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Vážení spoluobčané!
Do nového roku 2009 Vám jménem Zastupitelstva
města Fryštáku i jménem svým přeji především hodně
zdraví, rodinné i osobní pohody, štěstí, spokojenosti,
mnoho úspěchů v práci,
jakož i naplnění všech Vašich představ.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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Výstava betlémů (v neděli do 17 hodin)
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Přednáška - velké šelmy, pořádá Ekocentrum Čtyřlístek
Vánoční trhy 2008 s kulturním programem od 9.00 hod.
Ukázky tvorby vizovického pečiva spojené s prodejem, ukázky pletení košíčků
a ošatek z petigu a tvorby ozdob technikou drátkování
Vánoční pořad Vánoce, Vánoce přicházejí... – CM Prameny
Komorní koncert v rámci projektu Domovem české hudby
Živý betlém
Vánoční koncert – CM Prameny
Předsilvestrovská zábava - pořádá OS Klub důchodců Fryšták

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 19/2008/V ze dne 20. října 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí zápis ze zasedání Kulturní komise při Radě města
Fryštáku ze dne 15. 09. 2008 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Fryšták za rok 2007/2008
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí stanovisko
Osadního výboru Vítová ve věci stanovení ceny nájmu u nebytových prostor
v objektu obchodu Vítová provozovatelce
výrobny cukroví a cukrovinek pí R. Cíchové, bere na vědomí stanovisko manž.
Cíchových k návrhu ceny nájmu a zveřejňuje záměr ukončit dohodou platnost
smlouvy o nájmu nebytových prostor,
uzavřené mezi městem Fryšták a pí Renatou Cíchovou, tř. T. Bati 3761, 760 01
Zlín, IČO 49160729, dne 12. 09. 2007,
a zveřejňuje záměr pronájmu nebytových
prostor v objektu obchodu Vítová, č. p.
100, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, a to prostor č. 109 – obchod (vým. 32 m²), č.
110 – rampa (vým. 07,80 m²), č. 111
– sklad beden a obalů (vým. 01,10 m²),
č. 112 – sklad potravin (vým. 06,30 m²),

č. 113 – WC (vým. 01,10 m²), č. 114
– šatna (vým. 02,30 m²), č. 115 – předsíň (vým. 01,90 m²), č. 116 – chodba
(vým. 04,95 m²), č. 117 – úklid (vým.
01,10 m²), tj. celkem 58,55 m², a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor
mezi dotčenými stranami s platností na
dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a cenou nájmu ve
výši 540,- Kč/m²/rok (tj. ¾ tzv. komerční ceny v centru města).
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 7
k pojistné smlouvě č. 300158979 za
účelem zajištění pojištění K2105 – úmyslné poškození (vandalismus) s pojistnou částkou 200 tis. Kč, čímž pojistná
částka činí 1.144,- Kč, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí kolaudační rozhodnutí č. 32/2007 ze dne 03. 05.
2007, č. j. V 847/07/Ing. K/Š-204,
sdělení SÚF č. j. 2340/08 ze dne 16.
10. 2008, stavební povolení na stavbu
garáže a skladu paliva, č. 21/78, č.
j. 1118/78-S/M-411 ze dne 14. 07.
1978 a GP č. 791-54/2007 s výhra-

dou a ukládá Ing. M. Kasalovi do 28.
10. 2008 zajistit právní rozbor vzniklé
situace vč. důsledků pro město Fryšták,
stavebníka a Stavební úřad Fryšták.
• RMF ukládá starostovi podat odvolání města Fryštáku proti kolaudačnímu
rozhodnutí č. 32/2007 ze dne 03. 05.
2007, č. j. V 847/07/Ing. K/Š-204
z důvodu nesouladu předložené projektové dokumentace, vydaného stavebního povolení a výše uvedeného kolaudačního rozhodnutí .
• RMF schvaluje odstranění pietní vitriny z náměstí Míru (parku) a schvaluje
vyčlenění místa pro umisťování parte
a smutečních oznámeních ve vitrině
u nákupního střediska.
• RMF v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR, konanými ve dnech
24. a 25. 10. 2008, schvaluje uzavření
dodatků č. 1: a) na pronájem volebních
místností v pohostinstvích Lepa v Dolní Vsi, b) na pronájem pozemku manž.
Pospíšilových na umístění mobilní buňky
na Žabárně a pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 20/2008/V ze dne 29. října 2008 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje číslo: D/2234/2008/KH, uzavřené mezi MF a Zlínským krajem, za účelem krytí výdajů od 1. 1. 2008 do 31.
12. 2008 na odbornou přípravu velitelů
a strojníků jednotky SDH obce k získání
odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti o odborné způsobilosti, na
specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS Zlínského kraje, na uskutečněné zásahy JSDH a na věcné vybavení
neinvestiční povahy a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku č. 1.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo č. 087/MBAA/08,
uzavřené mezi MF a fou STRABAG a. s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ 60838744, DIČ CZ60838744, zast.
Ing. Petrem Čechalem a Ing. Radkem
Hradilem, prokuristy, kterým se mění
rozsah provedených prací a dodávek dle
pokynů investora na stavbě „Oprava MK
B. Bakaly, Fryšták“, a kterým se mění
celková cena díla tak, že se nově cena
stanovuje na celkovou smluvní ve výši
970.163,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 1.
• RMF bere na vědomí nabídky na vyu-
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žití kmene lípy z náměstí Míru pro řezbářské využití a ukládá místostarostovi konzultovat záměr výzdoby interiéru
radnice dřevěnými plastikami, a to s
autorem stavebních úprav Ing. arch. J.
Habartou.
• RMF bere na vědomí žádost pí D.
Vymětalové ve věci zjednání nápravy v
oblasti narušování sousedských vztahů
a občanského soužití a narušování veřejného pořádku s tím, že ukládá pí Najmanové vyzvat majitele příslušné nemovitosti k zajištění prevence nevhodného
chování včetně výzvy ve věci spolupráce
s PČR.
• RMF schvaluje výpůjčku kinosálu ve
Fryštáku ve dnech 23. až 25. 1. 2009
(zkouška) a ve dnech 30. až 31. 1.
2009 o. s. Z kola ven za účelem uspořádání 4. ročníku neziskového festivalu
„Malý svět divadel“.
• RMF bere na vědomí stanovisko pí
Cíchové č. j. 2444/08 ze dne 29. 10.
2008 k usnesení RMF č. R 19/2008/
V/4 ze dne 20. 10. 2008 a ukládá pí G.
Najmanové zajistit stanovisko právníka
k takto formulované odpovědi.
• RMF v návaznosti na ust. čl. č. VI bod
č. 12 a 13 a ust. čl. č. X bod 2 zřizovací listiny Základní školy Fryšták, okres

Zlín, p. o., uděluje souhlas s uzavřením
dohody o pronájmu prostor v budově
ZŠ mezi Základní školou Fryšták, nám.
Míru 7, 763 16 Fryšták, zast. Mgr. Liborem Sovadinou, ředitelem školy, a Mgr.
Ivou Doležalovou, ZUŠ Morava, Dagmar
Staňkovou, PhDr. Marií Hečkovou, Janou
Vitovskou, Karlem Boršekem, Evou Janíčkovou, Sylvií Galíkovou a Martou Zapletalovou – vše dle předl. návrhu.
• RMF v návaznosti na ust. čl. č. VI bod
č. 12 a 13 a ust. čl. č. X bod 2 zřizovací listiny Základní školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., uděluje souhlas s uzavřením
dohody o výpůjčce prostor v budově ZŠ
mezi Základní školou Fryšták, nám. Míru
7, 763 16 Fryšták, zast. Mgr. Liborem
Sovadinou, ředitelem školy, a Dětským
domovem, Základní školou speciální
a Praktickou školou Zlín, Klubem maminek – pí Janou Jasenskou, Janou Bártkovou a Ing. Michaelou Vodákovou – vše
předloženého návrhu.
• RMF bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice ve Školní jídelně ve Fryštáku ze dne
15. 10. 2008 a ukládá řediteli Mgr. L.
Sovadinovi zajistit nápravu zjištěných
nedostatků.
• RMF v návaznosti na ust. čl. č. X bod č.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2008

2 zřizovací listiny Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., uděluje souhlas s využitím příjmu z doplňkové činnosti Základní
školy Fryšták (příjmy z pronájmu nebytových prostor) za školní rok 2007/2008
ve výši 14.590,- Kč, a to na posílení
hlavní činnosti školy.

