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Hladina vodní nádrže v Horní Vsi se leskne jako vyleštěné zrcadlo.
Také letos v zimě si bruslení na této ledové ploše užily hlavně děti.
Vážení spoluobčané!
První měsíc nového roku bývá ve znamení rekapitulace, hodnocení práce a činnosti období minulého... Dovolte tedy i mně, abych se společně s Vámi alespoň
částečně – v těch nejdůležitějších bodech – zamyslel nad záležitostmi naší správy
věcí veřejných.
I do roku 2008 jsme, jako již tradičně, vstoupili s tzv. rozpočtovým provizoriem,
což samozřejmě neznačilo žádnou anomálii našeho hospodaření, nýbrž jen operativní, ale závazné nastavení parametrů hospodaření města do doby konečného
schválení rozpočtu – tento proces se nám již několik let osvědčuje, a to z důvodu,
že deﬁnitivní podoba rozpočtu vycházejícího z již konkrétních výsledků hospodaření
z let minulých umožňuje zastupitelstvu rozpočet nastavit co nejlépe tak, aby co
nejvěrněji odrážel ekonomickou situaci města s odkazem na podmínky nastavené
státním rozpočtem a aktuálně platnou legislativou.
Činnost města se vždy odvíjí ve dvou rovinách – jednak v aktivitách investičních (a to v přímých, ale i v přípravných), jednak pak v aktivitách v rámci projektů
neziskových, tedy sportovně-tělovýchovných, zájmových a společensko-kulturních
a osvětových.
Budeme-li rekapitulovat oblast investiční, pak musíme zmínit, že jsme loni jak
hodně stavěli, tak jsme byli aktivní i právě v rámci projektové přípravy. Jsem velmi
potěšen, že mohu zmínit úspěšné završení výstavby vodovodu na ul. Dolnoveská,
dokončení na str. 7
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 23/2008/V ze dne 22. prosince 2008 (Výběr)
• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 08/2008 – o zajištění stravování v roce 2009.
• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 09/2008 – o poskytování
cestovních náhrad v roce 2009
• RMF s odkazem na s ust. § 85 písm.
b) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
poskytnutí peněžitého daru o.s. Klub důchodců Fryšták na částečné krytí nákladů spojených s organizací společenského setkání se zástupci města dne 29.
12. 2008 s možností úhrady v hotovosti
z pokladny města Fryštáku.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do projektu „Senioři komunikují“,
realizovaného dle podmínek Nadačního
fondu Livie a Václava Klausových, se
kterými souhlasí, a souhlasí s podáním
žádosti o možnost zařazení města do
projektu u spol. LYRIX centrum, s. r. o.,
Daroňova 23, 742 13 Studénka.
• RMF v souladu s ust. § 24 odst. 3
zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních samosprávných celků,
v platném znění, s odkazem na ust. §
33 odst. 3 zák. č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění, s odkazem
na ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č.
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, jmenuje s platností ke
dni 01. ledna 2009 do funkce vedoucího Městské knihovny Fryšták Mgr. Pavla
Nášela.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
výběrové řízení za účelem zajištění dokumentace na akci Rekultivace skládky
TKO Fryšták – Žabárna.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. f) zák. č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a s od-

kazem na ust. § 102 odst. 2 písm. j)
téhož zákona schvaluje za účelem zvýšení efektivnosti práce snížení stavu
zaměstnanců města Fryštáku zařazených do Ekonomicko-správního odboru
Městského úřadu Fryšták ze stávajícího
celkového počtu šest na pět, a to s platností k 1. únoru 2009, čímž k tomuto
datu snižuje celkový počet zaměstnanců
města zařazených do obecního úřadu o
jeden.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. f) zák. č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, s platností ke dni 01. února 2009 schvaluje
nové rozdělení pravomocí zaměstnanců
města Fryšták zařazených do Ekonomicko-správního odboru Městského úřadu
Fryšták a schvaluje uzavření dohod o
změně sjednaného druhu práce u těchto zaměstnanců.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. o) zák. č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, s platností ke dni 01. února 2009 schvaluje novou organizační strukturu města
Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
Městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a
Domovem české hudby, o. p. s., Šaldova
544/6, 186 00 Praha 8, IČO 276 36
739, DIČ CZ 276 36 739, zast. MgA.
Klárou Šedivou, ředitelkou, za účelem
zprostředkování kulturní akce – komorního koncertu ve Fryštáku a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis č. 59 z výroční schůze Mysliveckého sdružení Ondřejovsko bez připomínek.
• RMF bere na vědomí dokumenty Pra-

vidla pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu svazku
svazku obcí Region Zlínsko včetně příslušných formulářů.
• RMF bere na vědomí usnesení Policie
ČR, obvodní ředitelství Praha 1, ve věci
podezření ze spáchání trestného činu
krádeže neznámým pachatelem, č. j.
ORI-16880-7/TČ-2008-10, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí stanovisko č.
2064/08 pí Cíchové, Zlín, ke změně
ceny nájmu v objektu obchodu Vítová
s tím, že ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit odpověď ve smyslu právního výkladu
vzniklé situace.
• RMF bere na vědomí sdělení ředitele
ZŠF č. j. 2826/08 ze dne 17. 12. 2008
ve věci projektu stavebních úprav objektu školy a ukládá mu zajistit další zprávu
ke dni 11. 02. 2009 na zasedání zastupitelstva.
• RMF bere na vědomí zápis dětí do 1.
ročníku, který se bude konat v úterý 03.
02. 2009 od 13.00 hodin do 17.00 hodin v prostorách přístavby ZŠ Fryšták
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání ve
věci RK R49 – Fryšták – státní hranice
(technická studie) bez připomínek.
• RMF schvaluje Sazebník úhrad za
poskytování ověřených výpisů pro rok
2009.
• RMF schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období
r. 2009.
• RMF schvaluje uzavření dodatku k pojistné smlouvě – FLOTILA BENEFIT č.
6980750882 za účelem plnění boniﬁkovaného pojistného BP Z bude k 01.01.
2009 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 1/2009/V ze dne 7. ledna 2009 (Výběr)
• RMF v souladu s ust. § 34 odst. 2
zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
souhlasí s místem, termínem a dobou
konání zápisu do MŠF, p. o., 763 16
Fryšták, a to v pondělí 23. 02. 2009.
• RMF v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 Sb., v platném znění, uděluje souhlas s uzavřením
provozu Mateřské školy Fryšták, p. o.,
Komenského 344, 763 16 Fryšták, IČ
75022711, a to ve dnech od 13. 07.
2009 do 14. 08. 2009.
• RMF v návaznosti na své usnesení
RMF č. U R 22/2008/V/6 ze dne 12.
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12. 2008 schvaluje pronájem nebytových prostor v I. patře Zdravotního
střediska Fryšták, č. p. 5, ulice Komenského, žadatelce pí Filákové, Fryšták, o
celkové podlahové ploše 34 m², od 01.
02. 2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, IČO 00283916, a pí Lucií
Filákovou, Fryšták, na pronájem nebytových prostor v I. patře Zdravotního stře-

diska Fryšták, č. p. 5, ulice Komenského, o celkové podlahové ploše 34 m²,
od 01. 02. 2009 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
příslušné nájemní smlouvy.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi projednat žádost pí Baldreichové, Zlín, o
prodej městského pozemku p. č. 191
– ostatní plocha, o výměře 175 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták ve stavební
komisi při RMF.
• RMF schvaluje uzavření dohody o
splátkovém kalendáři mezi Městem
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2009

Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a pí Evou
Březíkovou, Fryšták, za účelem úhrady
dluhu ve dvou splátkách a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje konání novoročního

společného koncertu dechových orchestrů Maguranka a Fryštácká Javořina dne
11. 01. 2009 v kostele sv. Mikuláše a
schvaluje úhradu nákladů spojených s
organizačním zajištěním akce.
• RMF ukládá L. Miklovi, předsedovi
kulturní komise při RMF, připravit – po

projednání v kulturní komisi – návrh
kulturních akcí města pro rok 2009 ke
schválení na zasedání zastupitelstva.
• RMF bere na vědomí zápis o vyhodnocení nabídek na poskytovatele úvěru
- „ﬁnancování výstavby akce Kanalizace
Vítová v r. 2009“.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 2/2009/V ze dne 14. ledna 2009 (Výběr)
• RMF doporučuje ZMF schválit navýšení provozního příspěvku Základní škole
Fryšták, p. o., za účelem možnosti poskytnutí ﬁnančního příspěvku na lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd ZŠ
Fryšták ve výši 150,- Kč/žáka.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 22/2008/V/9 ze dne 12. 12. 2008
schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČO 00283916,
zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou, a spol. Veolia Transport Morava,
a. s., zast. p. Otakarem Šatánkem, ved.
obchodní oblasti Přerov, IČO 25827405,
DIČ CZ25827405, ve věci poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost,

a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí návrh rozpočtu
města Fryštáku na rok 2009 a doporučuje ZMF schválit zveřejnění předloženého
návrhu jakožto deﬁcitního s podmínkou
krytí schodku přebytkem hospodaření z
let minulých.
• Rada města Fryštáku bere na vědomí
výroční zprávu města Fryštáku za rok
2008 o poskytování informací bez připomínek.
• RMF bere na vědomí sdělení JUDr.
France ve věci nájmu nebytových prostor
v obchodu Vítová a schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem

Fryšták a pí Renatou Cíchovou dne 12.
09. 2007 za účelem pronájmu nebytových prostor v objektu obchodu Vítová,
č. p. 100, a to s nově schválenou cenou nájemného a s podmínkou úhrady
ročního nájemného do 31. 01. 2009 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 1.
• RMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. Z 05/2008/V/12a) doporučuje ZMF
schválit jmenování nového člena Komise pro výběr a zpracování návrhů na
obnovu památek Městské památkové
zóny Města Fryšták, a to Ing. Olgu Gajdošíkovou, referentku Odboru kultury
Magistrátu města Zlína (nástupkyní pí
Beranové).

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 1/2009/V ze dne 19. ledna 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 31. 12. 2008 a k 18. 01.
2009 bez připomínek.
• ZMF s platností ke dni 20. ledna 2009
schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu
města Fryštáku na rok 2009 jakožto
rozpočtu schodkového s tím, že schodek ﬁnancování (deﬁcit) bude hrazen
z přebytku hospodařené z let minulých
a úvěru.
• ZMF v souladu s ust. čl. II bod 5 IS MF
č. 04/2005 schvaluje jmenování komise pro vyhodnocení žádostí o poskytnutí
grantu z prostředků MF, a to ve složení:
Mgr. P. Pagáč, Mgr. P. Nášel, L. Mikl, Ing.
J. Görig, I. Plšková.
• ZMF bere na vědomí návrhy zastupitelů na realizaci investičních akcí v roce
2009.
• ZMF vyhlašuje vítěze výběrového řízení zakázky „Financování výstavby akce
– Kanalizace Vítová v roce 2009“, a to
Českomoravskou záruční a rozvojovou
banku, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110
00 Praha 1, IČ 44848943, zast. Ing. Jiřím Jiráskem, členem představenstva
a vrchním ředitelem Úseku ﬁnančních
služeb, a schvaluje pořadí dalších uchazečů: 2. místo – Komerční banka, a. s.,
3. místo – Česká spořitelna, a. s., 4.
místo – Českosl. obchodní banka, a. s.

• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu č. 2008 – 1254 na akci
„Financování výstavby akce Kanalizace
Vítová v roce 2009“, a to mezi Městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČO 00283916, Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a spol. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.
s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha
1, IČ 44848943, zast. Ing. Jiřím Jiráskem, členem představenstva a vrchním
ředitelem Úseku ﬁnančních služeb, za
účelem poskytnutí úvěru na akci Kanalizace Vítová a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF s platností ke dni 20. ledna 2009
schvaluje udělení Pověření dispozičním
právem města Fryštáku Mgr. Pavlu Nášelovi, vedoucímu Městské knihovny
Fryšták, kterým se zmocňuje hospodářskými dispozicemi rozhodovat o použití
ﬁnančních prostředků vyhrazených ve
schváleném rozpočtu města Fryštáku
pro potřebu organizační složky Městská
knihovna Fryšták.
• ZMF s platností ke dni 20. ledna
2009 ruší udělení Pověření dispozičním
právem města Fryštáku pí Anně Zapletalové, bývalé vedoucí Městské knihovny
Fryšták, kterým byla zmocněna hospo-

dářskými dispozicemi rozhodovat o použití ﬁnančních prostředků vyhrazených
ve schváleném rozpočtu města Fryštáku
pro potřebu organizační složky Městská
knihovna Fryšták.
• ZMF schvaluje koupi osobního automobilu vozidla zn. Peugeot 206 SW 1.1
Contact, RZ 1Z7 6884, čís. podvozku
(karoserie) VF32EHFXF44432498, rok
výroby 2005, barva šedá metalíza, čís.
TP BF 968848, a to za celkovou smluvní
cenu včetně DPH.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a spol. IVOS Zlín, Fryšták, IČO
26231727, zast. Ing. Huňou, jednatelem společnosti, za účelem koupě osobního automobilu - vozidla zn. Peugeot
206 SW 1. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF neschvaluje vstup města Fryštáku do Svazu měst a obcí ČR.
• ZMF v souladu s ust. § 46, § 50 a §
55 zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, zastavuje pořizování změny č. 4 ÚPN SÚ Fryšták,
městská část Vítová, obsahující změnu
způsobu využití území z plochy zeměděl-
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ského Půdního fondu (plocha trvalých
travních porostů) a z plochy bydlení (1
RD) na plochu technických zařízení –
ČOV.
• ZMF ukládá pořizovateli Ing. arch.
Janu Kudělkovi informovat nadřízený
orgán ÚP KÚZK, odbor územního plánování a stavebního řádu, o zastavení
pořizování změny č. 4 ÚPN SÚ Fryšták,
městská část Vítová.
• ZMF bere na vědomí stanovisko pořizovatele ÚPD k uvažované změně na poz.
p. č. 162/1 k. ú. Vítová, obec Fryšták,
ve smyslu možné realizace změny ÚP
(rodinná zástavba).
• ZMF bere na vědomí přípravu zprávy o
provedené inventarizaci majetku města
Fryštáku za rok 2009.
• ZMF bere na vědomí stanovisko vedení Zemědělského družstva vlastníků
Fryšták k návrhu podmínek případné
směny části městských (zemědělsky
využívaných) pozemků za objekt mechanizační haly a ruší záměr uvažované
směny
• ZMF ukládá místostarostovi R. Dupalovi ve spolupráci s OSMM zajistit
přesné znění (zadání) výběrového řízení
za účelem prodeje měst. pozemku p. č.
858/5 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a to na nejbližší zasedání ZMF.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 20. ledna 2009 zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p. č. 191
k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, o vým. 175
m², a to za cenu ne nižší než cenu stanovenou znaleckým posudkem a uzavřít se
žadatelem příslušnou kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje v návaznosti na dokončení IA „Chodník a zastávkové pruhy
Fryšták – Žabárna“ výkup id. ½ (jedné

ideální poloviny) nově odděleného pozemku p.č. 853/5 – ostatní plocha, o
celkové výměře 42 m² (oddělen z p.
č. PK 1342/6), k. ú. Lukoveček, obec
Lukoveček, a to za cenu sjednanou tj.
celkem za id. ½ (jednu ideální polovinu)
pozemku.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a pí Bellantovou, Zlín, na výkup
id. ½ (jedné ideální poloviny) nově odděleného pozemku p. č. 853/5 – ostatní
plocha, o celkové výměře 42 m² (oddělen z p. č. PK 1342/6), k. ú. Lukoveček,
obec Lukoveček, a pověřuje starostu
podpisem příslušné kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc., ve
věci komentáře návrhu rozpočtu města
Fryštáku na rok 2009, výsledků VŘ na
poskytovatele úvěru na doﬁnancování
akce Kanalizace Vítová a hodnocení ekonomického zdraví hospodaření města.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. u) a § 78 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a vyhlášky MPSV
ČR č. 451/2008 Sb. schvaluje Zásady
pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Fryštáku pro
r. 2009.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. t) zák. č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí Ceny města Fryštáku
Mgr. Sylvě Knedlové za celoživotní přínos
v oblasti pedagogiky, výchovy mládeže,
sportu a tělovýchovy, kultury a osvěty a
za práci při správě věcí veřejných.

Starosta Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel
na besedě se seniory hovořil
o investičních záměrech města do roku 2010

• ZMF bere na vědomí rezignaci zastupitelky Bc. M. Ševelové na funkci člena
Kontrolního výboru při ZMF s platností k
19. 01. 2009 a schvaluje k tomuto datu
Kontrolní výbor při ZMF ve složení: Ing.
J. Dofek, R. Januška, M. Hřebačková, J.
Vitovský, Z. Poledňák.
• 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 zemřelého člena
školské rady ZŠF (Mgr. Richarda Orsavu)
zastupitele Mgr. Pavla Nášela, což znamená, že s platností od 19. 01. 2009
bude školská rada 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, Mgr.
Pavel Nášel, Bc. Marcela Ševelová
• ZMF bere na vědomí tiskem předložené informace vč. návrhu případné zřizovací listiny možné organizační složky
města bez právní subjektivity.

SEZNAM ZKRAT EK
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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
A4
A5
A6
A7
A8
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. 60,- Kč
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Městský úřad Fryšták

Sazebník úhrad za poskytování ověřených výpisů
V souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
v platném znění, a v návaznosti na z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se vydává tento sazebník úhrad.
Městský úřad Fryšták poskytuje na základě ustanovení § 9 odst. 2 z.č. 365/2000
Sb., v platném znění, úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické
podobě.
Městský úřad Fryšták poskytuje ověřené výstupy z těchto veřejných a z neveřejných
evidencí:

ROZSAH VÝSTUPŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
1. Výstup z katastru nemovitostí
Žadatel obdrží:
úplný nebo částečný výstup z LV k nemovitostem
či parcelám
Co je třeba vědět:
katastrální území a číslo listu vlastnictví
Cena:
100 Kč za první stránku
50 Kč za každou následující, i započatou stranu
2. Výstup z obchodního
Žadatel obdrží:
Co je třeba vědět:
Cena:

rejstříku
úplný výstup z obchodního rejstříku
identiﬁkační číslo organizace (IČ)
100 Kč za první stránku
50 Kč za každou následující, i započatou stranu

OZNÁMENÍ
Oznamujeme tímto občanům, že od
1. února 2009 došlo v rámci organizačních změn na Městském úřadě ve
Fryštáku k převodu některých agend.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci úřadu vykonávají vždy několik agend, pro
něž jsou vyhrazeny neúřední dny, žádáme občany, aby v zájmu kladného vyřízení svých záležitostí využívali plně
úřední hodiny úřadu. Děkujeme za pochopení.
• Pokladna je přestěhována do
místnosti č. 217, pokladní hodiny jsou
následující: pondělí a středa 7 – 11.30
a 12 – 17 hod.
• Ekonomicko-správní odbor, pí Dana Konečná, dv. č. 208, vyřizuje agendy:
evidence obyvatel, matrika, občanské
průkazy, vidimace a legalizace, Czech
Point, příruční pokladna pro vyřizované
agendy

3. Výstup ze živnostenského rejstříku
Žadatel obdrží:
úplný výstup ze živnostenského rejstříku
Co je třeba vědět:
identiﬁkační číslo organizace (IČ)
Cena:
100 Kč za první stránku
50 Kč za každou následující, i započatou stranu

• Pí Ivana Plšková, dv. č. 217, vyřizuje agendy: hlavní pokladna města,
poplatky za psy, poplatky ze vstupného,
vidimace a legalizace, Czech Point, granty, web stránky města

4. Výpis z rejstříku trestů
Žadatel obdrží:
výpis z rejstříku trestů
Co je třeba předložit:
platný doklad totožnosti (výpis se vydá pouze osobě,
které se výpis týká)
Cena:
50 Kč za výpis (bez ohledu na počet stran)

• Odbor správy majetku, ing. Vladimíra Doleželová, dv. č. 110, vyřizuje
agendy (pouze pondělí až středa): komunální odpad , hřbitovní agenda, prodej písků, životní prostředí, příruční pokladna

5 . Výpis z Centrálního registru řidičů
Žadatel obdrží:
výpis z registru řidičů
Co je třeba předložit:
platný doklad totožnosti (výpis se vydá pouze osobě, které se
výpis týká, nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné
moci) a řidičský průkaz
Cena:
100 Kč za první stránku
50 Kč za každou následující, i započatou stranu
6. Výpis ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných
zakázkách
Žadatel obdrží:
výpis ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
Co je třeba předložit:
platný doklad totožnosti
Co je třeba vědět:
identiﬁkační číslo organizace, o jejíž výpis je žádáno
Cena:
100 Kč za první stránku
50 Kč za každou následující, i započatou stranu
7. Výpis z registru MA ISOH
(Modul autovraky informačního systému odpadového hospodářství)
Žadatel obdrží:
registraci a vydání přístupových údajů,
vygenerované jednorázové heslo k existujícím účtům.
Na žadatelovu žádost
lze provést:
změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům.
Co je třeba předložit:
platný doklad totožnosti a identiﬁkační číslo organizace, příp.
plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH
Cena:
100 Kč za první stranu
50 Kč za každou následující, i započatou stranu
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2009 a ruší IS-7/2008 (sazebník
úhrad za poskytování ověřených výpisů).

