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Pozvánka na koncert

Vážení spoluobčané!
Ve chvíli, kdy pročítáte tyto řádky Fryštáckých listů, tedy výtisk opatřený datací
leden 2009, již uběhlo několik dnů nového roku; neopakovatelné kouzlo a odkaz
těch posledních Vánoc v nás ještě doznívají stejně intenzivně jako silvestrovské
veselice.
Dovolte mi tedy, abych Vás na prahu nového roku 2009 jménem zastupitelstva i
jménem svým srdečně pozdravil.
Rád bych Vám popřál, aby nám všem, a to nejen občanům města, ale i těm, na
kterých nám záleží, avšak z nejrůznějších důvodů žijí „mimo naše společenství“,
atmosféra jedinečného času, kdy se umíme neopakovatelně těšit i z maličkostí a je
nám dobře z toho, že většina lidí okolo nás, naše rodina, přátelé, vzdálenější známí
či sousedé mají k sobě o něco blíž než kdy jindy, vydržela co nejdéle.
I letos se nás – bohužel – zmocnil ten „tradiční“ pocit, že i tyto Vánoce byly jakési
krátké, jako kdyby to snad byl jen prodloužený víkend, během kterého jsme se snažili
zapomenout na každodenní problémy, staré spory, zahnat všechno zlé a nenávist,
abychom do nastupujícího dvanáctiměsíčního období vstoupili s čistým štítem…
Byl to sváteční čas, kdy jsme společně usilovali o to, abychom pojmům jako štěstí,
rodinná pohoda, láska a lidská sounáležitost vtiskli velmi konkrétní podobu.
Konečně – sami jste se, a já jsem za to velmi rád, o tom mohli nejednou přesvědčit – hned několikrát během adventní a vánoční doby jsme se setkávali na
koncertech či jiných kulturních akcích a bohoslužbách, kdy jsme chápali, jak krásný
dárek si můžeme dát prostřednictvím upřímného úsměvu, vlídného slova a pevného
bezelstného stisku rukou…
dokončení na str. 2

Městský úřad Fryšták, ZUŠ Morava
a fryštácká farnost Vás zvou na Tříkrálový koncert, který se uskuteční
v neděli 11. ledna 2009 od 16 hodin
v chrámu svatého Mikuláše ve Fryštáku. V programu, ve kterém zazní vánoční melodie, se představí Fryštácká
Javořina se svými sólisty a dechová
hudba Maguranka z Kanianky.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 21/2008/V ze dne 24. listopadu 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí žádost Mgr. Z.
Vlčkové, ředitelky Hrádku – Domova pro
osoby se zdravotním postižením, p. o.,
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, o poskytnutí dotace na realizaci opravy původní fasády (fresky).
• RMF bere na vědomí nabídku společnosti Deredes, s. r. o., Czech republic,
ve věci organizace volných besed se
spoluobčany řešícími problémy s dluhy.
dokončení ze str. 1

Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že takovéto dárky
jsme si schopni předávat nejen o Vánocích, ale – při troše dobré vůle – i po celý
rok. Domnívám se totiž, že když v nadcházejícím roce jimi společně nebudeme šetřit, dospějeme ke kýženému cíli
– k takové občanské sounáležitosti, která je zárukou zdravého kulturního, společenského, duchovního a ekonomického
rozvoje nejen našeho města.
Přeji Vám tedy, vážení spoluobčané,
hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody, jakož i hodně trpělivosti při zdolávání
překážek a problémů, které – bohužel –
taktéž každého z nás občas potkají. To
pak ať nám nikdy nechybí lidskost, tolerance, vzájemná pomoc a porozumění.
Šťastný a veselý, osobními i profesními úspěchy naplněný rok 2009!
Současně rád plním milou povinnost
a tlumočím Vám novoroční přání pánů
starostů z družebních slovenských obcí
Muráně a Kanianky.

Mgr. Lubomír Doležel,
starosta města

2

• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 018/08/SS mezi MF a fou SATTURN
Holešov, spol. s r. o., Dlažánky 305,
769 01 Holešov, IČO 469 00 250, DIČ
CZ469 00 250, zast. Ing. Jaromírem
Tomšů, jednatelem, za účelem údržby,
servisu a revize „Informačního varovacího a vyrozumívacího systému obyvatel
města Fryštáku“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF s odkazem na ust. § 85 písm.
b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru Fondu
pro opuštěné a handicapované děti
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF nereﬂektuje na žádost pí J. Svačinové o prodloužení doby nájmu v bytovém domě Souhrady 386, a to z důvodu
nesouladu této žádosti s ust. čl. č. 3
bodu č. 2 IS MF č. 05/2005 - dokumentu Pravidla pro poskytování bydlení v
nájemních bytech a domech v majetku
města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1 k
dohodě o pracovní činnosti mezi MF a p.
F. Zapletalem, Fryšták, kterým se mění
doba výkonu činnosti, a to na dobu určitou od 01. 10. 2008 do 31. 05. 2009,
za účelem výkonu funkce obsluhy plynových kotlů, přičemž ostatní ujednání
smlouvy zůstávají beze změny a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro občanské záležitosti při
Radě města Fryštáku č. j. KPOZ 5/2008
ze dne 23. 10. 2008 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí ústně sdělené
stanovisko Tělovýchovné jednoty Fryšták
(sokolovna) k zajištění provozu objektu
sokolovny v návaznosti na nárůst cen
energií, bere na vědomí sdělení této
organizace ve věci jednání o možnosti
bezúplatného převodu objektu sokolovny do majetku města a doporučuje
ZMF schválit zahájení jednání o této
transakci.
• RMF bere na vědomí nabídku Zemědělského družstva vlastníků Fryšták na
případnou směnu objektu mechanizační haly za městské pozemky o výměře
655.087 m² a ukládá Ing. J. Košákovi
projednat tento návrh ve stavební komisi.
• RMF ruší své usnesení č. U R
15/2008/V/21 ze dne 06. 08. 2008 .
• RMF bere na vědomí vyjádření OSMM
vč. právního výkladu stávajícího platného smluvního vztahu ve věci pronájmu

objektu obchodu Vítová a v souladu s
usn. RMF č. U R 19/2008/V/4 ze dne
20. 10. 2008 a v návaznosti na čl. III
odst. 5 smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 12. 09. 2007 schvaluje
jednostranné zvýšení ceny nájmu v celkové výši 540,- Kč/m²/rok se splatností
v termínu do 15. 12. 2008 v rámci jedné splátky.
• RMF bere na vědomí výsledky šetření
Policie ČR ve věci narušování sousedských vztahů ze strany neoprávněných
osob navštěvujících nemovitosti po p.
Barboříkovi na ul. Hornoveská.
• RMF schvaluje ukončení platnosti nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem
Fryšták a pí E. Březíkovou, Fryšták, ve
věci pronájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního střediska Fryšták dne
20. 11. 2007, a ukládá starostovi podpis dohody o ukončení platnosti smlouvy ke dni 25. 11. 2008.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, s odkazem na ust. § 102 odst. 2 písm. f) téhož zákona, s platností k 01. 01. 2009
schvaluje navýšení počtu zaměstnanců
v organizační složce města Městská
knihovna Fryšták nově na dva (vedoucí
a knihovník) a schvaluje tím úpravu organizační struktury města Fryštáku.
• RMF s platností k 01. 01. 2009 schvaluje přijetí do zaměstnaneckého poměru
nového zaměstnance do kategorie „zaměstnanců převážně manuálně pracujících“, a to pro výkon funkce elektrikáře
a dalších obslužných činností (náhrada
za odcházející pracovní sílu).
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni
25. 11. 2008 zveřejnění záměru výpůjčky měst. poz. p. č. 395/2 a 396, oba k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
manž. Doležalovým, Fryšták, a uzavřít s
nimi smlouvu o výpůjčce na předmětné
pozemky na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
• RMF schvaluje realizaci opravy oplocení měst. pozemků p. č. 340, 339 a
341/1, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně
zajistit.
• RMF souhlasí s udělením licence na
veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 950104 Jeseník –
Olomouc – Zlín, o kterou požádala právnická osoba, podnikající pod obchodní
ﬁrmou Veolia Transport Morava a. s.,
se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00
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Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 258 27
405, a to z důvodu, že tato linka provozuje zastávku v městě Fryšták.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru (oproti předložené faktuře) ZO
ČSOP Ekocentrum čtyřlístek, Soudní
1, 762 57 Zlín, IČO 44117477, zast.
M. Davidovem, za účelem realizace
přednášky „Velké šelmy“ dne 12. 12.
2008.
• RMF schvaluje výpůjčku objektu městského kina Ekocentru Čtyřlístek Zlín

pro potřeby konání neziskové akce –
přednášky „Velké šelmy“ dne 12. 12.
2008.
• RMF nereﬂektuje na žádost Mlékárny Kunín, a. s., Kunín 291, 742 53, IČ
45192294, zast. Ing. Z. Gebauerem, ve
věci prominutí úhrady nákladů na elektrickou energii na prodejní automat na
mléčné výrobky na základních školách.
• RMF zveřejňuje záměr uzavření
dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č.
50/713/03/4O, kterým se mění ceník

poskytovaných služeb ve věci nakládání
s komunálním odpadem ve smyslu předloženého návrhu.
• RMF v souladu s ust. § 85 písm. b)
schvaluje poskytnutí peněžitého daru pí
PhDr. D. Krčmové, Fryšták, za účelem
krytí nákladů spojených s vybavením a
zajištěním projektu „Motoráček“ v rámci
aktivit Klubu maminek Fryšták, schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 22/2008/V ze dne 12. prosince 2008 (Výběr)
• RMF v souladu s ust. čl. č. VI bod
č. 12 a 13 a ust. čl. X bod 2 Zřizovací
listiny ZŠF, p. o., okres Zlín, schvaluje
udělení souhlasu pro Mgr. L. Sovadinu
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
nájmu nebytových prostor Sokolovny,
uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou
Fryšták, a Základní školou Fryšták, dne
02. 01. 2003, kterým se mění bod Cena
nájmu tak, že s platností od 01. 01.
2009 činí úhrada služeb spojených s
užíváním prostor na celkovou částku ve
výši 120.000,- Kč ročně v pravidelných
měsíčních platbách ve výši 10.000,- Kč
splatných vždy první týden daného měsíce, přičemž ostatní ujednání smlouvy
zůstávají beze změny.
• RMF v souladu s ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši
20.000,- Kč Tělovýchovné jednotě
Fryšták, a schvaluje tím úhradu faktury
č. 20080100 ve výši 20.000,- Kč, a to
z důvodů zvýšených nákladů na energie
v rámci sjednaného nájmu objektu sokolovny pro cvičení žáků ZŠF.
• RMF bere na vědomí podnět TJ Fryšták
k zahájení jednání o možnosti předání
sokolovny městu Fryšták a doporučuje
ZMF schválit zahájení jednání o realizaci
této transakce.
• RMF bere na vědomí oznámení Moravské vodárenské, a. s., Tovární 41, 772
11 Olomouc, o změně ceny vodného
a stočného pro rok 2009, a to tak, že
cena stočného činí 29,38 Kč vč. DPH a
cena vodného činí 33,59 Kč vč. DPH.
• RMF bere na vědomí informaci místostarosty o jednání stavební komise při
Radě města Fryštáku.
• RMF schvaluje objednání produktů
„iRating + KOMPAS muni“ u společnosti
Czech Credit Bureau, a. s., Na Příkopě
21, 117 19 Praha 1, a schvaluje úhradu
částky 5.000,- Kč + DPH.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-