• RMF schvaluje účast města Fryštáku v
soutěži vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, pořádané agenturou Dobrý den
Pelhřimov, a to v rámci celorepublikového projektu České Vánoce s Ježíškem
dne 9. 12. 2008.
• RMF bere na vědomí oznámení ředite-

le Základní školy ve Fryštáku Mgr. Libora
Sovadiny o účasti na tematickém vzdělávacím programu – Evropská unie a my,
který se uskuteční ve dnech 9. až 13.
listopadu 2008 ve Štrasburku a Bruselu, pořádaného Národním institutem pro
další vzdělávání, bez připomínek.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 11/2008/V ze dne 12. listopadu 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 11. 11. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 11. 11. 2008 bez připomínek.
• ZMF schvaluje Rozpočtové opatření
města Fryštáku č. 19/2008 – Úprava
rozpočtu v návaznosti na výdaje schválené orgány města – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF bere na vědomí výsledky přezkumu hospodaření města Fryštáku za
rok 2008 (Zápis č. 173 ze dne 10. 11.
2008) s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ bez připomínek.
• ZMF na základě ust. § 14 odst. 2
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s
odkazem na ust. § 10 písm. d) a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku města Fryštáku č.
2/2008 – O místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – viz příloha č. 2
tohoto zápisu.
• ZMF odkládá prodej pozemku p. č.
252/1 – ostatní plocha, o vým. 52 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
do doby návrhu řešení zpevněného stání
u bytových domů č. p. 266 a 230 a současně ukládá Ing. M. Kasalovi ve spolupráci se stavební komisí navrhnout
možné technické řešení vybudování
zpevněného stání na městských pozemcích p. č. 249 a 251, oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, vč. návrhu
ekonomické náročnosti a způsobu ﬁnancování.
• ZMF v návaznosti na své usnesení
ZMF č. U Z 10/2008/V/7 ze dne 15.
10. 2008 schvaluje směnu části měst.
poz. p. č. 447/6 – 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
schvaluje uzavření směnné smlouvy
mezi MF a Společností singularistů velkousedlých, a pověřuje starostu podpisem příslušné směnné smlouvy.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, s odkazem na
GP č. 791-54/2007 schvaluje zveřejnění záměru prodat část poz. p. č. 395/3
(t. j. nově vyčleněný měst. poz. z poz.
p. č. 395/2) k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, manž. Doležalovým, a to
za cenu ne nižší než je cena stanovena
znaleckým posudkem.
• ZMF souhlasí s vedením trasy a vymezením koridoru ve věci rychlostní
komunikace R49 (úsek Fryšták – státní
hranice ČR/SR).
• ZMF bere na vědomí výzvu Ministerstva vnitra ČR ve věci účasti města ve
Státním integračním programu v oblasti zajištění bydlení pro azylanty pro rok
2008 a roky následující a nereﬂektuje
na tuto výzvu.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke SOD č. E 15/2008, uzavřené mezi
Městem Fryšták a spol. Správa a údržba
silnic Zlínska, s. r. o., dne 01. 09. 2008,
kterým se mění čl. č. IV a to z důvodu
víceprací požadovaných investorem, a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF bez připomínek.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
stanovisko architekta J. Habarty (projektanta stavebních úprav radnice) k
možnosti využití kmene lípy v interiérech
radnice.
• ZMF v návaznosti na usnesení RMF č.
R 19/2008/V/7 ze dne 20. 10. 2008
souhlasí s přemístěním vitriny pro parte
z prostoru parku k chodníku před nákupním střediskemna náměstí Míru.
• ZMF souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců Městské knihovny Fryšták
na dva (vedoucí knihovny a knihovník)

a ukládá starostovi předložit na příští
zasedání zastupitelstva návrh nové zřizovací listiny knihovny.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 913/3 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 10368 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, a zavazuje se,
že bude o převedenou nemovitost ve veřejném zájmu řádně pečovat a nebude
ji po dobu nejméně deseti let komerčně
využívat a nepřevede ji v této době na
jiného vlastníka.
• ZMF pověřuje starostu města Mgr. Lubomíra Doležela, v návaznosti na výše
uvedené usnesení, k vydání čestného
prohlášení starosty města, že převáděná nemovitost p. č. 913/3 – vodní
plocha, vodní nádrž umělá, o výměře
10368 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, bude i v budoucnu sloužit
k činnosti ve veřejném zájmu – podpoře
veřejné sportovní činnosti.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
ke dni 13. 11. 2008 zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu k části městských pozemků
p. č. 378/2 a 383/30, oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, zapsané
na LV č. 10001 pro obec Fryšták, a to
pro fu E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, IČO 28085400, a uzavření
příslušné smlouvy v ceně ne nižší než
1.300 Kč.
• ZMF souhlasí s podáním žádosti ZUŠ
Morava o navýšení kapacity této školy,
a to z důvodu prokázaného převisu přihlášek o výuku v tomto zařízení nad stávající kapacitou školy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
MF a Zemědělským družstvem vlastníků
Fryšták, za účelem úhrady škody vzniklé
v důsledku realizace akce města Kanalizace Vítová ve výši 129.756,- Kč vč.
DPH a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
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Město Fryšták

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 12. 11. 2008 usnesením č. Z 11/2008/V/5 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Úvodní ustanovení
Město Fryšták touto obecně závaznou vyhláškou zavádí
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).1)
Čl. II
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je
vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena
k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena
žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede
parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. III
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 485 Kč a tvoří ji:
a) částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 235 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. IV
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově ke dni 31. 3. 2009.
Čl. V
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby trvale pobývající v zahraničí nebo na území ČR
mimo Fryšták nebo dlouhodobě v léčebně, nápravném zařízení
nebo v domově důchodců,
b) osoby bez trvalého pobytu ve městě, které vlastní na
území města Fryštáku stavbu rekreačního charakteru,
c) děti s těžkým zdravotním postižením,
d) promíjí se poplatek za rekreační objekt, je-li poplatníkem
osoba, hlášena ve městě k trvalému pobytu na jiné adrese se
vznikem poplatkové povinnosti,
e) děti do dosažení 3 let věku, přičemž platí, že dosáhne-li
dítě stanoveného věku 3 roky v průběhu kalendářního roku,
platí pravidla pro výpočet poplatku stanovené v Čl. III bodě 3.
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(2) Úleva se poskytuje takto:
a) polovinu výše stanoveného poplatku hradí osoby s trvalým pobytem ve Fryštáku, avšak pobývající převážně v místě
studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole,
b) rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi uhradí poplatek maximálně za 4 členy rodiny (do rodiny se nezapočítávají
prarodiče, i když bydlí ve společné domácnosti).
(3) Výše uvedené úlevy a osvobození je nutné doložit potvrzením o pobytu či studiu nebo čestným prohlášením při
úhradě poplatku nebo lékařským posudkem v případě těžkého
zdravotního postižení.
Čl. VI
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/2007 Poplatek
za komunální odpad vznikající na území města Fryšták.