Mgr. Lubomír Doležel, starosta města

• Odbor výstavby města – Stavební
úřad Fryšták, pí Dana Málková, dv. č.
205, administrativa, příruční pokladna
pro potřeby stavebního úřadu.
• Rada města Fryštáku jmenovala
od 1. ledna 2009 do funkce vedoucího Městské knihovny ve Fryštáku Mgr.
Pavla Nášela, který přebírá agendu odd.
kultury (kulturní akce, Fryštácké listy,
hlášení městským rozhlasem, tiskový
mluvčí atd.).
Kontakt: e-mail: p.nasel@frystak.cz,
služební mobilní telef. číslo: +420 607
801 942.

Poplatek ze psů
Upozorňujeme držitele psů na jejich
poplatkovou povinnost dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místních
poplatcích. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců a splatnost poplatku je
stanovena do konce února. Upozorňujeme, pokud nebude poplatek uhrazen
v řádném termínu, neprodleně budeme
postupovat dle zákona č. 337/1992
Sb. o správě daní a poplatků.
IP
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RODINNÉ PASY
Zlínský a Žilinský kraj chystají společné projekty, například zavádění Rodinných pasů na Slovensko
V uplynulých dnech proběhla v prostorách ZK důležitá schůzka.
Jednat ve věci rozšíření projektu Rodinné pasy i na Slovensko přijel na pozvání náměstka hejtmana Zlínského kraje Jindřicha Ondruše ředitel Žilinského
samosprávného kraje Pavol Holeštiak.
„K zavedení Rodinných pasů na Slovensku bude možné využít prostředky
Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR, konkrétně z oblasti
podpory Rozvoj přeshraničního turismu,“
řekl náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu
a církví Jindřich Ondruš.
Rodinné pasy mohou obyvatelé Zlínského kraje využívat od srpna loňského
roku. Jde o systém slev a dalších výhod
v oblasti kultury, sportu a jiných volnočasových aktivit, ale také slev při nákupech a službách komerčního charakteru. Tyto výhody jsou určeny pro rodiny
s alespoň jedním dítětem do osmnácti
let. Držitelé Rodinného pasu Zlínského
kraje, kterých je momentálně 1773 přitom mohou využívat výhod nejen v našem kraji (zapojeno 972 poskytovatelů
slev), ale i v dalších regionech České
republiky, které se do projektu zapojily
a také v Dolním Rakousku.
Pokud vás projekt zajímá a chtěli
byste se dozvědět víc pak informace najdete na www.rodinnepasy.cz

REGULAČNÍ POPLATKY
Zlínský kraj začne hradit občanům
regulační poplatky od 1. února
Model úhrady regulačních poplatků
v krajských zařízení schválila na svém
jednání koncem ledna krajská rada.
Regulační poplatky budou v zařízeních
zřizovaných Zlínským krajem občanům
vraceny od 1. února letošního roku. Půjde o dobrovolné rozhodnutí každého pacienta, zda úhradu poplatků přijme.
Jak uvedla Hana Příleská, radní zodpovědná za oblast zdravotnictví. „Úhrada se týká všech typů ambulantních poplatků. Pobytové poplatky budou hrazeny
za děti a mládež do 18 let a za seniory
nad 70 let. Poplatky nebudou vraceny za
návštěvu pohotovosti. V případě hrazení
poplatků v lékárnách bude záležet na
obchodní politice každé z nich, zda se
například vzdá části své marže ve prospěch klientů“.
Pramen www.kr-zlinsky.cz
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Blahopřání
Blahopřání
Dlouholetá zastupitelka Mgr. Sylva Knedlová oslavila na začátku letošního roku
půlkulaté jubileum.
Svou životní vitalitou a elánem by lehce strčila do kapsy mnohé daleko mladší kolegy. Její životní osud je nerozlučitelně spjat s Fryštákem, se zdejší základní
školou a s výchovou našich dětí. Dnes už je to několik fryštáckých generací, které
dostaly do vínku její „školu života“…
Vedení fryštácké radnice a kolegové v městském zastupitelstvu proto rozhodli, že si zaslouží ocenění za svou celoživotní pedagogickou činnost a občanskou
angažovanost. Na prvním letošním zasedání zastupitelstva proto byla Mgr. Sylva
Knedlová vyznamenána Cenou města Fryštáku za celoživotní obětavou práci v oblasti pedagogiky, výchovy, tělovýchovy, kulturního života města a při správě věcí
veřejných.
Slavnostního aktu se zúčastnila také poslankyně Parlamentu České republiky
a místopředsedkyně klubu KDU – ČSL ing. Michaela Šojdrová. Také ona popřála
naší oslavenkyni hodně zdraví, životní pohody a osobní spokojenosti. K tomuto přání se za všechny Fryštačany připojuje také vedení radnice, zastupitelstvo a redakce
Fryštáckých listů.
PN

Představujeme
Jak jistě víte v prosinci 2008 nás nečekaně a náhle opustil dlouholetý pedagog,
bývalý ředitel fryštácké ZŠ a také bývalý starosta města Mgr. Richard Orsava.
Fryštácké zastupitelstvo tak podle zákona muselo doplnit jeho uvolněné místo.
V obecních volbách v roce 2006 skončila za Richardem Orsavou jako další v pořadí
pedagožka Mgr. Marcela KLAPILOVÁ.
Slavnostní slib složila na zasedání zastupitelstva 15. 12. 2008.
Přinášíme Vám její stručný proﬁl:
Mgr. Marcela Klapilová (36 let) je učitelkou fryštácké základní školy, kde nastoupila před třinácti lety po studiu na Masarykově univerzitě v Brně. Na pedagogické fakultě
vystudovala aprobaci český jazyk a výtvarná
výchova.
Je vdaná a se svou rodinou žije v Horní
Vsi. V současné době většinu času věnuje
svému synovi Markovi (20 měsíců), se kterým je na mateřské dovolené.
Ve svém volném čase se věnuje kreslení, občas své práce vystavuje na místních
výstavách. Jejími koníčky jsou i sport, četba
a práce na zahradě.
Do místního zastupitelstva kandidovala
jako nezávislá na kandidátce ČSSD. Chtěla
by se zaměřit na podporu školství a kultury
v našem městě.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2009

pokračování ze str. 1

Korábová a Holešovská, a to navíc za výrazného přispění státu – dokázali jsme získat dotace jak z prostředků Mze ČR, tak
i z rozpočtu Zlínského kraje. A podobná situace je i u akce
kanalizace Vítová (letos její dokončení), a to se jedná o investici v předpokládaném objemu 24 milionů korun! Nejinak
tomu bylo i u akce úpravy komunikace II/490 (úprava povrchu
a dostavba chodníku Žabárna, kde šlo o společný projekt se
Zlínským krajem za ﬁnanční podpory Státního fondu dopravní
infrastruktury). Získání dotací na tyto velké akce však nutně
přinesly úpravu dalších investičních záměrů města – právě
z důvodu zajištění jejich doﬁnancování. Jiné větší akce, např.
výstavba hasičské zbrojnice, ale i některé drobnější stavby,
např. zeď z gabionů podél vodoteče v Horní Vsi v lokalitě Lesní čtvrť, oprava povrchu komunikace na ul. Příčná či demolice
objektu občanské vybavenosti čp. 16 vedle kostela, pak musely být odloženy (mimo jiné i právě z důvodu hledání nových
dotačních možností u těchto akcí). Zastupitelstvo se následně přiklonilo k realizaci několika akcí menšího rozsahu, např.
zpevnění povrchu komunikace na ul. Sychrov, oprava povrchu
komunikace na ul. Bř. Bakaly.
Navíc jsme tedy – a to už je ona druhá zmiňovaná oblast
investic – zahájili práce na příslušných projektových dokumentacích – tak, aby opět bylo možno žádat o poskytnutí dotací
(z národních i evropských titulů) – např. na akce stavební
úpravy náměstí (na základě výsledků Vašeho hlasování), průtah Fryštákem na silnici II/490 (Zlín –Holešov) s akcentací řešení křižovatky u hasičské zbrojnice, další chodníky (např. na
ul. Dolnoveská, Přehradní, Sportovní, Spojovací či Skalková)
a rekonstrukce místních komunikací (např. Strž, Korábová,
Příčná či Skalka – Vítová …). Fázi přípravy nechceme nikterak
podcenit, neboť kvalitní a komplexní zpracování projektů zvyšuje pravděpodobnost přijatelnosti projektů pro ﬁnancování
z dotačních titulů – stále se snažíme držet zásadu budování vlastního majetku pokud možno z cizích, tedy dotačních,
peněz. Doplňuji jen, že u nastíněných akcí jde samozřejmě
o přípravu a realizaci v rámci několika následujících let!
O aktivitách na letošek Vás budu informovat v dalších vydáních našeho periodika.
Jsem rovněž rád, že orgány města adekvátně podporují
i neinvestiční záležitosti města, tedy dbají na rovnoměrný
rozvoj kulturního, sportovně tělovýchovného, společenského
a veřejného života. Sami jste se několikrát stali svědky – domnívám se – poměrně bohatého kulturního života města –
připomeňme např. konání již tradičních koncertů (velikonoční,
adventní či vánoční), setkání dechových hudeb nebo zdařilé a vyhledávané (škoda jen že více cizími než fryštackými
návštěvníky) projekty o.s. Z kola ven – pravidelné múzické
festivaly hudby a divadla; to nehovořím o vlastní tvorbě škol.
Vyzvednout se jistě musí i pokračování družebních vztahů –
nejen s obcí Muráň, ale i s novým partnerem v podobě obce
Kanianka, kdy v obou případech již dávno nejde jen o výměnu
kulturně uměleckých aktivit, ale i o posilování mnohých vztahů přátelských.
Myslím si taktéž, že k posílení našeho fryštackého patriotizmu nemalou měrou přispělo i vybudování Andrýskovy naučné stezky, která nám i návštěvníkům města atraktivně přiblíží
bohatství (hmotné i nehmotné) našeho kraje.
Mne osobně, vážení spoluobčané, velmi oslovila velká
účast Vás, ale i mnohých hostů, na slavnostním aktu, kterým
jsme si 28. října připomněli kulaté výročí vzniku samostatné-

