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Slavnostní akt
otevření Andrýskovy
naučné stezky
a křest
stejnojmenné
publikace
ve Fryštáku
dne 14. října 2008.
Více na str. 16.

Žádáme občany, aby v souvislosti s likvidací spadlého listí plně využívali
služeb sběrného dvora ve Fryštáku a nepálili listí a nenarušovali tím občanské soužití v důsledku vzniklého kouře a zápachu.
Děkujeme za pochopení.
MěÚ Fryšták.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 18/2008/V ze dne 29. září 2008 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke kupní smlouvě č. 11/2008 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města,
a fou Stavby silnic a železnic, a. s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1, závod Zlín,
se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín, IČO
45274924, DIČ CZ45274924, zast.
Ing. Josefem Štafou, ředitelem závodu
Zlín, kterým se mění článek č. IV Cena
a platební podmínky tak, že se nově stanovují ceny takto: ACP 16S (dříve OKS
I) – 1.335,- Kč/t, ACO – 8 (dříve ABJ I)
– 1.450,- Kč/t a ACO – 11 (dříve ABS
I) – 1.415,- Kč/t, vše bez DPH, přičemž
ostatní ujednání původní smlouvy se
nemění, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí informaci místostarosty o výsledcích jednání se zástupci města Vizovice ve věci iniciace
změny vyhlášky MK ČR č. 250/1995 Sb.
vč. příloh a doporučuje ZMF schválit – s
odkazem na závěry Komise pro výběr a
zpracování návrhu na obnovu památek
MPZ MF – úpravu rozsahu městské památkové zóny města.
• RMF bere na vědomí předložený návrh
nové nájemní smlouvy ve věci úhrady
ceny nájmu a nákladů na energie mezi
městem Fryšták a Tělovýchovnou jednotou Fryšták a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc., předložit tento návrh na zasedání zastupitelstva ke konzultaci.
• RMF bere na vědomí informace Ing. S.
Velikovského, CSc., o přípravě obecně
závazné vyhlášky (dle zákona o místních
poplatcích) ve věci stanovení výše poplatků za likvidaci komunálního odpadu
(občané i ﬁrmy).
• RMF bere na vědomí zápis z kontroly správních poplatků č. j. 210
141/08/303961/4263 ze dne 26. 08.
2008 a zápis z kontroly správních poplatků č. j. 211121/08/303961/4263
ze dne 26. 08. 2008, které byly vyhotoveny na základě provedené kontroly
FÚ ve Zlíně v oblasti správy poplatků v
rámci agendy výherních hracích přístrojů
a loterií o kontrole výkonu agendy VHP a
loterií, a to s výhradou.
• RMF souhlasí s podáním žádosti starosty jako statutárního zástupce města
o kácení lípy Svobody na náměstí Míru
Fryšták s podmínkou výsadby nové.
• RMF bere na vědomí žádost pí R. Cíchové o osobní účast na zasedání Rady
města Fryštáku a souhlasí s účastí žadatelky na zasedání rady dne 20. 10.
2008 s tím, že rada ukládá p. L. Miklovi
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projednat v Osadním výboru Vítová stanovisko tohoto orgánu zastupitelstva k
žádosti pí R. Cíchové.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
ve věci prodloužení lhůty ke splnění hygienických požadavků stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání podle čl.
II bod 8 zák. č. 274/2003 Sb., kterým
se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, a ukládá Mgr. L. Sovadinovi,
řediteli ZŠF, do 31. 12. 2008 připravit
projekt řešící požadované úpravy objektu školy.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U R
16/2008/V/19b) ze dne 27.08.2008
schvaluje pronájem městských pozemků a uzavření nájemní smlouvy mezi MF
a Zemědělským družstvem vlastníků
Fryšták, na pronájem městských pozemků na dobu neurčitou s 10ti letou výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy:
k.ú. Vítová, obec Fryšták, LV č. 10001
pozemky p.č. - 411/14, 423/30,
443/27, 443/28, 443/29, 443/32,
443/33, 443/35, 445/4, 451/2,
468/1, 468/18, 414/1, 443/2,
443/20, 443/17, 443/22, 443/23,
435/8, 423/21, 428/5, 428/13,
428/12, 428/20, 428/4, 435/7,
435/4, 423/8, 428/30, 443/25,
443/26, 443/30, 443/31, 443/21
k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
LV č. 10001
pozemky p.č. - 316/1, 854/86,
854/141, 902/93, 902/94, 922/3,
933/52, 933/54, 933/79, 933/81,
933/82, 933/83, 933/147, 933/148,
934/31, 934/32, 939/31, 939/32,
282/4, 288/1, 933/72, 854/87
k.ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, LV č. 10001
pozemky p.č. - 275, 300/15, 614/136,
618/130, 764/12, 771/8, 772/3,
773/5, 774/4, 774/5, 774/6, 774/11,
779/11, 781/3, 785/1, 791/6,
791/17, 791/35, 818/48, 818/50,
821/45, 821/46, 821/47, 829/10,
821/97, 827/11, 496/1, 792/3,
778/2, 764/16, 782, 783/1, 281/1,
774/3, 785/2, 818/49, 818/51
k.ú. Fryšták, obec Fryšták, LV č. 10001
pozemky p.č. - 209/15, 275/20,
323/80, 1003/21, 1015/1, 1015/11,
1019/1, 1019/61, 992/7, 992/10,
992/9, 996/23, 674/2, 672/2,
209/17, 209/16, 1023/14, 1019/60,
357/1, 1019/7, 1019/39
k.ú. Lukoveček, obec Fryšták, LV č. 1
pozemky ve zjednodušené evidenci p.č.

- PK 702/17, PK 713/2, PK 729/1, PK
729/3, PK 953/1, PK 953/2, PK 1092,
PK 1094, PK 1095, PK 1193, PK 1336,
PK 1337, PK 1338/1, PK 1338/2, PK
1340/1, PK 1340/2, PK 1341, PK
1342/2, PK 1342/5, PK 1379/2.
• RMF bere na vědomí informaci PhDr.
J. Vavřičky o konání kurzů tanečního klubu v sále restaurace U Žáků.
• RMF bere na vědomí žádost pí J. Svačinové o prodloužení pronájmu bytu v polyfunkčním domě č. p. 386, ul. Souhrady,
Fryšták a trvá na svém usnesení č. U
R 06/2008/V/6 ze dne 5. 3. 2008, to
znamená, že nesouhlasí s prodloužením
platnosti uzavřené nájemní smlouvy.
• RMF neschvaluje konání akce – slavnostní koncert k 90. výročí republiky s
názvem Naše paní Božena Němcová z
důvodu již zajištěného programu oslav.
• RMF bere na vědomí sdělení úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava, č. j. RRSMP000C4ER, naše
zn.: 2174/08, ze dne 29. 09. 2008 –
Sportoviště Dolní Ves, Fryšták, ve věci
zamítnutí projektu k ﬁnancování.
• RMF vyhlašuje vítěze výběrového řízení na dodavatele městského kalendáře
na rok 2009 fu HCE, s. r. o., Fulnek,
schvaluje uzavření smlouvy mezi MF a
fou HCE, s. r. o., Fulnek, IČO 60774428,
za účelem zajištění dodávky 1200 ks
Kalendáře města Fryšták na rok 2009 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje konání slavnostního
aktu otevření Naučné stezky Fryšták, a
to v úterý dne 14. 10. 2008 na náměstí
Míru od 16.00 hodin.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
FV2008133 (z důvodu společné organizace akce Staříčkova pouť – Fryšták
2008).

HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
E-MAILEM
Přihlášky k odběru zpráv zasílejte na
adresu kultura@frystak.cz.

CENÍKINZERCE
soukromá i ﬁremní
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 10/2008/V ze dne 15. října 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 14. 10. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 14. 10. 2008 bez připomínek.
• ZMF schvaluje – s odkazem na závěry
Komise pro výběr a zpracování návrhu
na obnovu památek MPZ MF – úpravu
rozsahu Městské památkové zóny města Fryštáku, a to jejího vymezení na
prostor náměstí Míru Fryšták a ul. P. I.
Stuchlého, a schvaluje podání žádosti města o změnu vyhlášky MK ČR č.
250/1995 Sb.
• ZMF bere na vědomí informaci OSMM
o změně majitele částí (dvou ideálních
třetin) pozemků p. č. 162/1, 161/2 a
159/2, vše k. ú. Vítová, ob. Fryšták, a
proto nereﬂektuje na žádost pí L. Švajdové o bezúplatný převod předmětných
pozemků.
• ZMF bere na vědomí zprávu mistostarosty ve věci projednání zprávy auditora
o hospodaření SSVF, v. o. s., s tím, že
vedení společnosti nereﬂektuje na návrh města Fryštáku.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s odkazem
na GP pro rozdělení pozemků (č. 318079/2008), schvaluje ke dni 16. 10.
2008 zveřejnění záměru směny části
měst. pozemku p. č. 477/6 - nově oddělený díl „b“ o výměře 1383 m², k. ú.
Vítová, obec Fryšták, zapsaný na LV č.
10001 pro obec Fryšták, za nově oddělený pozemek p. č. 479/2 – ost. plocha
o výměře 809 m², poz. p. č. 479/3 –
ost. plocha o výměře 326 m² a poz. p.
č. 477/9 – ost. plocha o výměře 248
m², vše k. ú. Vítová, obec Fryšták, zapsané na LV č. 754 pro Společnost singularistů velkousedlých, v. o. s., Fryšták,
nám. Míru 47, 763 16 Fryšták, IČO
48529851, a uzavření příslušné směnné smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení
č. U Z 09/2008/V/12 ze dne 17. 09.
2008 schvaluje prodej části měst. pozemku p. č. 383/1 – ost. plocha (nově
odd. 383/41), o vým. 6 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, žadateli manž. Běťákovým, Zlín, s podmínkou
úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a návrhu na vklad kupní
smlouvy žadateli a schvaluje uzavření
kupní smlouvy mezi MF a manž. Běťákovými, na prodej části měst. pozemku
p. č. 383/1 – ost. plocha (nově odd.
383/41), o vým. 6 m², k. ú. Horní Ves

u Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu cenu
sjednanou a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy.
• ZMF ukládá předsedovi stavební komise projednat ve stavební komisi vyčlenění pozemku (podmínky prodeje) p.
č. 394 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták.
• ZMF nemá připomínek k předloženému návrhu nové nájemní smlouvy mezi
městem Fryšták a TJ Fryšták (sokolovna) a doporučuje řediteli ZŠF k 31. 12.
2008 ukončit dohodou platnost nájemní
smlouvy mezi MF a TJF ze dne a doporučuje RMF schválit uzavření nové nájemní smlouvy (předložený vzor) k 01. 01.
2009.
• ZMF schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
za účelem krytí výdajů spojených s činností JPO II SDH ve výši 55.000,- Kč.
• ZMF schvaluje RO č. 18/2008 – Změna rozpočtu v celkové výši 55.000,- Kč.
ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2234/2008/
KH mezi MF a Zlínským krajem, tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, zast. Liborem Lukášem, hejtmanem, za účelem
krytí nákladů spojených s činností JPO
II SDH ve výší 55.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí návrh (předložený
text) OZV o stanovení poplatku za likvidaci komunálního odpadu vznikajícího
na území města Fryštáku pro rok 2009.
ZMF bere na vědomí závěry stavební
komise ve věci společného ﬁnancování
infrastruktury v lokalitě „Pod Školkou“ a
zveřejňuje záměr vybudovat infrastrukturu (v plném rozsahu) v této lokalitě na
hranici pozemku p. č. 49/2 k. ú. i ob.
Fryšták (dříve Mynářovi).
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
řízení), v platném znění, schvaluje ke dni
16. 10. 2008 zveřejnění záměru prodeje
měst. poz. p. č. 252/1– ostatní plocha,
o vým. 52 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu ne nižší než je
cena stanovená znaleckým posudkem s
podmínkou úhrady znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadatelkou pí E. Fišerovou a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávu Ing. J. Košáka ze stavební komise o využití nebytových prostor pro neziskový sektor.
• ZMF ukládá OSMM zajistit studie rekonstrukce kinosálu na knihovnu, stavebních úprav radnice a rekonstrukce

kotelny ZŠ.
• ZMF ukládá starostovi vznést písemný dotaz představenstvu ZDVF ve věci
případného odkupu kulturního domu a
mechanizační haly, popř. jejich směny za
část zemědělsky využívaných pozemků.
• ZMF schvaluje uzavření Dohody mezi
MF a Domovem s chráněným bydlením
Fryšták, p. o., Komenského 381, 763
16 Fryšták, IČ 70850950, a pověřuje
starostu podpisem této Dohody.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod (dar)
nemovitostí zapsaných na LV č. 1388 pro
Zlínský kraj, a to pozemků p. č. 113/1,
113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6,
113/7, 113/8, vše ostatní plocha, k.
ú. Vítová, ob. Fryšták, a tělesa silniční
komunikace III/4891 v délce 1 430 m
v uzlovém úseku č. 1 – Vítová – Vítová,
uzlové staničení 0,000 – 1,430, nacházející se na pozemcích p. č. 721/2, p.
č. 873/1, p. č. 873/2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, p. č. 113/1,
113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6,
113/7 a 113/8, k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
neevidované v katastru nemovitostí, od
Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín, IČO 70891320, zastoupeného
p. Liborem Lukášem, hejtmanem, do
vlastnictví města Fryštáku a schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi MF a
Zlínským krajem, na bezúplatný převod
(dar) nemovitostí a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí stanovisko územního pracoviště PF ČR k podané žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č.
913/1 – ostatní plocha, v k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a schvaluje podání žádosti o úplatný převod výše
uvedeného pozemku.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí Krajské hygienické stanice ZK o prodloužení
lhůty ke splnění hygienických požadavků
pro ZŠF.
• ZMF schvaluje bezúplatnou distribuci
kalendářů města Fryštáku na rok 2009
do domácností města Fryštáku zdarma.
• ZMF bere na vědomí sdělení Magistrátu města Zlína ve věci činnosti ZDV
Fryšták.
• ZMF bere na vědomí výsledky studie
odtokových poměrů potoka Racková v k.
ú. Dolní Ves
a souhlasí se zapracováním navržených
vodohospodářských úprav do územního
plánu MF.
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• ZMF bere na vědomí informaci starosty o odročených jednáních ve věci VaKu
Zlín, a. s.
• ZMF schvaluje vzor Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní pro všechny následující
připravované investiční akce ﬁnancované MF, který je přílohou č. 1 zápisu.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 04. 07.
2008 mezi MF a společností IMOS Slovácko, Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské Hradiště, zast. Ing. J. Poláchem,
jednatelem společnosti, za účelem reali-

zace polyfunkčního objektu s hasičskou
zbrojnicí, kterým se mění čl. III bod 1
tak, že se nově stanovuje termín realizace stavby ve dnech od 31. 03. 2009 do
30. 09. 2009 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi MF a vlastníky dotčených nemovitostí stavbou
připravované IA „Cyklostezka Fryšták –
Lukov podél silnice II/4890“ a pověřuje
starostu podpisem příslušných smluv
budoucích.

Volby
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17. 10. – 18. 10. 2008
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Obvod: 78 – Zlín, obec: Fryšták
Okrsky
počet zprac.
v%
1. kolo
2. kolo

5
5

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

2 919
2 921

1 275
948

43.68
32.45

1 269
947

5 100.00
5 100.00

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1+
2*
3
4
5
6
7

ODS
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
SDŽ
„NSK“
NEZ

ODS
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
SDŽ
„NSK“
NEZ

ODS
ČSSD
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Šindlář Miroslav MUDr.
Gajdůšková Alena PaedDr.
Devát Josef MUDr.
Rafaja Radomír
Vítek Zdeněk Ing.
Jungmann Pavel
Novák Mojmír Ing.

Platné % platných
hlasy
hlasů
1 182
945

Počty hlasů
1. kolo 2. kolo
228
584
163
65
18
91
33

93.14
99.79

SEZNAM ZKRAT EK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– 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

% hlasů
1. kolo 2. kolo

322
623
X
X
X
X
X

19.28
49.40
13.79
5.49
1.52
7.69
2.79

34.07
65.92
X
X
X
X
X

+

) postupující kandidát, *) zvolený kandidát
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. – 18. 10. 2008
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY Kraj: Zlínský kraj
Okres: Zlín, obec: Fryšták
Okrsky
celkem zprac.
v%
5

číslo
1
12
16
18
19
32
33
37
40
42
47
48
53

4

5

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

2 919

1 315

45.05

1 313

100.00

Strana
název
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Koalice nestraníků
Strana zelených
Moravané
Strana zdravého rozumu
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
SDŽ-Strana důstojného života
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

Platné % platných
hlasy
hlasů
1 258

95.81

Platné hlasy
celkem
113
230
58
23
6
5
1
9
84
11
242
471
5

POZVÁNKA NA
v%
8.98
18.28
4.61
1.82
0.47
0.39
0.07
0.71
6.67
0.87
19.23
37.44
0.39

ADVENTNÍ KONCERT,
který se uskuteční v neděli
30. listopadu 2008 v 15.30 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku.
Můžete se těšit na vystoupení žáků
a učitelů hudebního oboru a prodejní
výstavu prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Morava z pobočky ve Fryštáku.
Po skončení koncertu budete svědky
(jako každoročně) slavnostního
rozsvícení vánočního stromu
na náměstí Míru.
Všichni jste srdečně zváni.
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610 LET OBCE VÍTOVÁ
Dne 13. září 2008 se na Vítové uskutečnila vzpomínková akce k 610. výročí založení obce. Jako hosté byli přítomni PaedDr. Alena Gajdůšková - senátorka, MUDr.
Stanislav Mišák - kandidát na hejtmana Zlínského kraje, pan Jurčík - zástupce
kraje Zlín, a ing. Radko Severín - sponzor publikace o Vítové. Dále pak zástupci
Města Fryštáku v čele se starostou Mgr. Lubomírem Doleželem.

sledovalo vykopávání pařezů, které neshořely, a zároveň odstraňování kamení.
Až poté půdu rozorali hákem a zaorali.
Protože hospodaření bylo velmi primitivní a výnosnost velmi malá, bylo zapotřebí stále větších polí k uživení obyvatel.

