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Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.
Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
J. A. Komenský

Blahopřání

22. březen - Světový den vody
vyhlá‰en Valn˘m shromáÏdûním OSN v roce 1992

V leto‰ním roce si pﬁipomínáme
75. v˘roãí zahájení stavby Fry‰tácké
pﬁehrady. Do provozu byla uvedena
v roce 1939.
Data k pﬁehradû:
Zatopená plocha - 62,2 ha
Celkov˘ objem - 2,950 mil. m3
Hráz - homogenní, sypaná
Kóta koruny hráze - 249,50 m n.m.
·íﬁka koruny - 5,0 m
Délka hráze v korunû - 198,0 m
V˘‰ka nade dnem - 13,5 m

Ke Dni uãitelÛ pﬁeji jménem Zastupitelstva mûsta Fry‰táku i jménem sv˘m
hodnû úspûchÛ v nelehké práci na poli
pedagogické a v˘chovné ãinnosti.
Pﬁeji v‰em na‰im kolegÛm, kteﬁí se
podílejí na v˘chovû i pﬁípravû pro Ïivot
na‰ich dûtí a vnukÛ, aby se jim jejich
vzdûlávací a v˘chovné zámûry daﬁily
tak, aby mladá generace díky jejich pÛsobení byla dobﬁe pﬁipravena obstát
v osobním i profesním Ïivotû, a aby na
svou ‰kolu v‰ichni rádi vzpomínali.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe fry‰tacká vzdûlávací zaﬁízení jsou z tohoto pohledu
onou Komenského dílnou lidskosti.
Mgr. Lubomír DoleÏel
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 1/2007/V ze dne 17. ledna 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF k 31. 12. 2006 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 31. 12. 2006 bez pﬁipomínek.
• ZMF ke dni 17. 1. 2007 schvaluje
zveﬁejnûní pﬁedloÏeného návrhu rozpoãtu mûsta Fry‰táku na rok 2007 jako
deficitního (viz pﬁíl. ã. 1 tohoto zápisu).
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
stavební komise o návrhu IA na r. 2007.
• ZMF schvaluje za úãelem zaji‰tûní dofinancování IA MF pro dal‰í období zaji‰tûní úãelového investiãního úvûru
a ukládá pﬁedsedovi FV pﬁi ZMF a ved.
ESO zajistit podmínky variantního ﬁe‰ení tohoto úvûru pro potﬁeby MF.
• ZMF ru‰í své usnesení ã. Z 3/2006
/V/14 ze dne 18. 12. 2006.
• ZMF v souladu s ust. § 72, § 77 odst.
3 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, a v souladu s NV
âR ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, ve
znûní NV âR ã. 614/2006 Sb., ve smyslu pﬁílohy ã. 1 tohoto naﬁízení, schvaluje
poskytnutí odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm

ZMF (místostarostovi, tﬁem radním,
pﬁedsedÛm v˘borÛ, komisí, pﬁíp. zvlá‰tních orgánÛ, a ãlenÛm v˘borÛ, komisí
a zvlá‰tních orgánÛ) v maximální v˘‰i
dle pﬁílohy ã. 1 NV âR ã. 614/2006 pﬁi
soubûhu v˘konu maximálnû dvou (v˘‰e
honorovan˘ch) funkcí (viz pﬁíloha ã. 2 tohoto zápisu).
• ZMF schvaluje Zprávu hlavní inventarizaãní komise o provedené inventarizaci majetku mûsta Fry‰táku za rok 2006
vãetnû návrhu na likvidaci nepotﬁebného majetku dle doporuãení likvidaãní komise (viz pﬁíloha ã. 3 tohoto zápisu).
• ZMF v návaznosti na schválení zprávy
HIK MF o provedení inventarizace majetku mûsta a v souladu s návrhem likvidaãní komise schvaluje vyﬁazení nepotﬁebného majetku mûsta Fr y‰táku
v celkové hodnotû 116.582,- Kã - viz
zpráva HIK MF v pﬁíloze ã. 3.
• ZMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
ke stanovám svazku RZ ze dne 22. 11.
2005, kter˘m se mûní ãl. ã. I – âlenové
svazku a ãl. ã. VII – Valná hromada
odst. 3 v pﬁedloÏeném znûní a povûﬁuje
starostu podpisem tohoto dodatku.

• ZMF v návaznosti na ãl. ã. II bod ã. 5
Zásad grantové podpory mûsta Fry‰táku NNO pÛsobících na území mûsta
Fry‰táku jmenuje v˘bûrovou komisi ve
sloÏení: L. Mikl, Mgr. P. Pagáã, Mgr. B.
Urbánek, Mgr. P. Ná‰el, PhDr. â. Zapletal a ukládá této komisi pﬁedloÏit pﬁíslu‰né návrhy na zasedání ZMF dne 7.
2. 2007.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. g) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní,
deleguje místostarostu Radomíra Dupala, bytem Fry‰ták, jako zástupce mûsta
Fry‰táku na konání v˘roãní valné hromady Singulární spoleãnosti velkousedl˘ch Fry‰ták, konané dne 9. 2. 2007,
a povûﬁuje ho jednat jménem mûsta
Fry‰táku, zejména dávat podnûty a hlasovat na tomto na zasedání tohoto orgánu spoleãnosti.
• ZMF s platností od bﬁeznového ãísla
r. 2007 schvaluje zv˘‰ení ceny za FL na
10,- Kã.
• ZMF ukládá pí I. Pl‰kové zajistit konání leto‰ních vánoãních trhÛ v termínu
15. 12. 2007.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 2/2007/V ze dne 7. února 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 6. 2. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí informace ekonoma a pﬁedsedy FV o moÏnostech
a podmínkách vyuÏití investiãního úãelového úvûru za úãelem dokrytí finanãních
prostﬁedkÛ na IA MF - MF nevyuÏije.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. c) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní,
schvaluje deficitní – schodkov˘ rozpoãet
MF na rok 2007 s pﬁíjmy v celkové v˘‰i
31.354 tis. Kã a v˘daji v celkové v˘‰i
34.088 tis. Kã s rozpoãtov˘m schodkem ve v˘‰i 2.734 tis. Kã (plus splátka
dlouhodob˘ch pﬁijat˘ch pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ ve v˘‰i 526 tis. Kã) – viz pﬁíloha
ã. 1 tohoto zápisu.
• ZMF v souladu s ust. § 4 odst. 5 zák.
ã. 250/2000 Sb., rozpoãtová pravidla
územních samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní, schvaluje krytí rozpoãtového
schodku ve v˘‰i 2.734 tis. Kã (plus
splátka dlouhodob˘ch pﬁijat˘ch pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ ve v˘‰i 526 tis. Kã) pﬁebytkem hospodaﬁení MF z minul. let
(ved. na úãtech MF ke dni 1. 1. 2007).
• ZMF v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák.
ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravi2

dlech územních samosprávn˘ch celkÛ
v platném znûní, a v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. d) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, schvaluje pro rok 2007 zﬁízení penûÏního úãelového fondu – Fondu pro
úãely uspokojování kulturních a sociálních potﬁeb zamûstnancÛ mûsta Fry‰táku a uvolnûn˘ch ãlenÛ ZMF a v souladu
s ust. § 5 odst. 2 písm. c) zák. ã.
250/2000 Sb. schvaluje jako zdroj tohoto úãelového fondu pﬁevod prostﬁedkÛ z rozpoãtu MF na rok 2007 do v˘‰e
70 tis. Kã a schvaluje jeho statut – viz
pﬁíloha ã. 2 tohoto zápisu.
• ZMF v návaznosti na schválen˘ rozpoãet MF na rok 2007 a v souladu s ust.
ãl. 2 b. 6 Interní smûrn. MF ã. 4/2005
O grantové podpoﬁe nestátních neziskov˘ch organizací MF schvaluje tyto v˘‰e
finanãní podpory (v˘‰e neinvestiãních
dotací):
Letní cyklistick˘ tábor – 40,- Kã/osoba/den, max. 10.000,- Kã na cel˘ tábor
Tábor Skauti – 40,- Kã,- Kã/osoba/den,
max. v‰ak 10.000,- Kã na cel˘ tábor
(s podm. pﬁíspûvku na tábor: a) trval˘
pobyt úãastníka táboru ve Fry‰táku, b)
vûk Ïáka - studenta do 26 let):

Tomá‰ Dlabaja - 5.000,- Kã
·tûpán Dlabaja - 3.000,- Kã
Bronislav RÛãka - 10.000,- Kã (Fry‰táck˘ dogtreking)
Bronislav RÛãka - 3.000,- Kã (reprezentace a propagace mûsta)
Jiﬁí Grygera - 10.000,- Kã (cestovatelské aktivity a reprezentace MF)
Svátek svûtla - 12.000,- Kã – pﬁevod do
provozních prostﬁedkÛ (ohÀostroj)
DIS-Fest - 9.000,- Kã (org. zaji‰tûní)
Z kola ven - 30.000,- Kã (divadelní a hudební festival)
PRAMENY - 25.500,- Kã (mat. zaji‰tûní
akcí a úãast v soutûÏích a pﬁehl.)
Motokáry 8.000,- Kã (náklady na cestovné, startovné, materiál)
Cyklistick˘ oddíl 10.000,- Kã (materiální
zaji‰tûní akcí, poplatky …)
Vãelaﬁi - 10.000,- Kã (v˘daje spojené
s ãinností, materiál)
Oddíl kopané - 55.000,- Kã (materiální
vybavení, poplatky)
Karate - 8.000,- Kã (materiální a organizaãní zaji‰tûní ãinnosti)
Skauti - 20.000,- Kã (materiální a organizaãní zaji‰tûní ãinnosti)
Klub seniorÛ - 5.000,- Kã (nájemné, cestovné)
FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2007
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• ZMF v souladu s ust. § 16 zák. ã. 250
/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech
územních rozpoãtÛ, v platném znûní, a v
souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a)
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, povûﬁuje RMF
pro rok 2007 schvalovat rozpoãtová
opatﬁení do v˘‰e maximálního objemu
100.000,- Kã v rámci schváleného rozpoãtu MF na rok 2007, aniÏ by se provádûn˘m rozpoãtov˘m opatﬁením zmûnil
celkov˘ objem rozpoãtovan˘ch pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ, tj. nezmûnily se jím závazné
ukazatele rozpoãtu MF na rok 2007.
• ZMF v návaznosti na schválen˘ rozpoãet MF na rok 2007 schvaluje (v pﬁípadû plnûní oãekávané v˘‰e pﬁíjmÛ a poskytnutí dotací MF) realizaci tûchto investiãních akcí v r. 2007:
- úprava veﬁejného prostranství
u kostela
1,0 mil. Kã,
- hasiãská zbrojnice (cca 5 mil. Kã)
letos 2,5 mil. Kã
- Hornoveská III
2,3 mil. Kã
- rekonstrukce pﬁístavby Z·F
1,0 mil. Kã
(dotace ze SR ve v˘‰i 6 mil Kã)
- dûtské hﬁi‰tû M·F
0,600 mil. Kã
- pﬁíprava území MK Pod ·kolkou
0,280 mil. Kã.
• ZMF neschvaluje zalesnûní mûst. pozemku p. ã. 508/6 v k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, z dÛvodu nesouladu s
platn˘m územním plánem mûsta Fry‰táku.
• ZMF bere na vûdomí podnût p. Petra
Dohnala ve vûci pﬁípravy realizace MK
Za Hﬁbitovem s tím, Ïe a) MF má zájem
o otevﬁení této lokality za pﬁedpokladu
spolufinancování infrastruktur y (ZTV)
dle následnû stanoveného klíãe; b) MF
zadalo zpracování DÚR v termínu do
konce pololetí r. 2007; c) MF na zákla-

dû této dokumentace zahájí jednání
s vlastníky dotãen˘ch pozemkÛ o postupu pﬁípravy realizace.
• ZMF nesouhlasí s prodejem ãásti
mûstského pozemku p. ã. 383/1, k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe do 165 m2, Ïadateli manÏelÛm
BûÈákov˘m, Zlín, a to z dÛvodu zachování rozvojové rekreaãní zóny MF a zázemí zaﬁízení ·enk.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 3/2006/V/bod 12 a,b) ze dne 18.
12. 2006 schvaluje ke dni 7. 2. 2007
zveﬁejnûní zámûru bezplatnû pﬁevést
(darovat) pozemek p. ã. 859 o v˘mûﬁe
329 m2, k.ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zapsan˘ na LV ã. 10001 pro obec Fry‰ták,
Ïadateli manÏelÛm Kutrov˘m, Fry‰ták.
• ZMF v souladu s ust. § 47 odst. 1
zák. ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu, v platném
znûní, souhlasí s poﬁízením zadání zmûny ÚP mûsta Fry‰táku na pozemcích
parc. ã. 344/35, 344/36 v k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, ve smyslu pﬁevodu
pozemku do kategorie prÛmyslové
a ostatní v˘roby s podmínkou úhrady
ve‰ker˘ch nákladÛ spojen˘ch s poﬁízením zmûny Ïadatelem a ukládá poﬁizovateli Ing. arch. J. Kudûlkovi ve spolupráci s urãen˘m zastupitelem – místostarostou R. Dupalem zajistit zadání
zmûny ÚP MF.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
FV k návrhu rozpoãtu i poﬁízení úvûru.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
KV.
• ZMF ukládá KV provûﬁit nakládání
a hospodaﬁení s obecním lesem do 30.
4. 2007.
• ZMF schvaluje pﬁedloÏen˘ návrh rozpoãtu MLP – vyrovnan˘ s celkov˘mi pﬁíjmy i v˘daji ve v˘‰i 16.100,-Kã.