ho státu Čechů a Slováků. Společensko-veřejný život však významně doplňují – dle mého soudu – i jiné akce – jako příklad
uvádím svěcení pomníčku sv. Huberta spojené s oceněním
práce starších kolegů či s pasováním nových členů sdružení,
které úspěšně organizovalo myslivecké sdružení Ondřejovsko
na Hubertce. I tuto akci vyhledalo nemálo hostů domácích
i přespolních. Znamená to, jak se domnívám, že způsob vnímání některých záležitostí věcí veřejných a tradic nás spojuje
a že v této oblasti společenského života společně kráčíme
správným směrem.
S naším veřejným životem, vážení Fryštačané, úzce souvisí
i stále velmi aktivně a činorodě fungující neziskové organizace a spolky – zastupitelstvo tedy zcela logicky - rádo ﬁnančně
podpořilo projekty, jimiž naše organizace vytvářejí zázemí pro
nejrůznější zájmovou i uměleckou a sportovní činnost mládeže, ale i částečně dospělých občanů. Zde oceňuji i dobrou
spolupráci se školami, mateřskou i základní, podobně je tomu
u spolupráce se ZUŠ Morava, s Domem Ignáce Stuchlého
a farností či Hrádkem, přičemž nemohu opomenout nesčetné
tradiční aktivity městské knihovny. Jsem přesvědčen, že možnost vyžití našich spoluobčanů v rámci volnočasových aktivit
je jedním ze zásadních předpokladů spokojeného života.
Vážení spoluobčané,
současně bych chtěl připomenout i dění „uvnitř“ úřadu.
Celý uplynulý rok byl ve znamení implementace nového programového vybavení, které umožní operabilitu, racionalizaci,
efektivitu vykonávaných agend, respektive – v návaznosti
na organizační a personální změny – i pak cílené zkvalitnění
práce nás všech. Nastavené procesy směřují, jak doufám,
k občanům ve smyslu zjednodušení a urychlení komunikace
občan – radnice (projevit by se to mělo například v agendě výběru poplatků, např. za odpady, psy, v rámci hřbitovní agendy
či při vyřizování některých Vašich žádostí).
Vážení spoluobčané,
i v minulém roce jsme měli příležitost živě diskutovat
o nejrůznějších tématech rozvoje našeho města. Opakovaně
proto na tomto místě vylovuji velké poděkování Vám všem,
kteří plně využíváte svého práva podílet se na řízení svého
města podáváním podnětů, připomínek či otevřených kritických poznámek – dáváte tak nejen mně, ale i všem ostatním,
zastupitelům, radním i úředníkům, aby na případné věcné
a opodstatněné výtky včas a v rámci možností reagovali.
Vždyť právě vzájemná adresná komunikace všech partnerů
samosprávy vede k nápravě případných nedostatků.
Vážení spoluobčané!
I letos nás čeká spousta práce. Jsem však přesvědčen,
že jak zastupitelstvo a rada města, tak i zaměstnanci města
jsou opět připraveni se aktivně a zodpovědně podílet na zajištění bezproblémového fungování naší samosprávy ke spokojenosti všech.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, Komenského 344
právní subjekt – příspěvková organizace
Vás zve s dětmi předškolního věku k

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2009/2010
dle Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., § 34, ze dne 24. září 2004 ve znění
pozdějších předpisů na zápis, který se uskuteční

v pondělí 23. 2. 2009 od 13 – 15 hod.
ve třídě motýlků
Upozornění:
zákonní zástupci dítěte (rodiče) přihlašují dítě pro které školní docházka začíná
počátkem školního roku tj. od 1.9. a následuje po dni, kdy dítě dovrší 3 rok věku.
Děti jsou přijímány dle kritérií.
Bc. Marcela Ševelová, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Fryšták
1. Trvalé bydliště – přednost mají děti s trvalým bydlištěm na území města
Fryštáku.
2. Předškoláci - přednost mají děti předškolního věku, které jsou v posledním
ročníku před vstupem do základní školy.
3. Zaměstnání matky (na základě potvrzení zaměstnavatele) – přednost mají
děti zaměstnaných matek a v případě, že do MŠ se přihlásí další dítě, jehož matka
nastupuje do práce bude mít přednost před dítětem matky na MD – tedy věkově
nejmladší dítě matky na MD bude vyřazeno z docházky – vráceno zpět do rodiny
a místo něj přijato dítě matky pracující.
4. Děti na celodenní pobyt v zařízení mateřské školy.
5. Věk dítěte – přednost mají děti matek na MD ve věku 5 let.
6. Pro doplnění kapacity lze přijmout děti od 3 let matek registrovaných na
úřadu práce před matkami na MD, které zvládají základní sebeobsluhu a hygienu
a jsou schopné po sociální stránce začlenit se do skupinky dětí.
7. Pro doplnění kapacity lze přijmout děti od 3 let matek na MD, které zvládají
základní sebeobsluhu a hygienu a jsou schopné po sociální stránce se začlenit do
skupinky děti.
8. Po dobu omluvené nepřítomnosti zařazeného dítěte (např. dlouhodobě nemocného) lze přijmout do stavu dítě dosud nezařazené a to na dobu určitou – tj.
do návratu omluveného dítěte.
9. Na uvolněné místo po dítěti (odstěhování, neplacení příspěvku na provoz,
porušování řádu školy – vyloučení) apod. lze přijmout další dítě do stavu.
10. Přijetí zdravotně znevýhodněného dítěte je projednáváno individuálně, záleží na momentální situaci ve škole – složení dětí, počtech dětí a podmínkách
a vybavení školy.
11. Děti ve věku od 4 let, které budou zařazeny do seznamu nastupují do MŠ
od počátku 4 let, pokud chtějí aby jim místo bylo drženo – tj. od měsíce dovršení
tohoto věku platí úplatu.
Zákonní zástupci dítěte (rodiče) přihlašují dítě pro které školní docházka začíná
počátkem školního roku tj. od 1. 9. a následuje po dni, kdy dítě dovrší 3 let věku.
Rodiče, počítáte-li s nástupem do zaměstnání, nebo zapojením dítěte do kolektivu, dostavte se i s dítětem k zápisu ve výše uvedenou dobu.
Při zápisu prosíme o nahlášení data nástupu, od této doby se s dítětem počítá
v docházce a je rodičům počítána úplata za pobyt v MŠ dle směrnice 1/2006
(vystavena v Řádu MŠ Fryšták, na nástěnce rodičů, ve vývěsní skříňce MÚ a na
internetových stránkách města) . Za odhlášené dítě přijímáme další dítě.
V průběhu školního roku lze přijímat jen děti přistěhované a to při nezaplněné
kapacitě školy, nebo v případě uvolněného místa.
Bc. Marcela Ševelová
ředitelka Mateřské školy Fryšták
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Z Á K L AD N Í
ZÁPIS
DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

Š KO L A

F RYŠ T ÁK
Třetí věk

Jako každoročně se žáci ZŠ Fryšták účastní různých stylistických soutěží. I v tomto školním roce tomu není jinak. Téma celostátní literární soutěže znělo: „Mezi námi,
generacemi,“, nebo taky Třetí věk.
Soutěž jsme obeslali a výsledek – cituji:
„… dovolte nám vyjádřit touto cestou obdiv nad kvalitou vašich soutěžních příspěvků, které vám přinesly vítězství ve vaší kategorii …“. Podepsaná Ing. Karla Kohoutová, šéfredaktorka, Mgr. Bohuslav Hanel, předseda poroty – Liberec.
Alespoň malou ukázku tentokrát poezii.

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 3. února 2009
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.)

Malý kluk řekl: „Někdy upustím lžíci.“
Dědeček poznamenal: „A to já taky.“
Chlapec zašeptal: „Někdy se počůrám:“ „Taky se mi to stává,“ usmál
se dědeček.
Klučina pokračoval: „Každou chvíli
brečím. Děda jen kývl: „Jo, jo, já taky.“
„Co je ale nejhorší,“ řekl malý kluk,
„zdá se mi, že si mě dospělí nevšímají.“
A pocítil teplo staré vrásčité ruky.
„Vím, co tím myslíš,“ řekl mu starý pán.

Mgr. Libor Sovadina
ředitel Základní školy Fryšták

Kristýna Škamralová,
7.B, ZŠ Fryšták

O stáří

Mezi námi generacemi
Ptáš se, jak žít, když stáří se blíží?
Bolest máš v kříži.
Krátí se ti dech?
Zadrž svůj vzdech!
Svět starých chápej!
Nežebrej o soucit kolem sebe!
Nechtěj mít pro sebe
jen modré z nebe!
Aktivní činnosti dej svoje síly!
Okolí ukazuj jen úsměv milý!
Tak, jak to dělají prarodiče.
Michal Buchta,
7.B, ZŠ Fryšták

Vzpomínka na mládí
V kalendáři již sedmý křížek mám
a tak bilancuji a vzpomínám.
Na život, který jsem prožil. Byl krásný.
Na život v mládí, který je již dávno
pryč.
Na svůj obličej, který byl bez vrásek,
celý jasný.
Na svou postavu pružnou jako bič.
Kdybych měl jako dnes tolik zkušeností,
snad mohl jsem udělat méně hloupostí.
O tom ale ten život je.
Však i ve stáří je ještě naděje,
že svou moudrost předám dál,
svým dětem a rodinám.
Michaela Kohoutková,
7.B, ZŠ Fryšták

Stáří
Stáří je věc jako každá jiná,
v každém z nás se skrývá,
ale nejde zastavit.
Co takhle se k tomu čelem postavit?
Pomáhejme starším lidem,
snažme se jim stáří zpříjemnit,
Dopřejme jim pohodu a klid,
aby mohli každým dnem šťastni být.

V prostorách chodeb Základní školy ve Fryštáku si mohou v těchto dnech všichni
zájemci prohlédnout zajímavou výstavu fotograﬁí z publikace Jiřího Severina Hráli
jsme jak andělé aneb: proměny lidové hudby v našem kraji.
Publikace přináší přehled o vývoji lidových muzik a lidové písně v regionu. Vývoj
lidové hudby je ilustrován na příbězích, mnohdy humorných, ve kterých autor vypráví
o osudech muzikantů a muzik gajdošských, hudeckých, štrajchových, cimbálových,
dechových a dalších. Text publikace vznikl na základě sběru materiálů v jednotlivých
městech a vesnicích, ze zápisků kronik i ze vzpomínek muzikantů. Několik desítek
velkoformátových fotograﬁí přibližuje tuto nedávnou historii.
Základní škola tak pokračuje v cyklu „improvizovaných“ výstav. Na konci minulého roku byla k vidění expozice dynamických fotek ze seriálu cyklistických bikerally
WBC, která sklidila velký úspěch, zejména mezi žáky II. stupně.
PN
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Vánoční koledy
Už tradicí v naší obci se stalo předvánoční zpívání koled u kapličky naplněné
vánoční náladou, provoněné vánočním punčem a rozzářené plamínky Betlémského
světla.
Tato událost se těší stále větší a větší návštěvnosti a jsme rádi, že se můžeme
s Vámi podělit o ten kousek vánočního štěstí.

Díky ochotě pomoci lidem v nouzi se
opět konala

Tříkrálová sbírka.