Vítovské vzpomínání
Součástí oslav byl křest publikace o Vítové autorů PhDr. Česlava Zapletala a Radomíra Slováčka s názvem „Vítová 1398-2008“. Publikace zachycuje život a historii
obce, je doplněna četnými fotograﬁemi, verši Theodora Zamykala, pověstí Slávka
Zapletala a kresbou Martina Ševčíka.
Repropráce zajistili A.+ J. Romanovi, vydalo Město Fryšták 2008, tisk Z Studio,
spol. s r.o. Zároveň byl vydán letecký pohled na Vítovou, taktéž k 610. výročí první
zmínky o obci.

Přišel den, kdy naše obec slaví 610. výročí
od první písemné zmínky o Vítové
Obec Vítová je poprvé zmiňována 15.
června 1398 v souvislosti s dlužními
zápisy Zdeňka ze Šternberka - pána na
Lukově. Společně s ním jsou na listině
uvedeni: Záviš, řečený Veleta z Lípové,
Jan ze Žop a Malý z Vítové.
S obcí Vítovou se setkáváme v různých archívních dokumentech - v letech
1410, 1481, 1516 (v tomto roce se hovoří o pusté osadě), 1535, 1548, 1644
a 1684.
Po roce 1724 se v obci objevují nová
příjmení, která se dříve nevyskytovala,
což svědčí o přílivu nových současných
obyvatel. Mezi nimi se objevují příjmení

Michálek, Šimík, Zehnal, ale především
Bělák, který jako jediný se objevuje dodnes.
První obyvatelé, kteří tvořili novou
obec, ji po staletí pracně upravovali až
do dnešní podoby. Museli vykácet les,
protože krajina byla porostlá pralesem.
Kácením lesů získávali nejen dřevo na
stavbu svých obydlí, ale také z něj dělali
většinu nářadí a věcí denní potřeby, jež
jim usnadňovaly nelehkou práci. Toto je
doloženo například výrobou dřevěných
lžic. Les vypalovali (žďářili) a na nových
místech zakládali nová políčka. Popel
byl prvním hnojivem těchto polí. Pak ná-

Tak se nazývala diaprojekce Radka
Slováčka a PhDr. Česlava Zapletala. Na
úvod byly předneseny verše Theodora Zamykala v podání PhDr. Česlava Zapletala.
Následovala diaprojekce Mgr. Libora Sovadiny s komentářem Radka Slováčka.
Prohlédli jsme si staré fotograﬁe Vítové z doby, kdy žili naši rodiče a dědové,
z doby, kdy půda a dobytek byly jedinou
součástí obživy. Vítová měla několik dominant, jako kapličku, fojtství, hraniční
kříž či zdejší hostince - Zbrankův, Materův a Horákův. Zavzpomínali jsme na
krásné dětství, na zlatou éru vítovského
kulturního života bohatého na divadelní
představení, taneční zábavy, silvestrovské večery v hostinci Emila Horáka, ale
také na taneční kolo v Dubině a v Podvelí, či klání v kuželně u Materů a Zbranků.
Byl to čas, kdy obec žila, a byl bych rád,
kdyby se to povedlo i dnes. Vrátili jsme
se do časů, kdy místní blátivá cesta byla
šlechtěná kameny z Vítovských lomů.
Učaroval nám potůček s brody u Materového, Jurčíkového a Březíkového, které
dávaly obci neopakovatelný ráz. A nad
ní jako by celá staletí držela ochrannou
ruku majestátně se tyčící hora Vela.
Obec se vyvíjela po více než dvacet
generací. Nesla v sobě nekonečnou, neúnavnou práci našich předků, lásku, život,
smích, ale i problémy, se kterými jsme se
vždy vypořádali.
Vryla se do paměti lidem mnoha generací, kteří tu prožili kus krásného života a našli v ní VELKOU LÁSKU!
Vítová má v sobě kouzlo - kouzlo
rodiště, dětství, přátelství, krásných zážitků, jež nás provázejí celým životem...
a v neposlední řadě je to kus NÁS, kteří
ji tvoříme. Proto ji chraňme, opatrujme
a zvelebujme pro další generace našich
dětí a vnuků!
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Mistryně světa
ve sportovním
aerobiku
Silvie Galíková

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!
• Kdy?
Každé pondělí od 18 – 19.00 hodin
• Kde?
Fryšták, tělocvična 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!!!

Na Ulici 6. května
je nově otevřena
prodejna

LEVNÉ ODĚVY
dětské i dospělé.
Otevřeno denně
8-12, 13-16,30 hod.,
v sobotu 8-11 hod.
Občanské sdružení Klub důchodců
Fryšták zve všechny své členy, případně
další zájemce na setkání pod názvem
BAVÍME SE NAVZÁJEM.
Setkání se uskuteční v pondělí 24.
listopadu 2008 v jídelně penzionu od
17.00 hodin.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.
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Fryštačané ve světě:

Léto na severu

Jak známo čerství maturanti, kteří se chystají na vysokou školu, si mohou užít
nejdelších prázdnin v životě. A tak vzniká otázka, jak naložit se čtyřmi volnými měsíci.
Letos jsem se do této příjemné situace dostala i já. Chtěla jsem zažít něco neobvyklého, ale na druhou stranu také vydělat peníze, které se budou na vysoké škole
určitě hodit. Objevila jsem tříměsíční pracovní program na farmě v Norsku, který byl
zprostředkován jistou agenturou. Zdálo se mi to jako ideální kompromis.
Tak jsem si tedy zařídila vše potřebné a 2. června ráno seděla v letadle do Norska.
Pracovala jsem na farmě přibližně 200 km severozápadně od Osla. Farmu vlastnili dva starší manželé, Ola a Reidun Frigstad, kteří chovali dojné krávy. Já jsem
k nim přijela jako tzv. Working guest, což v překladu znamená pracující host
a v praxi to vypadá tak, že hostitelská rodina mi za výpomoc poskytne ubytování, stravu
a předem stanovenou mzdu.
Práce na farmě je vždy dostatek. Ze začátku byl veškerý dobytek ustájen ve
chlévě, takže jsem se starala o telata a pomáhala při dojení. V Norsku se spousta
rodin živí farmařením. Vypadá to tam poněkud jinak než jak jsme zvyklí z ČR. Farmáři
jsou drobní živnostníci, chovají několik desítek kusů dobytka a vyprodukované mléko
prodají téměř monopolní mlékárenské společnosti.
Ačkoliv takové zaměstnání přináší slušný výdělek, zaměstnává takříkajíc na plný
úvazek a volného času mnoho nezbude.
Dle norských zákonů mají všichni farmáři povinnost, že dobytek musí být určitou
dobu venku. A tak je obvyklé, že tito lidé vlastní menší horský domek, kam se jeden
člen rodiny na tuto dobu odstěhuje a v tomto prostředí se stará o dobytek. Krávy,
ovce či kozy zde mají ideální podmínky. Mohou se pohybovat neomezeně. Nejinak
to bylo i u Frigstadů. Když ubylo práce ve chlévě, začala etapa zpracování dřeva,
sena a práce okolo domu, zkrátka nachystat hospodářství na zimní období, znamená
posekat trávu a vyrobit několik stovek tzv. rundballů (slisovaná čerstvá tráva, která
je navíc vakuově zabalená do plastikového obalu). Také jsme připravovali dřevo na
otop v zimě.
Do horského domku, vzdáleného asi 20 km od farmy, jsem jezdila vypůjčeným
autem téměř denně. Krávy totiž nevěděly, kdy se sluší vrátit se na podojení a já
jsem je musela tedy přivést. Někdy poslechly bez problémů, jindy mé češtině ne
a ne rozumět.
Tři měsíce jsou dostatečné dlouhá doba na to, abych částečně poznala cizí kulturu a zvyky.
Pokud bych měla vzpomenout několik věcí, které mě zaujaly, zmínila bych velice
čisté prostředí. To si vysvětluju hlavně dost nízkou hustotou obyvatel (v Norsku žije
pouze 4,5 milionu obyvatel).
Příjemně mě potěšilo, že v obchodech lze vracet plastové láhve od nápojů, že
jsou zálohované. To mě motivovalo k tomu, že jsem během dní volna jezdila na kole
a bedlivě sledovala příkop, zdali tam nezahlédnu nějaké vratné lahve. V Česku bych
byla jistě úspěšnější, nicméně i zde se občas poštěstilo a jedna projížďka na kole
znamenala přilepšení okolo 20 Norských korun. Mnoho Norů je věřících a chodí
pravidelně do kostela. Navíc se na základních školách povinně vyučuje náboženství.
Životní úroveň zde sahá poměrně vysoko, lidé většinou nepřikládají penězům velkou
důležitost a žijí, dle mého názoru, hodně neúsporně. Například běžně nechávají nepřetržitě rozsvícená světla v místnostech jako spíž, sklep, půda a podobně. Radiátory topí na nejvyšší výkon a současně okna zůstávají otevřená dokořán.
Na druhou stranu si Norové velice váží své země, spousta domácností vyvěšuje norskou vlajku a ctí staré tradice. Nabyla jsem dojmu, že vlastenecké cítění je
mnohem silnější než u nás. Protože zde žije málo obyvatel na tak velkém území,
jednotlivé domy jsou i půl kilometru daleko od sebe. Proto se nemůžeme divit, že na
potkání, třeba i v autě, projevují upřímnou radost, že vidí někoho známého, třebaže
od vidění.
Každý začátek je těžký. Přestože se tam bez problémů domluvíte anglicky, stále
zůstává jazyková bariéra. Norové mezi sebou mluví pochopitelně norsky a nejinak
tomu je i v médiích, obchodem, úřadech... I když ne vždy mi bylo do smíchu a hodně
se mi slýchalo po rodné zemi, hodnotím tento pobyt pozitivně. Je to zážitek a zkušenost na celý život. Skandinávie má své kouzlo a věřím, že ji budu mít možnost ještě
někdy navštívit.
Marika Ivanová (marikaivanova@seznam.cz)
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2008