ní zřízení), v platném znění, schvaluje
ke dni 12. 12. 2008 zveřejnění záměru
pronajmout nebytové prostory v I. patře
Zdravotního střediska č. p. 5, ulice Komenského, Fryšták, o celkové podlahové
ploše 34 m2, od 01. 01. 2009 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly matriční agendy u Městského úřadu Fryšták bez připomínek.
• RMF bere na vědomí nabídku pí L.
Ščotkové, a doporučuje ZMF odkoupit
za cenu administrativní stanovenou znaleckým posudkem č. 4235/145/2008
ze dne 01. 09. 2008.
• RMF souhlasí se zvýšením příspěvku
pro společnost Veolia Transport Morava, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
na zajištění dopravní obslužnosti města
Fryštáku v roce 2009 a schvaluje úhradu částky ve výši 13.500,- Kč vč. DPH
po podpisu příslušné smlouvy.
• RMF nereﬂektuje na možnost zapojení
města do projektu veřejné služby.
• RMF v návaznosti na usnesení Rady
města Fryštáku č. R 21/2008/V/21
ze dne 24. 11. 2008 schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č.
50/713/03/4O, kterým se mění ceník
poskytovaných služeb ve věci nakládání
s komunálním odpadem ve smyslu předloženého návrhu – viz příloha tohoto
zápisu - a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit
s platností od 01. 01. 2009 valorizaci
cen nájmu ve věci pronájmu městských
nebytových prostor, a to s odkazem na
tzv. inﬂační doložku příslušných platných smluv uzavřených mezi městem a
nájemci nebytových prostor.
• RMF schvaluje uzavření dodatku - přílohy č. 1 ke Smlouvě o odběru obalových a dalších druhů odpadů mezi MF a
Sběrnými surovinami Uherské Hradiště,
kterým se nově stanovují ceny u ujed-

naných druhů odpadu za jejich umístění, svoz a likvidaci nebo převzetí takto:
plastový zvon 2,7 m³ (sklo barevné)
– 132,- Kč bez DPH/ks/svoz, plastový
zvon 1,5 m³ (sklo barevné) – 110,- Kč
bez DPH/ks/svoz, plech. kontejner 1,1
m³ (sklo bílé) – 110,- Kč bez DPH/ks/
svoz, plastový zvon 1,5 m³ (sklo bílé)
– 110,- Kč bez DPH/ks/svoz, plechová
vana 2,0 m³ (sklo bílé) – 165,- Kč bez
DPH/ks/svoz a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje v návaznosti na své
usnesení RMF č. U R 21/2008/V/15
ze dne 24.11.2008 výpůjčku městských
pozemků p.č. 395/2 – ostatní plocha,
o výměře 124 m², a pozemek p. č. 396
– zahrada, o výměře 531 m2, oba k.ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli manželům Doležalovým, Fryšták,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
na dobu neurčitou od 15. 12. 2008 s
tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF s odkazem na ust. čl. č. IV bod 4
platné smlouvy o výpůjčce měst. pozemku p. č. 831 k. ú. i obec Fryšták, uzavřené dne 17. 01. 2007 mezi městem
Fryšták a p. I. Jadrníčkem, neuděluje
souhlas s umístěním reklamního zařízení na tomto pozemku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo č. 1208 Mezi MF a Ing. Jiřím Matúšem, Tyršova ul. č. 918, 763 02 Zlín
– Malenovice, IČO 12221481, ve věci
zabezpečení PD pro stavební povolení na stavbu ZTV Fryšták – lokalita za
mateřskou školou, střed města, dále ve
věci zabezpečení PD pro stavební povolení na stavbu Oprava místní komunikace Vítová – Skalka u Fryštáku v celkové
smluvní ceně a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 12/2008/V ze dne 15. prosince 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 14. 12. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 14. 12. 2008 bez připomínek.
• ZMF schvaluje Rozpočtové opatření
města Fryštáku č. 20/2008 – Přijetí dotace na ﬁnancování výstavby Kanalizace
Vítová ve výši 758.000,- Kč ze zdrojů
MZe ČR.
• ZMF schvaluje Rozpočtové opatření
města Fryštáku č. 21/2008 – Úprava
rozpočtu ve výši 2.479.500,- Kč - viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje do data schválení rozpočtu města Fryštáku na rok 2009 ve
smyslu ust. § 13 zákona č. 250/2000
Sb, rozpočtová pravidla územních rozpočtů, v platném znění, pro zajištění
hospodárného nakládání s ﬁnančními
prostředky města Fryštáku v počátečních měsících roku 2009 rozpočtové
provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové měsíční výdaje města
Fryštáku mohou odpovídat maximálně
skutečnosti 1/12 celkových daňových a
nedaňových příjmů a dotací (mimo kapitálových) roku 2008.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. u) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje udělení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
člena výborů – viz příloha č. 2 tohoto
zápisu.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a s odkazem
na ust. § 102 odst. 3 téhož zákona si
vyhrazuje rozhodování o poskytnutí peněžitého daru ve smyslu ust. § 85 písm.
b) zákona o obcích, a to pouze pro účely odměňování fyzických osob za výkon
funkce člena komise.
• ZMF schvaluje udělení peněžitých
darů, poskytovaných fyzickým osobám ,
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena komise – viz příloha č.
3 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje s platností k 31. 12.
2008 vystoupení ze svazku obcí Sdružení měst a obcí východní Moravy a ukládá
starostovi v souladu s ust. čl. č. III. bod
č. 6 Stanov Sdružení podat příslušnou
písemnou výpověď Správnímu výboru tohoto sdružení.
• ZMF schvaluje s platností od 01. 01.
2009 ceník poskytovaných služeb ve
věci nakládání s komunálním odpadem
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pro podnikatelské subjekty v následující
výši:
-svoz popelnice 110 l 1x za 1 týden
– 2 150,- Kč
- svoz popelnice 110 l 1x za 2 týdny
1 600,- Kč
- svoz popelnice 240 l 1x za 1 týden
4 300,- Kč
- svoz popelnice 240 l 1x za 2 týdny
3 200,- Kč
- svoz velkoobjemového kontejneru
1x za týden
18.000,- Kč
- svoz velkoobjemového kontejneru
1x za 2 týdny
10.000,- Kč.
• ZMF schvaluje rozpočet Mikroregionu
Lukovské podhradí na rok 2009 jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy i výdaji ve výši 41.400,- Kč.
• ZMF schvaluje rozpočet Regionu Zlínsko na rok 2009 jako deﬁcitní – schodkový - s předpokládanými příjmy ve výši
749.000,- Kč a výdaji ve výši 864.000,Kč s tím, žeschodek bude kryt z předpokládaného zůstatku ﬁnančních prostředků z let minulých.
• ZMF v návaznosti na své usnesení
č. U Z 11/2008/V/8a.b) ze dne 12.
11. 2008 schvaluje prodej části měst.
poz. p. č. 395/2 (nově oddělen poz. p.
č. 395/3) o výměře 46 m2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům
Doležalovým, Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým posudkem s podmínkou
úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí žadatelem a
schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi
MF a manželi Doležalovými, na prodej
nově odděleného měst. pozemku p. č.
395/3 – zast. plocha o výměře 46 m2,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu znaleckého posudku a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní
smlouvy.
• ZMF schvaluje záměr vykoupit nově
oddělený pozemek p. č. 853/5 – ostatní
plocha, o výměře 42 m² (oddělen z p. č.
PK 1342/6), k. ú. Lukoveček, obec Lukoveček, od vlastníků pí D. Bellantové,
Zlín, a p. H. Papežíka, Praha a ukládá
Ing. M. Kasalovi projednat návrh ceny a
příslušné smlouvy do 17. ledna 2009.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
U Z 11/2008/V/12g) ze dne 12. 11.
2008 schvaluje uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k části měst.
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 mezi MF a fou E.ON Distribuce, a.

s., České Budějovice a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
• ZMF bere na vědomí nabídku Zemědělského družstva vlastníků Fryšták
ve věci možné směny pozemků s tím,
že nesouhlasí s předloženým návrhem
představenstva a pověřuje místostarostu a Ing. M. Kasalu jednat o stanovení
ceny směňované půdy ve výši 30,- Kč/
m² bez rozdílu katastru v termínu do 15.
01. 2009.
• ZMF schvaluje záměr převzetí objektu sokolovny ve vlastnictví Tělovýchovné
jednoty Fryšták, Komenského 67, 763
16 Fryšták, IČ 44117400, zast. Jakubem Urbánkem, předsedou, a pověřuje
starostu jednat se zástupci o této transakci.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s
odkazem na ust. § 23 odst. 1 písm. a)
a ust. § 24 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a s odkazem na
zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v
platném znění, schvaluje ke dni 01. 01.
2009 Zřizovací listinu Městské knihovny
ve Fryštáku.
• ZMF schvaluje záměr zřídit speciální třídu logopedickou v rámci školního
vzdělávacíhoprogramu Základní školy
Fryšták a ukládá ředitelům městských
školských zařízení Mgr. L. Sovadinovi
a Bc. M. Ševelové neprodleně připravit
podklady za účelem podání žádosti o
zřízení této třídy.
• ZMF bere na vědomí nabídku pí L.
Ščotkové, Ostrava na prodej id. 2/3
pozemků p. č. 162/1, 161/2 a 159/2,
vše k. ú. Vítová, obec Fryšták, a odkládá rozhodnutí do doby doručení nového
stanoviska žadatelky k této záležitosti.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF bez připomínek.
• ZMF pověřuje Ing. J. Dofka jednáním
se zástupci Obvodního oddělení Policie
ČR ve Fryštáku ve věci odstranění nešvaru stání automobilů na místních komunikacích.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání
ve věci RK R49, stavba Hulín – Fryšták,
č. j. 2680/08 ze dne 01. 12. 2008, za
účelem dořešení problematiky výkupu
pozemků ZDV Fryšták a výkupu dosud
nevypořádaných pozemků ve vlastnictví
R. Slováčka, R. Langerové, manž. Večeřových, J. a J. Šantavých a Ing. J. Ko-
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nečného.
• ZMF bere na vědomí žádost p. J. Šantavého, Otrokovice, o odkup domu č.
p. 68 a pozemku p. č. 932/47, k. ú.
Dolní Ves, ob. Fryšták, a jeho žádost o
umístění jeho matky v Penzionu Fryšták
s tím, že ZMF nereﬂektuje na žádost o
umístění pí J. Šantavé do Penzionu –
Domova s chráněným bydlením Fryšták,
a současně ukládá místostarostovi informovat žadatele o nutnosti předložení
aktuálního znaleckého posudku ve věci
stanovení ceny nabízené nemovitosti.
• ZMF bere na vědomí dílčí zprávu o provedené inventarizaci majetku města ke
dni 30. 11. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace Ing.
J. Košáka o výsledcích jednání Stavební
komise při RMF a ukládá:
a) Ing. M. Kasalovi jednat o záměru
města zpracovat projektovou dokumentaci za účelem zřízení parkovacích
míst na městském pozemku p. č. 249
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
příp. na poz. p. č. 251 k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, ob. Fryšták, s podmínkou realizace akce na náklady obyvatel bytových
domů.
b) Ing. M. Kasalovi zajistit písemné sta-

