zemi vypukne peklo… Malé americké
městečko Gunnison v Coloradu žije svým
poklidným životem. V jeho blízkosti ovšem
dojde k nečekané katastrofě, když se
z nebe přiřítí poškozený vesmírný koráb
a ztroskotá v lesích za městem…
Režie: Colin Strause, Greg Strause
vstupné 90 Kč
Pátek 11. – neděle 13. 1. v 19,30 h
+ pondělí 14. – středa 16. 1. v 17 h
V pátek 11. 1. v 19,30 slavnostní premiéra za účasti herecké a tvůrčí delegace
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR-2008-100 minut-premiéra-Falcon-(12)
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou
v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné
svatbě, která skončila málem jako bitva
u Waterloo… V hl. rolích B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, J. Budař, R. Vojtek
Režie: Dušan Klein
vstupné 90 Kč
Středa 16. ledna ve 14 hodin
0KAMŽIK ZLOMU
USA-2007-113 min.-tit.-WarnerBros-(12)
Zastřelil jsem svou ženu. Dokažte to…!
V hlavní roli A. Hopkins
Režie: Gregory Hoblit
vstupné 30 Kč
Čtvrtek 17. ledna v 17 a v 19.30 hodin
OBRAZY STARÉHO SVĚTA
Československo-1972-73 minut-AČFK-(0)
Jedno z největších děl slovenské kinematograﬁe oceněno na festivalech doma
i v zahraničí konečně v českých kinech.
vstupné 60 Kč
Pátek 18. – neděle 20. 1. v 17 hodin
+ pondělí 21. – středa 23. 1. v 19,30 h
HITMAN
Francie-2007-92
minut-titulky-premiéraBontonﬁlm-(12)
Svět není zrovna bezpečným místem. Všude se krade, zabíjí, vydírá, týrá. Hitman
alias Agent 47 byl zrozen jako nástroj pro
zabíjení těch, kteří to způsobují...
Režie: Xavier Gens
vstupné 90 Kč
Pátek 18. – neděle 20. 1. v 19.30 hodin
+ Pondělí 21. – středa 23. 1. v 17 hodin
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

USA-2007-138 minut-titulky-premiéra-Bontonﬁlm-(15)
Nesmrtelný příběh o lásce podle románu
G. G. Márqueze – ﬁlmové zpracování slibuje napínavou a vzrušující cestu do exotické Latinské Ameriky na přelomu 19. a
20. století… Hrají: J. Bardem, B. Bratt, L.
Schreiber, G. Mezzogiorno
Režie: Mike Newell
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 24. ledna v 17 a v 19.30 hodin
PROJEKT 100
SVATÁ HORA
Mexiko/USA-1973-114 min.-tit.-AČFK-(12)
Přijďte přijít o zbytky svého duševního zdraví! Třetí celovečerní ﬁlm kultovního mexického režiséra Alejandra Jodorowského.
vstupné 60 Kč
Pátek 25. – středa 30. ledna v 17 hodin
ŘÍŠE HRAČEK
USA-2007-92 minut-český dabing-premiéra-Bioscop-(0)
Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším
místě na světě – v Říši hraček pana Magoria. V hl. rolích D. Hoffman, N. Portman
Režie: Zach Helm
vstupné 80 Kč
Pátek 25. – středa 30. 1. v 19.30 hodin
VÁCLAV
ČR-2007-97 minut-premiéra-SPI-(0)
Tragikomedie ze současné vesnice o dvou
bratrech (Ivan Trojan a Jan Budař), které osudově rozděluje (nejen) jedna žena
(Soňa Norisová) – na motiv skutečné události
Režie: Jiří Vejdělek
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 31. ledna v 17 a v 19.30 hodin
NÁMĚSTÍ SPASITELE
Polsko-2006-105 minut-titulky-AČFK-(12)
Příběh viny a jejího vykoupení, který se
odehrává v docela obyčejné rodině, mezi
lidmi, do jejichž životů nepříjemně zasáhne
osud…
Režie: K. Krauze a Joanna Kos-Krauze
vstupné 60 Kč
V sobotu v 15 hodin hrajeme pro děti
5. 1. ČARODĚJNÉ POHÁDKY II. - 66 min.
12. 1. VZPOURA HRAČEK - 68 minut
19. 1. ZAHRADA - 74 minut - loutk.
26. 1. MIKEŠ O VÁNOCÍCH – 62 minut
• Středa 23. ledna v 9.30 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
A RODIČE S DĚTMI
BROUČKOVA RODINA II. - 70 minut
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Matrika

=

LEDEN 2008
JUBILANTI

Božena Staňková
Milada Filová
Miroslav Rektořík
Marie Halamová
Anna Krištofová
Jarmila Janušková
Libuše Hájková
Václav Zach
Ludmila Bednaříková
Karla Janušková
Ludmila Rektoříková
Zdeňka Šlancarová
František Krajča
František Šantavý
Zdeňka Zapletalová

❂

70 let
60 let
65 let
93 let
90 let
85 let
91 let
60 let
80 let
60 let
60 let
80 let
70 let
92 let
60 let

NAROZENÍ

Michal Kavač
Kateřina Polepilová
Jakub Petřík
Ivana Odstrčilová
Berenika Doláková
Václav a Vojtěch Weigelovi

✞ ÚMRTÍ
Františka Doležalová ve věku 85 let
František Masný ve věku 82 let

***
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku připravuje vítání dětí
do života na čtvrtek 31. ledna 2008
do obřadní síně radnice.