Adopce dětí na dálku

Kalendář
FRYŠTÁK 2009

Jestliže chceš žít pro sebe,
musíš žít pro druhé.
Seneca ml.
Vážení občané,
koncem ledna jsme uzavřeli v našem městě další sbírku na podporu akce Adopce dětí na dálku. Součet všech vašich darů včetně zůstatku sbírky 2006/2007 ve
výši 4.350,-Kč činil 36.788,- Kč. V lednu jsme odeslali platbu za čtyři indické děti
ve výši 19.600,- Kč. Za další tři děti jsme platili 14.700,- Kč na začátku března
(jedno dítě bylo adoptováno v březnu roku 2005 a další dvě nově adoptované byly
vybrány koncem února). Celkem jsme odeslali 34.300,- Kč a podporujeme sedm
indických dětí. Na další sbírku nám zůstává základ 2.488,- Kč.
Letošní sbírku zajišťovali tito ochotní Fryštačané: Růžena Vítková, Zdeňka Doležalová, Marie Zapletalová, Anna Skaličková, Mária Urbášková, Marie Kršáková,
Marie Raková, Dana Konečná, Ivana Plšková, Mgr. Libor Sovadina, Zdeněk Orsava
a František Mrázek. Zvláště chceme poděkovat paní Růženě Vítkové, která zajišťovala sbírku řadu let na Žabárně. Věříme, že se v této části města najde další
ochotný spolupracovník adopce na dálku.
Opět se zapojila více než stovka dárců a je potěšitelné, že adopci podpořila ZŠ
Fryšták.
Na začátku listopadu se na Vás opět obracíme s nadějí, že také letošní podzim,
kdy zahajujeme už třináctou sbírku, prožijeme společně s dobrým pocitem, který
mají lidé dobré vůle a štědrého srdce.
Všem, kteří dokázali, že umějí žít pro druhé, děkují za „ naše“ indické děti
organizátoři sbírky.

Policie v akci
Už se vám, vážení čtenáři, někdy stalo, že spěcháte, máte plné ruce a potřebujete otevřít auto? Co uděláte? Dáte si „papíry“ na střechu povozu, abyste je
náhodou nezapomněli. Pak rychle zavazadla uložit, zkontrolovat zamčenou bránu
a jede se! V autě se uklidníte. Vše probíhá podle plánu. Dokonce přijedete domů
v naprostém pořádku. Co to? Soused jde za vámi a nese doklady, které prý vám
po několika metrech jízdy spadly na silnici. Uf, to jste si oddechli. Poctivý soused
a žádná silniční kontrola.
Od té doby uplynulo už několik let. Ale člověk je tvor nepoučitelný. Situace se
opakovala s poněkud jiným scénářem. Pro změnu příjezd autem před bránu, zamčení auta a spěch plnit domácí povinnosti. Večer s pocitem dobře vykonané práce
zalehnout a spát.
Tak to ani omylem! Je 23.30 hod. Zvonek od brány by v tom tichu probudil
i mrtvého. Vyskočím, jdu otevřít. Do hluboké noci volám, kdo je tam?
- Policie - Bože můj, stalo se něco? - Ne, paní Knedlová, ale při každodenní pravidelné noční kontrole jedeme kolem
vašeho a všimli jsme si na střeše vašeho zaparkovaného auta nějakého balíčku, na
němž je vaše jméno. Tak tady ho máte, ať ho nikdo nezcizí.
Nevím, jak mám poděkovat. Vždyť to byly objednané knihy v hodnotě přes 700
Kč.
Jasně, do rána jsem oči nezamhouřila. A umínila jsem si, že chlapcům veřejně
poděkuji.
Děkuji nejen za balíček s knihami, ale i za to, že zatím, co my spíme, kontrolují
naši správci pořádku klid a pořádek ve městě. Jindy je potkám ve Slušovicích, Lukově při silniční kontrole. Vidím je před školou strážit děti při přecházení cesty, občas
je potkám ve městě (kde zrovna jedné nejmenované političce pomohli k výjezdu
z parkoviště, v čemž ji bránily proudy projíždějících aut). Děkuji jim i za práci, kterou
občané nevidí.
Dovolte, abych chlapcům i dívkám z policie popřála co nejméně deliktů v našem
městě a poděkovala i Vaším jménem, milí Fryštačané, za jejich službu veřejnosti.
Říjen 2008

Oznamujeme občanům, že Zastupitelstvo města Fryštáku schválilo
vydání oblíbeného stolního týdeního
kalendáře Fryšták 2009, opět s termíny svozu odpadu, školních prázdnin
i hlavních církevních svátků.
Tématem kalendáře jsou rodinné
recepty občanů našeho města s barevnými fotograﬁemi.
Kalendář bude k dispozici občanům zdarma po zaplacení poplatku za
svoz komunálního odpadu.

Město Fryšták
rozesílá informační SMS
svým občanům
Město Fryšták v těchto dnech zavádí
moderní informační systém založený na
krátkých textových zprávách posílaných
přímo do mobilních telefonů svých občanů. Systém je prostřednictvím vyhrazených linek přímo propojen do hlavních
SMS center všech mobilních operátorů,
což zajistí až 1 200 odeslaných zpráv
za minutu.
Občan, který se přihlásí do databáze, bude informován o dění ve městě
a okolí, o připravovaných společenských či sportovních akcích, aktuálních
městských vyhláškách, krizovém řízení,
apod.
K tomu, aby si občan tuto novou
službu městského úřadu zajistil, stačí
poslat registrační SMS zprávu, která je
zpoplatněna částkou 3 Kč. Takovouto
zprávu je třeba poslat pro každou tématickou skupinu, o které chce být občan
informován. Od registrace už občané
dostávají informační SMS zprávy zcela
bezplatně.
Přesný postup při registraci, seznam
tématických skupin, včetně tvarů registračních SMS, zprávy naleznete na internetových stránkách www.frystak.cz.
Veškeré údaje, které občané poskytnou v rámci registrační SMS nebudou
poskytnuty třetím osobám.

Oznamujeme, že Město Fryšták
obdrželo pro rok 2008 od Zlínského
kraje dotaci ve výši 55.000,- Kč na
vybavení, odbornou přípravu, školení,
výdaje spojené se zásahem Jednotky
dobrovolných hasičů Fryšták.

S.K.
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Podzime, podzime, už zas nosíš deště, pěkně tě prosíme, počkej týden ještě...

VZHŮRU DO NEBE
V pondělí 6. 10. 2008 občanské sdružení Věneček při Mš
uspořádalo na fotbalovém hřišti ve Fryštáku již 3. ročník drakiády. Přestože nám vítr moc nefoukal, o závodníky nebyla nouze. Na obloze se vznášely draci různých velikostí, tvarů i barev.
A co by to bylo za drakiádu bez poroty. Měla 3 členy a svého
úkolu se zhostila velmi zodpovědně. Pomáhala závodníkům
v boji s bezvětřím, komentovala jejich výkony a povzbuzovala
nejen děti, ale i jejich doprovod. Po nelehkém rozhodování porota vybrala 5 dětí pro kategorii předškoláci, 5 dětí pro katego-

rii školáci a 5 dětí pro kategorii vlastní výroba. Také udělila mimořádné ceny za vytrvalost pro nejvíce běhající rodiče a cenu
za největšího draka. Na závěr drakiády všechny děti dostali
diplom a sladkou odměnu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem závodníkům
za jejich nadšení a bojovnost, všem rodičům, kteří si našli tu
chvilku a pomohli dětem s výrobou vlastního draka , ale i těm
kteří přišli povzbudit a pomoci s jejich nelehkým úkolem. Také
bych chtěla poděkovat porotě za jejich ochotu a objektivní hodnocení. Velký dík posílám sponzorům, kteří věnovali ceny pro
vítěze.
Z. Vidlařová