Čl. VII
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2009.

Radomír Dupal
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 11. 2008
Sejmuto z úřední desky dne: 19. 12. 2008

PŘÍLOHA Č. 1 k obecně závazné vyhlášce MF č 2/2008
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
Rozúčtování nákladů dle Čl. 3 odst. 1 písm. b) podle skutečnosti za rok 2007:
- velkoobjemové kontejnery

561.157 Kč

- nebezpečný odpad

135.284 Kč

- zpracování bioodpadu

227.531 Kč

- odvoz bioodpadu

51.571 Kč

- pytle

61.428 Kč

Celkem
Počet obyvatel k 1. 1. 2008
Náklad na poplatníka

1.036.971 Kč
3 598
288 Kč
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S EZ N A M ZK RATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

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

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

Výběrové řízení
24. listopadu 2008
Ve smyslu §7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
v platném znění, vyhlašuji výběrové řízení na obsazení tohoto pracovního místa:

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Druh práce: Vedoucí městské knihovny Fryšták
Vykonávaná agenda:
• zajištění poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb,
uspokojování kulturních a informačních potřeb
• redaktor Fryštáckých listů
• příprava a zpracování podkladů pro kroniku města
• zajištění údržby a aktualizace internetových stránek města
včetně zajištění funkčnosti elektronické úřední desky
• zajišťuje činnost městského rozhlasu a informačního a varovacího
(vyrozumívacího) systému města
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou
Platová třída: 9
Místo výkonu práce: pracoviště Města Fryštáku ve Fryštáku
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• VŠ vzdělání humanitního směru
• základní znalost zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
• základní znalost zák č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
• řídící a organizační schopnosti
• samostatnost, zodpovědnost, ﬂexibilita
• znalost práce na PC (zkušenosti s graﬁckým zpracováním textu)
• prezentační dovednosti a zkušenosti s komunikací na veřejnosti
• ŘP sk. B
Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Termín nástupu: 1. leden 2009

CENÍKINZERCE
soukromá i ﬁremní
A4
A5
A6
A7
A8

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1000,- Kč
. 500,- Kč
. 250,- Kč
. 125,- Kč
. . 60,- Kč

UPOZORNĚNÍ
pro občany
Upozorňujeme občany, že MěÚ Fryšták zavádí nový systém úhrady poplatků
(nejen za odpady), kterým chce radnice
tyto záležitosti občanům zjednodušit
a proto všechny občany žádáme, aby nechodili platit poplatek za komunální odpad na rok 2009 na radnici, ale vyčkali
pokynů, které obdrží po Novém roce do
své schránky, včetně složenky.
Děkujeme za spolupráci.
OSMM
Kdo chce vystavovat, půjčit betlém,
přinese ho do školy v pátek 5. 12.
od 8 do 15 hodin nebo v pondělí 8. 12.
od 8 do 17 hodin p. Knedlové.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu,
jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.
Písemné přihlášky doplněné:
životopisem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
zasílejte nejpozději do 11.30 hod. dne 12. 12. 2008 doporučeně s označením
„Vedoucí MěKF“
na adresu:
Město Fryšták, Mgr. Lubomír Doležel, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta města

Kalendář Fryštácké recepty 2009
Fryštácké kalendáře se staly v posledních letech součástí rodinného stříbra našich domovů, zdrojem poznání i pojítkem s děním v našem městě. Díky ukázkám
z příloh kronik připomínají tradice, lidové zvyky, události i osobnosti, upozorňují na
významné svátky, školní prázdniny i harmonogram svozu komunálního odpadu. A protože, jak praví lidová moudrost, i láska prochází žaludkem, nabízíme vám tentokrát
z místních reálií pohled do fryštácké kuchyně s tradičními recepty.
A tož dobrou chuť! Pohodový a úspěšný rok vašim rodinám přejí fryštácký starosta Mgr. Lubomír Doležel, kronikář PhDr. Česlav Zapletal i autorka kalendáře
Ivana Plšková.
ČZ
Zastupitelstvo města Fryštáku rozhodlo o bezplatné distribuci kalendáře na
rok 2009 do každé domácnosti ve Fryštáku. Kdo má zájem, nechť se dostaví od
8. prosince t.r. na radnici, do kanceláře č. 110 k ing. Doleželové.
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M AT E Ř S KÁ

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

MOTÝLCI ZE ŠKOLKY
I v letošním školním roce je v naší mateřské škole plno. Opět je zapsáno celkem 112
dětí do čtyř tříd. Ti nejmladší z nich navštěvují oddělení, které nemá celodenní provoz. Je
proto určeno hlavně pro děti, jejichž maminky
jsou na mateřské dovolené, nebo budou v dohledné době nastupovat do zaměstnání. Tuto
třídu jsme pojmenovali jako třídu „Motýlků“.
Téměř všechny tyto děti nastoupily v září jako
úplní nováčci a podle toho to také vypadalo.
První dny školního roku byly pro některé hodně těžké. Odloučení od rodičů, jiné prostředí,
spousta plačících dětí kolem a neznámé paní
učitelky udělaly své. Někdy to ráno na šatně
vypadalo jako v slzavém údolí. A je jisté, že
tyto vypjaté situace občas velmi těžce nesli
hlavně rodiče. Většinou to všechno samo časem odeznělo a děti si zvykly v průběhu jednoho až tří týdnů maximálně.
A co všechno může nástup do mateřské
školy usnadnit?
Někdy pomůže, když si dítě vezme do školky
oblíbenou hračku, a tak má s sebou kousek
domova. Někdy zase potřebuje mít jistotu, že
pro něj rodiče v určitou dobu opravdu přijdou
a je o tom rádo stále dokola ujišťováno, než
si osvojí určitý pravidelný režim vyzvedávání.
Pokud se stane, že děti nechtějí ráno do školky, není dobré je uplácet sladkostmi za to, že
do ní půjdou. Rodiče by si měli často povídat
o tom, co se ve školce dělo, co se ve třídě
učili a nezaměřovat se pouze na jídlo. (Co jste
měli k obědu a snědl jsi všechno?) Při prohlížení vystavených obrázků a výrobků je dobré
děti hodně chválit a povzbuzovat a srovnání
s ostatními a třeba šikovnějšími dětmi si nechat pro sebe. Pokud má dítě problémy se
složením jídelníčku a některá jídla odmítá, většinou se to časem zlepší a upraví, není třeba
na to zbytečně upozorňovat a nutit za každou
cenu dojídat. Nikdy se nemá dítěti školkou vyhrožovat a strašit, aby ji omylem nepovažovalo
za trest.
A co by měli i ti nejmenší před nástupem
do MŠ zvládnout?
Měli by si osvojit některé základy sebeobsluhy – obouvání, oblékání připraveného oblečení, uklízení hraček na určené místo, stolování- jíst samostatně lžící, zvládat základní
hygienické návyky- umývání rukou, používat
ručník, kapesník, poznat si svoje oblečení,
mluvit aspoň částečně srozumitelně a odhadnout potřebu na toaletu. Každé dítě je jedinečné, jsou mezi nimi patrné rozdíly, ale naším
společným přáním je, aby si školku brzy oblíbily a chodily do ní rády.
Pokud se někdy stane, že si dítě během celého podzimu na školku nezvykne, mívá ráno záchvaty pláče nebo přetrvává nevolnost a začne
třeba noční buzení a pomočování, tak je dobré
poradit se dětským lékařem. Určitě pomůže
zůstat ještě nějaký čas doma s maminkou
a ve většině případů prostě dítě přirozeně dozraje a všechno spraví čas.
IS
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Návštěva dětí ze třídy Sluníček na radnici
Děti ze třídy „Motýlků“ s paní učitelkou Erikou Polozovou
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Z Á K L A D N Í

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

Vánoce jsou tu
Už se těším na Vánoce,
jako vždycky - velice.
Taťka kapra vyloví,
mamka peče cukroví.
Já pak čekám na okamžik,
kdy zazvoní zvoneček
a uvidím stromeček
a pod ním pro každého dáreček.
Eliška Němcová 6. B

Vánoční veršování
Vánoce jsou prýma čas,
už se na ně těším zas.