novisko (předběžný souhlas) majitelů
pozemků p. č. 383/4 k. ú. Horní Ves
u Fryšták, ob. Fryšták, ost. plocha, o
vým. 805 m², k vytýčení hranice pozemků a možného zřízení přístupu k měst.
pozemku p. č. 394, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, ob. Fryšták.
• ZMF po ověření souladu ve smyslu s
ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 13
ÚPN SÚ Fryšták, lokalita z13 Pod Přehradou, obsahující změnu plochy travní
porosty na plochu s obytnou zástavbou
RD (1 až 2 RD), není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, vydává ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst.
4 stavebního zákona, v souladu s ust.
§§ 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., ust. § 13, a přílohy č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně pláno-

vací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, Opatření
obecné povahy č. 03/2008 - změna
č. 13 územního plánu sídelního útvaru
Fryšták, lokalita z13, obsahující změnu
plochy trvalé travní porosty na plochu s
obytnou zástavbou RD (1 až 2 RD).
• ZMF bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva pí Mgr. Marcely Klapilové ke dni 15. 12. 2008.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, s odkazem na nařízení vlády NV ČR 37/2003
Sb., v platném znění, schvaluje odměnu
Mgr. M. Klapilové za výkon funkce zastupitele.
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Komunální odpad 2009
V roce 2009 dochází k podstatné změně v placení odpadů.
Od tohoto roku se zavádí nepovinný systém bezhotovostních
plateb za komunální odpad, který má ulehčit systém úhrady
za odpad. Každému plátci bude prostřednictvím České pošty,
s.p. v průběhu měsíce ledna doručena složenka s předvyplněnými údaji. Pokud budou údaje odpovídat skutečnosti, má
plátce v zásadě tři možnosti úhrady:
a) platba v hotovosti v pobočce České spořitelny ve Fryštáku na odpadový účet města (bez poplatku)
b) platba na základě obdržené složenky přes poštu,
c) bezhotovostní platba na účet 1404941389/0800

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, j e-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,
zaplatí adekvátní část poplatku.

Při preferenci varianty c) sehraje důležitou roli na složence
uvedený předvyplněný variabilní symbol, který městu umožní
jednoznačně platbu identiﬁkovat. Proto je nutné jej při bezhotovostní platbě vyplnit, aby nevznikaly pochybnosti o plátci.
Platby za převod peněžních prostředků z bankovního účtu
na účet se řídí aktuálními ceníky domovských peněžních ústavů, u kterých má daný plátce účet zřízen.

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).

V případě, že skutečnost bude odlišná od zaslaného předpisu, musí se občan dostavit ma MěÚ Fryšták k Ing. V. Doleželové, dveře č. 110, kde bude provedena změna předpisu
podle skutečnosti na základě patřičného dokladu. Další postup zůstane stejný jako v předchozím případě.

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.
Vzhledem k tomu, že je umožněna platba bezhotovostně,
nebudou vydávány známky na popelnice. V prvních týdnech
bude zajištěno odstranění odpadu z veškerých popelnic. Aby
však nedocházelo ke zneužití systému, bude po ukončení
splatnosti poplatku (tj. po 31. 3. 2009) využívána zákonná
možnost daná § 11 z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.

Výše poplatku na osobu v roce 2009 činí 485,- Kč.
Osvobození a úlevy jsou speciﬁkovány v Čl. V Osvobození
a úlevy Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008.
1. Od poplatku se osvobozují:
a) osoby trvale pobývající v zahraničí nebo na území ČR

Ing. Vladimíra Doleželová
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SMĚR MURÁŇ
Investiční akce

VODOVOD FRYŠTÁK
Vážení spoluobčané, rádi bychom
Vás informovali o realizaci a úspěšném ukončení investiční akce Vododod
Fryšták - ulice Dolnoveská, Korábová
a Holešovská.
Tato investiční akce byla dlouhodobě připravována z důvodu stálého
poklesu hladiny podzemních vod v našem regionu a s ním postupující zhoršování kvality vod jímaných v našich
studnách.
Vzhledem k ﬁnanční náročnosti
této investice Město Fryšták požádalo o dotaci Zlínský kraj a Ministerstvo
zemědělství, odbor vodovodů a kanalizací.
U obou těchto institucí jsme byli
úspěšní – Zlínský kraj přispěl na realizaci vodovodních řadů na ulici Dolnoveská, Korábová a Holešovská částkou
940.000,- Kč, Ministerstvo zemědělství poskytlo 4.280.000,- Kč.
Dodavatelem, vzešlým z výběrového řízení se stala ﬁrma IMOS Zlín, s.r.o,
Tečovice 353, která se stavebních prací zhostila na výbornou. Celkové stavební náklady na realizaci vodovodních
řadů byly ve výši 10.004.936,- Kč.
Stavebně byly vodovody ukončeny
kolaudacemi – v měsíci říjnu byly zkolaudovány vodovodní řady Dolnoveská
a Korábová, v prosinci pak proběhla
kolaudace vodovodu na ulici Holešovská.
Ing. Miloslav Kasala,
vedoucí OSMM
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Je pátek 28. listopadu a z Fryštáku vyrážejí směrem ke slovenské hranici tři
auta - cílem jejich cesty je Muráň. Posádky mají před sebou více jak 300 kilometrů
dlouhou cestu na jejímž konci nás čekají přátelé z družební obce.
Někteří do Muráně jedou už poněkoKdo nezažil neuvěří…A to ještě zdaleka
likáté – jiní (třeba já), mají dnes preminení dnešnímu večeru konec.
éru.
Sotva se ubytujeme, už je u penzionu
Radnici reprezentují starosta Lubomír
přistavený autobus a my vyrážíme na
Doležel s manželkou, zastupitelé Radek
nedalekou „Prednu horu“ – je tam úžasDupal, Standa Velikovský, Radek Vyskup
ný relaxační areál s bazény se saunou
a jeho paní, Pavel Nášel a nově jmenoa vířivkami. Po náročné cestě hotový
vaný „emisar“ družebních styků Franta
balzám na tělo i duši. Po návratu dlouho
Páleníček. Za školu se na Slovensko
do noci diskutujeme a připravujeme zíttentokrát vypravily manželské páry Galířejší zabíjačku.
kových a Uhříkových. Cesta rychle ubíhá
V sobotu, hned po ránu, někteří z nás
a my se zanedlouho kocháme pohledy
vyrážejí na dvůr obecního úřadu (zatopiť
na zasněžené hřebeny Malé Fatry, Rohápod kotlom a připravit sviňu). K pravé
čů a Vysokých Tater. Počasí nám přeje
zabíjačkové idyle už schází jenom vče– je totiž krásný slunečný den s oblohou
rejší počasí. Od noci totiž docela husjak vymalovanou. Než se stačíme vzpatě sněží (spíš sněžoprší). Vydáváme se
matovat, zastavuje naše auto na hřebena dvůr k Paľovi (Vrabcovi), kde čuníka
ni Nízkých Tater – na Čertovici.
píchneme, naložíme na přívěs a vezeme
Tady už panuje opravdu regulerní zima
ho zpátky na obecní úřad. Slovenská
– skoro půl metru sněhu a vleky v prozabíjačka je hodně podobná jako u nás
vozu. Na telefonu je starosta Roman
– spousta lidí, spousta jídla, spousta
Goldschmidt - „…kde ste už na vás čapálenky…vždyť to znáte….
káme?“. Domlouváme se na srazu v neV čem se ovšem liší je opracování zadávno otevřené kolibě „Zbojska“ koubitého prasátka. Chlapi vytahují z pytlů
sek za Breznem. A za chvilku už sedíme
připravenou slámu a čuníka do ní doslov příjemně vytopené salaši u „baraninva zabalí. Potom někdo škrtne sirkou
ky“ a pálenky - no prostě báseň. Dozvía prase je hned v jednom plameni. Ne
dáme se, že zrovna včera střelil nějaký
nemyslete si, že ho pečou vcelku na slá„Rakušák“ v Muráni medvěda a pokud
mě.
ho chceme videť ( ne Rakušáka – Míšu)
To mu jenom pomáhají od štětin,
musíme si pospíšit.
a taky má prý potom slaninka tu správUž za tmy dojíždíme do Muráně a naše
nou pikantní příchuť. Všechno běží jako
první cesta vede na Lesní správu.
na drátku – zkušený řezník prase porJe to zvláštní pocit představit si, že
cuje, maso zvolna chládne a chystá
tenhle chlupáč ještě před několika hose „slaninka na udenie“. A také první
dinami pobíhal po Muránske planině.
ochutnávka – skvělá „pečeň“ s čerstvě
A pak už hurá do školní jídelny, kde na
upečeným chlebem. Samozřejmě nechynás čekají slovenští přátelé a skvěle
bí něco ostřejšího pod zub (tentokrát je
připravené pohoštění ( a opět pálenka).
to hruškovica). Na stole je další chod
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Družba:
Fryšták verzus Muráň

