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DrÏitelé ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ jsou
povinni dle zákona vymûnit svÛj ¤P
vydan˘ od 1. 7. 1964 do 31. 12.
1993 ve lhÛtû do 31. 12. 2007.
Pokud svou zákonem stanovenou
povinnost nesplní, mÛÏe jim b˘t
správním orgánem v souladu se zákonem ã. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, v návaznosti na
zákon ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích, § 46, uloÏena pokuta do v˘‰e
30.000,- Kã.
U ostatních ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ musí b˘t provedena v˘mûna v tûchto lhÛtách: ¤P vydané od 1. 1. 1994 do
31. 12. 2000 - povinná v˘mûna do
31. 12. 2010, ¤P vydané od 1. 1.
2001 do 30. 4. 2004 - povinná v˘mûna do 31. 12. 2013.
Îádost musí b˘t podána na pﬁíslu‰ném obecním úﬁadû obce s roz‰íﬁenou pÛsobností podle místa trvalého
pobytu - tedy na Magistrátu mûsta
Zlína. V˘mûna je bezplatná pokud není nutno v ¤P provádût zmûny.
K Ïádosti musí b˘t pﬁiloÏen 1 ks fotografie, doklad totoÏnosti a pÛvodní
¤P.
V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ
OP bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ pozb˘vají platnosti nejpozdûji dnem 31.
prosince 2008. LhÛty, v nichÏ jsou
obãané povinni provést jejich v˘mûnu, jsou stanoveny podle doby vydání
obãansk˘ch prÛkazÛ. Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do 31. prosince 2003 - skonãí dne 31. prosince
2008. Tato v˘mûna se net˘ká obãanÛ, kteﬁí se narodili pﬁed 1. lednem
1936.
Obãané jsou povinni ve v‰ech pﬁípadech poÏádat o vydání nového OP
nejpozdûji do 30. listopadu (tj. 1 mûsíc pﬁed skonãením platnosti obãanského prÛkazu).
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 8/2007/V ze dne 11. ãervence 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 10. 7. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF k 30. 6. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky na dodavatele IA Úpravy
okolí kostela ve Fry‰táku bere na vûdomí v˘sledky V¤ a doporuãení v˘bûrové
komise vyhlásit vítûzem V¤ fu Michlovsk˘ – stavební s.r.o, Kvítková 3687/52,
760 01 Zlín, IâO 27714080, a schválit
poﬁadí firem na dal‰ích místech.
• ZMF vyhla‰uje vítûze V¤ na dodavatele IA Úpravy okolí kostela ve Fry‰táku,
a to firmu Michlovsk˘ – stavební s. r. o,
Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín, IâO
27714080, zast. Ing. P. Pospí‰ilem a P.
Hefkou, jednateli spoleãnosti, a schvaluje poﬁadí firem na dal‰íchmístech: 2.
RAPOS, spol. s r. o., Hole‰ov, 3. DIPS
ZLÍN, spol. s r. o., Zlín, 4. SATESMORAVA, spol. s r. o., Vala‰ské Meziﬁíãí.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou Michlovsk˘ – stavební
s. r. o, Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín,
IâO 27714080, DIâ CZ 27714080,
zast. Ing. Pavlem Pospí‰ilem a Pavlem
Hefkou, jednateli spoleãnosti, za úãelem realizace IA Úpravy okolí kostela ve
Fry‰táku a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek – v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky na dodavatele IA Vybavení
zahrady M· Fry‰ták hracími prvky bere
na vûd. v˘sledky V¤ a doporuãení v˘bûr.
komise vyhlásit vítûze V¤ fu BENJAMIN
s. r. o, Hradi‰tská 849, 687 08 Buchlovice, IâO 25523 414, a schválit poﬁadí
firem na dal‰ích místech.
• ZMF vyhla‰uje vítûze V¤ na dodavatele vybavení zahrady M·F hracími prvky,
a to firmu BENJAMIN s. r. o, Hradi‰tská
849, 687 08 Buchlovice, IâO 25523
414, a schvaluje poﬁadí na dal‰ích místech: 2. KARIM spol. s r. o., Hulín,
schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi
MF a fou BENJAMIN s. r. o, Hradi‰tská
849, 687 08 Buchlovice, IâO 25523
414, DIâ CZ25523414, zast. Ing.
Petrem Kubíãkem, ﬁeditelem, za úãelem
dodávky Vybavení zahrady M· Fry‰ták
hracími prvky a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek – v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídkyna dodavatele IA ZTV
k RD lokalita Pod M· Fry‰ták – SO 04 Terénní úpravy bere na vûdomí v˘sledky
V¤ a doporuãení v˘bûrové komise vyhlásit vítûze V¤ fu DIPS spol. s r. o.,
2