Náměstí Míru ve Fryštáku

Po roce jsou opět tady,
zatím je čas na přípravy.
Stromek ještě roste v lese
a kapřík se v tůni třese.

15.00 hodin

Harmonogram akce: 14.45 h - sraz na náměstí, 15.00 h
- rozdávání balónků, 15.40 h - vypouštění balónků
Nutno vzít vlastní tužku na podpis přáníčka!
Můžete přinést i vlastní přáníčko, které bude možno
vhodit do připravené schránky, a z těch bude vylosováno
10 dětí, které obdrží malý dárek.

Koledy nám zatím neladí,
ale to nám nevadí.
Všechno jistě stihneme
a spolu se sejdeme.
Zvoneček nám zazvoní
a stromeček zavoní.
Dárečky se na nás smějí
a písničky pěkně znějí.
Adéla Košáková 6.B

OS Věneček a Město Fryšták

Vánoční
PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V první listopadový páteční podvečer se na náměstí ve Fryštáku začalo scházet
velké množství dětí se světýlky. Nebyla to světýlka ledajaká, byly to rozzářené barevné lampiony, různých tvarů i velikostí. Čekali zde také 2 jezdci na koních, kteří byli
obklopeni houfem zvědavých dětí. Odbila 17. hodina, ještě pár minut pro opozdilce,
a lampionový průvod mohl začít. V čele průvodu jeli jezdci na koních. Průvod byl tak
dlouhý, že jsme ani konce nedohlédli. Není krásnější pohled na rozzářené oči dětí,
hrdě nesoucí svůj svítící lampion tmavou ulicí. Při přecházení hlavních silnic nám
příslušníci místní policie zastavili provoz, abychom mohli bezpečně přejít. Zato bych
jim chtěla touto cestou moc poděkovat.
Cíl byl stanoven na fotbalovém hřišti, kde na závěr měla proběhnout velkolepá ohnivá shou. Bohužel na poslední chvíli z technických důvodů na tuto shou mohl přijed
jen jeden účastník, který se snažil celou situaci zachránit a předvedl dětem alespoň
malou část toho, co umí. Pokud se někomu program zdál být chudý, velice se za to
omlouvám, ale nebyl už čas najít náhradní program.
Malou poznámku na závěr. Je velmi jednoduché kritizovat druhé, ale přijít s pomocnou rukou chce chuť a odvahu, ale tu už má málokdo. Nicméně nás to neodradí
a budeme se těšit na bohatou účast na další naší akci.
členové Věnečku

Když se blíží Vánoce,
dejme volno výuce.
Radši pojďme na stráních
jezdit z kopce na saních.
Se souhlasem pana ředitele
máme punč... a je nám skvěle
Učivo však dohoníme,
možná v červnu, uvidíme.
Krásné, štastné svátky,
z kapra chutné plátky.
radši končím vážení,
ať jsou jiní zkoušení.
Michaela Skaličková 6. A
9

Z P R Á VY

Z

L U KOVEČ K A

28. říjen

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Ing. Stanislav Fiala
František Fiala
Antonín Frančák
Ludvík Šebík

65 let
65 let
75 let
65 let

Příjemné chvíle s malým občerstvením na hřišti pro všechny účastníky průvodu byly tečkou svátečního dne.

90. výročí vzniku naší republiky jsme
si připomněli slavnostním položením
věnce k pomníku 1. prezidenta T. G. Masaryka, kterého se zúčastnila celá řada
občanů naší vesnice. Několika slovy přiblížil pan starosta události té doby a minutou ticha jsme uctili památku padlých
legionářů z Lukovečka, jejichž jména
jsou zvěčněna na pamětní desce uložené v místní kapličce.
Sváteční akt pokračoval průvodem
obcí, který zdobila spousta barevných,
rozsvícených lampionů.

POZVÁNKA
V předvánoční čas se již tradičně den před Štědrým večerem pořádá

23. prosince – ZPÍVÁNÍ KOLED
u místní kapličky v Lukovečku v 18.00 hodin.
Nebude chybět slavnostní předání Betlémského světla a každý si
může odnést svůj plamínek domů.
Zároveň bych Vám chtěl popřát do nadcházejících
vánočních dní jménem zastupitelů a také jménem
svým hodně pohody a příjemně stráveného času
v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2009 přeji všem, aby tolerance
mezi lidmi byla upřímná a opravdová. Aby upřímná
a opravdová byla také vánoční a novoroční přání.
Přeji všem hodně pevného zdraví, osobních
a pracovních úspěchů.
Miroslav Krajča, starosta a zastupitelé obce Lukoveček
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Zprávy z výborů - Výbor pro rodinu při ZMF
Centrum pro rodinu Zlín o.s. (CPR)
Rodinná poradna psychologická, poradna přirozeného plánování rodičovství
Adresa: Divadelní 6, 760 01 Zlín
Telefon: 577 212 020, 732 376 193
E-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Web: www.cpr-zlin.cz
Kancelář:
Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12
a 14 - 16, Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
Organizace s již patnáctiletou historií.
Sídlí v budově Regina (bezprostředně
nad Městským divadlem, vedle kolejí
Baťovy univerzity). V kanceláři CPR zde
působí 6 stálých zaměstnanců, na činnosti se dále podílí kolem 70 externích
spolupracovníků a dobrovolníků. Smyslem činnosti CPR je podporovat manželský a rodinný život v našem regionu.
Konkrétní aktivity CPR lze rozdělit do tří
okruhů:
Osvětová činnost
Pro děti a mládež
Besedy ve školách, v jiných zařízeních
či v různých skupinách mládeže.
Pro snoubence
Příprava snoubenců na manželství.
Pro manžele, pro muže a ženy žijící
v manželství
Přednášky na vybraná témata.
Pro nastávající rodiče
Specializovaný kurz.
Pro rodiče
Setkání, přednášky, kurzy.
Ostatní
Duchovní obnovy, kurzy přirozeného
plánování rodičovství, půjčování odborných knih a kazet.
Nabídka aktivit pro společný volný
čas rodičů s dětmi
Cvičení rodičů s dětmi „Sedmikrásek“
– pro rodiče s malými dětmi (10 ve Zlíně, 4 další v okolí).
Tvoření rodičů s dětmi „Sluníčko“ –
pro rodiče s předškolními a mladšími
školními dětmi.
Kluby maminek (nejen) na mateřské
dovolené (Zlín, Fryšták, Velíková, Štípa,
Hvozdná, Lukov, Otrokovice, Březová,
Pozlovice, Ostrata).
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy.
Kurzy angličtiny pro rodiče.
Kurzy práce na PC pro rodiče.
Tančírna.
Víkendy či pobyty – pro maminky s dětmi, pro tatínky s dětmi, pro rodiny.
Jednorázové akce – karnevaly, zájezdy,
táboráky, den pro rodinu …