– vyhlášené muráňské buchty….oči by
chtěly, ale už to opravdu nejde.
A proto raději vyrážíme na malou procházku po okolí. Na čerstvém vzduchu
nám před obědem alespoň trochu vytráví. Krátce po poledni se školní jídelna
zaplní – přijel totiž autobus s muzikanty.
Fryštácká Javořina si tentokrát pozvala
posily – přátele ze slovenské Kanianky
(u Bojnice).
Odpoledne rychle ubíhá a kapely zkouší na podvečerní Adventní koncert.
V 17 hodin se muráňský kostel rozzáří
a před oltář nastupuje místní sbor.
Zazní úvodní slova starostů – Muráně
a Fryštáku, a pak už všichni poslouchají velebné tóny duchovní hudby. Přiznávám, že někteří z nás měli při vystoupení
„Muránčanů“ slzy na krajíčku. Program
pokračuje vystoupením Fryštácké Javořiny – další deﬁlé výborných výkonů zpěváků, sólistů i ostatních muzikantů….
Kostelem se teď rozléhají tóny trubek,
baskřídlovek, pozounů…to vše v harmonickém souladu – nikdy bych nevěřil, že
mě osloví dechovka.
A to jsem ještě neslyšel, jak hrají
„chalani“ z Maguranky. Ti si pro dnešek
připravili světové melodie v úpravě pro
dechový orchestr. Jejich mladé zpěvačky
jsou opravdu výborné. Koncert pomalu
vrcholí a zaplněný muráňský kostel tleská mladým hudebníkům. Je vidět a hlavně slyšet, že program se velice líbil.
Na závěr ještě slova rozloučení muránského starosty a už všichni spěchají
do školní jídelny.
Tady je totiž připravena slavnostní
zabijačková hostina – klobásky, jaterničky, hurka (slovenská jelita a k tomu
ještě „kapurkova“. Tak říkají na Muráni
poslední štamprli (ale moc tomu nevěřte, ono těch posledních může být i
několik…). Byly to krásné dva dny a my

jsme bohatší o spoustu zážitků s našimi slovenskými přáteli. Domlouváme
další termín setkání – 11. ledna 2009
ve Fryštáku. To by měla být v našem farním kostele repríza tohoto úspěšného
koncertu. A protože je před námi ještě
hodně dlouhá cesta domů začínáme se
zvedat a balit.
Poslední stisky rukou a objetí – tak
ještě jednou moc díky za všechno. A já
už vím, že příště rád přijedu znovu – protože teď už tu mám také spoustu přátel.
PS: Nakonec jsme se sešli s delegací
z Muráně dřív, než kdokoliv z nás čekal.
A bylo to smutné setkání na pohřbu
našeho kolegy, bývalého ředitele školy,
starosty a zastupitele Richarda Orsavy.
Přátelé z „jeho“ Muráně se s ním přišli
naposledy rozloučit. Tak moc díky i za
něj.
Mgr. Pavel Nášel

Svoje riadky do tejto tlače chcem
venovať obdivu k Vášmu mestu Fryšták a hlavne vedeniu mesta. Vedenie
mesta v tom má iste najdôležitejšiu
zásluhu.
Dedinčania obdivujú mestá a naopak, mešťania obdivujú život na dedinách. V každom je nejaké čaro. Vaše
mesto Fryšták, je naozaj s vel‘kým F.
Naša obec má družbu s týmto mestom už niekol‘ko rokov. Starostovia,
poslanci i učitelia si navzájom vymieňajú na spoločných stretnutiachoskúsenosti a nápady. To najdôležitejšie je
však to, že si upevňujú vzájomné vzťahy. Určitě je to pre dobro všetkých.
Prečo vlastne oslvojem Vašu tlač?
Snáď len preto, že chcem dostať do
povedomia širšej verejnosti to, jako
sa dá krásne vychádzať v priatel‘stve
ludí v príbuzených štátov, trebárs Čechov a Slovákov. Rečou k sebe príbuznou si nájsť k sebe cestu, napríklad
i takouto formou.
Nám sa dajú obdivovať krásy prírody Muránskej planiny a Vám Vaše
město i okolie. Zo všetkého je však
najdôležitejšie to, že ludia spolu dobře vychádzajú a vzájomne sa zbližujú.
Na dvoch spoločných stretnutiach
starostov, poslancov a učitelov města Fryšták a obce Muráň som mala
možnosť sa zúčastnit, a preto som sa
rozhodla napísať do Vašej tlače. Máte
obdivuhodných ludí v mestskom zastupitel‘stve a myslím to uprímne. Pracujem jako riaditel‘ka MŠ v našej obci
a týmito riadkami nechcem nikoho
ovplyvňovať v názoroch. Chcem len vysloviť touto formou svoj názor. Súčasně pozdravujem i pani riaditel‘ku MŠ
Marcelku Ševelovú, ktorú obdivujem.
Pozdravujem i všetkých l‘udí Vášho
města Fryšták, jako aj ostatných
s dobrým srdcom. Všetko dobré.
Riaditel‘ka MŠ Muráň
Slavka Vrbjárová
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ČESKÉ VÁNOCE S JEŽÍŠKEM

Nový rok
Nový rok přijde
a jaký asi bude?
Veselý či smutný,
bohatý či chudý,
dlouhý či krátký,
šťastný či smolný.
Ať si je jaký chce,
tři sta šedesát pět dní
bude mít určitě.
V. Horáček, 5. B
Novoroční

V úterý 9. 12. 2008 se Město Fryšták a o.s. Věneček při MŠ za pomoci ZŠ Fryšták,
DISu a Hrádku připojilo k celostátnímu pokusu o rekord ve vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi. Této velké akce, která byla zároveň i vyjádřením podpory tradičních
českých vánoc, se zúčastnilo celkem 268 obcí a organizací z celé ČR.
Vypouštění probíhalo na hřišti u sokolovny, kde na signál Frekvence 1 bylo vypuštěno 968 balónků. Mohlo jich být mnohem více (připraveno bylo 1030 ks), ale některé
děti si raději balónky odnesly domů a jiným zase uletěly dříve než bylo třeba. Během čekání na signál k vypuštění, jsme se dozvěděli od dětí, co si přejí najít pod stromečkem
od Ježíška, jiné nám zazpívaly různé písně a koledy. Děti si také mohly přinést doma
vyrobené přáníčko pro Ježíška (některé je psaly až na místě) a vhodit je do připravené
schránky. Z té se na závěr losovalo 10 dětí, které dostanou malý dárek.
Určitě jste zvědaví, jak to s rekordem dopadlo. Mám pro Vás dobrou zprávu, rekord
se podařil. V celé ČR se celkem vypustilo k nebi 100 858 balónků s přáním krásných a
spokojených vánočních svátků a tím byl překonán dosavadní rekord z minulého roku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení ZŠ Fryšták, DISu a Hrádku za velkou pomoc a také p. Poslušnému za velké úsilí při plnění tak velkého množství balónků. Také
bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhali nejen vázat balónky a přáníčka, všechno
pečlivě sčítali a také odčítali ztráty, ale také všem, kteří roznášeli balónky mezi Vás. Poděkování patří také pí. Julinové, která vše moderovala a samozřejmě všem, kteří přišli
za námi podpořit českého Ježíška.
Na závěr bych chtěla všem do nového roku popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, málo starostí a co nejvíce krásných dnů prožitých s dětmi.
Z. Vidlařová

Mráz je venku,
stále sněží,
slyším zvony z kostelních věží.
Půlnoc nám už odbíjí,
přípitek se popíjí.
Přejeme si štěstí, zdraví,
stále buďme kamarádi.
Nový rok teď míjí starý,
jaké nám přinese dary?
Hodné lidi, zdraví, krásu?
Uteče zas spousta času.
A než mine tento čas,
sejdeme se tady zas.
Z. Doležal, 5. B
Nový rok
Soukolí osudu rychle se točí,
hodiny odbíjí…..
Jak ten čas frčí!
Važme si proto každičké vteřiny,
jako by příští rok byl pro nás jediný.
Proto se radujme
z každičké drobnosti,
za hlavu hoďme veškeré starosti!
Ať je ten příští rok
plný dobrých zvěstí,
přejme si navzájem lásku,
zdraví, štěstí!
D. Zálešák, 5. A
Přáníčko
Co to cinká, co to zvoní,
kouzlo Vánoc jako vloni.
Vánoce a Nový rok,
to je přece velký krok.
Mnoho štěstí, zdravíčka,
ať se splní přáníčka.
Krásná, milá, tajemná,
hlavně ať jsou upřímná.
M. Folk, 5. A
Starý rok už ztrácí dech,
stříbro se mu třpytí ve vlasech.
Nový rok už měří čas,
aby přišel mezi nás.
mladé hochy máme rádi,
Buďme s ním kamarádi!
D. Ovesný, 5. A
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ZÁPIS
DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

MLADÝ DEMOSTHENES
– celostátní soutěž v umění komunikace
Démosthenes byl athénský politik a
řečník, který žil více než 300 let př. n. l.
V mládí vystudoval i přes výraznou
vadu řeči rétoriku.
Démosthenes je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka
a podle jeho řeči proti Filipu II. Makedonskému vzniklo pojmenování ﬁlipika.
Cílem celostátní soutěže v umění
komunikace je porovnat verbální komunikační dovednosti žáků II. stupně ZŠ
a víceletých gymnázií, prohloubit jejich
dosavadní poznatky, zdůraznit význam
komunikace a kultury mluveného projevu, umožnit náhled do oblasti moderátorské profese, ale také seznámit učitele ČJ s novými trendy umění verbální
komunikace a hravou formou uplatnit
tyto poznatky ve výuce.
Soutěž má charitativní podtext - 10%
z každé ﬁnanční odměny pro vítěze bude
věnováno na zakoupení přístrojů pro
postižené děti, což má motivovat děti
k pomoci druhým.
Do prvního ročníku této soutěže se
v třídních kolech zapojili téměř všichni
žáci II. st. naší školy a z nich bylo vybráno 12 účastníků školního kola.
Úkolem soutěžících byl přednes 2 minutového monologu na libovolné téma.
Odborná porota složená z učitelů ČJ
hodnotila originalitu zvoleného tématu,
techniku práce s hlasem, využití jazykových prostředků, neverbální komunikaci
a celkový dojem.
Soutěž má dvě kategorie : I. kategorie /6.+ 7.tř./, kde se vítězem školního
kola stal TOMÁŠ VANĚK /7.A/ a II. kategorie /8.+9.tř./, tady nejlepší výkon

podal MATĚJ LAUTERKRANC /8.A/. Oba
vítězové postupují do regionálního kola,
které proběhne v lednu nebo únoru ve
Zlíně. Přejeme jim úspěšnou reprezentaci naší školy a věříme, že se tato soutěž stane zajímavým doplňkem výuky, při
kterém žáci uplatní znalosti a dovednosti z více předmětů.
Za předmětovou komisi ČJ
Mgr. Hana Březinová

ZA ANDRÝSKEM
DO HISTORIE FRYŠTÁKU

Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004
Sb. § 36 a 37, v plném znění, zápis
dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne dne 3. února 2009
od 13.00 do 17.00 hodin (úterý)
v prostorách Základní školy Fryšták
(vstup od Hrádku).
Pro úspěšné provedení zápisu je
třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz rodiče
- rodný list dítěte
- údaje o zaměstnání rodičů
a telefon druhého rodiče.
Upozornění:
Zákonní zástupci dítěte (rodiče)
jsou povinní přihlásit dítě k zápisu do
l. třídy základní školy.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku.
(Školský zákon 561/2004 Sb.)
Mgr. Libor Sovadina
ředitel Základní školy Fryšták
3. Anna Bábovská – 8.A
9. ročník – 1. Lenka Paráková – 9.A
2. Irena Jurčíková – 9.A
3. Gabriela Vacková – 9.A
V únoru chystají tématickou výtvarnou
soutěž paní učitelky pro žáky prvního
stupně, takže se můžeme těšit na další
zajímavou výstavu.