Pomáháme nemocným dětem
Letos, stejně jako loni, uspořádala místní skupina ČČK ﬁnanční sbírku pro sdružení ŠANCE, což je sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Na jejich účet budeme posílat hotovost ve výši 2.700,- Kč.
Tímto chci poděkovat všem lidem, kteří byli ochotní pomoci dětem v jejich těžké
nemoci a jejich osud jim není lhostejný.
Popelářová Hana

V Lukovečku koledovali koledníci ve
dvou skupinách
1. skup. Věry Divilové
4.060 Kč
2. skup. Anny Horáčkové
5.490 Kč
Celkem bylo v obci získáno 9.550 Kč.
SV

Několik nadšenců si opět nenechalo ujít výšlap na Sv. Hostýn, který se tentokrát konal 27. prosince, a tím si
zpříjemnili vánoční svátky o krásnou procházku zasněženou přírodou. Posilňující prostředky v podobě slivovice a dobrého uzeného dodalo každému sportovci nejen zahřátí na duši, ale i smělý krok.
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Z dopisů našich čtenářů...
Přátelé, Fryštačané, je dobře, že máme kolem sebe hodné a všímavé lidi, kterým
bych ráda touto cestou poděkovala za nezištnou pomoc v kritických situacích.
První. 31. prosince 2008 mi praskl mrazem přívod vody. Než se nám podařilo
vodu zastavit (zarostlé ventily), studna byla prázdná, sklep plný vody, elektřina ve
zkratu.
Druhá. 1. ledna 2009, při denním světle, se nám podařilo vodu vyčerpat.
Třetí. 2. ledna 2009, ráno před šestou, zazvonila sousedka, že u nás hoří.
Díky sousedům, díky hasičům, díky pracovníkům města a technických služeb.
Díky všem, kteří při 1., 2., 3. katastrofě pomohli.
Věřte, byl to pro mne špatný konec roku 2008 a ještě horší začátek roku 2009.
Za obětavou pomoc všem ze srdce děkuje
S. Knedlová
Vážení sponzoři, rodiče,
přátelé školy,
chtěla bych Vám poděkovat za ﬁnanční příspěvky na dárky a za dárky, které
jste věnovali pod vánoční stromeček dětem z naší Mateřské školy ve Fryštáku.
Věřím, že spolu s námi sdílíte radost
z podpory zlepšení materiálního vybavení pro děti předškolního věku, které je
důležité již od počátku vzdělávání.
Poděkování vyslovuji také za děti, jejich rodiny a zaměstnance školy.
Bc. Marcela Ševelová
ředitelka školy

Ještě k „Živému Betlému“
V průběhu Vánočních svátků se na
fryštáckém náměstí Míru konal už 3.
ročník „Živého Betléma“. V minulém
čísle jsme děkovali za uspořádání této
akce všem organizátorům a účinkujícím.
Rádi bychom toto poděkování rozšířili
i na ﬁrmu Rudolf lešení s.r.o. Bez jejich
obětavé pomoci (sestavení a rozebrání)
speciálního pódia a jeho zapůjčení by
naše akce nebyla tak úspěšná. Díky vyvýšenému pódiu ji totiž mohlo sledovat
více lidí, kteří si tuto skutečnost (stejně jako předloni) velice pochvalovali.
Věříme, že se na tuto nezištnou pomoc
budeme moci spolehnout i v dalších letech.
Za všechny organizátory
Mgr. Pavel Nášel

V pátek 23. ledna dopoledne proběhla ve Fryštáku zkouška IVVS.
Bylo nutné prověřit funkčnost
jednotlivých stanovišť městského
rozhlasu v našem městě.
Díky tomu se podařilo odstranit
závady na zařízení v některých částech Fryštáku.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se všem občanům, které zkušební vysílání rušilo.

Vážený pane starosto,
Dobrý den paní Plšková,
včera jsem si vyzvedla na poště Váš
kalendář. Chci Vám složit poklonu, kalendář se Vám moc povedl! Umím si
představit, kolik jste s tím měla práce,
ale výsledek stojí za to. Pečlivě jsem si
přečetla všechny recepty a ihned jsem
dostala hlad. O víkendu musím něco
zkusit.
Babička Vám také moc děkuje a taky
se těší, až něco ochutná. Hodně receptů poznala. Možná mi nebudete věřit,
ale kalendář z Fryštáku je jednou z mála
věcí, které moji babičku (Marie Vymětalíková roz. Dohnalová) v současné době
potěší. Letos jí bude 89 let. Často
o svém rodném městě mluví a občas si
dopisuje se svým spolužákem panem
V. Zezulkou.
Taky ostatní materiály, které jste
poslala jsou pěkné a kvalitní. V rámci
mé práce se mi do ruky dostávají různé
propagační materiály obcí, měst, muzeí
a galerií aj. Ty Vaše jsou opravdu moc
pěkné a kvalitně zpracované, pokud
mohu posoudit.
Moc Vám ještě jednou děkuji a přeji
pěkný den.
PhDr. Jindřiška Gregoriniová
REGIS
Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu
NIPOS - REGIS
Blanická 4, P. O. BOX 12
120 21 Praha 2
„Prosíme občany, kteří chtějí jakoukoliv částkou přispět na projekt – Adopce dětí na dálku – aby své ﬁnanční
příspěvky odevzdali do poloviny měsíce
února 2009 u těchto občanů:
Marie Raková ve ŠJ, Dana Konečná matrika MěÚ Fryšták, Zdeňka Doležalová, Marie Zapletalová, Anna Skaličková,
Mária Urbášková, Marie Kršáková, Mgr.
Libor Sovadina, Zdeněk Orsava a František Mrázek.
ORGANIZÁTOŘI SBÍRKY
PŘEDEM VŠEM DĚKUJÍ.

rádi bychom Vám i Vašim spolupracovníkům poděkovali za dosavadní
dobrou spolupráci a podporu Městské
knihovny ve Fryštáku při poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci výkonu regionálních funkcí obecním
knihovnám ve Vašem regionu.
Jedná se o práci metodickou, konzultační, ale i praktickou, bez níž by se
žádná obecní knihovna neobešla. Tato
činnost je vykonávána Vaší městskou
knihovnou na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb
uzavřené s Krajskou knihovnou Františka Bartoše a každoročně speciﬁkované
objednávky a je ﬁnancována z příspěvku
Zlínského kraje na regionální funkce
knihoven.
Přejeme Vám úspěšný nový rok a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
PhDr. Zdeňka Friedlová
ředitelka Krajské knihovny Fr. Bartoše

Poznámka redakce:
Činnost regionálních knihovnických
služeb spolehlivě a pečlivě zajišťuje už
řadu let paní Anna Zapletalová. Jedná
se o knihovnické služby pro několik dalších obcí - Držková, Hvozdná, Kašava,
Lukov, Lukoveček, Ostrata, Vlčková.
Vedení fryštácké knihovny jí vyslovuje velký dík, za tuto obětavou práci pro
občany dalších obcí Mikroregionu Lukovské Podhradí.

Informujeme čtenáře FL o sjednocení
vysílacích časů městského rozhlasu.
PRAVIDELNÁ HLÁŠENÍ:
Po – Pá – 11:30
Po – St – Pá – 17:00
(v letním čase 18:00)
Informace do hlášení můžete poslat
také e-mailem na adresu:
p.nasel@frystak.cz
Pokud se jedná o reklamu, je třeba
předem zaplatit poplatek za hlášení
(podle ceníku) v pokladně MÚ.
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SOS – poradna pro spotřebitele
• KONTO
DOTAZ:
Dobrý den, Včera jsem byla v bankomatu zjistila jsem, že na mém účtu
je ﬁnanční zůstatek 400 Kč. Účet mám
u České spořitelny. Vrátila jsem se domů
v naději, že se někde musela určitě stát
chyba. Jaké bylo moje překvapení, když
jsem zjistila že 19/12/2008 někdo
z mého účtu vybral něco přes 14.000,-.
Vše jsem neprodleně nahlásila na informační lince České spořitelny, zablokovali mi ihned kartu. Ještě včera jsem se
rozhodla dojet na fungující pobočku do
Prahy, tam jsem kartu na radu operátorky odevzdala, kartu přede mnou zlikvido-

vali, sepsali jsme protokol o zneužití karty, reklamaci a rovnou jsem si zažádala
o kartu novou. Bohužel mají momentálně na vyřízení 90 dnů. Takže jsem momentálně bez peněz, můžete mi prosím
poradit co mám dělat. Na koho se obrátit. Chci jen podotknout, že jsem měla
celou dobu kartu u sebe a v Johanesburgu odkud byli peníze vybrány jsem nikdy
nebyla. Prosím o odpověď co nejdříve.
ODPOVĚĎ:
Pokud bude reklamace transakce
platební kartou zamítnuta, můžete se
obrátit na ﬁnančního arbitra www.ﬁnarbitr.cz. Upozorňuji ovšem, že pokud byl
k výběru z bankomatu užit správný PIN

FRYŠTÁCKÉ KALENDÁRIUM 2009
1389 – jedna z nejstarších písemných zpráv o Fryštáku coby významném hospodářském a společenském centru lukovského panství. V té době již městysu Fryštáku
náležela řada privilgií: právo tržní, právo vybírat ve dvou městských branách mýto,
dokonce právo hrdelní, Fryšták měl vlastní lázně a jatky (620. výročí),
1719 a 1739 - v těchto letech byli sťati mečem (na bývalém popravišti při rozcestí na Lukoveček) dva muži, odsouzení za krádež...),
1888/89 – fryštácký podnikatel Valentin Jadrníček položil základy budoucí prosperující ﬁrmy, proslulé po celé Evropě nábytkem a sportovním zbožím (120. výročí),
1869 – v tomto roce (14. 12.) se v Boleslavi, v tehdejším pruském Slezsku,
narodil zakladatel salesiánského díla v českých zemích a na Slovensku Don Ignác
Stuchlý, SDB (1869 - 1953), nazývaný mezi Fryštačany i salesiány pro svoji moudrost
a laskavost „staříček“, v roce 1927 přivedl první salesiány z Itálie do Fryštáku (150.
výroćí narození),
1909 – zemřel akademický malíř Jan Pažout (1876 – 1909), rodák z Fryštáku - Žabárny, jeho život i uměleckou dráhu ukončila vážná plicní choroba, Fryštáku
a okolí věnoval desítky obrazů a kreseb, zimní obraz náměstí je v kanceláři starosty
MF v radnici (jeho reprodukce vyšla r. 2007 na pohlednici, leč bez uvedení jména
skutečného autora...), další obraz najdete na fryštácké poště, některá jeho díla jsou
v soukromých sbírkách (100. výročí úmrtí),
1914 – počátek první světové války (1914 – 1918), v níž položilo život okolo stovky mobilizovaných mužů, většinou otců rodin, z Fryštáku a okolí (jejich jména najdete
na pomníku padlých poblíž hlavní křižovatky (95. výročí), tomuto tématu chceme
věnovat příspěvek ve Fryštáckých listech,
1919 – zrušeny ve Fryštáku klášterní škola sester III. řádu sv. Františka (objekt
později převzali a přestavili salesiáni),
1929 – v tomto roce založil všestranně fundovaný podnikatel Eduard Pekárek
prosperující závod na výrobu kancelářského nábytku (80. výročí), obě zmíněné podnikatelské rodiny Jadrníčkova i Pekárkova patřily k mecenášům fryštáckého kulturního,
sportovního, tělovýchovného a spolkového dění,
1929 – fryštácký rodák prof. Jaroslav Kvapil (1892 – 1958), dirigent a hudební
skladatel, spoluzakladatel JAMU Brno, jehož jméno nese dodnes slavná brněnská
konzervatoř, jmenován jako jediný Fryštačan členem České akademie,
1954 – v tomto roce zesnul akademický malíř prof. Ludvík Jadrníček, všestranný
národopisný pracovník, pedagog, jako profesor výtvarné výchovy působil na gymnáziích i jako soukromý učitel v císařské rodině, jeho dílo je rozsáhlé, nejslavnější prací
je vzácná kniha Městečko Fryšták (vydaná v letech 1933 a 1947).
Anna a Česlav Zapletalovi
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K O N T A K T Y :

Sdružení obrany spotřebitelů
(SOS)
Tel.: 224 239 940
Fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08
(8 Kč/min.)
kód (což se jeví pravděpodobným), nebudete s velkou pravděpodobností úspěšná, neboť muselo dojít k vyzrazení PINu,
za což odpovídá držitel karty.