• ZMF schvaluje jako investiãní prioritu
MLP na plánovací období 2007 – 2013
realizaci cyklostezky spojující obce MLP
s názvem Lukovsk˘m podhradím cestou
necestou.
• ZMF bere na vûdomí informace k metropolitní síti a z dÛvodu nenaru‰ení pﬁirozeného konkurenãního prostﬁedí,
s ohledem na dostateãn˘ poãet poskytovatelÛ bezdrátového internetu s moÏnostmi multifunkãní nabídky a v dÛsledku neúmûrn˘ch finanãních nákladÛ na
zﬁízení kabelové optické sítû neschvaluje realizaci projektu zﬁízení internetové
sítû provozované MF.
• ZMF ukládá pí I. Pl‰kové vyzvat poskytovatele internetov˘ch sluÏeb k prezentaci ve FL a zajistit tuto prezentaci
zdarma ve FL.
• ZMF trvá na svém usnesení ã. Z
1/2007/V/7e) ze dne 17. 1. 2007 (tj.
10,- Kã/ks FL).
• ZMF bere na vûdomí informaci OSMM
o situaci pﬁi pﬁípravû IA Rekonstrukce
ulice Tovární a povûﬁuje místostarostu
jednáním se Singulární spoleãností velkousedl˘ch, zastoupenou Ing. R. Mlãochem, o koupi ãásti pozemku p. ã. 274,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘m. cca
180 m2, ve vlastnictví SSVF, a to za cenu stanovenou znaleck˘m posudkem ze
dne 5. 2. 2007, tj. ve v˘‰i max. 121,Kã/m2.
• ZMF bere na vûdomí zprávu starosty
(viz pﬁedloÏené protokoly) o kontrole
provedené FÚZ ve vûci nakládání s dotaãními prostﬁedky (poskytnut˘mi ze SR
âR) na akce Roz‰íﬁení Hﬁbitova ve Fry‰táku, poﬁízení knihovnického softwaru
pro Mûstskou knihovnu Fry‰ták, poﬁízení hasiãské techniky a oslavy 650 let
první písemné zmínky o mûstu Fry‰ták
s v˘sledkem bez v˘hrad.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 3/2007/V ze dne 29. ledna 2007 (V˘bûr)
• RMF schvaluje ke dni 29. 01. 2007
zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky mûstsk˘ch
pozemkÛ p. ã. 701 a 704/2, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘m. 100 m2 a
497 m2, Ïadateli firmû WALACHIA, s. r.
o., zastoupené Ing. Pavlem HrÛzou, se
sídlem Na Kontoﬁe 163, 763 16
Fry‰ták, na dobu neurãitou od 1. 3.
2007 s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou
bez udání dÛvodu.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 1/2007/V/17 ze dne 03. 01. 2007
schvaluje prodlouÏení nájemní smlouvy
dodatkem ã. 3 na pronájem nebytov˘ch
prostor ve SdruÏeném objektu ã. p.
386, o celkové v˘mûﬁe 56,23 m2, k. ú.

Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli firmû
TESKOR – Ing. Pavel ·ULÁK, Îabárna
179, 763 16 FRY·TÁK, na dobu neurãitou od 1. 1. 2007 s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 1/2007/V/18 ze dne 3. 1. 2007
schvaluje uzavﬁení nové nájemní smlouvy na pronájem ãásti mûstského pozemku p. ã. 915/2, o v˘mûﬁe 1 m2, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli firmû
BOSH CAR SERVICE – Pavel ·AFÁ¤,
Osvobození 257, 763 16 FRY·TÁK, a to
na dobu neurãitou od 1. 1. 2007 s jednomûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání

dÛvodu a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru uzavﬁení dodatku ã. 1 Smlouvy o pronájmu
a umístûní zaﬁízení sítû Internet, uzavﬁené dne 24. 5. 2001, za úãelem zmûny pﬁedmûtu smlouvy na pov˘‰ení poãtu
antén pro Internet o 4 ks, a to mezi MF
a Ïadatelem - fou AVONET, s.r.o., Krátká
219, 763 26 Luhaãovice, zastoupenou
jednatelem Ing. Du‰anem Máãalíkem,
IâO 25322478.
• RMF v návaznosti na dﬁívûj‰í rozhodnutí orgánÛ mûsta bere na vûdomí realizaci projektu – programu pﬁesídlování
krajanÛ bez pﬁipomínek s tím, Ïe mûsto

3

FL3/2007 22.2.2007 16:21 Stránka 4

Fry‰ták uÏ rozhodlo o své neúãasti
v tomto programu.
• RMF souhlasí s realizací Projektu revitalizace ﬁíãního systému, obohacení
druhové rozmanitosti a péãe o krajinu
v nivû Fry‰táckého potoka mezi Lukoveãkem a Fr y‰tákem, realizovan˘m
Liborem Reichem ze Zlína na pozemcích
ve vlastnictví mûsta Fry‰táku.
• RMF bere na vûdomí vyjádﬁení SÚF ãj.
V 3242/2006/Ing.K/·-788 ve vûci podání Ing. Miloslava ·evãíka bez pﬁipomínek.
• RMF ukládá Stavební komisi pﬁi RMF
projednat poÏadavek manÏ. BûÈákov˘ch
ve smyslu odkupu ãásti mûst. pozemku
a ukládá pﬁedloÏit své stanovisko na zasedání ZMF dne 7. 2. 2007.
• RMF bere na vûdomí vyjádﬁení SÚF ãj.
V 63/07/Ing. K/· – 7 ve vûci ‰etﬁení
zﬁízení helioportu v areálu fy Ing. Radka
Mlãocha bez pﬁipomínek.
• RMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
k mandátní smlouvû ã. 4408/1446-1,
kter˘m se mûní ãl. ã. 2 Pﬁedmût plnûní
a doplÀuje se o zpracování a projednání
Ïádosti z úãelové dotace poskytované
Zlínsk˘m krajem a ãl. ã. 3 âas plnûní posouvá se termín realizace do 1. 2.
2007 a ãl. ã. 4 a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody o provedení ãinnosti (popﬁ. o provedení práce) mezi MF a PhDr. âeslavem Zapletalem, Fry‰ták, za v˘kon funkce kronikáﬁe
mûsta Fry‰táku, pí Jarmilou Ja‰kovou,
Fry‰ták-Vítová, za v˘kon knihovnick˘ch
ãinností a správcovsk˘ch a úklidov˘ch
ãinností v poboãce mûstské knihovny
na Vítové, pí Danou Koneãnou, Fry‰ták,
za v˘kon funkce smuteãního ﬁeãníka
mûsta Fry‰táku, pí Ivou Gavendovou,
Fry‰ták, za v˘kon knihovnick˘ch ãinností a správcovsk˘ch a úklidov˘ch ãinností
(na období leden 2007) v Mûstské knihovnû ve Fry‰táku, p. Jiﬁím Groulíkem,
Fry‰ták, za v˘kon funkce varhaníka pﬁi
svatebních obﬁadech, pí Jarmilou Fuksovou, za v˘kon funkce varhaníka pﬁi svatebních obﬁadech, pí Pavlínou Draãkovou, za v˘kon funkce varhaníka pﬁi obﬁadech vítání obãánkÛ a pﬁípravu kulturního vystoupení ÏákÛ Z·F, pí Alexandrou
Hochmajerovou, Fry‰ták, za v˘kon funkce pﬁípravy kulturních programÛ dûtí
z M·F, Janou Kolajíkovou, Fry‰ták, za
v˘kon funkce zdravotního dozoru pﬁi obﬁadech mûsta a KOZ, pí Jiﬁinou Karlíkovou, Fry‰ták, za zaji‰tûní úklidov˘ch prací – zástupu pﬁi onemocnûní kmenového zamûstnance mûsta, p. Jindﬁichem
Ko‰ákem, Fry‰ták, za v˘kon funkce
hlavního správce sportovního areálu
mûsta Fry‰táku, p. Josefem Horákem,
Fry‰ták, za v˘kon funkce správce spor-
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tovního areálu mûsta Fry‰táku, Ing.
Josefem Hajn˘m, Praha 1, za úãelem
zaji‰tûní poradenské ãinnosti a zpracování interních smûrnic v návaznosti na
nov˘ zákoník práce, a povûﬁuje starostu
podpisem tûchto dohod.
• RMF souhlasí se zavedením systému
sbûru a likvidace psích exkrementÛ
v mûstû Fry‰táku, souhlasí s bezplatn˘m poskytováním speciálních sáãkÛ
a ukládá OSMM zajistit dostateãn˘ poãet sáãkÛ a odpadov˘ch ko‰Û v návaznosti na evidenci psÛ na území MF
a specifikovat lokality sbûrn˘ch míst vã.
následné likvidace.
• RMF schvaluje ukonãení platnosti
smlouvy o v˘pÛjãce pozemkÛ p. ã.
508/6 a PK 601/1 v k. ú. Dolní Ves,
obec Fry‰ták, ze dne 02. 05. 2001, uzavﬁené mezi MF a AMK SUZUKI off road Zlín, Hole‰ovská ul. 380, 763 16
Fry‰ták, zast. Ing. Hanou âernou, a to
dohodou ke dni 24. 1. 2007 a povûﬁuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
Komise pro ‰kolství, mládeÏ a tûlov˘chovu Mgr. P. Pagáãe o programu ãinnosti a cílech této komise bez pﬁipomínek.
• RMF ukládá starostovi doprecizovat
návrhy opatﬁení vedoucích k optimalizaci fungování úﬁadu s ohledem na poÏadavky zamûstnavatele ve vûci vykonávan˘ch agend (rozsahy úvazkÛ, jejich zmûny, pﬁíp. slouãení, eventuálnû zru‰ení –
úﬁedníci i TSF) do 7. 2. 2007.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o pﬁevodu a vyuÏití práv a kupní smlouvy mezi MF a spoleãností VITA software,
s. r. o., Praha 6, Na Beránce 57/2, Iâ
61060631, zastoupenou jednatelem
RNDr. Ivanou Havlíkovou, za úãelem dodávky softwaru s názvem Stavební úﬁad
Lite (pﬁevod a vyuÏití práv) pro dva uÏivatele, Propojení na GIS Misys (pﬁevod
a vyuÏití práv vãetnû CD-nosiãe) a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Licenãní
smlouvy za úãelem poskytnutí oprávnûní k v˘konu práva uÏít ortofotomap
správního území obce Fry‰ták v jeho
správních hranicích (k. ú. Fry‰ták, Horní
Ves u Fry‰táku, Dolní Ves, Vítová) mezi
MF a fou GEODIS BRNO, spol. s r. o.,
Lazaretní 11a, 615 00 Brno, zastoupenou Ing. Karlem Sukupem, CSc., jednatelem spoleãnosti, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dodatku za
úãelem ukonãení platnosti smlouvy o v˘pÛjãce dohodou ke dni 31. 1.2007,
uzavﬁené mezi MF a p. Randolphem
KUBÍâKEM, Formanka 34, 760 01 ZLÍN
(pÛvodnû Dolní Ves 46), a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.

• RMF ukládá pí V. Holíkové ve spolupráci s OSMM v návaznosti na projekt
realizovan˘ Diakonií Broumov v termínu
do 9. 3. 2007 uspoﬁádat humanitární
sbírku o‰acení.
• RMF schvaluje IS MF ã. 3/2007 –
Pracovní ﬁád mûsta Fry‰táku.
• RMF schvaluje IS MF ã. 4/2007 –
Vnitﬁní platov˘ pﬁedpis mûsta Fry‰táku.
• RMF schvaluje IS MF ã. 5/2007 –
O práci pﬁesãas a pracovní pohotovosti.

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
Oznamujeme obãanÛm, Ïe v rámci
zapojení mûsta Fry‰táku do projektu
Aktivní pﬁístup daÀové správy k veﬁejnosti bude zﬁízeno pracovi‰tû pro v˘bûr daÀov˘ch pﬁiznání fyzick˘ch osob
za zdaÀovací období roku 2006, a to
na Mûstském úﬁadû Fry‰ták, obﬁadní síni, ve dnech vÏdy v pondûlí
12. a 19. bﬁezna 2007,v dobû vÏdy
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00
do 17.00 hodin.
V tûchto dvou termínech budou zástupci Finanãního úﬁadu Zlín poskytovat veﬁejnosti ve‰keré informace
a nezbytnou souãinnost potﬁebnou
pro ﬁádné splnûní povinnosti podat
daÀové pﬁiznání.
Pﬁipomínáme rovnûÏ, Ïe posledním
dnem pro podání daÀového pﬁiznání je
pondûlí 2. dubna 2007 a v tento den
budou prodlouÏeny úﬁední hodiny do
18.00 hodin.
Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta mûsta Fry‰táku, v. r.

OZNÁMENÍ
Od 1. 1. 2007 je úãinná zmûna organizaãní struktur y Krajského úﬁadu
Zlínského kraje spoãívající ve slouãení
následujících odborÛ:
Odbor sociálních vûcí a Odbor zdravotnictví – nov˘ název odboru je Odbor
sociálních vûcí a zdravotnictví (zkr. SVZ)
Odbor legislativní a právní a Odbor
Krajsk˘ Ïivnostensk˘ úﬁad – nov˘ název
odboru je Odbor právní a Krajsk˘ Ïivnostensk˘ úﬁad (zkr. PÎÚ)
Usnesením Rady Zl. kraje ã. 0020/
R01/07 ze dne 8. 1. 2007 byli jmenováni vedoucími uveden˘ch odborÛ: Ing.
Vladimír Zejdl – vedoucí Odboru sociálních vûcí a zdravotnictví, Mgr. Renata
Navarová – vedoucí Odboru právního
a Krajského Ïivnostenského úﬁadu
Vladimír Kut˘
FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2007
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ROZVRH JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ
PŘI SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 17. bﬁezna 2007
STANOVI·Tù

MÍSTO SVOZU

âAS

1. stanovi‰tû

VÍTOVÁ – u obchodu

8.00 – 8.30

2. stanovi‰tû

HORNÍ VES – na ·pici

8.40 – 9.10

3. stanovi‰tû

HORNÍ VES – toãna

9.20 – 9.50

4. stanovi‰tû

FRY·TÁK – u Sokolovny

10.00 – 10.30

BEZPEâNOSTNÍ P¤ESTÁVKA

10.30 – 11.15

5. stanovi‰tû

DOLNÍ VES – u ÎákÛ

11.20 – 11.50

6. stanovi‰tû

DOLNÍ VES – toãna

12.00 – 12.30

7. stanovi‰tû

ÎABÁRNA – u dﬁevopodniku

12.40 – 13.10

8. stanovi‰tû

FRY·TÁK – hospodáﬁsk˘ dvÛr

13.20 – 13.50

Svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ dává moÏnost zbavit se zdarma vûcí jako jsou: televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, ve‰keré druhy gumy, záﬁivky, v˘bojky,
syntetické barvy, lepidla, pryskyﬁice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla, chladniãky.
Îádáme velmi dÛraznû obãany, aby na svozová stanovi‰tû nevozili komunální odpad a Ïelezn˘ ‰rot, rovnûÏ nebudou pracovníci TS Zlín odebrány pro‰lé
léky – tento odpad je nutno odevzdat v lékárnû. Îádáme také obãany, by pﬁi
sbûrech nebezpeãného odpadu pﬁedávali nebezpeãn˘ odpad (lednice, televizory, praãky apod. V KOMPLETNÍM STAVU!!!
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat ve‰keré druhy odpadÛ na vlastní náklady – firemní nebezpeãn˘ odpad taktéÏ nebude odebrán do
sbûrného vozu.
Za TS Fry‰ták Radek STISKÁLEK, tel. 577 911 221

placená inzerce

Informace o napojení na kanalizaci
V souvislosti s dlouhodob˘m a podrobn˘m monitorováním kanalizaãní sítû pomocí kamerového vozu si dovolujeme upozornit obãany, Ïe vypou‰tûní odpadních
vod do kanalizace pro veﬁejnou potﬁebu bez uzavﬁené písemné smlouvy o odvádûní odpadních vod je povaÏováno za NEOPRÁVNùNÉ, a to dle zákona o vodovodech
a kanalizacích ã. 274/2001 Sb. v platném znûní. Neoprávnûné vypou‰tûní odpadních vod do kanalizace je pﬁestupkem nebo správním deliktem, za kter˘ mÛÏe b˘t pﬁíslu‰n˘m obecním úﬁadem obce s roz‰íﬁenou pÛsobností uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 100.000,- Kã.
Z tohoto dÛvodu budou od 1. 3. 2007 pﬁíslu‰nému vodoprávnímu úﬁadu, pﬁípadnû i Policii âR, ohla‰ovány v‰echny zji‰tûné pﬁípady neoprávnûného vypou‰tûní odpadních vod do kanalizace pro veﬁejnou potﬁebu, provozované Zlínskou vodárenskou, a.s., a dále bude za dobu neoprávnûného vypou‰tûní odpadních vod doúãtováno stoãné.