Na podzim byla slavnostně otevřena
Andrýskova naučná stezka a ta inspirovala učitele výtvarné výchovy k vyhlášení školní výtvarné soutěže s názvem ZA
ANDRÝSKEM DO HISTORIE ANEB JAK
TO DŘÍVE VE FRYŠTÁKU VYPADALO
Žáci čerpali náměty nejen z dobových
fotograﬁí, ale i z pověstí a vyprávění
a jako správní umělci vše doplnili svou
fantazií. Výstava výtvarných prací proběhla v prostorách školní jídelny a vítězové se mohou těšit, že jejich díla ozdobí hlavní sborovnu školy.
Výsledky soutěže: 6. ročník - 1. Eliška
Němcová+Adéla Košáková+Kristýna Bačůvková - 6.B/skup. prostor. práce/
2. David Doležal - 6.B
3. Iveta Cundová + Kateřina Halašková - 6.B
7. ročník- 1. Martin Krajča -7.B
2. Tereza Štěpničková - 7.B
3. Stanislav Výskala -7.A
8. ročník – 1. Adéla Šustková - 8.B
2. Jan Svačina – 8.B
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Jen krátce si v předvánoční čas připomeneme beneﬁční akci „Pod hvězdami“, která se konala v srpnu 2008. Výtěžek
z tohoto koncertu byl zástupci obce Lukoveček slavnostně předán dětem na společném setkání přátel Dětského domova
a ZŠ speciální a praktické, Zlín, Lazy.
NA TOMTO SETKÁNÍ BYL PŘEDÁN SYMBOLICKÝ ŠEK S ČÁSTKOU 78.867 Kč. Získané ﬁnanční prostředky přinesou
dětem nejen radost z dárků pod stromečkem, ale zpříjemní chvíle v dětském domově.
Za dosažení takového výsledku děkujeme sponzorům:
Baťa a.s.; RAN s.r.o.; VOSS Zlín,
s.r.o.; SOLAR-TECHNIK, s.r.o.; ASEP,
s.r.o.; EXCOR-ZERUST, s.r.o.; MOVITA,
s.r.o., Fryšták; Ing. Rudolf Mačák; DORBAS, s.r.o., Fryšták, Otakar Holík, SCL,
s.r.o.; Dřevovýroba Kohout, Lukoveček;
MRB Sazovice, s.r.o.; Barum Continental,
s.r.o.; ELSO systém, s.r.o.; LD Singularistů
Lukoveček; ZDV Fryšták; MANAG, a.s.; Miroslav Drábek – tesařské práce; TRIODON,
s.r.o.; Adolf Mamica; BAS, s.r.o, Jaroslav
Bouček; Lékárna ATAKAMA, Holešov, SÚS
Zlínska, Kooperativa pojišťovna, a.s.; HP
Tronic, a.s.; NOVENTIS, s.r.o.; NWT Computer, s.r.o.; CONE Zlín; Jiří Adamík – dřevovýroba; WB Lacke CZ, s.r.o., Zlín-Štípa;
Pivovar Litovel, a.s.; PENAM, a.s. Zlín;
SIMCAR v.o.s.; Yoplait, a.s.; TESA Tečovice; MATTONI, a.s.; Obec Lukoveček a
Zlínský kraj.

Vesnicí chodil Mikuláš

Každým rokem se setkáváme v ulicích se sv. Mikulášem a jeho družinou.
Všechny děti v obci do 15-ti let dostali malou nadílku v podobě sladkého balíčku. A že dětí v Lukovečku není
málo, to by Vám mohli povídat členové
SDH, kteří roznesli celkem 62 balíčků
věnované obcí.
Pokud někdo dostal trochu toho uhlí,
to už ví sám sv. Mikuláš.

Poděkování patří členům SDH Lukoveček a Zastupitelstvu obce Lukoveček.
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Klub maminek

PROGRAM
na leden 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

Záběr z komorního koncertu, konaného v rámci projektu Domovem české hudby,
který proběhl v pátek 19. 12. 2008 v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. Zprava: Jan
Gottwald - varhany, Jan Žďánský - violoncello, Anna Veverková - housle.

Činnost komise pro občanské záležitosti
v roce 2008
Při zastupitelstvu města Fryštáku pracuje komise – Komise pro občanské záležitosti – KPOZ.
Její předsedkyní je poslankyně Mgr. Sylva Knedlová, tajemnicí KPOZ – matrikářka
Dana Konečná. Zdravotní dozor zajišťuje Marcela Vlčková. Kulturní program za ZŠ a
hudební doprovod připravuje Mgr. Pavlína Dračková. S dětmi MŠ nacvičovala pásma
Alexandra Hochmajerová.
V roce 2008 se uskutečnil v obřadní síni 1 slavnostní obřad ke Zlaté svatbě – zajistila matrikářka s panem starostou – Mgr. Lubomírem Doleželem.
Dále jsou členkami této komise Drahomíra Fišerová, Vlasta Horáková, Vlasta Mikušková, Zdeňka Vidlařová. Tyto ochotné občanky nám pomáhají zabezpečovat návštěvy u jubilantů.
Jak jistě víte, navštěvujeme občany při příležitosti jejich životních jubilejí, a to narozeniny – 80é, 85é, 90é a po devadesátinách každý rok. Zemřelým občanům Fryštáku
věnujeme krátkou hudební relaci, kdy místním obyvatelům městským rozhlasem sdělíme, kdy se koná poslední rozloučení se zesnulým.
Také je zřízena oﬁciálně funkce smutečního řečníka – tu zajišťuje matrikářka Dana
Konečná. Na přání pozůstalých se loučí se zemřelými občany. Smuteční projev se
vykonává v kostele ve Fryštáku po dohodě s panem farářem. V roce 2008 proběhlo
10 rozloučení za Město Fryšták /do 3. 12. 2008, kdy je psána tato zpráva/.
Dále na přání rodin jubilantů zajišťujeme obřady u příležitosti Zlaté či Diamantové
svatby. Jinak u oslavenců vykonáme také návštěvy. Když však byl sňatek uzavřen někde jinde než ve Fryštáku, toto výročí bohužel nezjistíme. Proto znovu prosím rodiny
jubilantů o spolupráci.
Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku také organizuje vítání novorozených dětí do života, a to podle počtu narozených dětí, tak jednou za dva měsíce
/kromě hlavních prázdnin/.
VÍTÁNÍ – poč.obřadů/počet dětí – 9/37
JUBILANTI – gratulací/návštěv – 156/41

ZLATÉ SVATBY – návštěv/obřadů – 4/1
DIAMANTOVÉ SVATBY – 2/0 obřad

• 6. 1. Masáže kojenců a batolat od
9-10 hod. Lektorka Phdr. Denisa Krčmová. S sebou deku pro dítě. Prosíme
přesný příchod.
• 13. 1. Veselé hrátky s dětmi. Říkanky,
písničky a pohádka pro děti.
• 20. 1. Léčivá kosmetika Just. Seznámení s přírodní kosmetikou, příp. možnost zakoupení výrobků.
• 29. 1. Změna ČTVRTEK!!! Beseda
s pí. Pavlou Davidovou o biopotravinách,
ekologickém zemědělství a celkové kvalitě potravin.
Pravidelné čtvrtky 16 – 18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 16. 1. v 17 hod.: výroba
dárečků pro hosty klubu
PF 2009
Hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a hlavně plno radosti
z Vašich dětí
Vám přeje Klub maminek Fryšták

TANEČNÍ KLUB
FORTUNA - ZAHAJUJE
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ A SENIORY
V RESTAURACI U ŽÁKÚ V DOLNÍ VSI
OD 10. ledna 2009
Vedou seniorští tanečníci mezinárodní třídy M - Dr. Jiří Vavřička a Marie
Schwallerová.
Dále nabízí individuální výuku společenského tance, vystoupení na společenských akcích.
Taneční sál 20 x 10 m má stále volné
kapacity pro sportovní, taneční aktivity.
Přihlášky do sobotních tanečních,
požadavky na sál pište na mail: j.vavricka@obalprint.cz, nebo telefonicky na
čísle 603 155 665.