V sobotu 28. února 2008
se konají

KONČINY
na Vítové.

Maškarní průvod začíná v 9,30 hod.
z dolního konce směrem nahoru.
Od 19,30 proběhne Končinová zábava
v multifunkčním zařízení na Vítové.
K poslechu a tanci hraje Vítovecká 1.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
V S T U P N É D O B R O V O L N É.

Klub maminek

PROGRAM
na únor 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:
• 3. 2. Přirozená péče o děti a maminky.
Pí. Jitka Dopitová z fa Slůně.eu. Přátelská k dítěti i k přírodě. Přebalování, nošení dětí, přírodní kosmetika…
• 10. 2. Vycházka - podle počasí.
• 17. 2. Navštíví nás a zkrášlí kosmetička Leonka Ševčíková
• 2. 2. Objevujeme skryté poklady přírody, bylinky a jejich využití. Pí. Markétka
Šurbeková z Jaroslavických pasek
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 20. 2. v 17 hod.:
Výroba prostírání ze zatavených fólií
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2009

Informace Finančního úřadu Zlín
Stejně jako každý rok v březnu čeká
většinu občanů jednání na Finančním
úřadě. Blíží se totiž období výběru daňových přiznání fyzických osob za rok 2008.
Městský úřad ve Fryštáku proto v předstihu upozorňuje na povinnost podat daňová přiznání.
Na FÚ ve Zlíně budou rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny v období od 23. 3.
do 27. 3. 2009 denně od 8:00 do 17:00
hodin. Úřad bude otevřen i v sobotu 28. 3.
2009 od 8:00 do 12:00. Také dne 30. 3.
a 31. 3. budou prodlouženy úřední hodiny
až do 18:00.
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických
osob, kteří mají bydliště v obcích v působnosti Městského úřadu Fryšták, budou pracovníci Finančního úřadu ve Zlíně poskytovat potřebné informace a vybírat daňová
přiznání ve dnech 11. a 25. března 2009
v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00 v prostorách budovy Městského
úřadu ve Fryštáku (obřadní síň).
ZMĚNY DANĚ Z NEMOVITOSTI
Na základě vyhlášky č. 412/2008 sb.,
ze dne 1. 12. 2008, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, platné od 1. 1. 2009, se
pro výpočet daně z pozemků mění průměrná základní cena půdy. U poplatníků, kteří již mají podané přiznání na Finančním
úřadě ve Zlíně v předcházejících zdaňova-

cích obdobích a nedošlo u nich k žádné
změně, rozhodující pro podání daňového
přiznání, není povinnost podávat přiznání na rok 2009. Daňová povinnost bude
automaticky přepočítána a na Vaši obec
(Fryšták) bude zaslán v měsíci dubnu tzv.
„Hromadný předpisný seznam“, kde bude
uvedena přepočítávaná daň z nemovitosti
na rok 2009.
Upravenou daňovou povinnost na rok
2009 si občané zjistí v průběhu měsíců
duben – květen na obecním úřadě a daň
z nemovitosti uhradí po obdržení složenky,
které bude Finanční úřad Zlín rozesílat. Na
složenkách bude uvedena správná přepo-

čítaná částka k úhradě daně z nemovitosti. Termín pro podání daňového přiznání
k dani z nemovitosti, pokud došlo u poplatníka ke změně (prodej, koupě, darování aj…) je do 2. 2. 2009.
Termín pro placení daně z nemovitosti
je do 1. 6. 2009.
Ještě jednou upozorňujeme poplatníky, ať vyčkají na „Hromadný předpisný seznam“ nebo složenku a zaplatí správnou
částku, aby nedošlo k případným nedoplatkům na dani z nemovitosti.
Další informace najdete i na www.
statnisprava.cz nebo na www.mfcr.cz
placená inzerce

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
•••

MONTÁŽ OKEN VELUX
Cenový návrh ZDARMA

Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135
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Když nastanou hromnice, bývá konec sanice
Svátek Uvedení Páně do chrámu
se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím
končívala doba vánoční. Tento svátek
připomíná událost, kdy Maria a Josef
přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho
odevzdali Bohu.
V Jeruzalémě se slavil tento svátek již ve 4. století a o sto let později
i v Evropě.
Od 10. století byl obohacen symbolem svěcení svící, které mají významnou symbolickou úlohu. Svíce,
která sama sebe stravuje, aby jiným
dala světlo.
Byla to odvaha říci tehdy o tom
malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo
měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky
vnímat.
Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky.
Doma si v těžkých chvílích přírodních
pohrom rozsvěcovali jejich maličký
plamínek proti oslepujícím bleskům
bouřek. Modlili se u nich a věřili že
skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které byly pro člověka nepřemožitelné.
Tehdy, na první Hromnice, to bylo
velmi podobné. Proti velkým událostem té doby bylo to maličké děťátko
opravdu jen jako mihotavý plamének
hromnicové svíčky proti hromobití,
bleskům a temnotám rozbouřených
živlů. I dnes se toto maličké děťátko
navenek nijak neliší od ostatních dětí,
a přesto je Světlem, které osvítí národy.

TROCHU STATISTIKY Z UPLYNULÉHO ROKU:
• Program orientačních dnů se uskutečňuje od roku 1999 v následujícím rozsahu:
Počet tříd
Počet studentů

2000

2001

2002

2003

2004 2005

2006

2007

2008

21
562

31
679

46
1008

37
892

46
44
1057 1085

53
1249

61
1522

59
1378

• Program víkendových akcí běží od roku 1997, rozsah v jednotlivých letech je
následující:
2000

2001

2002

2003

Počet akcí
51
Počet účastníků 699

47
637

42
662

36
463

2004 2005
30
428

33
515

2006

2007

2008

24
464

17
240

11
163

• Program prázdninových akcí běží od roku 1997 v následujícím rozsahu:
2000

2001

2002

2003

Počet akcí
10
Počet účastníků 119

8
78

11
145

10
119

2004 2005
6
78

6
102

2006

2007

2008

6
100

5
86

6
81

Co bylo
Letošní 9. Disácký ples byl čtyřlístkový. Při absenci pana ředitele, který byl na
formačním setkání na Slovensku, bylo všem jasné, že František nebude mít tradiční
zahájení. Při absenci a nemoci tanečníků, předtanečníků a dobrovolníků se přece
jenom něco uskutečnilo. Díky Víťo! Skupina Mirečkovy sekeráše se snažila a hrála
až do půl třetí. A naplno. Klobouk dolů. Tombola opět předčila všechna očekávání.
V malé bylo 375 a ve velké 35 cen!!! Velké poděkování všem, kdo přispěli. Podařilo
se nám sehnat slušivé zelené vestičky a všem se hodily. Viz foto.
Loni jsem napsal,
že ples byl jeden z mála,
při kterém se nic
mimořádného nestalo.
Totéž mohu
konstatovat i po tomto.

D ů 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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Tříkrálový koncert
Když byla v květnu loňského roku podepsána vzájemná dohoda o přeshraniční
spolupráci mezi Fryštákem a slovenskou obcí Kanianka (u Bojnice) možná nikdo
nečekal, že bude tak rychle naplněna i v praxi.

V listopadu loňského roku se Fryštácká Javořina představila s dechovkou Magurnakou
(z Kanianky) v Muráni. Už tehdy bylo jasné, že
koncert, který se našim slovenským přátelům velmi líbil se bude reprízovat nejenom v Kaniance, ale i ve Fryštáku.
A tak první neděli roku 2009 měli
občané Kanianky možnost slyšet svoji domácí kapelu a také
muzikanty z Moravy.

O týden později se přátelská návštěva konala zase v našem městě. V kostele svatého Mikuláše zazněly kromě
známých vánočních koled také operní
skladby a v neposlední řadě i některé
známé hity v úpravě pro dechový orchestr. Soubor vedený kapelníkem Jožo Balážem nenechal nikoho na pochybách,
že si zaslouží ta nejvyšší ocenění. (Hudebníci jsou laureáty mnoha známých
dechovkových soutěží a jsou to dokonce vicemistři z Mistrovství Evropy proﬁ
kategorií, které se konalo v roce 2008
v holandském Enschede).
Kanianku ve Fryštáku zastupoval
také starosta Emil Mendel, místostarosta Ludovít Pos a ředitel Základní školy
Mgr. Anton Smatana.
I těm se společný moravsko – slovenský koncert velice líbil a velmi si pochvalovali vzájemnou spolupráci.
V neposlední řadě je třeba říct, že
zcela zaplněný fryštácký kostel ve
stoje aplaudoval všem účinkujícím muzikantům, vynikajícím
sólistům a zpěvačkám.
A to hovoří za vše…
Starosta
Mgr.
Lubomír Doležel
by touto cestou
ještě
jednou
chtěl
po-