Pomoc potřebným rodinám s konkrétními problémy
Poradna psychologická, rodinně-právní a poradna přirozeného plánování rodičovství
Zprostředkování pomoci u dalších organizací
Bezplatná inzertní služba
Pro ty, kdo by se chtěli o CPR dozvědět
víc, doporučujeme návštěvu jeho internetových stránek nebo osobní návštěvu
jeho kanceláře (adresy viz výše). A přímo ve Fryštáku mohou maminky s dětmi
zajít do klubu maminek každé úterý od
9 hodin do budovy Valašského dřevoprůmyslu Fryšták.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
pořádané CPR ve Zlíně:
Angličtina – pro mírně pokročilé, ve
středu v sále Centra pro rodinu od 9.00
– 10.30 nebo 10.30 – 12.00. Kurzovné
90,- Kč za jednu lekci, platba vždy v den
konání. Vhodné i pro maminky na rodičovské dovolené, hlídání dětí zajištěno.
Sedmikrásek – cvičení rodičů s dětmi: pondělí, středa-dopoledne, čtvrtekodpoledne na Orlovně
Motoráček – Kurz psychomotoriky pro
děti od narození do 6 let, skupinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí vždy v úterý. Další běh bude zahájen 6. 1. 2009.
Hlaste se v kanceláři.
Sluníčko – tvoření rodičů s dětmi:
pondělí od 16.00 – 17.30 h; 1.12. Výroba postaviček (Mikuláš, anděl, čert),
15.12. Výroba vánočních přáníček a ozdob z papíru
Tvořivé dílny – sál Centra v 15.30 h,
úterý 2.12.Vánoční vystřihovánky a ozdoby, 16.12.Tvoření vánočních perníčků
Rekondičně-relaxační cvičení pro
ženy - tělocvična 9.ZŠ, Štefánikova, úterý 18.00-19.00 h
Modlitby matek – klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín. 2.čtvrtek
v měsíci od 9.00 h
AKCE
Adventní duchovní obnova pro manžele s o. biskupem Josefem Hrdličkou
– sobota 6.12. od 9.00 do 18.00 h
v prostorách Centra pro rodinu ve Zlíně.
Hlaste se v naší kanceláři.
Respektovat a být respektován – semináře s manžely Kopřivovými o vztazích
v manželství i mezi rodiči a dětmi. Vždy
v pondělí od 9.00 do 13.00 h v sále
Centra pro rodinu. Termíny setkání:
12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 23.2.
2009. Hlídání dětí zajištěno.

Klub maminek

PROGRAM
na prosinec 2008
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:
• 2. 12. Těšíme se na Mikuláše, výroba
papírových Mikulášů a čertíků, zapichovátek.
• 9. 12. Rodinné pasy a vše kolem
nich. Přijde mezi nás paní Adamíková
a seznámí nás s touto novou aktivitou
pro rodiny.
• 16. 12. Společně s prarodiči nebo raději bez nich? Povídání o vztazích v rodinách, výhody a nevýhody společného
bydlení...
Pravidelné čtvrtky 16 – 18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
1x za měsíc v pátek od 17 hodin tvoření
pro širokou veřejnost:

RODINNÉ PASY
Projekt Rodinné pasy vznikl v roce
2006 v Jihomoravském kraji a dále se
rozšířil i do dalších krajů, včetně Zlínského kraje.
Projekt přináší zajímavé slevy při spotřebních nákupech (oděvy, elektronika,
sportovní potřeby), využití ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené) či návštěvách sportovišť a kulturních akcí na území ČR, Slovenska nebo
Dolního Rakouska.
Držitelům rodinného pasu vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu,
která se pohybuje v rozsahu 5 až 50
%. Největší slevy jsou přitom nabízeny
v oblasti volnočasových aktivit, u poskytovatelů, které jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje, obcí a měst.
V tomto případě se jedná o muzea, koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce.
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné),
alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící ve Zlínském kraji. Registrace
je zdarma a registrovat se je možné na
webových stránkách www.rodinnepasy.
cz, e-mailem zlin@rodinnepasy.cz či zasláním vyplněného formuláře na adresu
Rodinné pasy, P. O. BOX 3, 760 01 Zlín.
Doklad o registraci (rodinný pas) je následně zaslána na adresu bydliště žadatele.
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placená inzerce

Živý Betlém 2008
Také v letošním roce připravuje Město Fryšták společně s fryštáckou farností v průběhu vánočních svátků už 3. ročník Živého Betléma.
V uplynulých letech se podařilo vždy přispět na dobrou věc (výtěžek je
věnován potřebným dětem).
Věříme, že i letos přijmete naše pozvání a na Hod Boží Vánoční
(25. prosince 2008), ve 14 hodin se s námi sejdete u betlémské
stáje na náměstí Míru.
Společně si zazpíváme koledy a děti se opět mohou těšit na živá
zvířátka.
Děkujeme, že dokážete mít otevřená srdce, štědré ruce a pochopení pro dobrou věc.
Za všechny organizátory srdečně zve
Mgr. Pavel Nášel
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SOS – poradna pro spotřebitele
SOUDNÍ SPOR O LETIŠTNÍ POPLATKY UZAVŘEN SMÍREM.
SKYEUROPE JIŽ NEBUDE INZEROVAT CENY LETENEK BEZ POPLATKŮ
Tisková zpráva ze dne 10. 11. 2008
Právníci programu GARDE ze sdružení
Ekologický právní servis (GARDE-EPS)
společně s SOS - Sdružením obrany
spotřebitelů, o.s. (SOS) uzavřeli před
Vrchním soudem v Praze smír se společností SkyEurope Airlines, a.s. (SkyEurope).
SkyEurope vyhověla požadavkům žalujících občanských sdružení a zavázala se uvádět ve svých nabídkách cenu
cestovného v souladu se svými přepravními podmínkami včetně všech daní,
poplatků a přirážek, které jsou známy
v době zveřejnění nabídky. Tím byl ukončen soudní spor zahájený v roce 2006,
ve kterém GARDE EPS a SOS žalovaly
SkyEurope pro klamavou reklamu. Tato
žaloba byla žalujícími nevládními organizacemi podána ve snaze zajistit českým
spotřebitelům transparentní trh v letecké dopravě. Stejný cíl v poslední době
sleduje také Evropská komise. Meglena
Kuneva, evropská komisařka pro spotřebitelské záležitosti, v roce 2007 zahájila
tzv. celoplošný zátah - koordinovanou
akci dozorových orgánů 15 členských
států Evropské unie, jejímž cílem bylo
vymýtit inzerci neúplných cen letenek
a další formy klamání spotřebitelů leteckými společnostmi. Česká republika se
této akce nezúčastnila.
Podrobnější informace k celoplošnému zátahu Evropské komise vůči klamavým praktikám leteckých společností na:
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/ a v tiskových zprávách
evropské komisařky Megleny Kunevy:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/
press/press_releases/071694_cs.htm
a http://ec.europa.eu/ceskarepublika
/press/press_releases/0808722_
cs.htm
Výsledkem těchto snah Evropské komise je nové nařízení Evropské unie,
které vstoupí v platnost ke konci letošního roku, které výslovně stanovuje, že
společnosti musí inzerovat konečné
ceny letenek.
Rekapitulace případu:
GARDE-EPS a SOS již v roce 2006
upozornily letecké přepravce a cestovní
agentury na nezákonnost inzerování neúplných cen letenek. Oslovené společnosti jejich argumentaci odmítly s tím,
že se jedná o běžnou praktiku. Česká
obchodní inspekce poté podněty GARDE-EPS a SOS zamítla. Z tohoto důvodu