Aktivita jednotlivých členek komise: Mgr. Sylva Knedlová – 40 návštěv, 9 vítání,
Dana Konečná – 9 návštěv, 9 vítání, 10 pohřbů, Mgr. Pavlína Dračková – 9 vítání,
Alexandra Hochmajerová – 9 vítání, Marcela Vlčková – 9 vítání, 5 návštěv, Vlasta Mikušková – 18 návštěv, Vlasta Horáková – 6 návštěv, Zdeňka Vidlařová – 9 vítání, 15
návštěv, Drahomíra Fišerová – 4 návštěvy, Věra Holíková – 1 návštěva.
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat dětem z mateřské školy ve Fryštáku, které vystupují na vítání, i jejich maminkám za ochotu, kdy dětem pomáhají s náročným
oblékáním do krojů a také žákyním Základní školy ve Fryštáku, které recitují a zpívají
na našich obřadech. Přeji nám všem, abychom se setkávali jen na těch radostných
událostech a děkuji za spolupráci všem členkám komise v roce 2008.
Do nového roku 2009 přeji hodně pohody, štěstí a hlavně mnoho zdraví.
za KPOZ Dana Konečná
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SOS – poradna pro spotřebitele
• ZASILATELSKÁ FIRMA
DOTAZ:
Dobrý den, rád bych Vás požádal
o radu. Od ﬁrmy jsem obdržel leták, že
mohu vyhrát spoustu úžasných cen. Byl
jsem hloupý a vyplnil jsem své údaje
a potvrdil. V zápětí jsem zjistil, že jsem
si nechtěně s tím objednal i knihu. Samozřejmě mi přišel e-mail s potvrzením
objednávky. Podíval jsem se na tyto
stránky a zjistil jsem, že nejsem jediný.
Bojím se, že mě čekají podobné problémy. Napsal jsem ﬁrmě e-mail, kde vyžaduji, aby nepoužívali mé osobní údaje.
Chci se zeptat jestli zásilku, kterou jsem
si podle všeho nechtěně objednal musím přijmout. Nebo jak mám postupovat. Velice děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:
§ 53 odst. 7 zák. č. 40/1964
Sb.: Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu
a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
od převzetí plnění. V případě, že
dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat
písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6,
činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže
však jsou informace řádně předány
v jejím průběhu, dochází k ukončení
tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
§ 53 odst. 10 zák. č. 40/1964
Sb.:
Uplatní-li
spotřebitel
právo
na odstoupení od smlouvy podle
odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených
nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit
spotřebiteli zaplacené ﬁnanční částky
nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
Využijte tedy zákonem stanovené
možnosti a odstupte od smlouvy podle přiloženého vzoru. Odstoupení od
smlouvy musí být do 14 dnů doručeno,
nikoliv pouze odesláno!
• SOS VAROVALO PŘED NEBEZPEČNOU SVÍČKOU
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
dalo podnět České obchodní inspekci,
protože se domnívalo, že gelové svíčky
a adventní věnec s dřevěnými ﬁgurkami
nabízené v katalogu Magnet 3 pagen
jsou nebezpečné výrobky. ČOI svým roz-
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hodnutím konstatovala, že v případě gelových svíček jde skutečně o nebezpečné, vysoce hořlavé výrobky a rozhodla o
jejich stažení z trhu.
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
pravidelně už několik let před Vánoci
dělá průzkum trhu a obvykle na něm
nějaký nebezpečný adventní věnec, který nemá kovové podložky pod svíčkami,
případně je ještě vyroben z velmi hořlavého materiálu, najde. „V letošním
roce jsme v říjnu dali České obchodní
inspekci podnět na tři výrobky z katalogu Magnet 3 pagen. Jednak na adventní
věnec s dřevěnými ﬁgurkami v blízkosti
svíček a pak na gelové svíčky s dekorací
bobule a zlatá šiška, tyto výrobky jsme
považovali za hořlavé,“ říká Jan Mišurec
z SOS. „ČOI vyhodnotila, že věnec je
v pořádku, ale v případě gelových svíček
nám dala za pravdu.“
ČOI posoudila gelové svíčky v Technickém a zkušebním ústavu Praha, s.p.,
odštěpný závod Zkušební ústav lehkého
průmyslu v Českých Budějovicích a došla k názoru, že jde o nebezpečný výrobek a nařídila jeho stažení z trhu.
SOS upozorňuje spotřebitele, že tento výrobek by se už neměl jak nabízet,
tak prodávat. Pokud má někdo tento
výrobek doma, má právo ho vrátit a zásilkový obchod je povinen mu vrátit peníze.
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
• SOS ZŘÍDILO INTERNETOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM INSOLVENCE
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů,
o.s. spouští v těchto dnech na svých
internetových stránkách Informační
centrum insolvence, a to na adrese:
www.spotrebitele.info/insolvence. Jeho
smyslem je poskytnout spotřebitelům
základní informace o tom, co je to insol-

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.)

vence a jak je možno využít insolvenční
zákon, který začal platit od počátku roku
2008. Snaží se spotřebitele upozornit
na možná úskalí, neboť možnosti, které tento zákon dává, nejsou vhodné pro
každého.
Vzhledem k tomu, že insolvence je
věcí vždy nepříjemnou, snaží se i toto
informační centrum spotřebitele především nabádat k tomu, aby problémům
s insolvencí spíše předcházeli, než ji
pak složitě řešili.
Základní myšlenkou je poskytnout
spotřebitelům
dostatek
informací.
Ovšem je třeba mít na paměti, že každý případ je jedinečný a je třeba se
vždy poradit s odborníkem, zda je pro
konkrétního spotřebitele řešení v rámci insolvenčního zákona vůbec možné
a také vhodné. Neuváženým insolvenčním návrhem si totiž spotřebitel může
způsobit problémy ještě větší, než jsou
ty, které aktuálně má. Proto by mělo toto
centrum sloužit k tomu, aby spotřebitel
získal základní informace a dokázal si
sám předběžně posoudit, zda má cenu
podnikat další kroky směrem k insolvenčnímu řízení.
SOS věří, že toto Informační centrum
insolvence bude přínosným zdrojem informací pro spotřebitele a že napomůže
předcházení a řešení problémů, které
mnohdy vedou k tíživým sociálním situacím.

Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat panu
starostovi města Fryštáku Mgr. Lubomíru Doleželovi za zrealizování velké
stavební akce na Žabárně – chodníku, stavby nových čekáren, přechodu
pro chodce. Na komunikaci v osadě
je nepředstavitelný provoz a splnilo
se nám velké přání. Poděkování patří
také Zastupitelstvu města Fryštáku
za ﬁnanční pomoc. Ještě jednou díky
s přáním hodně zdraví a pracovních
úspěchů v roce 2009.
Manželé Končákovi,
místní část Žabárna, Fryšták
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CENY
VODNÉHO A STOČNÉHO
pro rok 2009
(okres Zlín)
Od 1. ledna příštího roku dojde
v souvislosti s vlivem inﬂace, zvýšením
cen energií a s významným nárůstem
cen základních vstupů, ke zvýšení ceny
vodného a stočného.
Zatímco letos většina obyvatel Zlínska (kromě Otrokovic) zaplatí za 1 m³
vodného a stočného 57,30 Kč, tak od
nového roku to bude 62,97 Kč (s DPH)
za 1 m³.
Průměrná čtyřčlenná rodina tedy
příští rok zaplatí za vodu o 63,47 Kč
měsíčně více.

Cena vody pro okres ZLÍN
platná od 1. 1. 2009:
(údaje v Kč/m³, včetně DPH)
vodné

33,59

stočné

29,38

vodné + stočné

62,97

stočné Otrokovice

39,50

vodné + stočné Otrokovice 73,10
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
placená inzerce
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Lenivého v zimě ani pec nezahřeje
Co přinesl rok 2008?

K+B+M+ 2009
Tři králové je lidovým označením
pro mudrce, kteří podle novozákonních
evangelií navštívili krátce po narození
Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato,
kadidlo a myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar,
Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy.
V západní liturgické tradici je svátek
Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení
Páně a církev jej na Západě i Východě
slaví 6. ledna.
Podle legendy byli tři mudrci či mágové z Bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů hvězd
a pozornost vůči nim je spojována
s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova
vyjde hvězda, nový král Izraele.
V evangelním příběhu samotném
není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na
počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak
objevuje až v 6. století u sv. Caesaria
z Arles. Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou
až čtyři v západní církvi po dvanáct
ve východní. Jmen Kašpar, Melichar
a Baltazar se jim dostává zřejmě až
v lidových vyprávěních v 7. století, jsou
napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu. Prvním,
u koho se tato jména spolehlivě objevují, je kancléř pařížské Sorbonny ve
12. století, Petr Comestor.
V katolických zemích se o svátku
Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů
zkratka K+M+B+ nebo latinský ekvivalent C+M+B+ (nebo +C+M+B) jako
formule požehnání. Zkratka se vykládá
jako iniciály tří králů. Původní text ale
zní Christus mansionem benedicat –
ať Kristus požehná tomuto příbytku
(po celý rok – proto se za třetí křížek
píše letopočet). Tři křížky symbolizují
Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

Velké naplnění domu. Měli jsme projekt z evropských sociální fondů, dotace z města i kraje. Začali jsme spolupracovat s Centrem pro rodinu a se Sdružením pěstounské
péče z Brna, s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno. Jsme vyhledáváni pro
profesionalitu v oblasti zážitkové pedagogiky, vydali jsme knihu o našem programu.
Z prací manuálních jsme se zaměřili na venkovní úpravy. Dobrým startem byla brigáda Starých pák. Jsou hotové chodníky kolem hřiště, zrealizovaný přístřešek na dřevo
a písek, zgenerálkovaný jižní plot a jiné nenápadné terénní úpravy, které ale zaberou
hodně času, protože všechno děláme ručně bez mechanizace – hlavně velké přesuny
hmot. Velkou starostí byla střecha, kde jsme dokončili tři nátěry včetně odstranění
starých maleb a rzi.

Co přinese rok 2009?
Kromě obvyklého naplnění domu Orientačními dny, duchovními cvičeními a dětmi
Starých pák, se budeme snažit otevřít Muzeum Ignáce Stuchlého ve farních prostorách.
Máme již návrhy od našeho spolubratra Petra Zelinky, který je vystudovaný archivář.
Budeme se snažit získat dotaci na 10 výstavních panelů podobných jako u Štěpána
kardinála Trochty a tak podniknout putovní výstavu staříčka po celé republice.
Ze stavebních prací bychom rádi vybudovali nový výtah a rozšířili stávající sociální zařízení v patrech, které je – zvláště v přízemí – nedostačující. Máme políčeno i na zbytek
nových oken (ze 116 už máme vyměněných 53), případně fasádu, která při silnějších
poryvech větrů se sype dolů. Snad bychom ještě zvládli dodělat zábradlí u věžičky.
Uvidíme. Dost času a hlavně peněz zaberou běžné opravy domu – vymalování chodeb,
pokojů, výměna koberců (ty stávající slouží více jak 9 let). Musíme předělat nábytek v 1.
patře, protože ten se dělal na projekt Domov na půl cesty, který jsme neuskutečnili a
pro naše aktivity je nedostačující (již 7 let). Důležitý bude postup světové ﬁnanční krize.
Ta přijde, jen nevíme v jaké intenzitě.