děkovat hudebníkům
z
Fryštácké
Javořiny a řediteli ZUŠ Morava Liboru Miklovi, který tyto
kontakty zprostředkoval
za příkladnou reprezentaci
našeho města.
22. srpna letošního roku se
v Kaniance uskuteční 1. ročník Festivalu mistrů a už teď není pochyb, že
v programu bude mít své zastoupení
i naše město prostřednictvím Fryštácké Javořiny. V praxi se tak naplní slova
o vzájemné spolupráci mezi našimi národy, které se znovu sešly ve sjednocené Evropě.
…A mimochodem víte, že v Kaniance mají také pěvecký soubor Pramienok
a Pramienček?
- pn -
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Informace
KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Velká zvláštnost v naší tvorbě
Od října 2008 měly naše soubory
CM Prameny, Pramének a Prameny II
hodně vystoupení. Začalo to v DISu při
otevření Andrýskovy naučné stezky. Prameny II velmi zapůsobily na senátorku
PaeDr. Alenu Gajdůškovou, která velmi
pozorně poslouchala program z naší
tvorby a velmi ho ocenila. Byli tam i další lidé na úrovni a byli rovněž pozorní
a spokojení. Potom Prameny II rovněž kvalitně zahrály v jídelně ZŠ při slavnostním
znovu vysazení památné lípy uprostřed
náměstí a 13. prosince na Vánočních trzích ve Fryštáku. V neděli 14. prosince
se všechny naše soubory velmi dobře
projevily v kinosále v pásmu „Vánoce,
vánoce přicházejí“. Pořad velmi nápaditě
a pohotově moderoval Mgr. Pavel Nášel.
Báseň „Vánoce“ od Jaroslava Vrchlického v jeho podání byla velice působivá.
Sál byl zaplněný do posledního místečka
a posluchači spokojeni a vánočně naladěni si s námi i zazpívali. Soubory rovněž předvedly skvělé výkony. Zástupce
starosty pan Radomír Dupal připravil dětem krásné dárečky. Dopis od „Ježíška“,
který napsala K. Doleželová a přečetla
umělecká vedoucí paní Vlasta Kunstová plně zaujal děti i přítomné. Dále byl
připraven výchovný koncert CM Prameny,
Pramének a Prameny II pro žáky ZŠ. Také
zde jsme se setkali s mimořádným zájmem. Děkujeme proto za podporu panu
řediteli Mgr. Liboru Sovadinovi. Těsně
před Štědrým večerem v neděli všechny
soubory vystoupily ve zlínském nákupním centru “Zlaté jablko“ a byly středem
zájmu všech přítomných. Potlesk burácel
na obou místech, kde jsme vystupovali
a přátelský zájem se prohluboval. Posledním vystoupením byl pak „Tradiční
vánoční koncert“ na Štěpána (26. 12.)
ve fryštáckém kostele. Naše zpěvačka
Markéta Matulová okouzlila písní z naší
tvorby „Zdravím Tě Pane“. Kristýna Bačůvková pěkně zapůsobila písní „Ha-
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jej můj princi“, byla dobře připravena
a bezchybně zpaměti zazpívala. Rovněž
Kristýna Doleželová, kterou paní učitelka
Kunstová pečlivě připravovala. Ta při koncertě zpívala píseň „Ave Maria“. U této
písně se projevila ta velká zvláštnost,
o které chci informovat.
Chtěl jsem napsat píseň „Ave Maria“,
ale stále jsem nebyl spokojen s hudebními nápady. Byl jsem z toho unaven a tak
jsem si lehl, ačkoli to nemám ve zvyku.
Pak jsem usnul. Brzy jsem se probudil
a v hlavě mi zněla nádherná melodie.
Ihned jsem pochopil, že jsou to ty správné tóny, které jsem hledal. Napsal jsem
si je do not, pak jsem napsal opoziční
melodii a sólo pro kytaru. Celou píseň
jsem podložil akordy. Největším překvapením však bylo, že starý latinský text
dokonale pasoval k této melodii. Dodnes
si lámu hlavu, kdo mi ji našeptal. Paní
Kunstová k této písni vytvořila dokonalý
houslový doprovod a „Ave Maria“ bylo
na světě. Stalo se to sice už před léty,
ale dnešní provedení nic neubralo na její
působivosti a velkém zájmu a to potěší.
K zaplněnému kostelu (vzadu dokonce
stáli lidé, kteří si neměli kam sednout)

Občanské soužití - největší problém loňského roku!
Přes dva tisíce přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
vyšetřovali v loňském roce zlínští policisté. Ve srovnání s předchozím rokem
jde o nárůst o bezmála 25 procent.
Zatímco v roce 2007 jsme řešili 1685
přestupků proti veřejnému pořádku
a občanskému soužití, v roce následujícím to bylo už 2103 přestupků.
Policie ČR ve Zlíně vloni šetřila celkem 18 838 přestupků, tedy o 11 procent méně než v roce 2007. Největší
část zabraly jako každý rok přestupky
v dopravě, kterých se řidiči, chodci
a cyklisté dopustili ve 13636 případech. I tak jich ale bylo podstatně
méně než v roce 2007, kdy se na ulicích stalo 16542 přestupků. Alkohol
hrál roli u 710 přestupků.
por. Ing. Jana Bartíková, tisk. mluvčí

úvodem promluvil pan farář Miroslav
Dibelka a závěrečné slovo patřilo panu
starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi, pod
jehož záštitou se tento koncert uskutečnil. Děti, které účinkovaly, potěšil i pěknými dárečky. Děkujeme také za sponzorství ﬁrmě Trion s.r.o., paní Odehnalové
za kožíšky, které nás při koncertě hřály.
Všechna hudební aranžmá a korekce pro
vystoupení připravila umělecká vedoucí
a primáška paní Vlasta Kunstová. Vše
měla dokonale promyšlené a seřazené, takže nikde nevznikla žádná chyba.
Díky muzikantům, zpěvákům a dětem za
pěkný výkon. Velmi nás těší, že je zájem
o naše koncerty a když člověk slyší, že
se velmi líbily naše autorské písně např.
Vánoce jsou dítě malé, Zdravím Tě Pane,
Ave Marie atd. je to opravdové potěšení
a odměna za práci s náročnou přípravou
koncertů a my jsme spokojeni.
Richard Hovadík
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SVAZEK OBCÍ REGION ZLÍNSKO
vyhlašuje

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
V souladu s Pravidly pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací
z rozpočtu svazku obcí Region Zlínsko .
1. Oblast podpory
Neinvestiční dotace z rozpočtu svazku obcí Region Zlínsko jsou určeny na podporu kulturních a společenských akcí/
projektů či akcí/projektů souvisejících s rozvojem cestovního
ruchu v členských obcích Regionu Zlínsko.
2. Poskytovatel podpory
Dobrovolný svazek obcí Region Zlínsko.
3. Oprávněný žadatel
O dotace může žádat fyzická či právnická osoba působící v oblasti neziskového sektoru v některé z členských obcí
svazku, případně přímo členská obec svazku.
4. Poskytovaná podpora
Podpora je poskytována formou účelové dotace (nevratná přímá pomoc) v příslušné výši dle rozhodnutí správní rady.
Dotace je nepřevoditelná a není na ni právní nárok. O dotaci je možno žádat na akce konané v průběhu celého roku
2009.
5. Místo realizace akce/projektu
Akce/projekt, na které je dotace poskytnuta, se musí konat v některé z členských obcí svazku.
6. Datum vyhlášení výzvy
5. 1. 2009
7. Termín příjmu žádostí o dotaci
do 31. 3. 2009
8. Způsob podávání žádosti o poskytnutí podpory
Žádost o poskytnutí podpory se podává na formuláři
„Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu svazku obcí Region
Zlínsko“ který je uveřejněn na webové stránce svazku obcí
Region Zlínsko www.regionzlinsko.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Podrobnější informace na kontaktním telefonním čísle.
9. Místo předkládání žádosti o dotaci
Osobně: v kanceláři svazku obcí Region Zlínsko:
Zarámí 4421, Zlín, kancelář č. 221
Poštou: na adresu svazek obcí Region Zlínsko, nám. Míru
12, 760 01 Zlín
10. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace
Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace jsou uvedeny
v dokumentu „Pravidla pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu svazku obcí Region Zlínsko“, který
je uveřejněn spolu s tímto oznámením a formuláři žádosti
a vyúčtování na webové stránce svazku obcí Region Zlínsko
www.regionzlinsko.cz. Dokument je také k dispozici na vyžádání na kontaktní adrese uvedené níže.
11. Kritéria pro poskytnutí dotace
Výběr žádosti o dotaci bude proveden v souladu s Pravidly
pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu
svazku obcí Region Zlínsko. O přidělení/nepřidělení dotace
rozhoduje Správní rada Regionu Zlínsko.
12. Oznámení o přidělení podpory
Oznámení o přidělení/nepřidělení podpory a o její konkrétní výši bude písemně sděleno žadateli do 15 dnů od rozhodnutí Správní rady Regionu Zlínsko.
13. Kontaktní údaje
Dobrovolný svazek obcí Region Zlínsko
nám. Míru 12
760 01 Zlín
tel.: 577 630 363, 733 117 379
e-mail: info@regionzlinsko.cz
kontaktní osoba: Ing. Marcela Valová

Soutěž o nejlepší graﬁcký návrh tváře WBC
HLEDÁ SE AUTOR NAŠÍ NOVÉ IMAGE.

Organizátor netradičních cyklistických
bikerally WBC o. s. nabízí jedinečnou možnost podílet se přímo na veřejné prezentaci WBC pro sezónu 2009. Aby byl tento
projekt zajímavější, vyhlašuje WBC soutěž,
jejímž vítězem se může stát každý, kdo má
dobré nápady a rád tvoří.
Vítěz bude odměněn věcnými cenami
od hlavních sponzorů seriálu, bude mít
také možnost nadále spolupracovat s týmem WBC. Autoři deseti nejlepších návrhů
získají zdarma startovné na vybrané závody WBC 2009, což znamená možnost setkat se osobně se slavnými, ale i začínajícími mladými sportovci. Odměnou všech
účastníků je nejen spolupráce s WBC, ale
i prezentace vlastní práce na vlnách rádia
Wave.
Podmínky soutěže:
Účastníkem může být jednotlivec nebo

skupina žáků základních nebo středních
škol. Účelem je vytvořit audiovizuální tvář
WBC libovolného formátu, která bude nejlépe vystihovat charakteristiky tohoto ojedinělého sportovního odvětví: kolo - adrenalin - příroda - přátelství.
Zaslané výtvory mohou být v podobě
malovaných obrázků, kreseb, črt, textů,
nahrávek v digitální i psané formě. Svá
díla můžete samozřejmě doplnit textem,
vysvětlujícím proč je právě vaše zpracování to nejvhodnější a nejvýstižnější.
Jednotlivé kategorie
Logo WBC – kombinace loga WBC
s logy hlavních sponzorů
Plakát – jakýkoliv formát
Potisk CD
Text (scénář) rádiového spotu do 10
vteřin

Hudební shot použitelný pro propagaci
(song, rap, zvuky atd.)