Do 1. 3. 2007 mohou majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veﬁejnou kanalizaci provozovanou Zlínskou vodárenskou, a.s. bez jakékoli sankce nebo zpoplatnûní pﬁihlásit kanalizaãní pﬁípojku a uzavﬁít smlouvu o odvádûní odpadních vod.
To lze provést kdykoli nahlá‰ením va‰ich kontaktních údajÛ na bezplatné lince
800 100 063. O dal‰ím postupu budete následnû vyrozumûni po‰tou.
BliÏ‰í informace získáte po telefonu u paní Verbovské 577 124 233, e-mailem
na: info@zlv.cz, a nebo osobnû pﬁímo na Zákaznickém centru ve Zlínû-Loukách, Tﬁ.
T. Bati 383, 760 49 Zlín. Úﬁední hodiny ZC: pondûlí a stﬁeda 8 – 11, 12 – 17 a ve
ãtvrtek 8 – 11 hod.
Ve Zlínû dne 1. bﬁezna 2007, Zlínská vodárenská, a.s.

SloÏení komisí a v˘borÛ
Mûsta Fry‰táku
Osadní v˘bor:
Ernest Petr, Mikl Libor, Hanák Libor,
Danûk Jiﬁí, Sanitrníková Alena
Pro rodinu:
Ing. Görig Jan, Mgr. Sovadina Libor,
·evelová Marcela, Nûmec Martin,
Poláková Markéta, Osohová Emílie
Kontrolní v˘bor:
Ing. Dofek Jiﬁí, PoledÀák Zdenûk,
Vitovsk˘ Jaroslav, Janu‰ka Richard,
Orsava Richard, Hﬁebaãková Marta
·evelová Marcela
Finanãní v˘bor:
Ing. Velikovsk˘ Stanislav, CSc.,
Mgr. Pagáã Petr, Bezdûãík Petr
Vyskup Radomír, Lauterkranc Roman
Stavební komise:
Ing. Ko‰ák Jan, Ing. Kasala Miloslav,
Ing. Baìura Eduard, Dupal Radomír,
Krãma Antonín
Kulturní komise:
Mikl Libor, Pl‰ková Ivana,
Mgr. Ná‰el Pavel, Ing. Görig Jan
Vitovská Jana, PhDr. Zapletal âeslav
Kunstová Vlasta, Mgr. Bezdûk
Franti‰ek, Ing. Zlámalík Karel
Sbor pro obãanské záleÏitosti:
Mgr. Knedlová Sylva
Mgr. DoleÏel Lubomír, Dupal Radomír
Koneãná Dana, Holíková Vûra
Dal‰í spolupracovníci:
Hochmajerová Alexandra, Kolajíková
Jana, Draãková Pavlína, Vlãková
Marcela, Horáková Vlasta, Vidláﬁová
Zdena, Miku‰ková Vlasta, Fi‰erová
Drahomíra
Komise pro ‰kolství, mládeÏ
a tûlov˘chovu:
Mgr. Pagáã Petr, Mgr. Urbánek Bohumír,
Mgr. Komárek Jan, Mgr. Sovadina
Libor, ·evelová Marcela, Vacula Milan
Adamík Jiﬁí ml.
Redakãní rada FL - Tisková komise:
Mgr. Ná‰el Pavel, PhDr. Zapletal
âeslav, Mgr. Lubomír DoleÏel,
Pl‰ková Ivana - odpovûdn˘ redaktor

Stavební spoleãnost
se sídlem ve Zlínû
pﬁijme:
ﬁidiãe (sk. C, E),
bagristy a dozeristy.
Nástup ihned.
Telefon:
602 593 215
a 577 215 145
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Životní podmínky 2007
- výběrové šetření v domácnostech ve Fryštáku
âesk˘ statistick˘ úﬁad (âSÚ) uskuteãní v dobû od 17. února do 29. dubna
2007 jiÏ tﬁetí vlnu ‰etﬁení o pﬁíjmech
a Ïivotních podmínkách domácností
v âR nazvaného Îivotní podmínky 2007.
Závazek provádût toto ‰etﬁení vypl˘vá
z ãlenství zemû v EU. V rámci programu
EU-SILC (European Union - Statistics on
Income and Living Conditions) jej zabezpeãují i ostatní ãlenové evropského
Spoleãenství. Jeho smyslem je dlouhodobû získávat srovnatelná data o sociální situaci obyvatel v evropsk˘ch zemích.
Na národní úrovni budou v˘sledky vyuÏívány pro cílené nastavení sociální politiky státu a pro hodnocení jejího dopadu
na Ïivotní úroveÀ obãanÛ.
·etﬁení je uspoﬁádáno jako tzv. rotaãní panel. Vybrané domácnosti jsou opakovanû nav‰tûvovány v roãním intervalu
po dobu 4 let, pﬁiãemÏ kaÏdoroãnû se
jich jedna ãtvrtina obmûní. Do leto‰ního
‰etﬁení je tak na celém území âeské republiky zahrnuto 7374 domácností
z pﬁedchozích dvou let. Novû budou nav‰tíveny domácnosti ve 4250 bytech náhodnû vybran˘ch pro leto‰ní zji‰Èování.
Dotazník sestává z nûkolika ãástí zamûﬁen˘ch na jednotlivé subjekty zji‰Èování. Zji‰Èují se souhrnné údaje za domácnost, napﬁ. o bydlení, transferech
mezi domácnostmi, o dávkách státní sociální podpory. Za osoby se ‰etﬁí údaje
o pracovní aktivitû a pﬁíjmech, dal‰í otázky jsou vûnovány napﬁ. zdraví a vzdû-

lání. KaÏdoroãnû je zaﬁazováno tematické doplÀkové ‰etﬁení, letos zamûﬁené
na bydlení. Dotazníky vyplní s obyvateli
vybraného bytu tazatel, kter˘ je povinen
pﬁi osobní náv‰tûvû domácnosti prokázat se prÛkazem tazatele a na poÏádání
respondenta pﬁedloÏit i svÛj obãansk˘
prÛkaz.
Aby âSÚ zamezil pﬁípadnému zneuÏití
této akce, rozesílá v tûchto dnech na adresy domácností ve vybran˘ch bytech
dopis s termínem náv‰tûvy tazatele
a spojením na odpovûdného pracovníka
âSÚ, u nûhoÏ je moÏné získat detailnûj‰í informace, pﬁípadnû dohodnout jin˘
termín náv‰tûvy. Informováni jsou také
starostové dotãen˘ch mûst a obcí
a v‰echna ﬁeditelství policie âR.
Povinností âSÚ je dÛslednû chránit
získané údaje podle pﬁísn˘ch poÏadavkÛ
zákona o státní statistické sluÏbû ã.
89/1995 Sb. a zákona o ochranû osobních údajÛ ã. 101/2000 Sb. Ve v‰ech
etapách ‰etﬁení i zpracování jsou zúãastnûní pracovníci vázáni mlãenlivostí
ve smyslu §16 a §17 zákona ã. 89/
1995 Sb. V˘poãetní centrum âSÚ opustí jen zcela anonymizované soubory, které neumoÏní identifikovat údaje t˘kající
se konkrétní domácnosti ãi osoby.
Originální dotazníky budou fyzicky zniãeny.
âSÚ si je vûdom nároãnosti tohoto
‰etﬁení, a proto si velmi váÏí v‰ech obãanÛ, kteﬁí projeví ochotu spolupracovat

Upozornění
UpozorÀujeme ﬁidiãe, Ïe ﬁidiãské prÛkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12.
1993 jsou jejich drÏitelé povinni vymûnit do 31. 12. 2007. Doporuãujeme ﬁidiãÛm,
aby s v˘mûnou ﬁidiãského prÛkazu neotáleli a nenechávali ji aÏ na konec roku. Ke
konci roku mohou b˘t z provozních dÛvodÛ v˘mûny ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ spojeny
s velmi dlouh˘m ãekáním ve frontách na úﬁadû. Nelze rovnûÏ opomenout, Ïe ﬁízením vozidla bez platného ﬁidiãského prÛkazu se ﬁidiã dopou‰tí dopravního pﬁestupku.
V˘mûna ﬁidiãského prÛkazu je osvobozena od správního poplatku. Poplatek se
hradí jen v pﬁípadû, kdy do‰lo u ﬁidiãe v dobû drÏení pﬁedmûtného ﬁidiãského prÛkazu ke zmûnû povinnû zapisovan˘ch údajÛ a tuto zmûnu ﬁidiã doposud pﬁíslu‰nému úﬁadu neoznámil.
¤idiãi si mohou vymûnit svÛj ﬁidiãsk˘ prÛkaz na pﬁíslu‰ném pracovi‰ti obecního
úﬁadu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností nebo magistrátu mûsta na území âR, a to podle místa trvalého pobytu drÏitele ﬁidiãského prÛkazu.
Pﬁi podání Ïádosti o nov˘ ﬁidiãsk˘ prÛkaz musí mít ﬁidiã s sebou platn˘ doklad
totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz, pas), jednu fotografii o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm, ﬁidiãsk˘ prÛkaz, kterému konãí platnost, pﬁípadnû jiné doklady, osvûdãující zmûnu
v zapisovan˘ch údajích.
LhÛta pro pﬁevzetí nového ﬁidiãského prÛkazu je zpravidla 15-20 dní, podle poãtu právû zpracovávan˘ch Ïádostí.
Více informací k povinné v˘mûnû lze získat dotazem na oddûlení ﬁidiãsk˘ch
prÛkazÛ Magistrátu mûsta Zlína nebo na internetov˘ch stránkách Ministerstva
dopravy âR www.mdcr.cz.
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s ním na tomto dobrovolném ‰etﬁení
a kteﬁí poskytnutím pravdiv˘ch údajÛ pﬁispûjí k získání objektivních dat o sociální situaci ãesk˘ch domácností.
Ze získan˘ch v˘sledkÛ mÛÏe vycházet
adresné zamûﬁení mechanizmÛ poskytování sociálních dávek. A ty mÛÏe v kterékoliv etapû Ïivota potﬁebovat kdokoliv
z nás.

DIAKONIE BROUMOV,
centrum sociálních sluÏeb Broumov
prostﬁednictvím MûÚ Fry‰ták
vyhla‰uje

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

v areálu Technick˘ch sluÏeb
MûÚ Fry‰ták
v pátek 9. bﬁezna 2007
v dobû od 7.30 do 16.00 hod.
a v sobotu 10. bﬁezna 2007
v dobû od 8.00 do 16.00 hod.
Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch
pytlÛ ãi krabic, aby se nepo‰kodily
transportem.

Obvazy pro malomocné
V Domovû s chránûn˘m bydlením
Fry‰ták i nadále pokraãují Ïeny v pletení
obvazÛ pro malomocné. Tyto obvazy se
pletou z bílé pﬁíze ,,Snûhurka". Prosíme
obãany, kteﬁí mají doma zbyteãnou tuto
pﬁízi a mohou ji postrádat, aÈ ji pﬁinesou
do zaﬁízení nebo na MûÚ Fry‰ták, p.
Holíkové, která nám ji pﬁedá. Pﬁíze bude
pouÏita na dobrou vûc.
Dûkujeme. J.K.

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel
poskytneme (do vyãerpání zásob) zdarma.
-IPFRY·TÁCKÉ LISTY 3/2007
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Domov s chráněným bydlením Fryšták,
příspěvková organizace
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nov˘ zákon ã. 108/2006 Sb., o sociálních
sluÏbách. Z tohoto dÛvodu do‰lo v na‰em zaﬁízení ke zmûnû názvu. Název Domov
- penzion pro dÛchodce Fry‰ták, pﬁíspûvková organizace byl nahrazen názvem nov˘m: Domov s chránûn˘m bydlením Fry‰ták, pﬁíspûvková organizace.
Jaké zmûny nastaly pro souãasné klienty? Dá se ﬁíci, Ïe Ïádné. Poslání zaﬁízení zÛstává stejné. Do‰lo k men‰í úpravû cen za poskytované sluÏby.
A co to znamená pro klienty ãekající na umístûní? Pouze to, Ïe se budou i nadále umísÈovat lidé v dÛchodovém vûku, nebo lidé invalidní, kteﬁí se nacházejí v nepﬁíznivé Ïivotní situaci a potﬁebují sociální sluÏby, nebo o‰etﬁovatelskou péãi. Jako
poskytovatelé sociálních sluÏeb jsme povinni nabízet rozsah ãinností, které nám
ukládá zákon. SluÏby sociální péãe jsou zamûﬁeny na to, aby pomáhaly lidem zajistit si psychickou a fyzickou sobûstaãnost. Jedná se o nabízenou pomoc pﬁi zvládání úkonÛ péãe o vlastní osobu a v sobûstaãnosti. K zaji‰tûní poskytování tûchto sluÏeb lze pouÏít pﬁíspûvku na péãi. Chránûné bydlení je moderní typ pobytové sluÏby,
která umoÏÀuje Ïít víceménû samostatnû v prostﬁedí, které je sv˘m charakterem
fakticky totoÏné s bûÏn˘m bytem. Zaﬁízení neposkytuje péãi zdravotní, poskytuje
pouze péãi o‰etﬁovatelskou. Domov nemá nepﬁetrÏit˘ provoz, péãe je poskytována
v pracovní dny v ãase 6-20 hodin, v soboty, nedûle a svátky 7-11 hodin.
Dosavadní poﬁadník, kter˘ byl veden na Krajském úﬁadu Zlín, byl pﬁedán k nám
do Fry‰táku. O umístûní se bude rozhodovat jiÏ zde. Z tohoto dÛvodu nové Ïádosti
budou pﬁijímány pouze ve Fry‰táku pﬁímo v zaﬁízení.
Dal‰í informace vám zodpoví, nebo nové Ïádosti odevzdávejte u sociální pracovnice zaﬁízení p. Jarmily Kojecké, tel. 577 911 034.
J. Kojecká

Fryštácký klub žen ve Fryštáku
pořádá v sále DISu tradiční

JARNÍ
BAZÁREK
dětského oblečení
a sportovních potřeb.
• pondělí 19. 3.