NábﬁeÏí 599, 760 01 Zlín – Pr‰tné, IâO
49976311.
• ZMF schvaluje vítûze V¤ na IA ZTV
k RD lokalita pod M·F fu DIPS s r. o.,
NábﬁeÏí 599, 760 01 Zlín – Pr‰tné, IâO
49976311, DIâ CZ49976311.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a DIPS spol. s r. o., NábﬁeÏí
599, 760 01 Zlín-Pr‰tné, IâO 49976
311, DIâ CZ49976311, zast. Ing. J. KoÀaﬁíkem a Ing. J. Pﬁikrylem, jednateli
spoleãnosti, za úãelem dodávky (realizace) ZTV k RD lokalita u M· Fry‰ták –
SO 04 - Terénní úpravy a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí informace o poskytnutí dotace na IA Chodník Îabárna.
• ZMF souhlasí s uvolnûním finanãní
ãástky v pﬁedpokládané v˘‰i 0,500 mil
Kã jako vlastní zdroje ke krytí nákladÛ
spojen˘ch s realizací IA Chodník Îabárna a ukládá Ing. M. Ja‰kovi pﬁipravit návrh RO MF (jeho pﬁesná v˘‰e bude
upﬁesnûna dle v˘sledkÛ V¤ na dodavatele této investiãní akce).
• ZMF bere na vûdomí informace o prÛbûhu IA Rekonstrukce pﬁístavby Z·F
a krãku.
• ZMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
ke sml. o dílo ze dne 7. 5. 2007, uzavﬁené mezi MF a fou RAPOS Hole‰ov, s.
r. o, Nerudova 325, 769 01 Hole‰ov,
IâO 25504487, zast. Jar. ·evãíkem,
jednatelem spoleãnosti, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku ã. 1. (vícepráce poÏadované investorem).
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi provést
v˘b. ﬁízení – zakázka malého rozsahu za úãelem zaji‰tûní dodavatele nového
povrchu ve ‰kolní jídelnû (ne kuchyÀ).
• ZMF jmenuje do funkce koordinátora
bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci
na staveni‰ti ve smyslu zák. ã. 309/
2006 Sb., kter˘m se upravují dal‰í poÏadavky BOZP, p. Adolfa Drábka,
V‰emina 55, 763 15 Slu‰ovice, IâO
48493121, schvaluje uzavﬁení smlouvy
o v˘konu kontrolních a dal‰ích ãinností
v oblasti bezpeãnosti práce mezi MF
a p. Adolfem Drábkem, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje bezúplatn˘ pﬁevod pozemku p. ã. 122, k. ú. Dolní Ves, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 217 m2, z vlastnictví
âeské republiky – Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch, zapsaného na LV ã. 60000, na obec Fry‰ták,
LV ã. 10001, dle stanoven˘ch smluvních podmínek, tj. Ïe obec Fry‰ták se
zavazuje ve lhÛtû do 10ti let od bezúplatného nabytí majetku nepﬁevést nemovitost na jinou osobu a souãasnû ji