se tyto nevládní organizace obrátily na
soud s žalobou proti praktikám společnosti SkyEurope, jejíž reklamní strategie
byla tehdy na inzerci neúplných cen postavena. SkyEurope do uzavření smíru
ve sporu hájila následující stanovisko:
1. Uvádění cen letenek bez povinných
poplatků není klamavou reklamou, ale
nadsázkou;
2. Tato praktika nemůže způsobit
újmu spotřebitelům ani konkurentům,
kteří uvádějí kompletní ceny;
3. Uvádění cen s poplatky je nemožné;
4. SkyEurope činí vše, aby usnadnila
spotřebitelům orientaci v cenách.
Městský soud v Praze nepřijal argumentaci společnosti SkyEurope, nicméně žalobu proti ní zamítl. Dle Městského soudu jednání žalované nemohlo
způsobit spotřebitelům ani soutěžitelům
žádnou újmu, když redukoval otázku
klamavé reklamy na to, zda se mohou
spotřebitelé dozvědět před uzavřením
smlouvy se SkyEurope konečnou cenu
letenky. Proti tomuto rozhodnutí podaly
GARDE-EPS a SOS v lednu 2008 odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
V únoru 2008 došlo ke změně postoje
společnosti SkyEurope, kdy dle vlastního vyjádření přestala inzerovat ceny letenek bez letištních a dalších poplatků.
GARDE-EPS a SOS se rozhodly ve sporu
pokračovat, zejména proto, že žalobci
chtěli mít závazek SkyEurope v podobě
závazného soudního rozhodnutí, což se
podařilo. Soudní smír, který byl uzavřen
během jednání před Vrchním soudem,
zavazuje společnost SkyEurope uvádět
ceny včetně všech daní, poplatků a přirážek, které jsou známy v době zveřejnění nabídky.
Kontakty:
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940
fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Tomáš Palla
palla@spotrebitele.info,
tel. 543 255 371
Ivana Picková, tisková mluvčí,
pickova@spotrebitele.info
tel. 604 956 114
Filip Gregor
Ekologický právní servis
(program GARDE), ﬁlip.gregor@eps.cz

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.)

www.eps.cz | www.responsibility.cz
tel. 545 575 229
mobil 775 154 083
fax 542 213 373
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů,
založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení
hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá
Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává
časopis SOS magazín a realizuje řadu
dalších aktivit, zaměřených na zlepšení
postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC
i celosvětové Consumers International.
Od roku 2003 je signatářem Etického
kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný
na adrese www.spotrebitele.info/kodex

Vaše názory...
Když jsem se dověděla, že se ve
Fryštáku uskuteční zábavný pořad „Láska brány otevírá“, zaradovala jsem se.
Operetní melodie jsem milovala, naše
starší generace je zbožňovala. Přijeli
k nám zpěváci, sólisté Moravskoslezského a Opavského divadla. Jsem špatně
chodící, s povděkem jsem uvítala nabídku pí D. Staňkové, že mne k ZD doveze.
Též těch 22 schodů jsem vyšlapala.
Jaké bylo mé překvapení, když byla
polovina sálu prázdná. Pozvali nás Klub důchodců a „Město Fryšták“. Marně jsme čekali, až pořad někdo zahájí
a umělce a nás přivítá. Nikdo. Po delší
době zahájil sám účinkující zpěvák nádhernou árií. Výborně jsme se bavili, nádherné písně, všem přítomným se velmi
pořad líbil, byli jsme spokojeni. Na konec všichni povstali. Jen nám bylo trapně, že účinkujícím nikdo nepoděkoval
a nepodal ani jednu kytičku.
Přesto nám oznámili, že mají další pořad. Všichni se dopředu těšíme, snad
nás přijde příště víc. A pořadatelé budou
vůči účinkujícím vstřícnější.
Jarmila Kaděrová, Penzion Fryšták
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O svaté Albíně, schovej se do síně
Tipy na vánoční dárek
• Rozhovory o matkách a mateřství
Kniha rozhovorů se zajímavými ženamimatkami o ženství a mateřství.
* Se studentkou Natálií Kocábovou, matkou čtyřletého Vincenta. * S Veronikou
Bartošovou, profesionální matkou v SOS
dětské vesničce. * S Jitkou Soukupovou,
feministkou s blízkým vztahem k přírodě.
* S Dariou Klimentovou, nejúspěšnější
českou baletkou. * S Taťánou le Moigne,
autorkou několika úspěšných deskových
her pro děti. * S Irenou Svatou, matkou
po transplantaci ledviny a slinivky břišní. *
Se Šárkou Kašpárkovou, mistryní světa. *
S Jitkou Ševčíkovou, matkou tragicky zemřelého syna. * S Ivetou Hrůzovou, modelkou. * S Erikou Stütz–Ebner, HIV pozitivní
matkou.
Některé ženy těhotenství přepadá nepřipravené, jiné na něj toužebně čekají mnoho let. Pro všechny je však dítě něčím,
co navždy změní jejich život. Vztah matky
a dítěte je tématem, které nebude nikdy
vyčerpáno.
• Vánoční inspirace
Advent býval dobou zklidnění, kterou provázely nejrůznější lidové zvyky a lidová tvořivost. I dnes můžeme předvánoční těšení prožít v duchu tradic, které obohatíme
o moderní trendy.
Výtvarnice Markéta Lukáčová nabízí třicet
námětů, které pomohou vyplnit dobu mezi
první adventní nedělí a koncem kalendářního roku. Provádí nás předvánoční i vánoční
dobou a nabízí inspiraci pro tvorbu originálních ozdob, dárků, dekorací i vánočních
dobrot. Autorka využila řadu výtvarných
technik, např. malbu na hedvábí, enkaustiku, ﬁlcování, korálkování, práci s kovem,
pletení z proutí.
Kniha je určena čtenářům se zájmem o výtvarné činnosti a ruční práce. Potěší všechny, kdo chtějí strávit předvánoční čas tvořivě a s radostí. Všechny techniky lze využít i
při tvoření pro jiné než vánoční příležitosti.
• Příběhy vánoční noci
Čtyřiadvacet poetických příběhů přivádí
čtenáře po různých cestách do Betléma
k jeskyni, ve které spí novorozený Ježíš
v náručí své matky. Setkáme se s betlémskou kometou, která se ptá na cestu
nočního ptáka, s volkem a oslíkem, kteří
jsou vytrženi ze své netečnosti a odvedeni,
aby zahřáli Jezulátko, jež se na ně směje,
s Pannou Marií posílající zprávu o narození
po betlémských žábách a mnoha dalšími
milými historkami. Příběhy se svou poetikou velmi podobají stylu salesiána Bruna
Ferrera.

Doba adventní a vánoční
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem
4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku,
který do té doby začínal Vánocemi.
Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12. Datum první
adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože
25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok
jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. („štědrý večer“ je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle
může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny,
i když má čtyři adventní neděle.
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - „roráty“,
sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází
z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli
de super...“ - „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží
věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to
víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace.
Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.

Co bylo
Na školení k nám přijeli všichni pracovníci diecézních center pro mládež
z celé republiky. Jejich témata: Katechetická průprava, základní diagnostika
psychických poruch, Panna Maria – inspirace pro pastoraci, umění dialogu
církve s mládeží, duchovní otcovství
a mateřství a dar celibátu, úloha laiků
v dnešní církvi a společnosti byla obsáhlá a někdy velmi hluboká. I přednášející
byli špičky ve svém oboru.
Poprvé byl u nás Kněžský den olomoucké arcidiecéze. Přijelo 70 kněží,

včetně otce arcibiskupa, z lektorů prof.
Pavel Ambros, doc. Michal Kaplánek,
doc. Aleš Opatrný a doc. Michal Altrichter.
Tradiční setkání rodin Starých pák,
které začalo ve Fryštáku předáním nového auta Kájovi, bylo letos v duchu procestujme celý svět. Přijelo 23 rodin! Je
to pěkné a živé setkávání.
V listopadu jsem udělali 7 kurzů OD
pro školy z Brna, ze Zlína, ze Štítné nad
Vláří a Vsetína.