- výběr věcí od 13 do 18 hodin
• úterý 20. 3.

- prodej od 13 do 17 hodin
• středa 21. 3.

- výdej neprodaných věcí
od 14 do 16 hodin
Klub dÛchodcÛ ve Fry‰táku
poﬁádá

v pondûlí 26. bﬁezna 2006
pro v‰echny zájemce
besedu

Studená nebo teplá kuchynû
v jídelnû Penzionu ve Fry‰táku
od 17 hodin.

VEŘEJNÁ NABÍDKA
V˘bor Spoleãnosti singuralistÛ velkousedl˘ch, v.o.s. Fry‰ták, nám. Míru 47
s pﬁihlédnutím na Obãansk˘ zákoník § 774 - 777 a 850 - 852 zveﬁejÀuje
nabídku

na prodej pozemkÛ parcel ã. 272 a 274, v katastr. úz. Fry‰ták,
LV 456 obce Fry‰ták v celkové v˘mûﬁe cca 4.400 m2.
Místo prodávaného pozemku je voln˘ prostor mezi rod. domem a ubytovacím
domem b˘valého podniku TON, vpravo od hlavní silnice smûrem na Hole‰ov.
Zájemci mohou podat nabídku jen písemnû (v obálce) do 15. bﬁezna 2007 na
v˘‰e uvedené adrese. Pﬁednost mají spoluvlastníci uveden˘ch pozemkÛ.
Za v˘bor spoleãnost Ing. Radoslav Mlãoch, statutární zástupce

POMOC OSOBÁM OHROÎEN¯M DOMÁCÍM NÁSILÍM
Od 1. 1. 2007 je v pravomoci Policie âR rozhodnout o vykázání osoby, která
je podezﬁelá z páchání domácího násilí, na dobu deseti dnÛ ze spoleãného obydlí. Opis rozhodnutí o vykázání doruãí Policie âR intervenãnímu centru (dále jen
IC), které nejpozdûji do 48 hodin od doruãení nabídne osobû ohroÏené domácím
násilím odbornou pomoc. V rámci Zlínského kraje se IC buduje ve Zlínû pﬁi
Poradnû pro rodinu, manÏelství a mezilidské vztahy, U Náhonu 5208.
Jaké sluÏby najdete v Intervenãním centru?
Nabízí pomoc osobám, které jsou ohroÏeny násiln˘m chováním ze strany blízk˘ch osob, nebo tûch, které s nimi bydlí ve spoleãném obydlí. Nabízí pomoc ohroÏené osobû, pokud je doruãeno rozhodnutí policie o vykázání násilné osoby. Nabízí
pomoc, pokud se na IC obrátí ohroÏená osoba sama. Nabízí pomoc, pokud se na
IC obrátí ti, kteﬁí chtûjí znát informace o moÏnostech pomoci osobám ohroÏen˘m
domácím násilím. Zprostﬁedkuje odborné sluÏby (právní, sociální, psychologické).
Koordinuje ãinnosti tûch subjektÛ, které do systému pomoci ohroÏen˘m osobám
vstupují (policie, obecní úﬁady, orgány sociálnû-právní ochrany, lékaﬁi, soudy, azylová zaﬁízení apod.). V IC se setkáte s koordinátorem pomoci osobám ohroÏen˘m domácím násilím
Kontakt: Tel./fax: 577 018 265, mobil: 774 405 682, e-mail: ic.zlin@seznam.cz
POMOC INTERVENâNÍHO CENTRA JE BEZPLATNÁ!

***
Jste srdeãnû zváni.

ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY
CESTOVNÍCH DOKLADÒ
V oddûlení cestovních dokladÛ
Magistrátu mûsta Zlína (na pracovi‰ti
v Pr‰tném, L. Váchy 602) byl zahájen
provoz nového elektronického odbavovacího systému. Systém v prvé ﬁadû
umoÏÀuje odbavení pﬁíchozích ÏadatelÛ
o vydání cestovního dokladu zpÛsobem
bûÏn˘m napﬁ. pro bankovní instituce.
Obãan - klient si po vstupu do ãekárny na dotykovém displeji vybere poÏadovan˘ úkon, odebere poﬁadové ãíslo
a po v˘zvû je obslouÏen pﬁíslu‰nou pﬁepáÏkou. Zajímavou a pﬁíjemnou novinkou pro obãany je v‰ak zejména moÏnost vyuÏití sluÏby WebCall. Tato sluÏba
umoÏÀuje prostﬁednictvím internetov˘ch stránek mûsta provést elektronickou objednávku termínu osobní náv‰tûvy k vyﬁízení cestovního dokladu (konkrétní den a hodinu). RovnûÏ tak mÛÏe
obãan prostﬁednictvím internetu zji‰Èovat v prÛbûhu provozní doby pracovi‰tû
cestovních dokladÛ aktuální stav v obsazenosti jednotliv˘ch pﬁepáÏek a poãet obãanÛ ãekajících na obslouÏení.
Nastavení a provoz této interaktivní
elektronické podpory obsluhy obãana
bude prÛbûÏnû vyhodnocováno a upravováno s cílem dále zkvalitnit nabízené
sluÏby.
7
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Nejzdařilejší akce
v Městské knihovně
ve Fryštáku
v roce 2006
Pro dospûlé:
• 31. 3. 2006 Fry‰ták – multikulturní domov /akce k 650. v˘roãí 1. písemné zmínky o Fry‰táku/, sousedská
beseda zamûﬁená na Afriku s panem
Izuchukwu Okonkwo a paní Magdalenou Okonkwo a jejich syny Nnamdu
a Nnaemekou, úãast 30 osob
• 20. 4. 2006 Beseda Voda pod
drobnohledem s docentkou PFPU
v Olomouci Aloisií Poulíãkovou Csc.
/v rámci cyklu Fr y‰taãané dob˘vají
svût/, úãast 28 osob
• 11. 9. 2006 Beseda Fry‰ták napﬁíã staletími s kronikáﬁem mûsta
PhDr. âeslavem Zapletalem v jídelnû
Penzionu ve spolupráci s Klubem dÛchodcÛ spojená s prodejem broÏury
Fry‰ták - 650 let, úãast 70 osob
Pro mládeÏ:
• Beseda s kronikáﬁem mûsta PhDr.
âeslavem Zapletalem o práci kronikáﬁe, v˘znamn˘ch osobnostech a v˘roãích
mûsta a dal‰ích zajímavostech z historie Fry‰táku /akce k 650. v˘roãí/, 2 akce 8.A, B Z·, úãast 54 osob
• Po stopách historie na‰eho mûsta
/k 650. v˘roãí s exkurzí v terénu a v˘kladem kronikáﬁe/ 3 akce 6., 9., 16.
10. 2006 Z·, úãast 84 osob. Tyto exkurze navazovaly na besedy v MûK
Poznáváme Fr y‰ták v povûstech
/s pﬁedãítáním z knihy Fry‰tácká brázda vypráví).
Anna Zapletalová
Leto‰ní B¤EZEN - MùSÍC INTERNETU je celostátnû vûnován tématu
"Internet - v˘hoda pro znev˘hodnûné". Mûstská knihovna ve Fry‰táku
se pﬁipojuje akcí "Minikurz internetu
pro maminky na mateﬁské dovolené
a dÛchodce" kaÏd˘ ãtvrtek odpoledne od 14 do 18 hodin.

KOUPÍM
STAVEBNÍ POZEMEK
ve Fry‰táku
popﬁ. okolí.
Telefon:

604 522 580
8

VáÏení ãtenáﬁi,
na posledních dvou jednáních zastupitelstva probûhla debata o tom, zda zdraÏit
zpravodaj na‰í radnice ãi nikoliv.
Faktem je, Ïe Fry‰tácké listy vycházejí v podobû v jaké je dÛvûrnû znáte od poloviny 90. let a jejich cena se nikdy nezvy‰ovala – tzn. uÏ zhruba 15 let stojí 5 korun.
Na jednání se ozvaly také názory, Ïe jiná mûsta v kraji své zpravodaje dávají lidem zdarma a mûlo by tomu tak b˘t i v pﬁípadû na‰eho periodika.
Rozhodnû s tím nesouhlasím – a hned Vám prozradím proã.
1/ pokud si chcete koupit jakékoliv jiné noviny, jste ochotni za nû zaplatit dennû
mnohem vy‰‰í ãástku neÏ je zmiÀovan˘ch 10 korun za mûsíc. (a to uÏ nemluvím
o ãasopisech, jejichÏ cena se pohybuje ﬁádovû v desítkách korun)
2/ od poloviny 90. let vzrostly ceny témûﬁ v‰eho ne o desítky, ale o stovky procent.
3/ Fry‰tácké listy vycházejí v nákladu kolem 800 – 900 ks. a radnice na jejich
v˘robu roãnû uvolÀuje z rozpoãtu ãástku ãtvrt milionu korun.
Náklady na jedno ãíslo ãasopisu se pohybují kolem 20 korun.
(pokud pouÏiji argumentaci médií, tak pﬁi cenû 10 korun Vás FL stojí dennû 0,30
haléﬁÛ, coÏ jak jistû uznáte je dnes témûﬁ zanedbatelná poloÏka)
4/ v pﬁípadû, Ïe by jste FL dostávali zdarma a do Va‰ich schránek by ‰lo o docela ‰patnou investici - pravdûpodobnû by je ãekal osud reklamních letákÛ konãících
vût‰inou v ko‰i v lep‰ím pﬁípadû ve sbûru.
Mûsto jako dobr˘ hospodáﬁ musí zvaÏovat své investice a nejsme v situaci velk˘ch prodejních ﬁetûzcÛ, které na svou reklamu vynakládají milionové ãástky.
5/ ti z vás, kteﬁí mají moÏnost pﬁipojit se na internet si navíc na‰e noviny nemusí
kupovat, protoÏe je najdou v elektronické podobû na webov˘ch stránkách mûsta.
6/ suma, která se nav˘‰ením FL u‰etﬁí na nákladech mÛÏe b˘t pouÏita na jiné
úãely (napﬁ. budeme moci tﬁeba nav˘‰it dotace z kulturního fondu neziskov˘m organizacím ve Fry‰táku, nebo vydat dal‰í zajímavé broÏury a publikace).
7/ díky zv˘‰ení ceny budeme moci udrÏet souãasnou kvalitu materiálÛ a tisku,
aniÏ bychom v budoucnu museli citelnû zvy‰ovat ãástku z rozpoãtu – která jde mimochodem stejnû z Va‰ich daní – (nepﬁímo tak Fry‰tácké listy dotují i ti, kteﬁí si je
vlastnû nekupují a neãtou)
Pﬁi vûdomí v‰ech tûchto argumentÛ jsem proto navrhnul zv˘‰ení ceny Fry‰táck˘ch listÛ na 10 korun a jsem rád podobn˘ názor mûlo i dal‰ích 11 zastupitelÛ.
Chtûl bych v‰ak v této souvislosti znát i názor Vás ãtenáﬁÛ a vyz˘vám proto k diskusi na toto téma – své pﬁíspûvky mÛÏete poslat na adresu kultura@frystak.cz nebo písemnou formou odevzdat na podatelnû Mûstského úﬁadu.
Urãitû se Va‰imi názory budeme zab˘vat na stránkách FL.
Vûﬁím, Ïe mnou uvedené argumenty jsou srozumitelné a vût‰ina z Vás je jistû pochopí.
Tû‰ím se na va‰e reakce a také na námûty, jak Fry‰tácké listy je‰tû více vylep‰it, aby se staly skuteãnû Va‰imi novinami.
Mgr. Pavel Ná‰el
pﬁedseda tiskové komise (a redakãní rady FL)

Obãané se mohou vyjádﬁit ke koncepci Plánu oblasti povodí Moravy
Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství krajského úﬁadu Zlín oznamuje obãanÛm, Ïe právû v tûchto dnech mohou pﬁipomínkovat oznámení koncepce "Plán oblasti povodí Moravy" vãetnû vyhodnocení vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí a veﬁejné zdraví.
Jedná se o koncepci, jejímÏ pﬁedkladatelem je Povodí Moravy, s.p.
Obãané se mohou do procesu tvorby koncepce zapojit zasláním sv˘ch pﬁipomínek pﬁímo na Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí anebo prostﬁednictvím Odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství krajského úﬁadu Zlínského kraje do 8. 3. 2007.
Cel˘ text k návrhu koncepce vãetnû pﬁíloh je zveﬁejnûn na www.env.cz v Infor-maãním systému SEA a také na úﬁední desce KÚ ZK.
FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2007
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Základní informace obãanÛm o rozhodování v území, povolování a ohla‰ování
staveb, terénních úprav a zaﬁízení, jejich uÏívání a odstraÀování.
Prvního ledna 2007 nab˘vá úãinnosti zákon ã. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon) vãetnû provádûcích právních pﬁedpisÛ a zákonÛ s nov˘m stavebním zákonem souvisejících.
Zákon ã. 184/2006 Sb. o odnûtí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbû (zákon o vyvlastnûní),
Zákon ã. 186/2006 Sb. o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ souvisejících s pﬁijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnûní.
Vyhlá‰ka ã. 498/2006 Sb. o autorizovan˘ch inspektorech.
Vyhlá‰ka ã. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Vyhlá‰ka ã. 500/2006 Sb. o územnû analytick˘ch podkladech, územnû plánovacích podkladech
Vyhlá‰ka ã. 501/2006 Sb. o obecn˘ch poÏadavcích na vyuÏívání území
Vyhlá‰ka ã. 502/2006 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 137/1998 Sb. o obecn˘ch
poÏadavcích na v˘stavbu.
Vyhlá‰ka ã. 503/2006 Sb. o podrobnûj‰í úpravû územního ﬁízení, veﬁejnoprávní
smlouvy a územní opatﬁení
Vyhlá‰ka ã. 526/2006 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení stavebního zákona ve vûcech stavebního ﬁádu
Podle nové právní úpravy nemají obce,
které nejsou stavebními úﬁady od 1. 1.
2007 pravomoc stavebního úﬁadu tzn., Ïe
k rozhodování o stavbách, zaﬁízeních a terénních úpravách je pﬁíslu‰n˘m orgánem
stavební úﬁad nikoliv tedy jiÏ obecní úﬁad,
na kter˘ byla podle pﬁedchozí právní úpravy pﬁenesena ãást pravomoci stavebního
úﬁadu, a která mûla pravomoc ve sv˘ch
územních obvodech rozhodovat o stavebních úpravách jednoduch˘ch staveb, pﬁijímat ohlá‰ení drobn˘ch staveb, stavebních
úprav a udrÏovacích prací, pﬁijímat ohlá‰ení informaãních, reklamních a propagaãních zaﬁízení a naﬁizovat jejich odstranûní, zabezpeãovat v˘kon státního stavebního dohledu atd. Îádosti a ohlá‰ení, které byly podány tûmto obecním úﬁadÛm
k 31. 12. 2006 a nebyla k tomuto datu vyﬁízena budou pﬁedána pﬁíslu‰nému stavebnímu úﬁadu k vyﬁízení.
K 1. 1. 2007 zÛstává pÛsobnost stavebních úﬁadÛ ve Zlínském kraji v rozsahu
tak jak ji vykonávaly k 31. 12. 2006
Nov˘ stavební zákon má ﬁadu zjednodu‰ení, která umoÏÀují, aby stavební úﬁad
nevedl klasická stavebnû správní ﬁízení.
Pﬁi rozhodování v území stanoví, které
stavby a zaﬁízení nevyÏadují územní rozhodnutí ani územní souhlas, pﬁípady, kdy je
moÏno rozhodnout ve zjednodu‰eném
územním ﬁízení anebo kdy postaãí územní
souhlas nebo územnû plánovací informace.
Pro provádûní staveb stanoví, které
stavby, terénní úpravy, zaﬁízení a udrÏovací práce nevyÏadují stavební povolení ani
ohlá‰ení, pﬁípady, kdy postaãí ohlá‰ení
stavebnímu úﬁadu, a kdy lze vyuÏít zkráceného stavebního ﬁízení.
Jak pro rozhodování v území, tak pro
provedení staveb nebo terénních úprav lze
vyuÏít veﬁejnoprávní smlouvy, tj. smlouvy
uzavﬁené se souhlasem dotãen˘ch orgánÛ
mezi stavebním úﬁadem a stavebníkem.