Slogan
Graﬁty
Oblečení - design
Hodnotit se bude originalita a způsob vyjádření hlavních hodnot WBC. Termín odevzdání je stanoven do 28. února 2009. Způsob odevzdání, podrobné
zadání a kompletní podklady k soutěži
naleznete od 1. února 2009 na www.
wbcrally.com. Na stejné adrese budou
do 31. března 2009 zveřejněny také
výsledky soutěže. Vítěz bude písemně
informován.
Případné dotazy směřujte na wba@
seznam.cz. Spoustu zábavy a kreativního ducha vám přejí organizátoři WBC.
Tomáš Černý
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Termíny zasedání
Zastupitelstva města Fryštáku
Měsíc/Pořadové číslo/Termín zasedání
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

19. 1. 2009
18. 2. 2009
18. 3. 2009
29. 4. 2009
27. 5. 2009
24. 6. 2009
26. 8. 2009
30. 9. 2009
26. 10. 2009
30. 11. 2009
21. 12. 2009

Termíny zasedání
Rady města Fryštáku
Měsíc/Pořadové číslo/Termín zasedání
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

7. 1. 2009
14. 1. 2009
4. 2. 2009
11. 2. 2009
4. 3. 2009
1. 4. 2009
15. 4. 2009
6. 5. 2009
20. 5. 2009
10. 6. 2009
8. 7. 2009
15. 7. 2009
12. 8. 2009
10. 9. 2009
23. 9. 2009
14. 10. 2009
4. 11. 2009
18. 11. 2009
9. 12. 2009

Czech Point
V současné době mohou občané
prostřednictvím Czech POINTU získat
výpisy z těchto centrálních registrů obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku
trestů, Výpis bodového hodnocení osoby, Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů,
Registr účastníků provozu MA ISOH, a je
zde možno učinit podání dle Živnostenského zákona.
Výpisy budou vydávat i nadále notáři,
Česká pošta, s.p., Hospodářská komora a Krajský úřad Zlín.
Výdejovým místem Czech Pointu na
Městském úřadě ve Fryštáku je kancelář pí Dany Konečné, dv. č. 208 a pí
Ivany Plškové, dv. č. 217.
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Malé ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou 2009
Smyslem tříkrálové sbírky obecně je pomoci potřebným. 90 % výtěžku zůstává
v Česku a jde na konkrétní projekty, ať už fungující nebo stojící u zrodu. Jsou to
projekty na pomoc sociálně slabým, seniorům, lidem na okraji společnosti, matkám v tísni, na různé pohromy a přírodní katastrofy atd.
V letošním roce jsme byli vlastně
nováčci, co se týká organizování sbírky.
Převzaly jsme organizaci sbírky po úmrtí
paní Stanislavy Pšejové, která se o ni
starala zodpovědně celých 9 let! Díky jí
za to!!! Začali jsme 2. ledna mší svatou a setkáním s panem arcibiskupem
J.Graubnerem ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba.
Ve Fryštáku a přilehlých obcích se letos sešlo už 18 skupinek koledníků.
Chodilo se v termínu od 2. do 11.
ledna. Díky poměrně velkému množství
skupinek byla pokryta s obcházením téměř většina území Fryštáku.
A jaké mají koledníci dojmy? Nutno
říci, že veskrze dobré. Lidé byli opět velmi vstřícní a ochotni přispět na pomoc
potřebným. I přes narůstající problémy
se světovou ﬁnanční krizí a mrazivé počasí a za cenu prochlazení se vybralo
neuvěřitelných 94.150,- Kč!!!! Díky!!!

Koledníci si užili i spoustu legrace.
A veselé zážitky máme i z počítání výtěžku sbírky, kdy jsme zápasili s kurzem
eura, přemýšleli jak a za kolik vyměnit
slovenské koruny, které už neplatí a dokonce se objevila v kasičce i stravenka...
Nakonec se vše vyřešilo a spočítalo!
Děkujeme tímto všem ochotným
koledníkům a především fryštačanům,
kteří do sbírky přispěli.
Jana Jasenská a Ludmila Görigová,
farní charita Fryšták

Přehled výtěžku tříkrálové sbírky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lauterkrancová Iva
Jasenský Jaroslav
Horáková Alena
Jasenská Jana
Jasenská Kateřina
Halaštová Markéta
Fuksa Lubomír
Němec Martin
Němcová Helena
Skalička Stanislav
Görig Jan
Zbranková Emilie
Konečná Vlasta
Kučera Libor

3 715,2 992,6 441,3 275,4 706,2 446,3 722,7 956,4 850,11 970,8 043,6 383,3 060,2 365,-

15.
16.
17.
18.

Odstrčil David
Kočendová Alena
Horáčková Anna
Divilová Věra

CELKEM

4 513,8 163,5 490,4 060,94 150,
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Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku
V kinosále ve Fryštáku se ve středu 22. ledna 2009 sešly zhruba dvě desítky lidí,
aby diskutovaly s vedením radnice a zastupiteli o nové podobě náměstí Míru. Odpovídat na dotazy byl připraven také ing.arch. Richard Turna ze zlínského Atelieru 91.
Právě tam totiž vznikl zatím poslední projekt revitalizace náměstí.
Občané měli možnost důkladně se připravit. Situační mapa i několik obrázků (tzv.
vizualizace) byly k vidění od začátku roku ve výloze radnice a knihovny. Je až s podivem, že se znovu sešlo tak málo lidí. Jako by snad ostatním občanům bylo jedno, jak
bude centrum našeho města v budoucnosti vypadat. Asi nejčastěji bylo slyšet výtku,
že náměstí má být klidovou zónou. Z tohoto pohledu nejvíce vadí parkovací místa pod
okny penzionu. Arch. Turna vysvětlil, že právě takové bylo zadání projektu. Náměstí
je živým centrem s obchody a většina občanů právě naopak upřednostňuje spíše
možnost zaparkování. Navíc město může korigovat počet stání pro vozidla např. novým parkovacím systémem a parkování případně zpoplatnit. Další připomínky se týkaly bezbariérového přístupu na náměstí, šířky nových chodníků, průjezdu náměstím
a také městské zeleně.
Vedení města má teď znovu možnost reagovat na podněty občanů a připravit
revitalizaci náměstí tak, aby navržená varianta vyhovovala všem.
Je zatím předčasné hovořit o tom,
kdy se bude tento projekt realizovat.
V úvahu připadá termín 2011 – 2012.
Důležité však je mít připravenu projektovou dokumentaci pro případ, že se v následujích letech podaří zajistit dostatečné ﬁnancování např. z peněz EU nebo
ze státního rozpočtu. V každém případě
naše město si zaslouží nové důstojné
náměstí, které bude živým prostorem
pro všechny občany – ať už pro místní
nebo pro ty, co do našeho města jen zavítají.
pn
1/ Ing. arch. Richard Turna vysvětluje
svoji vizi nového fryštáckého náměstí
2/ V kinosále se opět sešly pouhé
dvě desítky občanů
3/ Vizualizace je dílem zlínského Atelieru 91
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STATISTIKA ROKU 2008
matrika, evidence obyvatel,
pokladna, KPOZ
Sňatky ve Fryštáku uzavřené
21
z toho církevní
9
Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
22
Rozvodů fryšt. občanů
8
Zápisů rozvodů do matriky
11
Dodatečné zápisy do matriky
2
Úmrtí na území Fryštáku
4
Lukovečka
1
Fryšt. obč. zemřelo
28
Dětí narozeno
40
Přihlášeno osob do Fryštáku
109
Odhlášeno z Fryštáku osob
68
Potvrzení vydaná matrikou
5
Potvrzení o zm. stavu/po sňatku/ 42
Potvrzení o změně stavu
/rozvod, ovdovění/
10
Potvrzení o změně TP i v obci
114
Rozhodnutí o zruš. TP
8
Usnesení o ustan.opatrovníka
5
Úřední sdělení z matriky
10
z evidence obyv.
15
Vrácení příjmení po rozvodu
/rozhodnutím/
1
Duplikátů matričních dokladů
12
Nahlédnutí do matriky
3
Určení otcovství
8
Vysvědčení o práv. způsob.
0
Zápis do zvláštní matriky
1
Žádosti o výpis z rejstř. trestů
10
Osvědčení pro církev
9
Ověřovacích položek
1.416
Pokladních dokladů
1.240
Obrat v pokladně
7,255.135 Kč
Správ. poplatků vybráno 125.700 Kč
KPOZ – vítání – obřady
9 /37 dětí
Jubilantů
156/z toho 41 návštěv
Zlaté svatby 5 / 4 návštěvy, 1 obřad
Diamantové svatby
2 /2 návštěvy
Smuteční rozloučení za MF
12
CZECH POINT
Výpisy – Rejstřík trestů
72
Obchodní rejstřík
26
Katastr nemovit.
46
Živnost. registr
2
Dana Konečná
Občanské sdružení Věněček
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se uskuteční
v sobotu 28. 2. 2009
v 15.00 hod v sále ZD Fryšták
Čeká na Vás spoustu zábavy,
her, soutěží, tombola
a bohaté občerstvení.
Na vaši účast se těší pořadatelé!

placená inzerce

Ochraňte své vodoměry!
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ – člen skupiny Veolia Voda upozorňuje
své odběratele, aby nepodcenili zabezpečení vodoměrů před mrazem. Stává se,
že zákazníci zjistí poškození vodoměru až při dalším odečtu vody nebo i za několik
měsíců. Dle způsobu poškození může poškozený vodoměr buďto úplně přerušit
dodávku vody, nebo v horším případě může voda unikat do sklepních prostor, čímž
vznikají velké ztráty.
Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele na téměř jeden tisíc korun.
„Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečnou ochranou například
mrazem, plně zodpovídá odběratel,“ uvedla mluvčí společnosti Helena Koutná.
V nastupujícím mrazivém období je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti či minimálně izolován například vrstvou suché látky či
molitanu. Pozor, není vhodné používat skelnou vatu. Pokud se vodoměr nachází
ve vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na to, aby šachta byla pečlivě uzavřena
a její vstup zabezpečen tak, aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. Pokud je vodoměr umístěn ve sklepních prostorách a hrozí riziko promrzání, je vhodné snížit
ventilaci. V případě, kdy jsou odběry minimální nebo vůbec žádné např. na letních
chatách je nutné rozvody vody úplně vypustit.
Kontrolujte svůj vodoměr i během roku!
Velmi důležité je, zapisovat si stav vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky
tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně
tak lze odhalit potencionální únik vody. Každý vodoměr musí obsahovat uzávěr
před a za vodoměrem, síto a zpětnou klapku, toto vše se souhrnně nazývá vodoměrná sestava. Uzávěry před a za vodoměrem je vhodné zhruba 2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby byla zachována jejich funkčnost.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla
fúzí společností Středomoravská vodárenská, a.s. a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku
a Zlínsku, má 530 zaměstnanců, zásobuje celkem 413 tis. obyvatel Olomouckého
a Zlínského kraje. MOVO provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 267 km vodovodních a 1 082 km odpadních
sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, Zlíně, Prostějově, Uničově, a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat
zákaznické linky 800 100 063 na Zlínsku. Webové stránky společnosti jsou www.smv.
cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické věci zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny
Veolia Voda – více informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz.

Klub důchodců Fryšták pořádá
23. února 2009 v jídelně penzionu

BESEDU O ČÍNĚ
Začátek je naplánován od 17. hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.

Opravdu se Vám to líbí?
aneb – Veřejný pořádek
města...
Připomínáme majitelům psích miláčků, že již druhým rokem si mohou
vyzvednout při platbě poplatku za psa
BEZPLATNĚ sáčky na psí exkrementy.

POZVÁNKA
Město Fryšták a o.s. Fryštácká Javořina
Vás zvou na další ročník soutěže

VALAŠSKÉ
SETKÁNÍ 2009
Akce se koná 13. března od 19 hodin
v sále ZDV ve Fryštáku.
V programu vystoupí: Krajanka, Dunajská
kapela, Zdounečanka, Ořechovjané
a Fryštácká Javořina
Moderují: Ivana Slabáková a Karel Hegner
Vstupné: 100 Kč
Rezervace a předprodej vstupenek
– Městský úřad Fryšták (pí. Ivana Plšková)
a Dům kultury Zlín.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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