uÏívat k dosavadním úãelÛm, a uzavﬁít
s âR - ÚZSVM pﬁíslu‰nou smlouvu
o bezúplatném pﬁevodu.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytování právní pomoci za úãelem zastupování MF jako akcionáﬁe spoleãnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
tﬁ. Tomá‰e Bati 383, 760 49 Zlín, IâO
49454561, DIâ CZ49454561, v soudních, trestních a pﬁímo souvisejících jin˘ch ﬁízeních, veden˘ch MF v této vûci,
zejména pak v tûchto ﬁízeních: urãovací
Ïaloba podaná mûsty Otrokovice, Fry‰ták, Slaviãín proti Ïalovan˘m mûstu
Zlín, mal˘m obcím, âeská spoﬁitelna,
a. s., VaK Zlín, a. s., tﬁ. Tomá‰e Bati
383, 760 49 Zlín, IâO 49454561, DIâ
CZ49454561, a Zlínská vodárenská,
a. s., tﬁ. Tomá‰e Bati 383, 760 49 Zlín,
Iâ 27076288, DIâ CZ27076288,; Ïaloba o neplatnosti valné hromady ze dne
30. 4. 2004, podaná mûsty Otrokovice,
Fry‰-ták, Slaviãín proti Ïalované VaK;
poradenská ãinnost v právních záleÏitostech t˘kajících se spoleãnosti VaK
a JUDr. Pavlem Schreibrem, advokátem,
Iâ 662 54906, DIâCZ7510244555,
a JUDr. Pavlou Pla‰ilovou, advokátkou,
Iâ 662 55864, DIâ CZ6756160444,
oba Jakubská 1, 602 00 Brno, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje udûlení plné moci, kterou zmocÀuje JUDr. Pavlu Pla‰ilovou,
advokátku, Iâ 66255864, DIâ CZ675
6160444, Jakubská 1, 602 00 Brno,
k zastupování ve v‰ech právních vûcech
v souvislosti se Ïalobou navrhovatelÛ
mûst Fry‰ták, Otrokovice a dal‰ích ve
vûci urãení neplatnosti usnesení valné
hromady spol. Vodovody a kanalizace
Zlín, a.s., konané dne 30. dubna 2004,
vãetnû ﬁízení odvolacího, dovolacího,
o v˘kon rozhodnutí nebo exekuãního.
• ZMF schvaluje udûlení plné moci, kterou zmocÀuje JUDr. Pavlu Pla‰ilovou,
advokátku, Iâ 66255864, DIâ CZ675
6160444, Jakubská 1, 602 00 Brno,
k zastupování ve v‰ech právních vûcech
v souvislosti se Ïalobou mûst Otrokovice, Fry‰ták a Slaviãín o urãení neplatnosti smluv, vãetnû ﬁízení odvolacího,
dovolacího, o v˘kon rozhodnutí nebo
exekuãního.
• ZMF ukládá Ing. M. Ja‰kovi a Ing.
Miloslavu Kasalovi zajistit podklady –
zprávu o moÏn˘ch dÛsledcích pﬁevzetí
zﬁizovatelské funkce Penzionu Fry‰ták
mûstem Fry‰ták k 1. 1. 2008 z hlediska ekonomického (stávající zdroje, dal‰í
moÏné zdroje, pﬁedpoklad budoucnost)
a z hlediska stavebnû technického,jakoÏto materiál pro zasedání ZMF.
FRY·TÁCKÉ LISTY 9/2007
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 12/2007/V ze dne 25. ãervence 2007 (V˘bûr)
• RMF bere na vûdomí v˘sledky správního ﬁízení ve vûci povolení maximálního
poãtu ÏákÛ v novû zapsaném rámcovû
vzdûlávacím programu 79-01-C/01 na
430 ve smyslu rozhodnutí ã. j. 41673/
2007 ze dne 4. 7. 2007 bez pﬁipomínek
s tím, Ïe RMF nebude proti uvedenému
rozhodnutí podávat odvolání.
• RMF schvaluje zapojení MF do projektu Partnerská poradna mûst a obcí zaji‰Èovaného neziskovou organizací SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ âR a ukládá pí
Pl‰kové:
a) neprodlenû umístit na internetové
stránky MF banner SOS âR
b) poãínaje vydáním záﬁijového ãísla FL
zﬁídit rubriku SOS âR v tomto periodiku mûsta
c) neprodlenû objednat u SOS âR zasílání tiskov˘ch zpráv pro úãely zaji‰tûní informovanosti obãanÛ o dÛleÏit˘ch událostech v oblasti ochrany
spotﬁebitele
• RMF bere na vûdomí zprávu o ãinnosti v MûKF vã. poboãky Vítová za období
roku 2006 a I. pololetí roku 2007.
• RMF bere na vûdomí zprávu o v˘sledcích ‰etﬁení ve vûci funkãnosti a vyuÏití
nového knihovnického SW poﬁízeného
pro MûKF s v˘hradou.
• RMF ukládá pí Zapletalové ve spolupráci s Ing. M. Ja‰kem neprodlenû zajistit komplexní zprovoznûní softwaru
(v‰echny moduly v celém rozsahu).
• RMF schvaluje udûlení darÛ MF za
období 1. 1. - 30. 6. 2007.
• RMF schvaluje udûlení darÛ MF prostﬁednictvím Komise pro obãanské záleÏitosti za období 1. 1. - 30. 6. 2007.
• RMF bere na vûdomí nabídku na realizaci opatﬁení za úãelem sniÏování nákladÛ na vodu a energie a ukládá Ing.
Ja‰kovi a Ing. Kasalovi do konce srpna
zajistit stanovisko k ekonomick˘m pﬁínosÛm pro objekty MF.
• RMF schvaluje úhrady neinvestiãních
nákladÛ ve v˘‰i 4.980,- Kã za rok 2006
na 1 Ïáka tûmi obcemi, jejichÏ Ïáci plní
povinnou ‰kolní docházku v Z· Fry‰ták
(Ïáci cizích obcí).
• RMF schvaluje uzavﬁení smluv o úhradû neinvestiãních nákladÛ na Ïáka mezi
MF a pﬁíslu‰n˘mi obcemi a povûﬁuje
starostu podpisem tûchto smluv.
• RMF bere na vûdomí ‰kolní vzdûlávací plán – program Z·F bez pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí zámûr koncepce
Z·F jakoÏto základní ‰koly s roz‰íﬁenou
v˘ukou umûleck˘ch oborÛ s tím, Ïe tímto není dotãen stávající program ‰koly –
79-01-C/01 (povolené obory vzdûlání
a formy vzdûlávání), souhlasí s tímto zá-