Stavební zákon dává stavebním úﬁadÛm
moÏnost, zejména u jednoduch˘ch staveb, vydat pouze jedno rozhodnutí.
Zjednodu‰ení stavebnû správních ﬁízení
je upraveno ﬁadou postupÛ, kter˘ch lze pﬁi
umisÈování a povolování staveb, zaﬁízení
a terénních úprav vyuÏít:
- poskytnutí územnû plánovací informace o podmínkách provedení nûkter˘ch jednoduch˘ch staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
- územní rozhodnutí se nevydává pro
území, pro které je vydán regulaãní plán,
a to v rozsahu v jakém nahrazuje územní
rozhodnutí
- podle stavebního zákona a správního
ﬁádu mÛÏe stavební úﬁad spojit územní
a stavební ﬁízení
- v územním rozhodnutí mÛÏe stavební
úﬁad u jednoduch˘ch staveb, terénních
úprav a zaﬁízení uveden˘ch v ust.§ 104
odst.2 písm. d) aÏ m), stanovit, Ïe k jejich
provedení nebude vyÏadovat ohlá‰ení nebo stavební povolení.
Se souhlasem dotãeného orgánu mÛÏe
stavební úﬁad uzavﬁít se Ïadatelem veﬁejnoprávní smlouvu o umístûní stavby,
o zmûnû vyuÏití území, o zmûnû vlivu stavby nebo o provedení stavby. NáleÏitosti
obsahu veﬁejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí, vãetnû dal‰ích
podání pro rozhodování v území, jsou stanoveny vyhl. ã. 503/2006 Sb. NáleÏitosti
obsahu veﬁejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení vãetnû dal‰ích podání pro rozhodování o stavbách jsou stanoveny vyhl. ã. 526/2006 Sb.
Rozhodování v území,
kdy stavební úﬁad rozhoduje o umístûní staveb nebo zaﬁízení, jejich zmûnách,
zmûnách jejich vlivu na vyuÏití území,
zmûnách vyuÏití území a ochranû dÛleÏit˘ch zájmÛ v území.

Stavební zákon pﬁi rozhodování v území:
rozli‰uje stavby a zaﬁízení, pro které není tﬁeba územní rozhodnutí ani územní
souhlas,
stavby, pro které postaãí územnû plánovací informace
zámûry pro které postaãí územní souhlas,
zámûry, kdy stavební úﬁad mÛÏe rozhodnout ve zjednodu‰eném územním
ﬁízení a
zámûry, kdy stavební úﬁad rozhoduje
v územním ﬁízení územním rozhodnutím.
Stavby a zaﬁízení, pro které není tﬁeba
územní rozhodnutí ani souhlas jsou uvedeny v ust. § 79 odst. 3 stavebního zákona, napﬁ.
- informaãní a reklamní zaﬁízení o celkové plo‰e men‰í neÏ 0,6 m2
- povrchová zaﬁízení pro rozvod nebo odvod vody na zemûdûlské pÛdû nebo na
pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa,
nejde-li o vodní díla
- stoÏáry pro vlajky do v˘‰ky 8 m
- sirény, vãetnû jejich podpûrn˘ch konstrukcí a související zaﬁízení do celkové
v˘‰ky 1,5 m
- signální vûÏe, signály a pyramidy pro
zemûmûﬁiãské úãely
- bleskovody a zaﬁízení, které tvoﬁí jejich
souãást
- informativní znaãky a oznámení na pozemních komunikacích
- propustky na úãelov˘ch komunikacích
- sjezdy z pozemních komunikací na
sousední nemovitosti (vyÏadují ohlá‰ení)
- pﬁenosné stavby, zaﬁízení a konstrukce, jejichÏ doba umístûní na pozemku nepﬁesáhne 30 dnÛ v roce
- opûrné zdi do v˘‰ky 1 m, které nehraniãí s veﬁejnû pﬁístupn˘mi pozemními komunikacemi
Pro provádûní opûrn˘ch zdí do 1 m v˘‰ky platí, Ïe pokud v souvislosti s jejich v˘stavbou spojenou s terénní úpravou dojde k podstatné zmûnû vzhledu prostﬁedí
nebo odtokov˘ch pomûrÛ je povinností
stavebníka zámûr projednat v uzemním ﬁízení o zmûnû vyuÏití území.
Ustanovení, kter˘m stavební zákon vymezuje stavby a zaﬁízení pro která není vyÏadováno územní rozhodnutí ani ohlá‰ení
se nevztahují na kulturní památky
a umisÈování informaãních a reklamních
zaﬁízení, stoÏárÛ opûrn˘ch zdí a propustkÛ na úãelov˘ch komunikacích v památkov˘ch rezervacích, památkov˘ch zónách
nebo ochrann˘ch pásmech kulturních památek, památkov˘ch rezervací a zón.
Pokraãování v pﬁí‰tím vydání
Fry‰táck˘ch listÛ
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Valašské setkání Fryšták 2007
pátek 9. bﬁezna 2007, sál ZDV Fry‰ták

Moderují: Ivana Slabáková a Karel Hegner
19.00
19.35
20.05
20.15
20.50
21.20
21.30
22.00
22.15
22.20
02.00

Fry‰tácká Javoﬁina – kapelník Martin ·idlík
Bor‰iãanka z Bor‰ic u Buchlovic – kapelník Jiﬁí Dohnal
Vystoupení KST + maÏoretek SDOM Zlín
Bor‰iãanka Antonína Koníãka – kapelník Antonín Koníãek
Valdaufinka Ády ·kolky – kapelník Áda ·kolka
Vystoupení KST + maÏoretky SDOM Zlín
Skaliãané /Slovensko/ – kapelník Róbert Kuchariã
Zdravice pﬁedstavitelÛ veﬁejného a kulturního Ïivota
Závûreãné vystoupení KST + maÏoretky SDOM Zlín
Taneãní zábava – do 02.00 hodin
Ukonãení celé akce

Taneãní zábavu mohou hrát dle vlastního uváÏení a po dohodû s poﬁadateli
v‰echny orchestry.
Vstupné 100,- Pﬁedprodej lístkÛ na MûÚ ve Fry‰táku u p. Ivany Pl‰kové
a na Informacích v Domû kultury ve Zlínû, Gahurova ul.
Kontaktní informace:
Libor Mikl mob. 777 200 027, Ivana Pl‰ková 577 911 051

Setkání muzikantů
/VALA·SKÉ SETKÁNÍ - FRY·TÁK U ZLÍNA/
Pﬁátelská setkání dechov˘ch hudeb
s názvem „Vala‰ské setkání“ zapoãalo
v roce 2003 na popud nûkdej‰í dirigentky SDOM Lucie Brázdové. Lucie
Brázdová byla v té dobû nejen dirigentkou, ale souãasnû pÛsobila a nadále
pÛsobí jako externí hudební redaktor
v âeském rozhlase Olomouc. Oslovila
Fry‰táckou Javoﬁinu o zorganizování
malého festivalu pro potﬁebu jejího hudebního poﬁadu, kter ˘ moderovala.
Název Vala‰ské setkání je odvozeno od
toho, Ïe zaãalo oslovovat milovníky
dobré dechovky z celé Fry‰tácké brázdy
i vzdálenûj‰ího okolí a také proto, Ïe
pokaÏdé se prezentují orchestry nejen
z tradiãního Slovácka, ale i z âech,
Slovenska a samotného Vala‰ska. Po
celou dobu moderují „Vala‰ské setkání“ dvû osobnosti dechové hudby:
Ivana Slabáková a Karel Hegner, kteﬁí
dávají celému poﬁadu ten správn˘ ﬁíz.
Za dobu pûti let se ve Fry‰táku pﬁedstavila mnoho vûhlasn˘ch dechov˘ch
souborÛ. Napﬁ.: Beskydská muzika,
Buãovanka, Lideãanka, Vlãovanka,
Hornobojani, Kotáranka, ·arovec, Dúbravanka, Dreitomanka, Vala‰ka, DolnolhoÈanka, Strahovanka, Maguranka,
Babouci, Vítovecká jedniãka, Skaliãané. Vûﬁíme v‰ak, Ïe dal‰í „dechovky“
nás ve Fry‰táku je‰tû svou náv‰tûvou
v budoucnu poctí. Je tﬁeba podûkovat
Mûstu Fry‰táku /asi 8 km od Zlína
smûr Hole‰ov/, jako spolupoﬁadateli
10

celé akce a hlavnímu sponzorovi v ãele
s dosavadním starostou Mgr. Lubomírem DoleÏelem. Dal‰ím finanãním garantem je Zlínsk˘ kraj a Ministerstvo
kultury, kteﬁí jiÏ tradiãnû na Vala‰ské
setkání pﬁipívají nemalou finanãní ãástkou. Setkání muzikantÛ ve Fry‰táku
nav‰tûvují nejenom milovníci dobré dechovky ze ‰irokého okolí, ale také
osobnosti kulturního a politického Ïivota. Cel˘ch pût let za‰tiÈují toto setkání
poslanci Parlamentu âR Ing. M. ·ojdrová a J. Sm˘kal. Pozvání pﬁijala nûkoli-

krát i paní senátorka PhDr. A. GajdÛ‰ková a mnozí pﬁedstavitelé Zlínského
kraje. Z umûleck˘ch osobností jiÏ pravidelnû nav‰tûvuje ná‰ „festivalem“
Vladimír Salãák, Václav MaÀas ml., Jaroslav Hájek a dokonce pﬁedseda slovenského svazu dechov˘ch hudeb Ján
Jamãiãka.
Je nabíledni, Ïe setkání muzikantÛ
a milovníkÛ dobré dechovky „Vala‰ské
setkání“ ve Fry‰táku chce pﬁispût a pﬁispívá k propagaci dobré „dechovky“ nejen na Vala‰sku.

FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2007
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Z P R Á V Y

80 let
65 let
70 let

âESK¯ âERVEN¯ K¤ÍÎ
Oblastní spolek Zlín
informoval o udûlení

ZLATÉ MEDAILE
prof. MUDr. J. Jánského
za dovr‰ení
40 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ krve
panu

Ing. Petru Popeláﬁovi,
Lukoveãek.
Tento skutek si zaslouÏí veﬁejné ocenûní a podûkování za dar Ïivota.

INFORMACE
K ODPADŮM
Usnesením ZMF ã. Z 3/2006/V
bod 7a) ze dne 18. 12. 2006, byl
schválen pro rok 2007 poplatek za
komunální odpad vznikající na území
mûsta Fry‰táku pro obãany v celkové v˘‰i 460,- Kã/osoba/rok.
Registraci i úhradu poplatku vyﬁizuje p. Stiskálek na TS Fry‰ták. Platba
poplatku mÛÏe b˘t provedena jednorázovû, nejpozdûji do 31. 3. 2007,
popﬁ. ve dvou splátkách, v termínech
do 31. 3. 2007 a 30. 9. 2007.
PROVOZNÍ HODINY
Technick˘ch sluÏeb mûsta Fry‰táku
PO, ST: 6.30–11 a 12.30–17 h
ÚT, âT: 6.30–11 a 12.30–15.00 h
PÁ:
6.30–11 a 12.30–14.30 h
SO:
8.00–16.00 h
- pro komunální odpad a bioodpad
(kanceláﬁ není v provozu)
• TELEFON 577 911 221

L U K O V E Č K A

Rozpočet na rok 2007 - Lukoveček

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Emílie Odstrãilíková
Zdenka Jurãíková
Marie Svaãinová

Z

P¤ÍJMY
1. tﬁída
2. tﬁída
3. tﬁída
4. tﬁída

3421
DaÀové
NedaÀové
Kapitálové
Dotace

Pﬁíjmy celkem

2.965.000,00
654.000,00
100.000,00
10.000,00
3.729.000,00

V¯DAJE
1014
103X
2140
2212
2219
2221
2229
2310
2321
2341

Deratizace
9.000,00
Lesy
128.000,00
Cestovní ruch
10.000,00
Silnice
440.000,00
Chodníky
208.000,00
Provoz veﬁ. dopravy
26.000,00
Ost. zál. siln. provozu 30.000,00
Pitná voda
200.000,00
Kanalizace
720.000,00
Vodní nádrÏ
91.000,00

3113
3312
3314
3326
3341
3349
3399

Îáci
Hudební ãinnost
Knihovna
Kapliãka
Rozhlas
Tisk
Sbor pro obã. zál.