POZVÁNKA
Obč. sdruž. Věneček při Mš Fryšták
zve všechny na
PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
který se uskuteční
v pátek 7. 11. 2008 v 17.00 hod
Sraz je u lípy na náměstí ve Fryštáku
•••
Na bohatou účast se těší pořadatelé
Vycházka třídy Berušek do lesa.
MŠ V KNIHOVNĚ
Pak jsou tam fotograﬁe z knihovny - V rámci Týdne knihoven navštívily
všechny třídy mateřské školy knihovnu ve Fryštáku, děkujeme paní A. Zapletalové za program, který si pro děti
připravila.
Alexandra Hochmajerová
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Sedmáci na Vítové
V pondělí 6. 10. jsme se hned po první vyučovací hodině vydali na Vítovou
v rámci českého jazyka a historie. Cesta rychle ubíhala a na Skalce už na nás čekali
manželé Zapletalovi. Pan profesor Č. Zapletal začal vyprávět o Fryštáku,o Fryštácké
brázdě, o tom, co se všechno dělo v minulosti na Skalce a všichni jsme pozorně
poslouchali.
Po chvíli jsme vyrazili na Vítovou,ale po cestě jsme se ještě zastavili u kříže na
rozcestí.
Společně jsme přišli až k vítovskému multikulturnímu zařízení. Pohodlně jsme se
usadili a zdejší paní knihovnice nás hned pohostila nakrájenými jablky, což mnohým
přišlo vhod. Když jsme se ztišili, pan Zapletal začal znovu vyprávět. A pověděl nám
spoustu zajímavých věcí. Dozvěděli jsme se o zajímavých lidech, kteří na Vítové žili.
Pan Zapletal nám dokonce přečetl básničky, které napsal zdejší pan farář. A aby si
prověřil, jak pozorně jsme poslouchali, dal nám několik otázek. Nejlépe odpovídali
kluci ze 7.B (J. Kočenda a P. Nášel) a také dostali malou odměnu.
Nakoukli jsme i do malé, ale velmi pěkné a útulné místní knihovny.
Naše cesta pak pokračovala ke studánce Vítovjanka a protože už nastal čas návratu, vydali jsme se zpět do školy.
Na této naučné procházce, spojené s příjemnou besedou, nás doprovázela paní
učitelka Truhlářová (7.A) a paní učitelka Knedlová (7.B.). Tím jsme si připomněli, že
říjen je měsíc knihoven.
Alžběta Chudárková 7.A
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2008
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Výlet do Archeoskanzenu
Vyjeli jsme ve čtvrtek 25. září o půl
osmé. Jeli jsme do Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Domy byly moc hezké: pekárny, chlívky, kovářství, hrnčířství a pak
normální domy. Domy měli dřevěné. V tom
největším, postaveném z kamení, byly ﬁguríny. V malých domečcích byly postele,
v kterých spávali až 4 lidi. Domy kopali hluboko do země, aby tam neměli tolik zimu.
Dvířka od domů stavěli docela malé. Chlívky zvířatům dělali taky hluboko do země.
Vodě ze studny říkali mrtvá voda, proto ji
ani nepili a chodili si radši pro vodu do
potoka.. Taky jsme se jeli podívat na bazilika sv. Cyrila a Metoděje. Bazilika dostala
od papeže Zlatou růži. Zlatou růži dostalo
snad jenom 7 kostelů na světě.
Adéla Hvozdenská, IV. B
Keltové a Slované
Výlet se konal ve čtvrtek 25. září. Byli
jsme napřed v bazilice sv. Cyrila a Metoděje. Kolem baziliky je gymnázium. Potom
jsme přejeli do Modré u Velehradu. Tam
jsme viděli domy, kostel, ﬁguríny, zvířata,
kovárnu a hrnčířství. Potom jsme si něco
koupili. Na zpáteční cestě jsme viděli
u Tesca bouračku.
Ondřej Hrabal, IV. B

NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ
V letošním školním roce je před námi , žáky 9. tříd, důležité rozhodnutí vybrat
si střední školu. Proto jsme se ve čtvrtek 18. 9. 2008 vypravili za informacemi na
Úřad práce ve Zlíně. Věnovaly se nám dvě pracovnice, které nás seznámily s různými
středními i odbornými školami ve Zlínském kraji. Doporučily nám , na jakou školu
by se každý z nás hodil a zda by měl šanci na ní vůbec uspět. Kdo byl nerozhodný,
mohl si na počítači vyplnit test k volbě povolání. O zvolené škole nebo učebním
oboru jsme si pak mohli vypsat mnoho důležitých informací a obdrželi jsme brožury
s přehledem středních škol a podmínkami přijetí.
Dostat se na kvalitní střední školu bude
opravdu náročné, a proto by se žáci devátých tříd měli snažit o co nejlepší studijní výsledky a výstupní hodnocení.
Internetové zdroje informací:
www. infoabsolvent.cz
startnatrhprace.cz
volbapovolani.cz
proskoly.cz
Irena Jurčíková 9.A

Archeoskanzen Modrá
Protože se ve vlastivědě učíme o pravěku a pravěkých lidech, vyrazili jsme do
Archeoskanzenu Modré. Hned u vchodu
byly kozičky, ale i čuníci. Byly tam domečky postavené z proutí a bahna s rákosem.
V jednom domku byly dvě pece, to byla pekárna, pak zase hrnčírna, kovářství i dům
rybáře. Potom staré základy kostel. Moc
se mi tam líbilo.
Tomáš Januška, IV. A
Archeoskanzen Modrá
Před 14 dny jsme navštívili Archeoskanzen v Modré. Byli jsme na strážní věži
a dostali jsme hodného průvodce. Viděli
jsme pravěká bydlení, pravěký kostel, nářadí, které dříve používali, kovárnu, studnu
s mrtvou vodou, pekárnu, pravěké skladiště obilí. Sice tam nebyli praví pravěcí lidé,
ale dřevění, přesto se mi tam moc líbilo.
Jiří Vidlář, IV. A
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Drakiáda
V neděli 5. 10. se uskutečnila na loukách u myslivecké chaty drakiáda.

Pak už nás čekalo občerstvení. Pro
děti teplý čaj, pro dospělé se našlo něco
malého na zahřátí a každý dostal špekáček, který si mohl u ohníčku opéct.
V tento létací den se sešla spousta dětí, rodičů, prarodičů, draků různých
barev velikostí a tvarů. Bylo vidět, že
někteří situaci nepodcenili a s výrobou
draka si dali pěknou práci. Odpoledne
proběhlo v pohodovém, přátelském duchu a myslím, že všichni odcházeli spokojeni a těší se na příští létání.
Hana Popelářová
Počasí vyšlo jako na objednávku, svítilo a poměrně i hřálo sluníčko, jen vítr
mohl foukat trošku více. Ale to je vždy
sázka do loterie.
Začátek byl stanovený na 15. hodin.
A skutečně, sešla se hromada dětí se
svými rodiči nebo prarodiči, ale hlavně
každý přinesl nějakého draka. Zpočátku proběhl trénink, pak na nás čekalo
překvapení v podobě ukázky výcviku
lovných dravých ptáků - sokolnictví. Navštívil nás pan Daněk z Rusavy a přivezl
nám ukázat tříletou samičku Reginu káně Harrisovo, jehož domovinou je Jižní
a Střední Amerika. Hodně nám toho povyprávěl o sokolnictví, nezbytné výbavě
každého sokolníka a o dravcích, kteří se
k sokolnictví používají. Předvedl také tohoto dravce v akci a našel se i dobrovolník, který byl ochotný navléct si rukavici
a dravce přilákat.
Po přehlídce jsme na oblohu vypustili draky. Někteří létali krásně daleko
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a vysoko, jiní předváděli vrtule a veletoče, někteří začali stávkovat a odmítli
vzlétnou. Taky se soutěžilo v kategoriích
– nejlétavější, nejkrásnější, nejusměvavější drak, drak, který ve vzduchu předváděl nejlepší letecké kreace. Byla dokonce udělena cena útěchy za nejlínějšího
draka, který prostě vzlétnout odmítl.
Mladí hasiči z Lukovečka rozjeli
svou činnost naplno a 11. října se opět
zúčastnili závodů v požárnické všestrannosti, tentokrát v Rackové.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2008

STAŘÍČKOVA POUŤ 2008
V neděli 28. září se slavil státní svátek – Den české státnosti - svatého Václava. Fryšták si však v tento den připomenul ještě jedno výročí. Uplynulo 81. let od příchodu salesiánů do našeho města.
Právem si toto datum spojujeme se „staříčkem“ P. Ignácem Stuchlým,
který byl u zrodu salesiánského díla v našich zemích.
Když se v loňském roce připomínalo kulaté výročí rozhodla se skupinka nadšenců založit novou tradici – tzv. Staříčkovu pouť.
Loňský první ročník se nesl ve slavnostním duchu.
V jeho rámci totiž došlo (za přispění města) k otevření nového prostoru na jižní straně kostela sv. Mikuláše, kterému vévodí bronzová busta
prvního českého salesiána.
Během letošního roku se proto několikrát sešel organizační výbor
„Staříčkovy pouti“.
Jeho hlavním cílem bylo připravit důstojné oslavy výročí a znovu pozvat
všechny fryštačany, ať se přijdou pobavit na farní dvůr.
Pouť byla zahájena slavnostní mší svatou v 10 hodin dopoledne, kterou celebrovali tři salesiánští kněží.
P. Ladislav Kozubík (z Jižních Svahů ve Zlíně), nový kněz, který vystřídal
v Disu (do Ostravy odcházejícího) P. Pavla Kosmáka – P. Max Dřímal a také
náš pan farář Miroslav Dibelka.

Po dlouhé době se ve Fryštáku sloužila venkovní
mše svatá, při které zahrála Fryštácká Javořina a po
jejím skončení bylo na farním dvoře připraveno pro
všechny bohaté občerstvení.
Hlavní program pouti však začal až odpoledne.
Prostranství kolem fary se zaplnilo více jak 200
návštěvníky.
Pro ty nejmladší byla připravena dokonce atrakce – skákací hrad.
Ti starší změřili své síly ve fotbalovém turnaji na
hřišti v Disu a vrcholem dne byly Fryštácké olympijské hry rodin, které zapálením ohně zahájil „staříček Stuchlý“
Kromě starosty Lubomíra Doležela byl přítomen
také statutární náměstek zlínského hejtmana Vojtěch Jurčík a řada dalších hostů.
V odpoledním programu vystoupila Vítovecká 1,
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kapela mladých muzikantů z Disu a dětská schola fryštácké farnosti.
Všichni se skvěle bavili a nikomu se
nechtělo domů.
Rád bych v této souvislosti ještě
jednou poděkoval nejenom všem organizátorům, kteří se zasloužili o zdárný
průběh akce, ale také zastupitelům
a vedení města.
Bez jejich podpory by totiž další ročník „Staříčkovy pouti“ nemohl proběhnout.
A těm, kteří si letos nenašli čas
nebo jej využili jinak chci vzkázat, aby
si příští rok poslední zářijovou neděli už
dopředu rezervovali a přišli mezi nás na
farní dvůr.
Určitě nebudou litovat.
Mgr. Pavel Nášel
placená inzerce

...je cimbálová muzika působící ve Zlíně a okolí, jejíž repertoár vychází z lidové muziky
Moravského Slovácka, Valašska a některých slovenských folklórních regionů.