VZP ZAPLATÍ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
lidem všech věkových kategorií
Všeobecná zdravotní pojišťovna proplácí od října svým pojištěncům očkování
proti chřipce, a to částkou až do výše 300 Kč. Ta ve většině případů pokryje veškeré náklady, tedy jak na zakoupení vakcíny, tak na její aplikaci lékařem. Tento
příspěvek mohou získat pojištěnci všech věkových kategorií. Navíc seniorům, kteří
mají očkování hrazeno ze zákona, nyní přispívá VZP na doplatky za očkovací látku,
které doposud museli platit ze svého.
Při minulé chřipkové epidemii trvající pět týdnů onemocněl akutní infekcí dýchacích cest více než jeden milion lidí. Řada z nich možná zbytečně. Očkování
proti chřipce není drahé a mnozí lidé ho nyní mají díky příspěvku VZP dokonce
zdarma. V České republice se přesto nechává očkovat jen malé procento lidí.
„Zatímco v západních zemích Evropské unie to je v průměru 22 procent populace, u nás pouhých 7 procent obyvatel,“ upozorňuje ředitel Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR Pavel Horák, a doplňuje: „Proto jsme nyní, na začátku chřipkové
sezóny, připravili pro naše stálé klienty příspěvek ve výši 300 korun. Ten vystačí
jak na zaplacení očkovací látky, tak na její aplikaci.“
Ideální čas na očkování nastává před příchodem zimy. Vakcína začíná chránit
před onemocněním zhruba za čtrnáct dní a tato ochrana trvá obvykle 6-12 měsíců. Pacienti ji mohou zakoupit buď u lékaře, pokud ji má, nebo v lékárně. Je ale
nutné, aby vakcína nezůstávala příliš dlouho v teple. „ Při cestě z lékárny případně
při delším pobytu v čekárně by se mohla zahřát a částečně tak ztratit svou účinnost,“ doplňuje Pavel Horák.
Důležité také je, aby si lidé schovali jak účtenku od vakcíny (ať už ji koupí
v lékárně nebo přímo u lékaře), tak doklad o zaplacení aplikace (příjmový pokladní
doklad lékaře). Na základě těchto dokladů pak na své pobočce VZP získají peníze
zpět. Jedinou podmínkou pro získání příspěvku je, aby byl klient u VZP pojištěn
nepřetržitě alespoň tři roky.
Nově budou mít očkování proti chřipce zcela bezplatné i senioři nad 65 let,
pojištění u VZP. Ze zákona jim pojišťovny hradí vakcínu jen do výše 132 korun,
v lékárnách se ale její reálná cena pohybuje od 170 Kč do 260 Kč. Rozdíl mezi
uvedenými částkami museli až dosud senioři doplácet. VZP se proto rozhodla, že
jim tyto doplatky uhradí, a to nad rámec povinností daných zdravotním pojišťovnám vyhláškou.
Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení VZP ČR
placená inzerce

Myslivecké sdružení
Ondřejovsko-Fryšták
Vás zve na

MYSLIVECKÝ
PLES,
který pořádá 19. ledna 2008 v 19 h
v budově ZDV Fryšták.
Hraje hudba ORION, Cimbálová muzika
v krbovně. Bohatá tombola.
Zvěřinové speciality. Parkování v areálu
ZDV za kult. domem. Vstupné 100 Kč.
Srdečně zvou myslivci.
Předprodej vstupenek
TIPSPORT Fryšták
(na náměstí vedle papírnictví),
tel. 577 911 122.

TJ FRYŠTÁK nabízí

VOLNÉ HODINY K PRONÁJMU
NA SÁLE SOKOLOVNY VE FRYŠTÁKU
Vhodné pro cvičení a míčové hry s výjimkou fotbalu.
Cena za 1 hodinu – 200,- Kč.
Upřednostňujeme celosezónní pronájem /se slevou/.
***
Zájemci volejte na tel. 728 774 646
– p. B. Urbánkovi ve večerních hodinách.

Hledám paní
na občasné pohlídání dcerky ve Fryštáku.
tel.: 604 156 358

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 800 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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