mûrem (moÏnou koncepcí) Z·F a ukládá
projednat tento zámûr v komisi pro ‰kolství, mládeÏ a tûlov˘chovu za pﬁítomnosti vedení Z·F.
• RMF v souladu s ust. § 147 odst. 1
písm. p) zák. ã. 561/2004 Sb., o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním, vy‰‰ím
odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘
zákon), v platném znûní, tímto potvrzuje, Ïe Základní umûlecká ‰kola Morava,
spol s r. o., Lorencova 3791, 760 01
Zlín, pÛsobí od roku 2003 ve správním
obvodu mûsta Fry‰táku, poskytuje v˘uku v umûleck˘ch oborech (v˘tvarn˘ a hudební) pro dûti na‰eho mûsta, a to plnû
v souladu s platnou legislativou a ke
spokojenosti rodiãÛ a ÏákÛ.
• RMF tímto plnû podporuje Ïádost ﬁeditelství Základní umûlecké ‰koly Morava, spol. s r. o., Lorencova 3791, 760
01 Zlín, IâO 60724889, zast. L. Miklem, ﬁeditelem, o nav˘‰ení kapacity –
nejvy‰‰ího povoleného poãtu ÏákÛ ze
stávajících 300 na 600, a to z dÛvodÛ
neustále rostoucího poãtu pﬁihlá‰en˘ch
ÏákÛ nad stávající kapacitu ‰koly.
• RMF v návaznosti na zápis o vyhodnocení nabídek – soutûÏní nabídka ã.
01/2007/IVVS bere na vûdomí v˘sledky v˘bûrového ﬁízení na poskytovatele
jednotného informaãního v˘straÏného
a varovacího systému MF.
• RMF vyhla‰uje vítûze V¤ fu SATTURN
HOLE·OV spol. s r. o., DlaÏánky 305,
769 01 Hole‰ov, IâO 46900250, DIâ
CZ46900250, zast. Ing. J. Tom‰Û, jednatelem, s vítûznou nabídkou na komplexní dodávku systému. RMF ukládá
starostovi jednat o podkladech pro uzavﬁení smlouvy s moÏností poﬁízení systému v roce 2008.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 11/2007/V/3 ze dne 20. 6. 2007
schvaluje pronájem nebytov˘ch prostor
v objektu multifunkãního mûst. zaﬁízení
Vítová (objekt obchodu), tj. prostor
(místností) ã. 109 - obchod o v˘mûﬁe 32
m2, ã. 110 - rampa o v˘mûﬁe 7,80 m2, ã.
111 - sklad beden a obalÛ o v˘mûﬁe
1,10 m2, ã. 112 - sklad potravin o v˘mûﬁe 6,30 m2, ã. 113 - WC o v˘mûﬁe
1,10 m2, ã. 114 - ‰atna o v˘mûﬁe 2,30
m2, ã. 115 - pﬁedsíÀ o v˘mûﬁe 1,90 m2,
ã. 116 - chodba o v˘mûﬁe 4,95 m2 a ã.
117 - úklid o v˘mûﬁe 1,10 m2, Ïadatelce
pí Renatû Cíchové, Pod Rozhlednou
1840, 760 01 Zlín, IâO 49160729, za
úãelem provozování v˘robny cukroví
a obchodu na dobu neurãitou (nejménû
v‰ak na dobu pûti let).
• RMF schvaluje uzavﬁení nájemní
smlouvy mezi MF a pí Renatou Cícho-