Zahrajeme Vám na oslavách, vernisážích, firemních večírcích apod.
Cimbálová muzika Paléska o.s., Gahurova 1, 760 01 Zlín (IČO 27052770) • web: http://paleska.zde.cz
E-mail: paleska@seznam.cz • Tel.: 777 562 589 – Ondřej Hobza, 732 865 081 – Kateřina Václavková
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SOS – poradna pro spotřebitele
ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ
DOTAZ:
Pěkný den, chtěla jsem si zakoupit
výcvikový obojek od jedné ﬁrmy co jej nabízí na internetu , byla jsem však překvapena , když jsem se dozvěděla že je na
něj poskytována záruka 1 měsíc a jedná
se o čínský výrobek. Obracím se na Vás
s dotazem, zda je vůbec možné takovým
způsobem podnikat a obcházet záruku
24 měsíců.

ODPOVĚĎ:
Zákonnou záruční lhůtu odpovědnosti za vady takovýmto způsobem skutečně zkrátit nelze. Podle § 620 občanského zákoníku je záruka na spotřební
zboží 24 měsíců a podle § 627 odst.
3 jsou ujednání vedoucí k zániku nebo
omezení uplatnění práva odpovědnosti
za vady neplatná. Trvejte proto na záruce, která vyplývá ze zákona, případně
podejte podnět k prošetření dozorovým
orgánům. Zboží se pokuste zakoupit u
serióznějšího prodejce, který neporušuje zákon.

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.)

SOS provedlo průzkum dostupnosti zelených linek u telefonních operátorů
Tisková zpráva ze dne 7. října 2008
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů vytvořilo přehled kontaktních linek
společností, poskytujících telekomunikační služby. Zároveň na základě získaných dat oslovilo jednotlivé subjekty
s žádostí o vyjádření, pokud společnost
neposkytovala zelené linky pro reklamace, či poskytovala zelené linky pouze zájemcům o nové služby.
Na SOS se v poslední době obrátilo
několik spotřebitelů s velmi podobným
problémem. Pokud měli zájem o nové
služby některého z telefonních operátorů, měli ve většině – kromě tří operátorů, účtujících si téměř vše - k dispozici
zelenou linku. Avšak pokud již vznikl
nějaký problém se službou, reklamaci,
či měli jiný dotaz, nezbývalo jim, než
SPOLEČNOST

kontaktovat linku určenou pro zákazníky
společnosti. Tyto linky však u šesti operátorů znamenají linku placenou. Ať již
„barevnou“ či jinak „zvýhodněnou“.
Nadpoloviční většina operátorů nás
však v tomto průzkumu mile překvapila jednak rozsahem dostupnosti svých
kontaktních center (často nonstop,
popř. široký rozsah doby dostupnosti)
a zejména pak možností kontaktu na
svých zelených linkách.
„Tento přístup ke spotřebitelům považujeme za velmi vstřícný a přátelský.
Operátoři, poskytující telefonní služby,
by měli užívání zelených linek považovat
podle našeho názoru za minimální standard.“ uvádí mluvčí SOS Ivana Picková.
Při reklamaci může spotřebitel dle
§ 598 Občanského zákoníku požadovat
úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z od-

povědnosti za vady. Avšak je otázkou,
zda-li operátor reklamaci uzná a zda-li
bude tyto náklady považovat za nutné.
Bohužel v nemalém počtu případů se
setkáváme s postojem ﬁrmy, kdy reklamaci neuzná – náklady nemá spotřebitel nárok požadovat – avšak ve svém
vyjádření uvede, že v rámci zkvalitňování
služeb zákazníkům vyřeší stížnost kladně. To znamená přiznání podstaty reklamace, ale již právě ne nákladů.
Všem operátorům, kteří poskytují
barevné linky pro kontakt spotřebitelů,
jsme poslali výzvu ke zkvalitnění poskytování služeb spotřebitelům. Doufáme,
že tato výzva se setká s pochopením
a vstřícností ze strany operátorů, a to
i přesto, že operátoři nemají zákonnou
podmínku zelené linky pro spotřebitele
poskytovat.

web

infolinka
pro zájemce

kontaktní linka
pro zákazníky
společnosti

kontaktní linka
pro ostatní

dostupnost
call centra

Advantel, a.s.

www.smartcall.cz

800 317 317

800 317 317

800 317 317

po-pá 9-17

České Radiokomunikace a.s.

www.radiokomunikace.cz

800 41 41 41

844 111 154

800 41 41 41

po-pá 6:30-24:00 ; so,ne 7-24

Emea s.r.o.

www.ahoj.cz

800 800 888

800 800 888

800 800 888

nonstop

Euphony Czech Republic a.s.

www.option-one.cz

844 11 11 40

844 111 140

844 111 140

po-pá 8-18

GTS Novera

www.gtsnovera.cz

800 990 990

800 990 990

800 990 990

nonstop

MobilKom

www.ufon.cz

811 811 811

811 811 811

811 811 811

po-pá 8-22 ; so, ne 10-18

New Telekom, spol. s r.o.

www.newtel.cz

800 50 60 70

800 50 60 70

800 50 60 70

nonstop (zelená linka)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

www.cz.o2.com

800 123 456

800 123 456

800 123 456

po-ne 6-24

Telekom Austria Czech Republic, a.s.

www.volny.cz

800 880 880

14 441

14 441

po-pá 8-20 ; so, ne 8-21

Tiscali

www.tiscali.cz

844 184 184

844 184 184

844 184 184

po-pá 8-16

T-mobile

www.t-mobile.cz

800 73 73 73

800 73 73 73

800 73 73 73

nonstop

UPC Česká republika, a.s.

www.upc.cz

800 900 009

241 005 100

241 005 100

po-pá 8-17

Vodafone

www.vodafone.cz

800 777 777

800 77 00 77

800 777 777

nonstop
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Listopadová mlha zhasíná slunce

P. Cyril Juroška
Dne 4.10. v sobotu v ranních hodinách si Pán povolal k sobě věrného
služebníka. S Cyrilkem jsme si letos
připomněli jeho kulatá výročí. Jaké
bylo naše překvapení, když Cyrilek
vytáhl ohmataný koresponďák, který
jsme uveřejnili v čísle 9. „Máš číslo
116,“ stojí na něm. „Cyrilku, co to znamenalo?“ ptali jsme se. „To do dneška
nevím“, odpověděl.
Jeho poslední vůli jsme napsali na
parte a obrázek. Uvedem ji ještě jednou a celou, protože stojí za to!
Až umřu, a mé zhaslé oči
k věčnému spánku zatlačí,
prosím všechny, kdo se mnou žili,
ať pro mne vůbec nepláčí!
Na parte, prosím, nepište mi:
hlubokým žalem sklíčeni,
je škoda barvy na ta slova
to, co se stalo, nezmění!
Když už to parte tisknout dáte,
a bude-li je někdo číst,
napište tam, že z větve lípy
odnesl vítr suchý list!
Že dooral jsem svoji brázdu,
z rukou mi vypad tupý pluh,
a jak jsem vše v životě oral,
naštěstí bude soudit Bůh!
Vím dobře, že je milosrdný,
lidský soud u Něj neplatí,
odpustí viny oplakané,
a dobré skutky odplatí!!!

Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky (lat. In commemoratione omnium ﬁdelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi
dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Památka se slaví od 10.
století, v Česku bývá dodnes zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov
a rodinný hrob. Památka věrných zemřelých se slaví den po slavnosti Všech svatých
1. listopadu. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na
mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. Památku věrných zemřelých zavedl
roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím
pohanským obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi.
V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež
Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev.
Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za
mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale
živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento
osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být
tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla,
bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť
Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl.
O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible: „Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy“ (2 Mak 12,46).
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za
zemřelé: „Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat
o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a
pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby.“
(sv. Jan Zlatoústý)

Co bude
• 28. – 30. 11. 2008
Do útrob Země
Další DISácká výprava do království
tmy a netopýrů. I tentokrát nás čeká
tma, odřeniny, úzkost, pot, krev a možná
se dočkáme i permoníků :)
Začínáme v brněnském podzemí a ﬁnále bude v jeskyni na Turoldu.
• 5. – 7. 12. 2008
Adventní zamyšlení
s P. Mgr. Markem Jargusem
P. Mgr. Marek Jargus slouží lidem
s drogovými problémy a ve vězení. Je farářem v Ostravě – Radvanicích.

Až smrtelná mne jednou nemoc sklíčí,
až rozprchnou se v dým mé touhy, přání,
kéž k obraně se postava Tvá vztyčí
a ruka Tvá mne mocně chrání.
Věrného syna ve mně uznej Pane!
A duši, jež Tvé lásce život zasvětila.
Ten sladký hlas: „Mé dítě,“
kéž mi vane vstříc z úst Tvých
jediná má lásko milá!!!