Co bude
17. ledna 2008
DISÁCKÝ PLES
Buďte všichni zváni k plesání. Nenechte si ujít sice tradiční, ale zároveň
neopakovatelný zážitek z hudby (Mirečkovi sekeráše), tance (překvapení od
našeho dobrovolníka Filipa), nápadité
a bohaté tomboly, fajnového papání aj
pití. No prostě všeho dobrého, co takový
ples nabízí…
Rezervace vstupenek v recepci
DISu do 14. 1. 2009 (po tomto termínu
jdou vstupenky do volného prodeje).
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Malý
svět
divadel
2009
REKORDNÍ ÚČAST
CELOREPUBLIKOVÉHO
SEMINÁŘE

TAI ČI
„Od přírody jsou lidé stejní, cvičením
se však významně odliší.“
Konfucius
Tradiční, v tomto roce již třetí, Mikulášské setkání příznivců TAI ČI, se uskutečnilo v sobotu 6. 12. 08 v sokolovně
TJ Sokol ve Fryštáku. Výuku dynamického šaolínského čchi kungu „PADAJÍCI
LIST“, absolvovali účastníci pod vedením zakladatele Českého centra tradičních čínských cvičení a specialisty pro
čínská bojová cvičení, ing. Jana Turnebera.
Čchi-kung je soubor tělesných, dechových a duševních cvičení, který učí
jak efektivně zacházet s životní energií,
bez ohledu na věk a tělesné nadání.
Čchi-kung jako umění práce s energií
je pro každého, kdo chce zlepšit a upevnit své zdraví, chce se zbavit únavy a získat více životní energie, chce vnést do
svého života uvolnění, klid a nadhled,
Čchi-kung harmonizuje organismus
člověka a jeho vztah k okolí.
Pravidelné semináře TAI ČI, které
organizují členové místního oddílu, si
získávají stále větší oblibu, o čem svědčí letošní účast téměř sedmi desítek
účastníků z různých míst Čech a Moravy. Celodenní cvičení zpestřilo mistrovo
cestopisné promítání z tajuplné Číny
a návštěva Mikuláše s netypickým andělem.
Více informací o akcích TAI ČI ve
Fryštáku pište na e-mail:
taji.frystak@seznam.cz
Text a foto Alena Horáková

Vážení a milí divadelní diváci, znalci, umělci, diváci amatéři, lidé všeho druhu
včetně vás, potenciálních diváků, dovolujeme si vás pozvat na pátý ročník festivalu
Malý svět divadel. Přijďte v sobě odhalit skrytý divácký potenciál, vytříbit svůj dramatický vkus a nakrmit základní „performativní“ smysly chutnou potravou.
Festival Malý svět divadel svým trváním již pomalu dohání staršího letního „bráchu“ Malý svět, který je zasvěcen hudbě, ačkoli ani zde dramatické umění nikdy
nechybí. Jak je vidět, Malé světy jsou „bratři jak se patří“, nic si nezávidí a o své
umění se mezi sebou rádi dělí. To dokazuje také hudební koření, které je každoročně součástí i Malého světa divadel a projevuje se nejčastěji koncertem na závěr
festivalu. Absolutní závěr pak tvoří ﬁlmový bonus pro trpělivé diváky.
Letošní série her bude laděna převážně v duchu úsměvném, avšak i nejmenší
si mohou přijít na své, a to hned v úvodu festivalu, neboť právě pro ně (ale zároveň
nejen pro ně – matematikové prominou) je přichystána kouzelná Zimní pohádka.
Zoufat nemusí ani milovníci „závažnějších“ dramat k zamyšlení či divadla alternativního rázu. Pro ty je zase připraveno představení na motivy J. W. Goetha – Werter,
Werter.
Již potřetí budeme mít také tu čest přivítat na prknech fryštáckého kinosálu
divadlo Tramtárie z Olomouce, které představí (jak jinak) své Historky z podsvětí 3,
tentokráte s podtitulem Velký bratr mlčí. Kdo měl štěstí a mohl předchozí dva díly
shlédnout na minulých ročnících Malého světa divadel, měl by se bezpodmínečně
přijít podívat i na dlouho očekávanou „trojku“. Kdo měl štěstí méně a díl první ani
druhý neviděl, nemusí smutnit a může se přijít rozveselit na díl třetí, který je samostatnou kapitolou. Po loňských stížnostech, kdy se většina publika „válela smíchy
pod sedadly“ zameteme před zahájením festivalu podlahu, takže už opravdu není
důvod váhat.
Mimo výše zmíněná představení můžete shlédnout i další, o nichž je více zmíněno na webových stránkách občanského sdružení Z kola ven (www.sweb.cz/MalySvet).
O hudební tečku se letos postará slezská písničkářka, směřující k hudebnímu
stylu šanson. Zpívá polsky, slezským nářečím, občas česky a její jméno je Beata
Bocek.
O plnost žaludků našich návštěvníků bude také postaráno. Možnost občerstvení bude přímo na místě, případně v blízké pizzerii či jiném hostinci.
A o zábavu v přestávkách mezi jednotlivými divadly budou pečovat naši staří
dobří známí – Vlasala a Fusala. V jakém přestrojení se letos objeví a co zase vyvedou je tajemstvím i pro samotné pořadatele. Už se na ně moc těšíme...stejně jako
na vás, milé návštěvníky festivalu.
Miroslava Knedlová
PROGRAM MALÉHO SVĚTA DIVADEL 2009 • SOBOTA 31. 1. 2009
14.30
15.45
17.15
19.15
20.30
22.00
23.30

Zimní pohádka - Hvízd (Holešov) 30Kč
Werter, Werter - Champ de tension (SR)
ve spol. s Divadlem J. Kiripovského (PL) 50Kč
Storáče - PuMoWo (Brno - Zlín) 40Kč
Historky z podsvětí 3 aneb Velký bratr mlčí - Tramtárie (Olomouc) 50 Kč
Improvizace
- Na cucky (Olomouc) 40 Kč
Koncert - Beata Bocek (Český Těšín / Rožnov) 40 Kč
Filmový bonus pro trpělivé diváky 0 Kč

Místo konání:
Vstupné:
Kontakt:

Fryšták (kinosál za radnicí)
150 Kč - celý den
/možnost zakoupit vstupenky na jednotlivá představení
777 879 778, www.sweb.cz/MalySvet

Festival podporuje město Fryšták a letos jej podpoří také ﬁrma Obal Print.
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Nabízíme Vám tradiční indonéské masáže
Přijďte si příjemně odpočinout a relaxovat !

MASÁŽNÍ SALON JÁVA
ve Zlíně se těší na Vaši návštěvu
Otevřeno: pondělí až pátek 12 - 21 h • sobota - 14 – 21 h
Objednat se můžete kdykoliv i mimo provozní dobu!
Najdete nás na: INTERHOTELU MOSKVA, Zlín, 9. patro, dveře č. 938
Telefon: 776 153 960, www.salonjavazlin.cz

„Dárkový poukaz na masáž“
- vhodný dárek pro každého!
AKCE NA MĚSÍC LEDEN 2009
Sleva platí do 31. ledna 2009

Masáž 60 minut – cena 580,-- Kč
Masáž 30 minut – cena 310,-- Kč

Masáž lávovými kameny
90 minut
990 Kč
– užívají se nahřáté kameny k úplné
relaxaci tkání nervů, stimuluje krevní
oběh
Masáž JÁVA
60 minut
780 Kč
– tradiční indonéská masáž
Švédská masáž
60 minut
780 Kč
– množství masážních technik speciálně navržených k relaxaci svalů.
Provádí se tlakem na svaly vůči
hlouběji umístěným svalům a kostem
a třením masáží ve stejném směru
jako teče krev vracející se k srdci.
Masáž zad
30 minut
380 Kč
– přináší mnoho užitku. Zahrnuje
relaxaci, zvládnutí stresu, zvyšuje tělesnou odolnost.
Reﬂexní masáž chodidel /nohou/
60 minut
780 Kč
– využívá tlaků prstů na chodidle +
masáž lýtek /+ masáž ramen, šíje,hlavy/. Výborná masáž pro oběh krve a
pro obnovení tělesné rovnováhy – reﬂexní masáž
Masáž hlavy a obličeje
30 minut
380 Kč
– přináší uvolnění napětí hlavy, v
obličeji, ztuhlé svaly na šíji, ramen,
rukou.
Hloubkové čištění pleti a masáž
obličeje
80 minut
390 Kč
– procedura obsahuje: čištění pleti, peeling, masáž, pleťovou masku,
ošetření pleťovým krémem.

DOPORUČUJEME
NOVINKU!
SCRUB masáž
80 – 100 minut
1 100 Kč
- tělový vyhlazující a čistící peeling.
Jemný peeling pokožku dočistí, vyrovná. Odstraňuje odumřelé buňky z pokožky, zanechává zdravý vzhled.
Pedikura
60 minut
180 Kč
– ošetření nohou, koupel s mořskou
solí, ošetření zrohovatělé kůže, nehtů,
masáž chodidel a lýtek
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Fryštácký „Živý Betlém“ potřetí

Na fryštáckém náměstí Míru se 25. prosince 2008 uskutečnil další
ročník „Živého Betléma“. Vedení fryštácké radnice i farnosti by ještě
jednou chtělo vyslovit velký dík všem účinkujícím a také těm, kteří přispěli na dobrou věc. Tentokrát se podařilo vybrat více než 16 tisíc korun
a příspěvek obdrží Nadace podporující ochranu nenarozeného života.
Za všechny organizátory děkuje Mgr. Pavel Nášel.

Adopce na dálku
Vážení občané, dovolujeme si Vás seznámit s průběžným
stavem sbírky na adopci dětí na dálku. K 15. prosinci 2008
jsme registrovali Vaše dary ve výši téměř 20.000,- Kč. Celkový výsledek sbírky zveřejníme v únorových FL.
Naše dlouholetá angažovanost v tomto projektu byla oceněna čestnými vstupenkami na beneﬁční koncert SO hlavního
města Prahy FOK, který se uskutečnil na podzim v pražském
Obecním domě. Velkou rodinu fryštáckých adoptivních rodičů
zastupovala paní Zdeňka Doležalová a Marie Kolajová.
V těchto dnech do Fryštáku dochází z Indie vánoční pošta
od našich dětí. Začtěte se do řádků překladu jednoho z dopisů, který končí milým přáním Vám všem...
MN

Po „Dasara prázdninách“ škola znovu začala. O prázdninách jsem pomáhal matce s domácími prácemi. Dokončil
jsem prázdninovou domácí úlohu do školy. Také jsem četl
něco do školy. Měl jsem také příležitost zúčastnit se kempu,
který byl pořádaný sdružením. Některé hry, které jsme hráli,
byly velmi zábavné. Po vynikajícím poledním obědě jsme opakovali téma pozitivní myšlení, které jsme se naučili na předešlém kempu a diskutovali, jak nám to může pomoci v naších
studiích. Potom jsme hledali užitečné informace, týkajících se
komunikačních dovedností. Toto téma bylo vysvětleno krásnými příklady. Z vaší laskavosti jsem se tohoto kampu mohl
zúčastnit. Děkuji za to mnohokrát.