110.000,00
55.000,00
53.000,00
7.000,00
10.000,00
14.000,00
37.000,00

VyuÏití volného ãasu
mlád. /hﬁi‰tû/
71.000,00
Pﬁíspûvky
Pomoc zdrav. postiÏ., Lukov
11.000,00
3613 Nebytové prostory 1.028.000,00
3631 Veﬁejné osvûtlení
80.000,00
3633 InÏen˘rské sítû
250.000,00
3636 Územní rozvoj
2.000,00
3639 Komunální sluÏby
a územní rozvoj
63.000,00
3721 Svoz nebezp. odpadu 15.000,00
3722 Svoz kom. odpadÛ 282.000,00
3742 Chr. kraj. oblast - Lom 20.000,00
3745 Veﬁejná zeleÀ
85.000,00
5512 Hasiãi
43.000,00
6112 Zastupitelé
774.000,00
6171
63XX

Správa
Finanãní operace,
platba daní

714.000,00
11.000,00

V˘daje celkem

5.597.000,00

Pﬁíjmy
V˘daje
Saldo

3.729.000,00
5.597.000,00
1.868.000,00

Víte, že...
3. bﬁezen
8. bﬁezen

10. bﬁezen
12. bﬁezen
15. bﬁezen
20. bﬁezen
21. bﬁezen

22. bﬁezen
23. bﬁezen
24. bﬁezen
27. bﬁezen

28. bﬁezen

Den boje spisovatelÛ za mír, vyhlá‰en mezinárodním sdruÏením PEN-klub
v ãervenci 1984
Mezinárodní den Ïen - v˘roãí demonstrace newyorsk˘ch ‰vadlen v roce
1909, slaví se od roku 1911 - v˘znamn˘ den âR
Den boje za práva Ïen a mezinárodní mír, vyhlá‰en roku 1977 OSN
Den solidarity s Tibetem
Den pﬁístupu âeské republiky k Severoatlantické smlouvû (NATO) - v˘znamn˘ den âR
Mezinárodní den práv spotﬁebitelÛ, slaví se od roku 1983
Svûtov˘ den divadla pro dûti a mládeÏ, slaví se od roku 2001
Svûtov˘ den frankofonie
Mezinárodní den za odstranûní rasové diskriminace - v˘roãí masakru v Sharpeville v JAR roku 1960, vyhlá‰en Valn˘m shromáÏdûním OSN v roce 1966
Svûtov˘ den poezie, slaví se od roku 1999 (UNESCO)
Mezinárodní den zdravého spánku, slaví se od roku 2001
Svûtov˘ den vody, vyhlá‰en Valn˘m shromáÏdûním OSN v roce 1992
Svûtov˘ den meteorologie - v˘roãí zaloÏení Svûtové meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od roku 1961 (WMO, OSN)
Svûtov˘ den boje proti tuberkulóze, slaví se od roku 1982 (WHO)
Mezinárodní den divadla - v˘roãí otevﬁení paﬁíÏského Divadla národÛ roku
1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu
Den uãitelÛ - v˘roãí narození Jana Amose Komenského v roce 1592
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M A T E Ř S K Á

Š K O L A

F R Y Š T Á K

Hra je formou životní praxe dítěte
„V‰echno, co opravdu potﬁebuji znát, jsem se nauãil v mateﬁské ‰kolce“
Robert Fulghum
Hra je jednou z v˘vojov˘ch potﬁeb dítûte pﬁed‰kolního vûku a souãasnû
i nejpﬁirozenûj‰í aktivitou dítûte v tomto
období. Jejím prostﬁednictvím se v‰estrannû rozvíjí osobnost dítûte a zároveÀ hra odráÏí stav jeho v˘voje.
V mateﬁské ‰kole dûti formou her, aÈ
uÏ zámûrn˘ch nebo spontánních, si roz‰iﬁují své vûdomosti, dovednosti a návyky – je celá jich ﬁada – manipulaãní,
tématické, konstruktivní, intelektové,
senzomotorické, napodobivé, slovní,
r ytmicko-hudební, hudebnû-pohybové
a dramatické. Kromû rozumov˘ch
schopností si dûti zlep‰ují hrou pamûÈ,
délku soustﬁedûní, úroveÀ jemné a hrubé motoriky, obratnosti pﬁi manipulaci,
schopnosti dorozumût se, návyky slu‰ného chování, sociální vazby ve spoleãnosti lidí, a rozvoj zraku, sluchu, hmatu.
Hra je znakem chování dûtí, které mají nepﬁetrÏitou potﬁebu prozkoumávat
v‰e kolem sebe. A proto je hra jazykem
dûtství, dorozumívací prostﬁedek k jeho
uãení a du‰evnímu rÛstu.
Podstata tkví v tom, Ïe je pﬁímo zaloÏena na moÏnostech dûtí, podporuje jeho psychickou rovnováhu a pﬁiná‰í dûtem klid a vyrovnanost a zároveÀ ovûﬁuje jejich schopnost ﬁe‰it a konat.
V na‰í mateﬁské ‰kole pﬁipravujeme
k v‰estrannému rozvoji, ke zvládání kaÏdodenních situací, komunikaãních
schopností, a kromû jiného i dennû zpíváme, tancujeme a cviãíme, zkrátka pﬁipravujeme dûti pro Ïivot. Pracujeme
podle ·kolního vzdûlávacího programu
na kter˘ navazují mûsíãní plány a tﬁídní
plány-t˘denní. Rodiãe jsou seznámeni
s tímto zámûrem ‰koly prostﬁednictvím
schÛzky na zaãátku ‰kolního roku, ¤ádu
‰koly a nástûnek na ‰atnách dûtí.
T˘denní plán má téma, jehoÏ obsah (ãinnosti, které realizuje bûhem t˘dne
s dûtmi – písniãky, básniãky, hudebnûpohybové hry, hry pro rozvoj sluchu, rÛzná cviãení pro rozvoj obratnosti – proudové cviãení, cviãení na stanovi‰tích,
s náãiním, námûtové hry, dramatizace,
poslech a ãtení pohádek a pﬁíbûhÛ,
cviãení pro rozvoj motoriky, grafomotoriky, v˘tvarné a pracovní ãinnosti) si plánuje uãitelka na tﬁídû dle vûku dûtí, sloÏení tﬁídy a pﬁihlíÏí k vûkov˘m zvlá‰tnostem.
Pro uãitelku je hra zrcadlem, v nûmÏ
se odráÏí to, co dítû ze svûta kolem sebe pochopilo, a zároveÀ i zpûtn˘m zr12

Máte doma
předškoláka?

Reakce na ãlánek do FL
A proto pisateli ãlánku dáváme na vûdomí, Ïe jeho vyjádﬁení cituji: „Je zajímavé, Ïe dûti, které pﬁi‰ly z fry‰tacké
‰kolky do první tﬁídy, mají vypûstovan˘
odpor ke zpûvu“ je jen jeho názorem, se
kter˘m nesouhlasí cel˘ kolektiv uãitelek
a je úzk˘m náhledem na práci v mateﬁské ‰kole. V na‰í ‰kole se s dûtmi zpívá, tancuje, hrají se hudebnû pohybové
hry a hry pro rozvoj sluchu, rytmu a intonace a také ostatní dal‰í ãinnosti.
Uãitelky v kaÏdé tﬁídû dennû dûtem hrají na klavír a zpívají a dûti zpívají rády.
DÛkazem toho jsou t˘denní tématicky
zamûﬁené písniãky, které se uãí, lidové
a jiné písniãky které umí a prÛbûÏnû si
opakují. Mohou se o tom pﬁesvûdãit rodiãe na besídce ke Dni matek, na akci
Louãení s pﬁed‰koláky a také na Vítání
obãánkÛ.
Jsme rády, Ïe dûti v na‰í mat. ‰kole
jsou pﬁirozené, spokojené, hravé a mají
‰irok˘ okruh zájmÛ ke kter˘m jsou vedeny ze strany rodiãÛ a dále podporovány mateﬁskou ‰kolou.

Máte doma pﬁed‰koláka? "Podívej,
k˘ve se mi zub!" "A mnû uÏ dokonce vypadl!" "Na‰el jsi nûco pod pol‰táﬁkem
od zoubkové víly?"Takové a podobné
otázky si kladou dûti ve tﬁídû pﬁed‰kolákÛ. S blíÏícím se koncem mûsíce ledna zaãala ﬁada jejich rodiãÛ pociÈovat
podivné mrazení okolo Ïaludku. BlíÏil
se 1. únor - na tento den pﬁipravila Z·
ve Fry‰táku zápis do 1. tﬁídy. V Ïivotû
dítûte je to velká událost, symbolizuje
první krok na cestû k dospûlosti. Dveﬁe
‰koly se pomalu, ale jistû otevírají, neodvratnû je to tady. Na‰e dûti jiÏ dobﬁe
znají úsloví tohoto období: „Jak zaãínají padat zoubky, blíÏí se ‰kola.“ Konãí
období bezstarostn˘ch her a nastávají
povinnosti. MoÏná teì ãekáte odborné
rady, jak nejlépe dítû pﬁipravit na ‰kolu,
co v‰echno by mûlo umût. Zkusme na
to jít jednou z jiné stránky, odloÏme na
chvíli vûdu do ústraní. Zapojte své srdíãko a poslechnûte si co Vám radí.
Zeptejte se sv˘ch dûtí pﬁed spaním na
co myslí, co je trápí, z ãeho mají radost,
na co se tû‰í. Uãte se mu naslouchat.
Hrajte si spolu, ãtûte, choìte na v˘lety,
zpívejte. Vûﬁte, dûti poznají, kdyÏ je má
nûkdo rád a Va‰i lásku Vám stonásobnû vrátí. A aÏ jednou - a bude to brzy budou vût‰í neÏ Vy, budete vûdût, Ïe
nevyrostly vedle Vás, ale s Vámi. Nemusíme si nic namlouvat, ‰kola je pro nû
opravdu zmûna, krok do neznámého.
Ale pokud budou cítit podporu doma,
vûdût, Ïe se mají na koho obrátit,
s k˘m promluvit, zvládnou to. Nebojte
se, ony to dokáÏí, nabudou vtom totiÏ
samy. A zatím se drÏte pﬁi v˘chovû svého dítûte motta „Îij vyrovnanû - trochu
se uã a trochu pﬁem˘‰lej a kaÏd˘ den
trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj
a hraj si a pracuj.“ Robert Fulghum.

Uãitelky Mateﬁské ‰koly Fry‰ták

Alexandra Hochmajerová

cadlem její vlastní práce, ve kterém musí umût ãíst.
A pﬁíkladem je i v˘rok Platóna:
„Pﬁíteli, nezacházej s dûtmi pﬁi uãení
násilnû, n˘brÏ aÈ se uãí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k ãemu
se kdo svou pﬁirozeností hodí“.
V na‰í Mateﬁské ‰kole ve Fry‰táku
pracuje 8 uãitelek-absolventek stﬁední
pedagogické ‰koly, které mají vzdûlání
pro práci s dûtmi v mateﬁské ‰kole.
Jsou vystudovan˘mi odbornicemi, umí
hrát na 1-2 hudební nástroje, znají metodiky jednotliv˘ch v˘chov a hlavnû mají
praxi s prací v pﬁed‰kolním zaﬁízení.

Poděkování
VáÏení sponzoﬁi, váÏení rodiãe, chtûla bych Vám podûkovat za finanãní pﬁíspûvky
na dárky a dárky, které jste vûnovali pod vánoãní
stromeãek dûtem z na‰í Mateﬁské ‰koly ve Fry‰táku.
Vûﬁím, Ïe spolu s námi sdílíte radost z podpory
zlep‰ení materiálního vybavení pro dûti pﬁed‰kolního vûku,
které je dÛleÏité jiÏ od poãátku vzdûlávání.
Podûkování vyslovuji také za dûti, jejich rodiny
a zamûstnance ‰koly.

Marcela ·evelová, ﬁeditelka ‰koly

FRY·TÁCKÉ LISTY 3/2007

FL3/2007 22.2.2007 16:21 Stránka 13

Mateﬁská ‰kola Fry‰ták, okres Zlín, Komenského 344,
pﬁíspûvková organizace
Vás zve s dûtmi pﬁed‰kolního vûku k

ZÁPISU DO MATE¤SKÉ ·KOLY
na ‰kolní rok 2007/2008
dle ·kolského zákona o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání ã. 561/2004 Sb., § 34,, ze dne 24. záﬁí 2004,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ na zápis, kter˘ se uskuteãní

ve ãtvrtek 8. 3. 2007 od 12,30 – 14,30 hod.
ve IV. tﬁídû – mot˘lkÛ.
Upozornûní:
Zákonní zástupci dítûte (rodiãe) pﬁihla‰ují dítû, pro které ‰kolní docházka
zaãíná poãátkem ‰kolního roku, tj.od 1. 9. a následuje po dni, kdy dítû
dovr‰í 3. rok vûku.
Pro provedení zápisu je tﬁeba si vzít s sebou rodn˘ list dítûte.
Marcela ·evelová, ﬁeditelka Mateﬁské ‰koly Fry‰ták

Ohlédnutí
za živým Betlémem
Jak jste se mohli doãíst v minul˘ch
Fry‰táck˘ch listÛ v˘tûÏek sbírky v rámci Ïivého Betléma byl 14.500,- Kã. Po
odeãtení nákladÛ na stavbu „betlémské stáje“ byla na úãet UNICEF – konto PANENKA odeslána celková ãástka
12. 171,- Kã (viz pﬁiloÏen˘ doklad).
ZároveÀ Vám nabízíme hromadnou fotografii panenek, které rovnûÏ putovaly
na praÏskou adresu UNICEF.
Vûﬁíme, Ïe kaÏdá panenka najde svého majitele a v˘tûÏek z prodeje „fry‰táck˘ch“ panenek zachrání Ïivoty desítkám africk˘ch dûtí.