vou, Pod Rozhlednou 1840, 760 01
Zlín, IâO 49160729, na pronájem nebytov˘ch prostor v objektu multifunkãního mûstského zaﬁízení Vítová (objekt
obchodu), tj. prostor (místností) ã. 109
- obchod o v˘mûﬁe 32 m2, ã. 110 - rampa o v˘mûﬁe 7,80 m2, ã. 111 - sklad beden a obalÛ o v˘mûﬁe 1,10 m2, ã. 112 sklad potravin o v˘mûﬁe 6,30 m2, ã.
113 - WC o v˘mûﬁe 1,10 m2, ã. 114 ‰atna o v˘mûﬁe 2,30 m2, ã. 115 - pﬁedsíÀ o v˘mûﬁe 1,90 m2, ã. 116 - chodba
o v˘mûﬁe 4,95 m2 a ã. 117 - úklid o v˘mûﬁe 1,10 m2, za úãelem provozování
v˘robny cukroví a obchodu na dobu neurãitou (nejménû v‰ak na dobu pûti let),
a povûﬁuje starostu podpisem pﬁíslu‰né
nájemní smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 26. 7. 2007
zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit ãást mûst.
pozemku p. ã. 22/1, o v˘mûﬁe 140 m2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, Ïadateli
Ing. Jaroslavu Mlãochovi, bytem Dolnoveská 9, 763 16 Fry‰ták, za úãelem vybudování zámkové dlaÏby, obrubníkÛ
a pﬁedzahrádky pﬁed domem ã. p. 9
v Dolní Vsi a uzavﬁít s ním smlouvu o v˘pÛjãce.

SEZNAM ZKRATEK
ESO
– ekonomicko-správní odbor
FL
– Fry‰tácké listy
IA
– investiãní akce
JSDH MF – Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Fry‰táku
KÚZK
– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje
MF
– Mûsto Fry‰ták
MûÚF
– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták
MK
– místní komunikace
NNO
– nestátní nezisková organizace
OS
– obãanské sdruÏení
OSA
– Ochrann˘ svaz autorsk˘
OSMM – odbor správy majetku mûsta
OVÎP
– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí
OZV
– obecnû závazná vyhlá‰ka
PD
– projektová dokumentace
PDSP
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
RMF
– Rada mûsta Fry‰táku
RO
– rozpoãtové opatﬁení
¤SZK
– ¤editelství silnic Zlínského kraje
ZMF
– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel
poskytneme (do vyãerpání zásob)
zdarma.
-IP3
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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Město Fryšták
oznamuje v souladu s § 39 Zák. ã.
128/2000 Sb., o obcích, v platném
znûní, svÛj zámûr:

pronajmout
nebytové prostory
ve Zdravotním stﬁedisku Fry‰ták
za cenu 720,- Kã/m2/rok na dobu
neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu.
Îádosti o pronájem lze vyzvednout
na Odb. správy majetku mûsta, bud.
radnice, 1. patro, dv. ã. 209 nebo na
webov˘ch str. MF – http://www.frystak.cz/radnice_majetek.htm

Mûsto Fry‰ták oznamuje v souladu
s § 39 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní, svÛj zámûr pronajmout nebytové prostory ve sdruÏeném objektu MF ãp. 386, ul.
Souhrady, a to místnost ã. 1.11 o v˘mûﬁe 11, 66 m2 a spoleãn˘ch prostor
– 1/6 chodby ã.1.12.1 o v˘mûﬁe 1,12
m2, a to za cenu ne niÏ‰í neÏ
720/m2/rok u místnosti ã. 1.11 a za
cenu ne niÏ‰í neÏ 500,- Kã/m2/rok
u spoleãn˘ch prostor.

ROZVRH
jednotlivých stanovišť při svozu
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obãané, kteﬁí mají zájem o hrobová místa na pohﬁebi‰ti ve Fry‰táku, nechÈ kontaktují ing. V. DoleÏelovou na MûÚ ve Fry‰táku, tel. 577
911 221.

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
A4
A5
A6
A7
A8

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

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

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

Informace pro řidiče
¤idiãi, kteﬁí chtûjí znát aktuální stav
svého bodového hodnocení, se musí
dostavit osobnû na oddûlení ﬁidiãsk˘ch
prÛkazÛ pﬁíslu‰né
povûﬁené obce
v místû trvalého bydli‰tû nebo pﬁiloÏit
ovûﬁenou plnou moc. K Ïádosti o v˘pis
bodového hodnocení musí ﬁidiãpﬁedloÏit obãansk˘ prÛkaz, ﬁidiãsk˘ prÛkaz
a zaplatit správní poplatek ve v˘‰i patnáct korun.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí, Ïe v pﬁípadech, kdy
ﬁidiã Ïádá o v˘pis v zastoupení, musí
b˘t souãástí Ïádosti ovûﬁená plná moc.
Do souãasné doby poÏádalo ve Zlínû
o v˘pis bodového hodnocení celkem 50
ﬁidiãÛ. Pracovníci povûﬁen˘ch obcí mají
ze zákona povinnost obesílat ty ﬁidiãe,
kteﬁí získali 12 bodÛ a musí tedy odevzdat ﬁidiãsk˘ prÛkaz.
Takov˘ch pﬁípadÛ bylo ve Zlínû 14.
Souãasn˘ systém neumoÏÀuje, aby pracovníci povûﬁené obce poslali varovnou
informaci tûm ﬁidiãÛm, kteﬁí pﬁesáhli
napﬁ. 9bodovou hranici.
Pracovi‰tû oddûlení ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ sídlí na ulici L. Váchy 602 (naproti
Intersparu), Zlín - Pr‰tné.
4

námûstí
Míru

v sobotu 15. záﬁí 2007
STANOVI·Tù

MÍSTO SVOZU

âAS

1.
2.
3.
4.