Na začátek mého dopisu celé vaší rodině srdečně přeji
krásné Vánoce a rok 2009. Doufám, že jste dostali můj letní
dopis. Líbila se vám moje fotka? Čekal jsme na vaši odpověď.
Doufám, že jste zdraví a máte se dobře.

Na začátku sezonního větru nebylo deštivo. Ale později,
jak jsme očekávali, zapršelo. Zemědělci pracovali na polích
a kultivovali půdu. Od sezonního větru jsme neměli žádné větší problémy, ale řada bombových útoků velmi zranila naše city.
V důležitých městech naší země bombové útoky zranily a zabily mnoho lidí. Je to pro naši zemi velká tragedie. Po sezonním
větru máme teď zimu. Ovzduší je velmi příjemné.

Jak jste mohl sledovat, dostal jsem nízké známky ve
zkouškách v 9. ročníku. Teta ze sdružení mi řekla, že ve srovnání s mými předchozími výsledky jsem zůstal pozadu v mých
studiích. Vím o tom. Už jsem psal 2 měsíční testy a pololetní
zkoušku. Dostal jsem jenom průměrné známky . Tvrdě pracuji,
abych se zlepšil v následujících závěrečných zkouškách.

Myslím, že počasí ve vaší zemi je teď dobré. Náš nejdůležitější svátek – Vánoce se blíží. Přeji vám krásné Vánoce. Také
se modlím, aby nový rok 2009 přinesl hodně radosti, štěstí
a míru do vašeho života. K vánocům od Vás dostanu nové
oblečení. Děkuji Vám za vaši štědrost.
Váš syn Devasagay

Drazí adoptivní rodiče,
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KŘÍŽOVKA
s tajenkou
Vodorovně: A. Druh papouška, korýš, barva
na vejce, sloní zub. - B. Těžký kov, proces zrození, výborně (fonet.), opasek. - C. I. DÍL TAJENKY,
elektrický vařič, velká kupa, španělská stěna.
- D. Přibližně, potomkova, mužské jméno, norský spisovatel, zkratka rozhlasové společnosti
Horní Volty, otázka sázkařů, jihoamerická řeka.
- E. Římsky 51, dánský ostrov, větší osada, na
toto místo, krádež, stejné samohlásky, uzlíček
ve tkanině, pašovaná věc. - F. Části týdne, Mohamedův zeť, III. DÍL TAJENKY, IV. DÍL TAJENKY,
část čtverylky. - G. Francouz. „umění“, starý svatební tanec, žluté barvivo, německá řeka, čidlo
zraku, rumunská letecká společnost. - H. Město
v Alžíru, latinsky „já“, SPZ Náchoda, šachová
prohra, časové údobí, zkr. Okresní péče o mládež. - I. Mytologický krasavec, MPZ Tanganjiky,
domácí ohniště, větné spojení, vysoká karta, ten
i onen, město v Čadu. - J. Velikonoční vejce, VI.
DÍL TAJENKY, zápor, VII. DÍL TAJENKY. - K. Rusky
„březen“, slovensky „tříska“, ženské jméno, součást obleku, český zpěvák. - L. Německy „staré“,
hasnice, elektrokardiograf, titul muže, čínská
dynastie.
Svisle: 1. Chem. značka hliníku, SPZ Kroměříže. - 2. Strážci obydlí, název čerpacích stanic. - 3. Koně, začátek závodu. - 4. Větná spojka,
V. DÍL TAJENKY. - 5. Společenství včel, chemický
prvek. - 6. Latinsky „ptáci“, zkratka Antonína,
jméno Janžurové. - 7. Chyby, chemický prvek. 8. Italská řeka, šlechtický znak. - 9. Noční pták,
anglicky „držeti“. - 10. Jméno zpěváka Bobka,
chlapci (nářečí). - 11. Italská metropole, řešeto,
mládě krávy. - 12. Nemocniční oddělení, velkiký
pytel. - 13. Podnik zahr. obchodu, spěch, anglicky „král“. - 14. Pták „lékař“, ženské jméno. - 15.
Rostlinné máslo, otroci. - 16. Fotbalový hráč,
jméno herce Fialy. - 17. Německy „hnědý“, učitel
matematiky (slang.). - 18. Dravý pták (slov.), část
ruky, část střechy. - 19. II. DÍL TAJENKY, jeden
i druhý. - 20. Vařené maso, jméno psa, nadšení.
- 21. Odhadnutí, používat kosu. - 22. Kočovník,
nádoba u studny. - 23. Kalaba, anglicky „nebo“.
- 24. Rodiště básníka Sovy, luštěnina. - 25. Kostkovaná látka, zahánět žízeň, indické město. - 26.
Nejvyšší karty, větná spojka, SPZ Mladé Boleslavi. - 27. Bulharská měna, psací potřeba, konec
modlitby. - 28. Stékat po kapkách, výrobce brýlí.
- 29. Přivlastňovací zájmeno, římsky 2009.

Pomůcka: D. Aal, L. Tan, 2. Aral, 8. Ens, 9. Keep, 25. Akot.
Sestavil: František Záloha
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Matrika
Vážení občané.
Na základě Zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 227/2000 Sb. (dále jen „zákon“)
a z důvodu ochrany našich občanů před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života nebudeme
již zveřejňovat ve Fryštáckých listech
v rubrice Matrika osobní údaje z evidence obyvatel. Výše uvedený zákon
nedovoluje obcím nakládat s osobními
údaji ani pro společenské záležitosti, tj.
zveřejňování narozených dětí a jubilantů, vítání občánků, zemřelých osob atd.
Současně došlo k výraznému zpřísnění
sankcí, které následují v případě porušení zákona. Za porušení byla již uložena pokuta řádově v milionech korun
u právnických osob, řádově v desítkách
tisíc korun u fyzických osob.
Citace:
„Dle ust. § 5 odst 1 písm. f) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, je správce
(tedy MěÚ Fryšták), povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak. Osobní
údaje vedené v evidenci obyvatel, které se nezveřejňují ani neposkytují, jsou
zejména osobní data osob vedená
v informačních systémech dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozd.
předpisů, jsou informacemi vypovídající
o soukromí občanů dle § 9 zákona
a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti. Zpracovávat k
jinému účelu lze osobní údaj, jen pokud
k tomu dal subjekt údajů souhlas - podle současného znění zákona musí mít
tento souhlas údajů písemnou formu.
Souhlas musí obsahovat výslovný rozsah zpracovávaných osobních údajů.“
Občané, kteří by chtěli být zveřejněni jako jubilanti v rubrice Matrika,
musí poskytnout svůj písemný souhlas
ke zveřejnění osobních údajů pro účely
FL. Vzhledem k případné zvýšené administrativě na oddělení matriky z těchto
důvodů, upouštíme od zveřejňování jubilantů ve Fryštáckých listech.
Děkuji za pochopení.
Odpovědná redaktorka FL
Ivana Plšková

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany ve
středu 21. ledna 2009 v 17.00 hodin
do kinosálu ve Fryštáku, kde proběhne
prezentace dokumentace pro uzemní
rozhodnutí revitalizace náměstí Míru
ve Fryštáku.
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Varování před podvodníky
Často se objevují případy falešných pracovníků energetiky, plynařů či odečítačů vodoměrů, kteří se vydávají za pracovníky těchto společností. Klasický scénář
vypadá například takto: Do bytu stařenky se podvodnice dostaly pod záminkou
vrácení přeplatku za vodu. Důchodkyně je důvěřivě pustila do bytu, kde ji jedna
z žen zabavila a druhá využila příležitosti, aby osmdesátileté paní sebrala úspory
v hotovosti, vkladní knížku a osobní dokumenty. Za trestný čin krádeže podvodníkům hrozí až tříleté vězení.
Tyto případy vedou vodohospodáře k důraznému varování před podvodníky: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ již několik let neprovádí přímé inkasování v terénu. Veškeré
platby probíhají přes SIPO, převodem z účtu nebo na pokladně v sídle společnosti.
„Důležité ale je, že naši pracovníci se na požádání vždy prokážou služebním průkazem s fotograﬁí,“ upozornil obchodně ﬁnanční ředitel společnosti Petr Tejchman.
A dodává, že v případě pochybností si lidé mohou vždy ověřit totožnost pracovníka
MOVO na telefonním čísle bezplatné zákaznické linky 800 100 063.
„Není vždy nutné pustit pracovníka, který eviduje stav na hlavním vodoměru,
přímo do bytu,“ uvedla Marcela Podhajská, vedoucí Oddělení odečty Zlín společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. V panelových nebo činžovních bytech provádí
odečty bytových vodoměrů vlastník objektu nebo správce domu. Pracovník MOVO
zapisuje pouze hlavní fakturační vodoměr. V rodinných domech je povinností odběratelů umožnit přístup pouze k vodoměru, který je umístěn většinou v přízemních nebo sklepních prostorách. Paní Marcela Podhajská ještě dodává: „Snahou
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ je, aby její odečítači byli při výkonu odečtů
výrazně označeni logem společnosti a hlavně opakovaně navštěvovali lokality, kde
jsou již známí, aby se tak předešlo podobným případům.“
Helena Koutná, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla
fúzí společností Středomoravská vodárenská, a.s. a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku
a Zlínsku, má 575 zaměstnanců, zásobuje celkem 413 tis. obyvatel Olomouckého
a Zlínského kraje. MOVO provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 267 km vodovodních a 1 082 km odpadních
sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, Zlíně, Prostějově, Uničově, a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat
zákaznické linky 844 744 644 na Olomoucku a 800 100 063 na Zlínsku.
Webové stránky společnosti jsou www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz.

Myslivecké sdružení
Ondřejovsko-Fryšták
Vás zve na

MYSLIVECKÝ
PLES,
který pořádá 24. ledna 2009
v 19 hod.
v budově ZDF Fryšták.

Hraje hudba Orion,
cimbálová muzika v krbovně.
Bohatá tombola. Zvěřinové speciality.
Parkování v areálu ZDV za KD.
SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI!
Předprodej vstupenek TIPSPORT
Fryšták (na náměstí vedle papírnictví)
tel. 577 911 122.

Občanské sdružení Klub důchodců
pořádá dne 26. ledna 2009 od 17.00
hodin v jídelně penzionu Setkání se starostou. Jste srdečně zváni.

DARUJEME ZA ODVOZ
starší zachovalé venkovní dveře
(máme 2 kusy), vhodné především do
užitkového objektu, dílny apod.
Tel.: 571 117 028 (Němcovi)

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

Redakční rada Fryštáckých
listů přeje svým čtenářům v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a mnoho dobrých zpráv.
RRFL

Tajenka křížovky ze str. 19 – Přejeme Vám hlavně zdraví, abyste přežili rok MMIX – 2009

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