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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Klub maminek
Blíží se nám Vánoce a s nimi příležitost udělat radost svým blízkým a proto
je tu opět akce:

PROGRAM
na listopad 2008
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

Nový salesián
Od září se k nám přistěhoval salesián
Max Dřímal. Představí se nám sám:
„Narodil jsem se 7.5. 1972 v malebném valašském městečku Valašském Meziříčí jako šesté a poslední dítě rodičům
Anně a Ludvíkovi Dřímalovým. Po šťastně
prožitém dětství jsem nastoupil na ZDŠ
v tomtéž městě. Bohužel (nebo spíše bohudík?) jsem byl velmi slabý v jakýchkoli
předmětech souvisejících s počty (tedy
především matematika, ale také fyzika
a chemie) a tak se stalo, že jako jediný
ze svých sourozenců jsem se neocitl po
„základce“ na střední škole, ale na SOU
vodohospodářském, kde brali i takové jedince, jako jsem já. Protože jsem postupem času přišel na to, že je potřeba přitvrdit, stalo se, že jsem patřil mezi učně,
kteří byli řazeni tzv. „nad průměr“. A tak
mi bylo nabídnuto a umožněno dodělat si
při zaměstnání maturitu. Tato záležitost
opět málem krachla na předmětech souvisejících s matematikou. Nicméně po
mnohých těžkostech (reparáty z oněch
pro mne tolik nepřístupných předmětů)
jsem v roce 1992 zdárně odmaturoval.
V tomtéž roce jsem opustil dělnickou
profesi a vstoupil jsem do kongregace
Salesiánů Dona Boska. Absolvoval jsem
nejprve rok přípravný – aspirantát a přednoviciát v Ostravě, následně rok noviciátu v Hodoňovicích u Frýdku Místku, nultý
a první ročník teologie, ﬁlosoﬁe a pedagogické minimum na UK v Praze, potom
dva roky asistence – praxe v Ostravě mezi
romskou mládeží a konečně čtyři zbývající roky studia teologie na JU v Českých
Budějovicích.V průběhu studií jsem složil věčné řeholní sliby a po nich jsem byl
představenými poslán (hádejte kam?....
správně) do Ostravy, kde se již poměrně
dobře vyproﬁlované a zprofesionalizované
Salesiánské středisko mládeže snažilo
pokračovat ve výchovné činnosti s romy a
stal jsem se jedním ze členů výchovného
teamu. Ještě těsně před tím jsem přijal
z rukou pana biskupa Hrdličky jáhenské
svěcení a v roce 2002 (to již jsem rok působil v Ostravě) mne náš pan biskup Kája
Herbst vysvětil na kněze. A po sedmi
krásných letech působení v Ostravě jsem
byl představeným salesiánů povolán zde,
mezi Vás, do městečka Fryštáku.

• 4. 11. Výtvarná dílna pro děti – tiskání
listů
• 11. 11. Přednáška dipl. fyzioterapeuta s registrací Evy Majkusové o překyselení organismu. Zjistíme stav svého těla
a eventuálně jak z toho ven.
• 18. 11. Ubrousková technika – vhodné dárečky k Vánocům. Potřeba si přinést vlastní předměty, např. květináče,
trička, prostírání apd. Ostatní materiál
bude zajištěn. Zároveň přijedou na návštěvu maminky z Lukova.
• 25. 11. Vycházka po Fryštáku spojená
s návštěvou knihovny.
Pravidelné čtvrtky 16 – 18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
1x za měsíc v pátek od 17 hodin tvoření
pro širokou veřejnost:
• 20. 11. Promítání s Danuškou v 17
hod., baterky s sebou
Mimořádné akce:
• 5. 11. Jedeme navštívit Klub maminek v Lukově. Odjezd v 9,00 hodin od
KM Fryšták.
• 12. 11. Malování na hedvábí od 16
hod. na faře!!! Materiál zajištěn.

Malování na hedvábí
Koná se ve středu 12. 11. 2008, od
16 hodin, již tradičně v prostorách fary
Nutno se předem nahlásit, nejpozději
do úterka 11. 11., na tel: 737 040 427,
Jana Jasenská
Srdečně zve Klub maminek Fryšták
PŘEDNÁŠKA
O SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ DĚTÍ
14. 10. 08 v Klubu maminek proběhla
přednáška s pí Marií Domanskou z Poradny pro ženy ve Zlíně na téma sexuální
výchova dětí.
Probraly jsme otázky, kdy a jak nejlépe
dětem podávat informace o početí miminka, o porodu, o dospívání apod. Bylo
zdůrazněno, jak na děti působí obrázky
a texty z časopisů, ﬁlmů a internetu, kde
nabízejí nahotu a sex jako zcela přirozenou věc. Dospívajícím dětem chybí daná
hranice soukromí a úcta mezi ženou
a mužem i sebou samotnými. Zavzpomínaly jsme na naše dospívání. Sexuální
výchovu totalitní doby jsme porovnaly
s extrémní přemírou informací dnešní
doby. I zde platí zlatá střední cesta. Být
dětem otevřený, přirozený a sex vyzdvihnout jako dar a potěšení mezi dvěma
milujícími se bytostmi a odlehčit to humorem, jako např. abychom taky nevymřeli.
LP
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Byli jsme při tom...

Andrýskova naučná stezka měří
cca 7 km, je značena zelenou turistickou značkou a začíná na náměstí ve
Fryštáku u lípy Svobody. Historickou
částí stezky doprovází kresby Fryštačana Martina Ševčíka, doprovodný text
připravil kronikář PhDr. Česlav Zapletal,
vyřezané dubové tabule zhotovil podle
návrhu autora stezky Martina Davidova
ze ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek řezbář Stanislav Vinš.
Naučná stezka dostala název po
prvním Fryštačanovi Andrýskovi. Legendu o Andrýskovi najdete v knize
Česlava Zapletala Fryštácká brázda
vypráví.

Stezka byla vybudována za ﬁnanční
podpory Města Fryšták, Českého svazu ochránců přírodya společnosti RWE
Transgas Net, s.r.o.

Vystoupení cimbálové muziky Prameny II při slavnostním otevření stezky.
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Byli jsme při tom...

Tradiční Bazárek dětského oblečení
a sportovních potřeb v DISu, který pořádá
Fryštácký klub žen dvakrát ročně.

Volby do zastupitelstev krajů a třetiny
Senátu Parlamentu ČR ve Fryštáku.

PODĚKOVÁNÍ
V souvislosti se zajištěním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR děkuji kromě všech
členů okrskových komisí a zapisovatelek, také
ﬁrmě PK Computers, manželům Pospíšilovým,
pohostinství Lepa, Janě Pagáčové, Zdence Frnkové, zaměstnancům Základní školy ve Fryštáku a žákyním Ester Jadrníčkové, Veronice Šišákové, Gabriele Vackové a Gabriele Skřívánkové
za vzornou spolupráci.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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K ULT UR N Í