VÍTOVÁ – u obchodu
HORNÍ VES – na ·pici
HORNÍ VES – toãna
FRY·TÁK – u Sokolovny

8.00
8.40
9.20
10.00

–
–
–
–

8.30
9.10
9.50
10.30

11.20
12.00
12.40
13.20

–
–
–
–

11.50
12.30
13.10
13.50

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

BEZPEâNOSTNÍ P¤ESTÁVKA 10.30 – 11.15
5.
6.
7.
8.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

DOLNÍ VES – u ÎákÛ
DOLNÍ VES – toãna
ÎABÁRNA – u dﬁevopodniku
FRY·TÁK – hospodáﬁsk˘ dvÛr

Svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ dává moÏnost zbavit se zdarma vûcí jako jsou :
televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, ve‰keré druhy gumy, záﬁivky, v˘bojky,
syntetické barvy, lepidla, pryskyﬁice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla, chladniãky.
Îádáme velmi dÛraznû obãany, aby na svozová stanovi‰tû nevozili komunální
odpad a Ïelezn˘ ‰rot, rovnûÏ nebudou pracovníci TS Zlín odebrány pro‰lé léky
– tento odpad je nutno odevzdat v lékárnû. Îádáme také obãany, by pﬁi sbûrech
nebezpeãného odpadu pﬁedávali nebezpeãn˘ odpad (lednice, televizory, praãky
apod. V KOMPLETNÍM STAVU!!!
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat ve‰keré druhy odpadÛ na
vlastní náklady – firemní nebezpeãn˘ odpad taktéÏ nebude odebrán do sbûrného
vozu.
Za OSMM Ing. Miloslav KASALA, tel. 577 911 048

E.ON âeská republika,s.r.o.s.v souladu se zákonem ã. 458/2000 Sb. § 25
odst. (4) d) 6. Vám oznamuje, Ïe z dÛvodu plánovan˘ch prací na zaﬁízení distribuãní soustavy - rekonstrukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací - bude pﬁeru‰ena dodávka elektrické energie:
Dne 19. 9. 2007 od 07:30 hod. do 15:00 hod. ve Fry‰táku - ul. Osvobození
ve smûru na Lukov od ã.p. 92 resp. 297 po ã.p. 20 resp. 282 vãetnû celé ul.
Osvobození IV.
Omlouváme se za problémy,které jsou s touto akcí spojeny a dûkujeme za pochopení.PouÏití vlastního náhradního zdroje je moÏné jen po pﬁedchozím projednání s E.ON âeská republika,a.s.
FRY·TÁCKÉ LISTY 9/2007

FL9/2007 28.8.2007 11:40 Stránka 5

Obãanské sdruÏení Klub dÛchodcÛ
Fry‰ták pﬁipravuje na pondûlí 10. záﬁí
2007 POSEZENÍ U TÁBORÁKU.
Zveme ãleny klubu i dal‰í zájemce.
Sraz je u Penzionu ve Fry‰táku (jídelna)
v 17.00 hodin, odkud bude krat‰í pû‰í
tÛra - pﬁesun k táboráku.
Vstupné: dobrá nálada a jedno polénko dﬁeva. Na hojnou úãast se tû‰í
organizátoﬁi.

Víte, že ...
7. záﬁí Evropsk˘ den Ïidovské kultury
8. záﬁí Mezinárodní den gramotnosti,
slaví se od roku 1966
8. - 16. záﬁí Dny evropského dûdictví,
v âR se slaví od roku 1991 z
podnûtu SdruÏení historick˘ch
sídel âech, Moravy a Slezska
16. záﬁí Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy (OSN)
21. záﬁí Mezinárodní den míru, slaví se
od roku 1982 z rozhodnutí 36.
zasedání Valného shromáÏdûní
OSN v roce 1981 (OSN)
22. záﬁí Den bez aut
23. záﬁí Mezinárodní den nesly‰ících
(4. nedûle v záﬁí), slaví se od roku 1958 podle usnesení Mezinárodní federace nesly‰ících
27. záﬁí Svûtov˘ den cestovního ruchu,
vyhlá‰en Svûtovou organizací
cestovního ruchu, slaví se od roku 1980
28. záﬁí Den ãeské státnosti (státní
svátek âR)
30. záﬁí Svûtov˘ den srdce (poslední
nedûle v záﬁí), slaví se od roku
2000.
Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku
oznamuje obãanÛm, Ïe jsou

v prodeji
nové pohlednice
města.
Pohledy mÛÏete zakoupit
v mûstské knihovnû, ãi pﬁímo
na radnici ve Fry‰táku.
Prodejní cena je 5,- Kã