Maminky v akci
JiÏ nûkolik let Ïijeme v dobû velk˘ch
spoleãensk˘ch zmûn. Mezi ty kladné
bezesporu patﬁí vznik nov˘ch obãansk˘ch aktivit. UmoÏÀují rÛzn˘m zájmov˘m skupinám realizovat své potﬁeby.
Jednu z nich tvoﬁí maminky na mateﬁské dovolené s dûtmi. NaplÀování jejich
specifick˘ch potﬁeb jim umoÏÀují fungující kluby maminek a mateﬁská centra,
která jiÏ nûkolik let vznikají na rÛzn˘ch
místech na‰eho kraje a celé republiky.
Maminky zde mohou vyboãit ze stereotypu v‰edních dnÛ, nauãit se nûco nového, roz‰íﬁit vûdomosti z oblasti péãe
o dítû a pûstování zdravého Ïivotního
stylu a navázat nová pﬁátelství. Jejich
dûti zakou‰í první kontakty se sv˘mi
vrstevníky a uãí se nov˘m sociálním dovednostem.
A jak to funguje ve Fry‰táku? Klub je
funkãní pomûrnû dlouhou dobu. Scházíme se jedenkrát za ãtrnáct dnÛ v prostorách fary. Program si vytváﬁíme samy, snaÏíme se o to, aby byl pestr˘
a pﬁitaÏliv˘. Probûhly besedy s rÛzn˘mi
hosty z oblasti v˘chovy dûtí, psychologie, zdravé v˘Ïivy, léãivé kosmetiky, cestování atd. Zkou‰íme nové v˘tvarné
aktivity. ¤íkanky, písniãky a pohádka
jsou souãástí kaÏdého setkání. Mezi
mimoﬁádnû zdaﬁilé akce leto‰ního roku
patﬁil v˘let na farmu do Jaroslavic, sáÀkování na leto‰ním prvním a zároveÀ
posledním snûhu, pﬁedvánoãní malování na hedvábí.
Myslím si, Ïe setkávání maminek na
mateﬁské mÛÏe v mnohém pozvednout
jejich sebevûdomí, které je ãásteãnû utlumeno izolací od spoleãnosti a zamûstnání. MÛÏe b˘t i ocenûním mateﬁství v dne‰ní dobû, kdy je tato nelehká
role podceÀována. Je to jedna z aktivit,
která podporuje a obohacuje Ïivot rodiny.
Za Klub maminek Jana Jasenská
PROGRAM NA B¤EZEN:
6. 3. Bylinky v na‰í kuchyni (pouÏití
ãertstv˘ch i su‰en˘ch bylinek pﬁi pﬁípravû jídel)
20. 3. Tvoﬁení velikonoãních dekorací (vlastní nápady uvítáme, pﬁineste
si potﬁebn˘ materiál)

PODùKOVÁNÍ
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve
Fry‰táku dûkuje v‰em na‰im partnerÛm z ﬁad podnikatelÛ a firem za vûcné dary do na‰í plesové tomboly.
Pﬁispûli jste ke zdárnému prÛbûhu
na‰eho tradiãního plesu.
Dûkujeme.
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Březen mokrý a deštivý – úrodě se protiví

Postní zamy‰lení
Co zam˘‰lel JeÏí‰ vlastním postním
usebráním? Chtûl snad upravit svou
tûlesnou váhu, vyzkou‰et novou dietu,
touÏil mít pokoj od lidí, sebetr˘znit se?
Asi patrnû ne.
Umûní postu je umûním vlády sama
nad sebou, uvolnûním v‰ech nezbytn˘ch Ïivotních principÛ pro KristÛv zámûr.
Mûli bychom v‰ak mít na zﬁeteli, Ïe
není dobré nechávat voln˘ prÛchod
v‰em moÏn˘m aktivitám ãi impulsÛm.
Ne v‰e, co ãlovûk dokáÏe, ãeho je
schopen, je vÏdy vnitﬁnû správné a Ïádoucí. Prav˘ pÛst volá k Ïivotu, nevede
bytost v záhubu. Ale vÛbec se netají
tím, Ïe cestou bude ãlovûk muset
mnohou ãinnost "zmrazit", dokonce jisté oblasti proÏívaného chování nechat zemﬁít.
Kristus se postním usebráním pﬁipravoval na svÛj úkol zde mezi námi.
CoÏpak kaÏd˘ z nás nemá mít pﬁed
oãima nûjak˘ Ïivotní zámûr?
Pavel Plí‰ek

Co bylo
Pokud jste si v‰imli, visí nám na budovû nové cedule. Trochu jsme zmûnili název. Nyní se jmenujeme DÛm Ignáce
Stuchlého Salesiánsk˘ klub mládeÏe
(DIS SKM). DÛvody byly pouze legislativní. âinnost zÛstává stejná.
Od 1. února realizujeme projekt s názvem Interaktivní rozvoj klíãov˘ch kompetencí. Odpovídá na vznikající vzdûlávací
programy na ‰kolách. Vyvstává totiÏ potﬁeba rozvíjet hodnoty a postoje ÏákÛ pro
zvládnutí klíãov˘ch kompetencí. Úkolem
projektu je vytvoﬁit metodiku k prÛﬁezov˘m tématÛm v Rámcovém vzdûlávacím
programu, pﬁeváÏnû v „Osobnostní a sociální v˘chovû“ a „Multikulturní v˘chovû“. Jednotlivé metodické prvky budou
zaﬁazeny do speciálních tﬁídenních kurzÛ
a do samotné v˘uky. V‰echno je spolufinancováno evropsk˘m sociálním fondem
a státním rozpoãtem âeské republiky.
Oprava schodi‰tû se blíÏí ku zdárnému
konci. Dokonce uÏ máme namalovan˘ ve
druhém patﬁe první v˘jev z historie domu. Do velikonoc bude druh˘ a tím bude
zavr‰ena na‰e více jak roãní práce.

Hanu‰ovick˘ pivovar

Pﬁijìte se podívat, rádi se pochlubíme.
Komunitní soustﬁedûní jsme letos mûli na krásné lesácké myslivnû u Hanu‰ovic. Nav‰tívili jsme sklárnu v Rapotínû,
odkud jsou fotky z ruãní v˘roby ozdob na
vánoãní stromeãek, obohatili jsme se exkurzí v pivovaﬁe Holba Hanu‰ovice
a oslavili padesátiny na‰eho pﬁedsedy
Jendy Komárka.

Co bude
2. – 4. bﬁezna 2007
POSTNÍ ZAMY·LENÍ
Îivotní poslání: ·TùSTÍ. Pﬁikázání, peníze a ãas na cestû k Bohu.
Vede: P. Jaroslav Kuchaﬁ SDB
8. – 11. bﬁezna 2007
MALÁ FATRA
SnûÏnicov˘ trek zimním pohoﬁím krásn˘ch slovensk˘ch hor.
V loni nás to dvakrát sfouklo – tak to
letos zkusíme od západu.
Sraz: ãt., 8.30 Fry‰ták nebo Pﬁerov
Vede: Pavel Kosmák
Náhr. termín: 15.- 18. bﬁezna 2007
23. – 25. bﬁezna 2007
ALPY A SKIALPY
Kouzlo skialpinismu spoãívá hlavnû v
moÏnosti podívat se po zasnûÏen˘ch horsk˘ch velikánech i do míst mimo sjez-

Franti‰ek Spáãil

Oslavy padesátin

daﬁská centra. Zde si vystoupat na vrcholy, pokochat se krásou okolí a sjet
neporu‰enou pokr˘vkou bílé nádhery.
Vede: Pavel Kosmák
30. bﬁezna – 1. dubna 2007
DIVOKÁ VODA
Jaro je zde a tﬁeba zvednout kotvy
- pokud jarní tání naplní koryta Moravice, Opavy ãi Odry, zahájíme vodáck˘ rok
zde
- pokud budou jesenické hory skoupé,
sejdeme se pﬁi odemykání Doubravy.
Vede: Pavel Kosmák

Kdo k nám přijede
Nenápadn˘ ﬁadov˘ salesián. Pﬁední
ãesk˘ cimrmanolog. ¤editel nakladatelství Portál. Elegantní taneãník. Horoloziã
a horochodec. Knûz. Trpûliv˘ zpovûdník.
Mistr slova a pﬁíbûhÛ. Dﬁív hodnû kﬁtil,
momentálnû spí‰ sezdává. Je zodpovûdn˘ za mnoho ‰Èastn˘ch koncÛ rÛzn˘ch Ïivotních peripetií.
Pochází ze Sokolova, ale jeho koﬁeny
jsou na Slovácku.
P. Jaroslav Kuchaﬁ
Zaãátek postního zamy‰lení je v pátek 2. bﬁezna v 19 hod veãeﬁí a ve
20:30 hod zaãíná první téma.

Radka Skaliãková
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Z historie fryštáckých salesiánů
(Seriál k 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku)
Právû pﬁed sto léty (1897) zapoãala intenzívní jednání kongregace sester Neposkvrnûného poãetí Panny Marie o zﬁízení
filiálního domu ve Fry‰táku. V následujícím roce byl za tímto
úãelem odkoupen od místní záloÏny objekt ‰koly nedaleko
kostela sv. Mikulá‰e. Zde byla na základû souhlasu brnûnského místodrÏitelství ze dne 21. ﬁíjna 1898 otevﬁena mateﬁská ‰kola a pracovi‰tû pro dívky ‰kole odrostlé. První pﬁedstavenou fr y‰táck˘ch ﬁeholnic byla jmenována S. Pia
Nesvadbová. Postupnû tu vznikla také dívãí obecná a mû‰Èanská ‰kola, v roce 1919 tu byl zﬁízen ústav pro v˘chovu
mentálnû postiÏen˘ch dûtí.
Budova, zakoupená kongregací sester P. Marie, pro‰la
komplexní rekonstrukcí: vyrostl tu trojpodlaÏní objekt s kolmo
navazujícím kﬁídlem zv˘raznûn˘ nároÏím s novogotickou kaplí,
která byla vysvûcena roku 1903. Roku 1926 (v rámci reorganizaãních zmûn) nabídly sestry objekt ústavu salesiánÛm. Ti pﬁikoupili v roce
1927 od záloÏny je‰tû tzv. starou ‰kolu.
Sestry ode‰ly z Fry‰táku koncem ãervna
1927. Dekret o zﬁízení prvního salesiánského domu v âeskoslovenské republice
podepsal generální pﬁedstaven˘ ﬁádu
Dona Bosca – Don Filipe Rinaldi.
Vlastního úkolu zajistit ve Fry‰táku adekvátní podmínky pro pﬁijetí nového osazenstva se obûtavû ujal Don Ignác
Stuchl˘. Nesãetná jednání, jeÏ pﬁíchodu
chlapcÛ a jejich doprovodu z Itálie do
Fry‰táku pﬁedcházela, byla korunována ve
stﬁedu 28. záﬁí 1927 – na den sv. Václava
(jak jsme vzpomnûli v kalendáriu v jednom
z pﬁedchozích FL). V ãele ústavu stanul
v prvním roce Don Giuseppe Coggiola,
dal‰í rok se stal ﬁeditelem domu Don
Ignác Stuchl˘.

âipern˘ „staﬁíãek“, jak mu chovanci, bratﬁí i Fry‰taãané
s láskou a úctou ﬁíkali, proslul pozoruhodnou vitalitou, energií
a zaujetím pro dobrou vûc. Stal se pro Fry‰tácko i salesiány
prav˘m poÏehnáním a symbolem salesiánského díla, vûrn˘m
pokraãovatelem odkazu velkého Dona Bosca.
Proto jeho osobnosti vûnujeme samostatn˘ medailon
v pﬁí‰tím ãísle na‰eho mûsíãníku Fry‰tácké listy.
PhDr. âeslav Zapletal
Zdroj:
Moravsk˘ zemsk˘ archiv Brno, fond Salesiáni Fry‰ták, E 74,
Du‰an, Folt˘n a kol. Encyklopedie moravsk˘ch a slezsk˘ch
klá‰terÛ, Praha 2005,
pﬁílohy Kroniky mûsta Fry‰táku

Tečka za Malým světem divadel
Tak uÏ je TO za námi. Za leto‰ním
Mal˘m svûtem se zavﬁela vrátka (ale nebojte se, nápady na ten pﬁí‰tí zaãaly
hned klepat a zvonit na divadelní dveﬁe).
Dnes vám pﬁiná‰íme „mal˘ report“
z Malého svûta. Ke spokojenosti divákÛ
i poﬁadatelÛ ‰lo v‰echno jako po másle,
i kdyÏ se kaÏdou chvíli muselo, co se organizace t˘ãe, improvizovat (ale proã
ne, vÏdyÈ tady ‰lo pﬁedev‰ím o divadlo,
takÏe improvizace byla na místû).
Pro nejmen‰í diváky byla hned k ránu
pﬁipravena Pohádka jara v podání loutkového divadla Hvizd z Hole‰ova. Jeden
jedin˘ loutkáﬁ rozehrál krásn˘ pﬁíbûh
s mnoÏstvím postav a pobavil jak dûti,
tak dospûlé, kteﬁí si samozﬁejmû pﬁedstavení také nenechali ujít.
Po prvním pﬁedstavení následovalo
nûkolika hodinové promítání animací
v klubovnû Domu Ignáce Stuchlého,

kam v‰ak bohuÏel nezavítalo velké
mnoÏství náv‰tûvníkÛ. Pravdûpodobnû
z dÛvodu ‰patné propagace této ãásti
doprovodného programu. Vût‰ina lidí
pﬁicházela na festival aÏ v odpoledních
hodinách. Na promítání v pﬁestávkách
mezi divadly uÏ byla úãast hojnûj‰í.
Brzy po obûdû vpadli na scénu velmi
netradiãnû moderátoﬁi „moderátchoﬁi“
Malého svûta – jeden na bûÏkách s batohem na zádech, druhá v onom batohu. Tito nás dále provázeli po celou dobu festivalu. Diváci pak mohli sledovat
hru Arno‰ta Goldflama Matylda a Emílie
aneb Co dûlat..., kterou pﬁedvedly dvû
hereãky souboru Mûstského divadla ve
Zlínû. Inscenace mûla nároãnou scénu
– v kinû na maém jevi‰ti vyrostlo je‰tû
jedno dal‰í, a tak hereãky shlíÏely na diváky z více neÏ metrové v˘‰ky. Pﬁese
v‰echnu komiãnost v‰ak zÛstal vût‰inû
divákÛm smysl hry utajen. MoÏná, Ïe

hry Arno‰ta Goldflama jsou stále alternativnûj‰í, a tudíÏ ne pro v‰echny.
V naprostém kontrastu k MDZ byl
amatérsk˘ soubou Milovníci Lukov, kter˘ v sále DISu pﬁedvedl hru Romeo
a Julie v takﬁka lidovém podání, hezky
moravsky a po vala‰sku. Hra pobavila
snad v‰echny náv‰tûvníky a ve tragiãnosti byla velmi komickou.
Následoval soubor Tramtárie z Olomouce s âertovskou pohádkou, která
mûla úspûch jak u mal˘ch, tak u velk˘ch
divákÛ. Soubor jsme pozdûji mohli vidût
je‰tû jednou. Po taneãním divadle pﬁedstavil hru Papl fik‰n – parodii na v‰emoÏné „gangsterky“, které jsme v prÛbûhu minul˘ch desetiletí nad‰enû sledovali v televizi. Tato inscenace mûla
je‰tû vût‰í úspûch a sklidila dlouh˘ potlesk.
ProtoÏe Dekadentní divadlo Beru‰ky
uvízlo cestou do Fry‰táku v zácpû na
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placená inzerce

dálnici z Prahy, musel se program
uspoﬁádat jinak a v následujících chvílích okouzlilo diváky taneãní divadlo
Netop˘r z Malenovic. Devût dûvãat
pﬁedvedlo nûkolik krátk˘ch choreografií
s drobn˘mi pﬁíbûhy. Jejich vystoupení
bylo tradiãnímu divadlu ponûkud vzdálené a v myriádû pﬁedstavení velmi individuálním, proto také bylo pﬁíjemn˘m
zpestﬁením celého festivalu.
O poslední pﬁedstavení se postaral
Petr Marek se sv˘m tﬁíãlenn˘m seskupením s hrd˘m názvem Dekadentní divadlo Beru‰ky. Jejich pﬁedstavení Po‰li
to dál bylo absolutní improvizací a v komorní atmosféﬁe sklidilo velk˘ úspûch.
I sami herci se pﬁi své perfomanci bavili natolik, Ïe místo pÛvodnû plánovan˘ch ãtyﬁiceti minut strávili na jevi‰ti
(tedy vlastnû pod jevi‰tûm) minut sto
dvacet. MoÏná to ale bylo proto, Ïe kluci nevûdûli, jak rozehrátou „symfonii“
ukonãit.
Teãkou mezi Ïiv˘mi vystoupeními bylo
hudební vystoupení alternativní kapely
Mezi vlkem a trpûliv˘m náv‰tûvníkÛm
pak organizátoﬁi je‰tû nabídli film
Brazil, kter˘ si vlastnû diváci sami zvolili hlasováním ze ‰esti nabízen˘ch.
Na festival zavítalo pﬁes sto deset
náv‰tûvníkÛ, coÏ je zatím nejvy‰‰í ãíslo
(i kdyÏ ne úplnû odli‰né) v náv‰tûvnosti divadelních Mal˘ch svûtÛ. Renomé této malé kulturní fry‰tacké akce pomalu
narÛstá a zvy‰uje se také povûdomí lidí o jeho v˘jimeãnosti, která se ukr˘vá
v komornosti, nekomerãnosti a pocitu
diváka, Ïe herci jsou tu právû jen a jen
pro nûj)...
Teì uÏ nám nezb˘vá neÏ doufat, Ïe
ten pﬁí‰tí, ãtvrt˘ roãník bude mít stejn˘
nebo moÏná je‰tû vût‰í úspûch, a také
nesmíme zapomenout podûkovat
Duchu festivalu, Ïe stál pﬁi nás a nedopustil Ïádné velké komplikace...
a v‰em divákÛm, kteﬁí neváhali a vydali se do kina... do divadla.
MK