AK C E

N A

L I S T O PAD

2 0 0 8

VELKÉ KINO ZLÍN - LISTOPAD
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Sobota 1. – středa 5. listopadu v 17 h
VALL – I
USA-2008-103 min.-animovaný/rodinný-český dabing-Falcon-(0)
VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační
Lisovač – Imunizátor) je poslední robot na
planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo,
aby ji vyčistil...
Režie: Andrew Stanton
Vstupné 80 Kč
Sobota 1. – neděle 2. listopadu v 19,30 h
TROPICKÁ BOUŘE
USA-2008-103 minut-titulky-komedie-Bontonﬁlm-(12)
Revoluční komedie v režii Bena Stillera, používá fóry, na které by většina hollywoodských
studií neměla odvahu (a žaludek), a ty jsou
navíc opravdu originální…
Vstupné 90 Kč
Pondělí 3. listopadu v 10 hodin
FKS
BATHORY
ČR- 2008- 140 minut-historický thriller-Bontonﬁlm-(15)
Historický velkoﬁlm Juraje Jakubiska přivádí k životu krvavou legendu Čachtické paní.
Vstupné 30 Kč
Pondělí 3. – středa 5. listopadu v 19,30 h
SIROTČINEC
Mexiko/Špan.-2007-105 minut-titulky- thriller/horor-SPI-(12)
Nechtěj vidět, abys uvěřil. Věř, abys uviděl.
Režie: Juan Antonio Bayona Vstupné 80 Kč
čtvrtek 6. – středa 12. 11. v 17 h (kromě
8. 11.) + 10. – 12. 11. i v 19,30 hodin
ZOHAN – KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
USA-2008-113 minut-akční komedie-titulkyFalcon(12)
Nezahrávejte si se svým kadeřníkem!!!
Režie: Dennis Dugan
Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 6. – neděle 9. listopadu (kromě
8. 11.) v 19,30 hodin
FUNNY GAMES USA
USA/Francie/VB/Rakousko/Německo/Itálie-2008-111 minut-titulky-thriller-HCE-(12)
Chcete se vsadit, že v devět ráno budete
mrtvi? Režie: M. Haneke
Vstupné 90 Kč
Sobota 8. listopadu v 18.45 hodin
John Adams DOCTOR ATOMIC - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Čtvrtek 13. – středa 19. listopadu v 17 h
KOZÍ BŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
ČR-2008-80 minut-animovaná komedie-Bontonﬁlm-(0)
Staré pražské legendy v prvním českém 3D
animovaném ﬁlmu…
Režie: Jan Tománek
Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 13. – středa 19. listopadu v 19.30 h
96 HODIN
Francie-2008-93 minut-akční/thriller-Bioscop-(12)
Čas odplaty nadešel!
Režie: Pierre Morel
Vstupné 90 Kč
Středa 19. listopadu ve 14 hodin
FKS
JAK UKRÁST NEVĚSTU
USA-2008-102 minut-romantická komedietitulky-Falcon-(0)
Tom si užívá života. Má kamarádku, na kterou se vždy může spolehnout. Až jednou….
Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 20. – středa 26. listopadu v 17 h
(kromě 22. 11.)
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
USA-2008-95 minut-titulky-dobrodružný-Warner Bros-(12)
Stejná planeta, jiný svět…
Režie: Eric Brevig
Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 20. – neděle 23. listopadu v 19.30 h
(kromě 22. 11.)
VICKY CRISTINA BARCELONA
USA/Špan.-96 minut-titulky-Aeroﬁlm-romantická komedie-(15)
O dvou mladých Američankách a jejich milostných ekapádách v Barceloně…
Režie: Woody Allen
Vstupné 90 Kč
Pondělí 24. – středa 26. listopadu v 19,30 h
DĚTI NOCI
ČR-2008 -84 minut-drama-Bontonﬁlm-(15)
Ofka (Martha Issová) je prodavačka v nonstopu a žije tak ve zvláštním spiklenectví
s lidmi, kteří jsou stejně jak ona vzhůru, když
ostatní spí…
Režie: Michaela Pavlátová Vstupné 80 Kč
Sobota 22. listopadu v 18.45 hodin
Hector Berlioz LA DAMNATION DE FAUST
(Faustovo prokletí) - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Čtvrtek 27. listopadu – neděle 30. listopadu v 17 a v 19,30 h (kromě 29. 11.)
JUNO
USA/Kanada-2007-96 minut-titulky-komedie/drama-Falcon-(12)
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách...
Režie: Jason Reitman
Vstupné 90 Kč
Sobota 29. listopadu - KINO NEHRAJE
Agentura September pořádá vystoupení:
CELTIC ENERGY - Irská taneční show - Velkolepé představení tanečního souboru Merlin,
výběr nejlepších choreograﬁí irských tanců.
Začátek v 19 hodin

Vážení přátelé krásné hudby,
zveme Vás na operní sezónu
2008/2009 ve Zlíně!
Přenosy Metropolitan Opera: Live in
HD kombinují špičkové operní umění
s nejmodernějšími technologiemi. HD
(High Deﬁnition) je akronym pro vysoké
obrazové rozlišení, které svou kvalitou
daleko převyšuje kvalitu formátu DVD.
Zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Oko kamery se během
přenosu dostane daleko blíže k dění na
jevišti než oko diváka, byť sedícího na
těch nejprestižnějších místech přímo
v Metropolitní opeře. Diváci přenosů si
tak v kinech mohou vychutnávat úžasné
detailní záběry, které by v samotné Met
nikdy neviděli. Výsledkem kombinace
bezchybně zvládnutého ﬁlmového řemesla a virtuózního interpretačního umění
umělců Metropolitní opery je pak „magické a vášnivé drama“, jak referovala
MF Dnes.
Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání a přijďte si prožít strhující a neopakovatelnou atmosféru Metropolitní opery!
Nenechte si ujít tento
famózní zážitek!
VELKÉ KINO Zlín - sezóna 2008/2009
SALOME / Richard Strauss
• sobota 11. 10. 2008 v 18:45 h
DOCTOR ATOMIC / John Adams
• sobota 8. 11. 2008 v 18:45 h
LA DAMNATION DE FAUST (Faustovo prokletí) / Hector Berlioz
• sobota 22. 11. 2008 v 18:45 h
THAIS / Jules Massenet
• sobota 20. 12. 2008 v 17:45 h
LA RONDINE (Vlaštovka) / G. Puccini
• sobota 10. 12. 2008 v 18:45 h
ORFEO AD EURIDICE / Christopf Willibald Gluck
• sobota 24. 1. 2009 v 18:45 h
LUCIA DI LAMMERMOOR / Gaetano Donizetti
• sobota 7. 2. 2009 v 18:45 h
MADAMA BUTTERFLY / G. Puccini
• sobota 7. 3. 2009 v 18:45 h
LA SONNAMBULA (Náměsíčná) / Vincenzo Bellini
• sobota 21. 3. 2009 v 17:45 h
LA CENERENTOLA (Popelka) / Gioacchino Rossini
• sobota 9. května v 18:45 h
Cena vstupenky 300 Kč
Podrobné informace o programu, interpretech, obsahu díla www.velkekino.cz.
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Matrika

=

Plaťte za vodu levněji!

ŘÍJEN 2008
JUBILANTI

Karel Horák
Karel Lachnit
Daniela Bittnerová
Antonín Krčma
Věra Kamenářová
Anna Petříková
Vladimíra Sanitrníková
Vladislav Málek
Zdeňka Janušková
Marie Matulová
Stanislav Krajča
Kateřina Dufková
Božena Horáková
Josef Horák
Emilie Bačůvková
Jarmila Staňková
Vincenc Staša
Ludmila Kamenářová
Marta Gawlasová

❂

70 let
60 let
60 let
60 let
60 let
96 let
60 let
60 let
60 let
70 let
70 let
75 let
85 let
65 let
70 let
90 let
75 let
65 let
60 let

NAROZENÍ

Lukáš Zálešák
Jakub Rektořík
Viola Rubešová

✞ÚMRTÍ
František Hubáček ve věku 93 let
Anežka Ernestová ve věku 89 let
Jindřiška Petříková ve věku 82 let
Františka Doleželová ve věku 85 let
Svatopluk Januška ve věku 77 let

❤ZLATÉ

SVATBY

50 let od uzavření sňatku oslavují
manželé STANISLAV a MIROSLAVA
KOVÁŘOVI z Fryštáku,
JIŘÍ a MARIA HRUŠKOVI z Dolní Vsi
a FRANTIŠEK a VLASTA KYNCLOVI
z Horní Vsi.
Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí, rodinné pohody a hlavně hodně zdraví do dalších společných let.

Od 13. října 2008 mohou zákazníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
– člena skupiny Veolia Voda, kteří platí vodné a stočné složenkou, využít nové služby a zaplatit svou složenku na jednom ze 4500 terminálů SAZKY (kromě terminálů
na pobočkách České pošty).
Výhodou této služby je pouze 15ti korunový poplatek, který se nemění ani podle výše placené částky. Pro provedení platby stačí předložit čárový kód umístěný
v příloze faktury. On-line terminály společnosti SAZKA jsou navíc snadno dostupné
– v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích nebo čerpacích stanicích
otevřených i ve večerních hodinách nebo nonstop. Možnost využít tohoto způsobu
úhrady faktury mají tedy i zákazníci v menších městech a na venkově. Další informace o nové službě najdete na internetových stránkách www.veoliavoda.cz.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • Bezplatná zákaznická linka: 800 100 063
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí společností Středomoravská vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská, a.s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, má
575 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 844 744 644 na Olomoucku
a 800 100 063 na Zlínsku. Webové stránky společnosti jsou www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz.

MASÁŽNÍ ČTVRTKY VE FRYŠTÁKU
Zveme Vás do Kosmetiky na náměstí na masáže klasické, částečné i celkové
masáže aroma, plosky nohou (reﬂexologie), lymfodrenáže, kombinace masáží a zábalů
k odstranění celulitidy, relaxační hodinka (kombinace masáží k naprostému uvolnění).

Objednávky na telefonu 777 552 280.
Poděkování

Výročí 17. listopadu

Občanské sdružení Klub důchodců
Fryšták děkuje Městu Fryšták a všem
zúčastněným příznivcům operety, kteří
přispěli dobrovolnou ﬁnanční částkou
na vstupném, vybraném v sobotu 25. října 2008 při pořadu Láska brány otevírá
v sále ZDV Fryšták.
Na úspěšné představení byla vybrána částka 3.100 Kč, která bude použita pro potřeby členů OS Klub důchodců
Fryšták.
Těšíme se na Vaši hojnější účast v
příštím roce, kdy plánujeme další z řady
operetních představení.
FZ

Sedmnáctý listopad je v české historii spojen především se studentstvem konkrétně s manifestacemi, při nichž na
sebe mládež vzala roli nositele svědomí
národa. V roce 1939 se v mohutnou
manifestaci odporu proti okupaci změnil
pohřeb Jana Opletala, který byl smrtelně zraněn při zásahu německých vojáků
proti průvodu na oslavu vzniku republiky.
O padesát let později se vydal průvod
studentstva z Vyšehradu do centra města opět. Důvodem bylo jak uctění památky právě Jana Opletala, tak protest proti
pokračující nesvobodě.

Upozornění
Žádosti o poskytnutí ﬁnanční dotace z rozpočtu Města Fryštáku pro podporu činnosti dobrovolných neziskových organizací, pracujících s mládeží
na rok 2009 je třeba doručit do podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději do
30. listopadu 2008. Tiskopis získáte
na webových stránkách města: www.
frystak.cz či na e-mailové adrese: kultura@frystak.cz.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědná redaktorka Ivana Plšková. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