Co bude
DUCHOVNÍ OBNOVA – ADVENT 2008
Odvaha k nemožnému
aneb: Jak odpovědět Gabrielovi?
Termín: 5. 12. – 7. 12. 2008
Vede: Mgr. Marek Jargus (nar. 1970)
kněz a psychoterapeut
Pastorační služba lidem s drogovým
problémem, ve vězení či v jinak obtížné
osobní a sociální situaci (deprese, syndrom týraného dítěte, děti alkoholiků)
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v rámci DOO (Ostrava), farář římskokatolické farnosti Ostrava - Radvanice
a
Mgr. Michaela R. Michalíková
(nar. 1979) Vedoucí Klubů Valdocco
a Maják v rámci Církevního střediska
volného času sv. Jana Boska v Havířově
(mladí lidé ulice ve věku 15-25 let)

VÁNOČNÍ TRHY
sobota 13. 12. 2008 • náměstí Míru Fryšták

• Expedice -273,15° C
Akce, na které zaručeně nebudeme potřebovat repelent, naopak se určitě budou hodit sněžnice. Čtyřdenní přechod
hor. Kam pojedeme? Záleží i na Vás!
Své tipy posílejte na adresu david@tlachac.net
Termín: 31. 12. 2008 – 4. 1. 2009
Počet lidí: 10
Vede: David Kozubík,
mobil: 724 646 705
UPOZORNĚNÍ
Dům Ignáce Stuchlého se uzavře
18. prosince večer a opět otevře 5.
ledna 2009 ráno.
Přejeme Vám krásně prožitý zbytek roku, hojnost milostí narozeného
Spasitele a děkujeme za podporu,
kterou nám projevujete.

Občanské sdružení
Klub důchodců Fryšták
Vás srdečně zve na

PŘEDSILVESTROVSKOU
ZÁBAVU,
která se koná
v pondělí 29. prosince 2008
v jídelně Penzionu ve Fryštáku
od 16,00 hodin.

Vážení občané.
Městský úřad ve Fryštáku Vás zve na 19. ročník tradičních Vánočních trhů,
které se konají v sobotu 13. prosince 2008 od 8 do 12 hodin na náměstí ve Fryštáku. Zde můžete navštívit stánky s perníčky, cukrovinkami, cukrovou vatou, domácím
medem, s výrobky ze včelího vosku a propolisu, valašskými frgály, domácí uzeninou,
svíčkami, knihami, hrníčky, adventními věnci, jmelím, dřevěnými i plyšovými hračkami, oděvy, šálami, čepicemi a jiným zbožím. Zveme Vás také do stánků s výrobky dětí
z našeho Hrádku, do stánku DISu, kde Vám nabídnou také občerstvení.
Vyzýváme i fryštácké občany, aby předvedli svůj um a dovednosti a nabídli zde
své výrobky (vlastní prodejní pult či stolek nutný).
Upozornění pro prodejce: prodejní místo je nutno telefonicky objednat na telefonu
577 911 051.
Upřednostňujeme sortiment tradičního vánočního zboží, zejména řemeslné a rukodělné výrobky typické pro Valašsko, dále občerstvení, pečivo, perníky, cukrovinky,
včelařské produkty, výrobce hraček a dekoračních předmětů, knih a jiného dárkového
zboží.
V kulturním programu vystoupí od 9.00 hodin folklórní soubory Prameny a Pramének, Fryštáček a dechová hudba Fryštácká Javořina. Mikuláš se svou družinou
a nadílkou pro nejmenší nás navštíví v 9 hodin a 30 minut.
IP
placená inzerce

SKLENÁŘSTVÍ ČERNÝ
Areál Valašského dřevoprůmyslu
Fryšták, Dolní Ves 40

PRACOVNÍ DOBA
Po-Čt 4,30 - 15,00 hod., po 15. hod. na telefonu
Pá 4,30-8,00 hod., práce v terénu
So 4,30-9,00 hod.

PROVÁDÍME VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE zasklívání, vrtání otvorů do skla, broušení skla, fazetování zrcadel, kalená skla,
bezpečnostní skla, ornamentní skla do kuchyňských dvířek, izolační skla.

Informace tel. 577 911 268, mob. 607 765 134 • E-mail: jiricerny55@atlas.cz
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Informace z oddílu kopané Tj Fryšták
Vyhodnocení výsledků našich mužstev v podzimní části sezóny 2008/2009

• Fryšták“A“, umístění - 6. místo,
21 bodů, skóre 32:26
Před zahájením sezóny dostalo mužstvo cíl - postoupit do vyšší soutěže.
Těsně před startem však vedení oddílu
neudrželo dva hráče základní sestavy
a do mužstva v průběhu podzimu nikdo
nepřišel. Mužstvu též nepřálo rozlosování soutěže, kdy na podzim hrálo venku
se silnými soupeři a ještě muselo hodně
cestovat. Podzim tak nebyl vůbec lehký
a mužstvo zklamalo jen ve Štítné a doma
s Rusavou. Proti minulým ročníkům má
horší bilanci zápasů doma, než bilanci
utkání venku. Obrovským problémem je
úzký kádr. Nejlepším střelcem mužstva
je Tomáš Křenek s 8 brankami.
Na první místo ztrácí mužstvo jen osm
bodů, což není nepřekonatelný problém
v jarní části.
• Fryšták“B“, umístění - 12. místo,
12 bodů, skóre 23:32
Rezervní tým na podzim herně i výsledkově zklamal.Tak jako v minulé sezóně je nejhorší v celé soutěži s bilancí
utkání venku a při utkáních doma mužstvo těžce hledá střelce.
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Hráči týmu navíc neplní ani nejdůležitější úkol rezervních mužstev, a to doplnění kádru „A“ mužstva, což je největším zklamáním průběhu podzimní části.
Nejlepším střelcem mužstva je Martin
Sušila se 6 brankami.
• Fryšták“C“, umístění - 13. místo,
8 bodů, skóre 18:34
Mužstvo vzniklo jako náhrada dorosteneckého týmu, protože chlapců tohoto
věku je v oddílu málo. Úkolem a cílem
bylo zapojit co nejvíce vlastních hráčů
mladších ročníků do soutěže a za pomoci starších hráčů mohou hoši IV. třídu
zvládnout a sbírat tak zkušenosti mezi
dospělými.
Výsledky nejsou ideální, mužstvo si vypracuje mnohdy stoprocentní šance, bohužel se špatným, zbrklým zakončením
a naopak velmi lacině inkasuje.
Nejlepším střelcem je Pavel Petráš se
7 brankami.
• Žáci, umístění - 6. místo, 18 bodů,
skóre 30:32
Výsledky mužstva jsou velmi milým
překvapením a po pravdě je nikdo před
sezónou nečekal.
Mužstvo příkladně bojuje a roste silná
parta. Příkladná je docházka na trénink,
která je v utkáních poznat. Mužstvu se
daří a jaro si může v klidném středu tabulky užít. Nejlepším střelcem je Martin
Gajdůšek s 12 brankami.
• Přípravka, umístění - 5. místo,
13 bodů, skóre 34:30
Mužstvo od svého založení nemělo nikdy tak špatný vstup do soutěže. Po pěti
kolech mělo jen bod. Poté však už do
konce podzimu jen vyhrávalo, předvádělo líbivou hru a dobré zakončení.
Je fantastické vidět na tréninku až 30
dětí ,v mužstvu máme dokonce tři dívky.
V dnešní době plné počítačů a jiných lákadel pro děti z toho máme obrovskou
radost. Mladí hráči, to je budoucnost
fryštácké kopané.
Nejlepším střelcem po podzimní části
je Radek Gregor s 12 brankami.
Vážení sportovní příznivci a sponzoři,
rodiče našich mladých nadějí - děkujeme Vám za přízeň v podzimní části soutěží, pomoc při dopravě na utkání, dary
a ﬁnanční pomoc.
Věříme, že výsledkově nevydařený
podzim Vás neodradí k návštěvě našeho
krásného stadionu a přijdete povzbudit
naše mužstva v jarních odvetách.
K blížícím se vánočním svátkům Vám
přejeme jejich klidné prožití v kruhu nejbližších, dětem spoustu dárků a do roku
2009 hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
JH