Pronajmu sál v restauraci HorÀanka

PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY
1 hodina 70,- Kã, pro dûti sníÏená sazba 50 Kã

Informace:
dr. Jiﬁí Vavﬁiãka, tel.: 606 155 665
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K U L T U R N Í
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VELKÉ KINO ZLÍN - BŘEZEN
1. bﬁezna v 17 a v 19,30 hodin
P100
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU
USA-1956-136 minut-titulky-AâFK-(12)
Film s typicky hitchockovsk˘m „neprav˘m
muÏem“, kter˘ se omylem zaplete do nûjakého komplotu...
ReÏie: Alfred Hitchcock
vstupné 60 Kã
2. – 4. bﬁezna v 17 hodin
MY DVA A K¤EN
USA-2006-109 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Byli by ideální pár – kdyby nebyli tﬁi...
Romantická komedie s K. Hudson, O. Wilsonem, M. Dillonem a M. Douglasem
v hlavních rolích
ReÏie: Anthony a Joe Russo
vstupné 80 Kã
5. bﬁezna v 10 hodin
FKS
GRANDHOTEL
âR-2006-96 minut-Bontonfilm-(0)
Komedie Davida Ondﬁíãka s Markem
Taclíkem v roli údrÏbáﬁe Fleischmana se
odehrává v hotelu Je‰tûd, tyãícím se nad
Libercem….
vstupné 25 Kã
5. – 7. bﬁezna v 17 hodin
MOJE SUPERBEJVALKA
USA-2006-97 min.-titulky-Bontonfilm-(12)
On jí zlomil srdce – ona jemu v‰echno…
Komedie s U. Thurman a L. Wilsonem.
ReÏie: Ivan Reitman
vstupné 80 Kã
2. – 6. bﬁezna v 19,30 hodin
KRVAV¯ DIAMANT
USA-2006-143 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(15)
Dali byste za nûj cokoliv…. V hl. rolích
Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly,
Djimon Hounsou
ReÏie: Edward Zwick
vstupné 80 Kã
7. bﬁezna v 19,30 hodin
V.I.P. klubu
DùKUJEME, ÎE KOU¤ÍTE
USA-2005-92 min.-tit.-Palace Picture-(15)
Nick Naylor pracuje v tabákové firmû jako
specialista na komunikaci s veﬁejností.
Jeho úkolem je vyzdvihovat kladné stránky
kouﬁení. Je vtipn˘, v˘mluvn˘ a odzbrojující... ReÏie: Jason Reitman
Vstup na prÛkaz
nebo na kupon z T˘deníku Zlínsko
8. bﬁezna v 17 a v 19,30 hodin
P100
CLÉO OD PùTI DO SEDMI
Francie-1961-90 minut-titulky-AâFK-(12)
Slavn˘ film s takﬁka absolutní chronologickou pﬁesností zachycuje dvû hodiny ze
Ïivota mladé paﬁíÏské ‰ansoniérky, která
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se obává, Ïe má rakovinu... ReÏie a scénáﬁ: Agnes Vardová
vstupné 60 Kã
9. – 14. bﬁezna v 17 a v 19,30 hodin
VRATNÉ LÁHVE
âR-2007-95 minut-premiéra-Falcon-(0)
Dlouho oãekávaná rodinná komedie scénáristy ZdeÀka Svûráka a reÏiséra Jana
Svûráka. Hrdina pﬁíbûhu - b˘val˘ uãitel
Josef Tkaloun (Zdenûk Svûrák) pﬁijímá
místo ve v˘kupu lahví v supermarketu…
vstupné 85 Kã
15. bﬁezna v 17 a v 19,30 h
P100
ZRCADLO
Rusko-1975-102 minut-titulky-AâFK-(0)
Nejosobnûji ladûné dílo Andreje Tarkovského, v nûmÏ vzpomíná na své dûtství
a pﬁedev‰ím na matku jako urãující osobu
svého Ïivota
ReÏie: Andrej Tarkovskij vstupné 60 Kã
16. – 18. bﬁezna v 17 hodin
SPLÁCHNUTEJ
Velká Británie-2006- 86 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-Bontonfilm-(0)
Roddy St. James je rozmazlen˘ my‰ák
z lep‰í spoleãnosti. KdyÏ se v luxusní rezidenci jeho páníãkÛ objeví kanálová krysa
jménem Sid, pﬁipraví Roddy ìábelsk˘ plán
na vetﬁelcovo vyho‰tûní...
ReÏie: David Bowers, Sam Fell
vstupné 70 Kã
16. – 18. bﬁezna v 19,30 hodin
POSLEDNÍ SKOTSK¯ KRÁL
Velká Británie-2006-123 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Okouzlující, fascinující, vraÏedn˘ – pﬁíbûh
natoãen˘ ve Velké Británii a Ugandû je
ojedinûlou sondou do svûta nemilosrdného diktátora, jenÏ Ugandû vládnul v 70. letech. ReÏie: Kevin McDonald
vstupné 80 Kã
19. – 21. bﬁezna v 17 hodin
+ 21. bﬁezna ve 14 hodin
FKS
ëÁBEL NOSÍ PRADU
USA-2006-109 minut-tit.-Bontonfilm-(12)
Vynikající komedie podle bestselleru
Lauren Weisberger s Meryl Streepovou
v roli ‰éfredaktorky módního ãasopisu
Runway….
ReÏie: David Franke
vstupné 75 Kã
FKS: vstupné 25 Kã
19. – 21. bﬁezna v 19,30 hodin
ÎIVOTY TùCH DRUH¯CH
Nûmecko-2006-137 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)

Kde je moc neomezená, soukromí nic neznamená...
ReÏie: Florian Henckel von Donnersmar
vstupné 80 Kã
22. bﬁezna v 17 a v 19,30 h
P100
ZVEDÁ SE VÍTR
Vel. Británie-2006-127 min.-tit.AâFK-(15)
Osudov˘ pﬁíbûh dvou irsk˘ch bratrÛ a jejich boje za svobodu...
ReÏie: Ken Loach
vstupné 60 Kã
23. – 28. bﬁezna v 17 hodin
MOST DO ZEMù TERABITHIA
USA-2007-100 minut-premiéra-SPI-(0)
Filmová adaptace bestselleru Katherine
Patersonové. Dva hlavní pﬁedstavitelé,
Jess a Leslie, vytvoﬁí imaginární království
Terabithia, plné kouzeln˘ch bytostí, ve kterém se stanou králem a královnou…
ReÏie: Gabor Csupo
vstupné 70 Kã
23. – 28. bﬁezna v 19,30 hodin
KRÁLOVNA
Velká Británie/Francie/Itálie-2006-97 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Strhující a jedineãn˘ pohled za zavﬁené
dveﬁe královského paláce a do mysli
a srdce královny AlÏbûty II., tûsnû po tragické smrti princezny Diany. V hlavní roli
Helen Mirren
ReÏie: Stephen Frears
vstupné 80 Kã
29. bﬁezna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
DVOJÍ ÎIVOT VERONIKY
Francie-1991-98 min.-ã. titulky-AâFK-(15)
Zvlá‰tní pﬁíbûh dvou identick˘ch dívek –
Polky a Francouzky, dává nekoneãn˘ prostor pro úvahy. V hl. rolích Iréne Jacob
a Halina Gryglaszewská.
ReÏie: K. KieÊlowski
vstupné 60 Kã
30. bﬁezna – 4. dubna v 17 a v 19,30 h
300: BITVA U THERMOPYL
USA-2006-117 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Do antického svûta se znovu vydáme
v adaptaci comicsu, líãícího bitvu u Thermopyl z roku 480 pﬁ. n. l.
ReÏie: Zack Snyder
vstupné 80 Kã
V sobotu v 15 hodin hrajeme pro dûti
IMOS s.r.o. - partner dûtsk˘ch pﬁedstavení
3. 3. - KRU·NOHORSKÉ POHÁDKY
10. 3. - DVANÁCT MùSÍâKÒ
17. 3. - DOBRODRUÎSTVÍ NA PASECE I.
24. 3. - KRAKONO·OVY POHÁDKY I.
31. 3. - KRTKOVA DOBRODRUÎSTVÍ V.
vstupné 25 Kã
Zmûna programu vyhrazena
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Opožděné obviňování

Matrika



B¤EZEN 2007

JUBILANTI

Bohumil Krajãa
Marie Pﬁíhodová
Josef DoleÏel
Jan Koláﬁ
Josef Karlík
Marie Kolaﬁíková
Anna Románková
Marie Jurãíková
Svatopluk Vrubel
Antonín Janãaﬁík
Zdenka Grmelová
Zdenûk Bûlák



70
85
70
60
70
65
80
85
60
70
60
60

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

NAROZENÍ

Jáchym âerven˘
Luká‰ VaÀhara



ÚMRTÍ

Karel ·ebík ve vûku 71 let
Emil Jarcovják ve vûku 76 let
Vladimír Horák ve vûku 85 let
Vladimír Koneãn˘ ve vûku 85 let
Vlastislava Hnilová ve vûku 86 let
Svatava ·vecová ve vûku 59 let

V minulém ãísle fry‰táck˘ch listÛ si ve
svém ãlánku naﬁíkal pan Milan Barboﬁík z
Horní Vsi, Ïe mu po válce, (tj asi v srpnu
1946), jeho sestry odnesly do kanceláﬁe
MNV v Lukoveãku a pﬁedaly mnû, tehdej‰ímu tajemníku MNV jeho ‰alvi a meã dar divadelním ochotníkÛm v Lukoveãku,
jako pﬁípadné divadelní rekvizity. Obû vûci Ïe pak záhadn˘m zpÛsobem zmizely
a dodnes Ïe o nich nic neví a rád by je
mûl nazpût. Pﬁitom ‰ikovnû zamûﬁil své
nepﬁímé obvinûní na moji osobu, jako
kdybych já byl pÛvodcem jejich zmizení neboli sám je odcizil.
Pokládám to za neomalenost a také
mystifikaci vûﬁejnosti, proto k pﬁípadu
uvádím: jestliÏe pan Barboﬁík nesouhlasil
s darováním pﬁedmûtÛ, mûl dva mûsíce
moÏnost (tj aÏ do mého odchodu na vojnu 1. 10. 1946), pﬁijít za mnou a své vûci si odnést domÛ. Ale on se o nû vÛbec
nestaral.
Jeho sestry, z nichÏ jedna byla tenkrát

jednatelkou spolku ochotníkÛ, jsem o jeho vûci vÛbec naÏádal a osobnû jsem nemûl o nû nejmen‰ího zájmu. Ani kdykoliv
pozdûji se pan Barboﬁík po nich neshánûl
- aÏ teprve nyní, po ‰edesáti letech, kdyÏ
zavûtﬁil, Ïe mají takové pﬁedmûty znaãnou hodnotu, mu náhle pﬁirostly k srdci
a velice rád by je mûl nazpût. Pﬁitom neváhal obvinit své sestry a hlavnû mne.
Teprve pﬁed nûkolika dny jsem se dozvûdûl o osudu obou vûcí pana Barboﬁíka. Telefonicky mi sdûlil b˘val˘ ãlen
ochotnického spolku v Lukoveãku, Ïe byly tyto vûci uloÏeny (zároveÀ s jin˘mi) do
prostoru pod jevi‰tûm v sálu hostince,
ale tam pr˘ pro pﬁíli‰nou vlhkost velice
zrezivûly a proto pr˘ je ochotníci jako neupotﬁebitelné rekvizity, z této své ‰atny
a skladi‰tû "vyhodili". AÏ nyní je mi jasné, proã jsem je tam po dvou letech vojny nena‰el. TakÏe pan Barboﬁík se ve
svém ãlánku dobﬁe netrefil.
Miroslav Ticháãek, Lukoveãek
placená inzerce

***
Komise pro obãanské záleÏitosti
mûsta Fry‰táku pﬁipravuje
slavnostní vítání dûtí do Ïivota
na ãtvrtek 23. 3. 2007 do obﬁadní
sínû Mûstského úﬁadu ve Fry‰táku.

âajovna

-Múzick˘ klub
program na B¤EZEN
Ne 11. 3. 20:00

BEATA BOCEK – koncert
Pá 30. 3. 19:30

KVùTY – koncert
kontakt:
âajovna-Múzick˘ Klub
nám. Míru 386, 763 16 Fry‰ták
otevﬁeno: ãt-ne 17 – 22 hod.
www.MuzickyKlub.zde.cz
e-mail: Muzickyklub@seznam.cz
mobil: 608 868 030

VZPOMÍNÁME...
oznamujeme, Ïe dne 1. bﬁezna 2007
uplynou 2 roky od skonu mé manÏelky,
paní Marie ÎÛrkové ze Îabárny.
Dûkuji v‰em, kteﬁí si spolu s námi si
vzpomenou a uctí její památku.
manÏel, syn a vnuk

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