Otevření tenisových kurtů ve Fryštáku
Začátkem května na jedné ze svých pravidelných schůzí řešil výbor fotbalového
oddílu,
Fryštáku.
ddílu jak by měl v budoucnu vypadat sportovní areál na hřišti ve Fryštáku
Nápadů bylo vysloveno hned několik. Jedním z nich, bylo vybudování tenisových
kurtů. Oddíl požádal o státní dotaci na jejich výstavbu a velkou zásluhou starosty
pana Mgr. Lubomíra Doležela dotaci získal. Výbor začal ihned intenzivně pracovat.
Připravil dokumentaci, proběhlo výběrové řízení a další potřebné činnosti k zahájení
stavebních prací. Pak už se sen měnil ve skutečnost.
Výsledkem je vybudování dvou tenisových kurtů s umělým povrchem, které byly
první listopadovou sobotu slavnostně otevřeny.
Od jara občanům Fryštáku i okolí umožní toto sportoviště zdokonalovat se v tenisovém umění. V zimních měsících bude hřiště využito pro potřeby tréninků mládežnických mužstev kopané.
Srdečně děkujeme všem, kteří se na uskutečnění tohoto projektu podíleli.

Pozvánka na vánoční pořad

Vánoce, Vánoce přicházejí...,
který se uskuteční v neděli 14. prosince 2008
v 15.00 hodin v kinosále ve Fryštáku.
Účinkují soubory CM Prameny, DPS Pramének, Prameny II se svými sólisty.
Všichni účinkující, zvláště děti, zcela určitě navodí příjemnou předvánoční atmosféru
a nebude ani chybět milé překvapení.

Pořad se koná pod záštitou místostarosty města Fryštáku pana Radomíra Dupala.
Srdečně zveme širokou fryštáckou veřejnost na společné zpívání
krásných vánočních písní a koled.
Připravila pí uč. Vlasta Kunstová.
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Byli jsme při tom...
...slavnost k 90. výročí vzniku ČR
- svěcení nově vysazené lípy Svobody

Poděkování všem, kteří se zúčastnili pietního aktu k 90. výročí
vzniku samostatného státu, zejména Mgr. P. Nášelovi, PhDr. Č. Zapletalovi, L. Miklovi, Mgr. S. Knedlové, pí I. Plškové a školní kuchyni.
Mgr. L. Doležel, starosta

...procházka po Andrýskově stezce s výkladem M. Davidova – autora stezky (foto Jiří Horák)
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Matrika

=

Novinky 2009

PROSINEC 2008
JUBILANTI

Marie Švajdová
Alois Pavelka
Libuše Krajčová
Jaroslav Kubát
Ludmila Garguláková
Otakar Bařina
Jaromír Šafář
Alois Běhůnek
František Jurčík
Jan Szeifert
Josef Štěpán
Václav Kamenář
Vlastimil Svozil
Jindřiška Březíková

❂

70 let
60 let
65 let
95 let
75 let
60 let
75 let
70 let
65 let
70 let
80 let
60 let
80 let
65 let

NAROZENÍ

Karel Fuksa
Vít Dočkal
Veronika Čechová
Kristian Janík
Lucie Jašková
Laura Miklová
Jiří Venený
Hugo Mikl

✞ÚMRTÍ
Ladislav Dlabaja ve věku 79 let
P. Cyrill Juroška ve věku 87 let
Rudolf Nedbal ve věku 74 let

Vážení zákazníci,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru v naši společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v letošním roce a informoval Vás o nejdůležitějších novinkách,
které se chystají v roce 2009.
Jak jsme avizovali, v průběhu září a října proběhl telefonický průzkum spokojenosti našich zákazníků na Moravě. Operátorky oslovily více než tisíc zákazníků
z okresů Olomouc, Prostějov a Zlín a ptaly se jich na jejich názor a zkušenosti
s vodou. Zákazníci skupiny Veolia Voda v České republice jsou z 90,1 % spokojeni
s poskytovanými službami. Podobně se vyjadřují i o kvalitě dodávané pitné vody
nebo přístupu našich zaměstnanců. K potěšujícím zjištěním patří, že rok od roku
stoupá počet spotřebitelů, kteří pijí vodu z vodovodu. Za Vaši důvěru v náš produkt
– pitnou vodu – bych Vám tedy chtěl poděkovat především. Znalost dodavatele
a značky Veolia byla na Moravě oproti dřívějším letům horší, ale objektivně je tato
skutečnost dána změnou jména společnosti v letošním roce.
Zásadní důraz klademe na spokojenost zákazníků a jim poskytované služby.
Novinkou, která také vyplývá z přání Vás zákazníků je, že naše bezplatná linka
800 100 063 bude od nového roku fungovat 7 dní v týdnu. Lze na ní hlásit poruchy
vody či kanalizace, řešit změny v zákaznických otázkách či získat informace jako
nový zákazník. Dále na ní lze získat informace o vodě a platbách za ni.
Další novinkou, která Vás – zákazníky potěší, je nová tvář našich webových
stránek. Kromě nového vzhledu však web www.smv.cz nabízí aktuální pohled na
odstávky a kvalitu vody a hlavně přístup do zákaznických dat. Spotřebitel - po zadání evidenčního čísla odběratele (EVČO), které se nachází na každé naší faktuře
– tak můžete on-line prohlížet přehled svých faktur a jím provedených plateb faktur
a záloh.
Závěrem mi prosím dovolte, abych Vám jménem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – Vašeho dodavatele vodohospodářských služeb - popřál mnoho
zdraví, osobních úspěchů a spokojenosti do nového roku 2009.
Ing. Martin Bernard MBA
generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Město Fryšták děkuje
ﬁrmě ČSAD Vsetín, a. s.
za významnou spolupráci
při zajištění družebních vztahů
a kulturních aktivit města.

Fryštácké listy č. 1/2009 vyjdou
v druhém lednovém týdnu.
Děkujeme za pochopení.
RRFL
placená inzerce

Vánoční
prodej kaprů

❄

pondělí 22. 12. 10 – 18 hodin
úterý 23. 12. 8 – doprodej

❄

❄

„U LUPAČŮ“
Fryšták • Horní Ves • Ke Skalce

Pozvánka na

Vánoční koncert,
který se uskuteční
v pátek 26. prosince 2008 v 15 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku.

Účinkují soubory CM Prameny,
DPS Pramének, Prameny II se svými sólisty.
Zazní vánoční písně, koledy, recitace,
naše nové působivé písně a v závěru opět
pohladí píseň Tichá noc...

Koncert se koná pod záštitou
starosty města Fryštáku
pana Mgr. Lubomíra Doležela.
SRDEČNĚ JSTE VŠICHNI ZVÁNI!
Připravila pí. Vlasta Kunstová.
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Odpovědná redaktorka Ivana Plšková. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