Diakonie âCE – hospic Citadela, Îerotínova 1421, 757 01 Vala‰ské Meziﬁíãí
E-mail: socialni@citadela.cz, tel. ã.: 571 629 086, fax: 571 629 085
web: www.citadela.cz

Mûsto Fry‰ták
Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta
Ve Vala‰ském Meziﬁíãí 19. 7. 2007
VáÏen˘ pane starosto,
s radostí Vám oznamuji, Ïe jsme poãátkem tohoto mûsíce otevﬁeli nové oddûlení na‰eho zaﬁízení.
UÏ ãtyﬁi roky poskytujeme hospicovou paliativní péãi lidem v terminálním stádiu Ïivota a jejich nejbliÏ‰ím. Hospicová péãe vychází z úcty k ãlovûku jako jedineãné a neopakovatelné bytosti. Nemocn˘m je zaji‰Èována odborná péãe a podpora v oblasti medicínské, biologické, sociální, psychologické a duchovní.
DÛleÏitou sloÏkou paliativní péãe je léãba bolesti. Umírající ãlovûk se ãasto víc
neÏ samotné smrti bojí právû bolesti. Hospic nemocnému garantuje, Ïe nebude
trpût nesnesitelnou bolestí, vÏdy bude respektována jeho lidská dÛstojnost a v
posledních chvílích Ïivota nezÛstane osamocen. DÛraz je kladen na kvalitu Ïivota nemocného aÏ do jeho posledních chvil i na podporu jeho blízk˘ch. DÛvodem
pﬁijetí pacienta do na‰eho hospice jsou pokroãilá stádia nádorov˘ch a jin˘ch onemocnûní. Navrhnout a doporuãit tento zpÛsob léãby a péãe o nemocného mÛÏe o‰etﬁující lékaﬁ v nemocnici nebo praktick˘ lékaﬁ. Umístûní do hospice si v‰ak
mÛÏe vyÏádat i sám pacient nebo jeho blízcí. Pokoje pro pacienty jsou vût‰inou
jednolÛÏkové, doplnûné pﬁist˘lkou pro blízké nemocného, vybavené noãním stolkem, stolem, skﬁíní a poliãkami. Postele jsou v‰estrannû elektricky polohovatelné. Souãástí kaÏdého pokoje je i hygienické zaﬁízení. Pacient má moÏnost si pokoj vyzdobit a zpﬁíjemnit drobn˘mi pﬁedmûty, které má v oblibû, vãetnû pﬁipojení
vlastního televizoru.
Na oddûlení s osmi lÛÏky nabízíme odlehãovací sluÏbu rodinám, které dlouhodobû peãují o nemocného ãlovûka. Jedná se vût‰inou o pobyty v rozsahu dvou
aÏ ‰esti t˘dnÛ, tedy po dobu nutnou pro odpoãinek peãující osoby, ﬁe‰ení vlastních zdravotních problémÛ, rekonstrukci bytu a podobnû.
Vûkové sloÏení obyvatelstva a rostoucí délka Ïivota pﬁiná‰í naléhavou potﬁebu
vytváﬁet odpovídající zázemí pro poskytování kvalitních sociálních a sociálnû zdravotních lÛÏek pro seniory. Velmi tíÏivá je situace v pﬁípadû potﬁeby zajistit péãi
o osoby se zdravotním postiÏením vyÏadujících trvalou péãi na lÛÏku. Právû jim a
jejich rodinám nyní nabízíme zázemí v novû otevﬁeném oddûlení sociálnû zdravotní péãe v budovû b˘valé LDN a plicního oddûlení v tûsném sousedství na‰eho
hospice. V první fázi jsme obsadili osm lÛÏek ve ãtyﬁech dvoulÛÏkov˘ch pokojích,
dal‰í pokoje, v‰echny dvoulÛÏkové, budou postupnû pﬁipraveny pﬁijmout nové klienty bûhem nejbliÏ‰ích dnÛ a t˘dnÛ. Pﬁedpokládaná délka pobytu klienta je tﬁi mûsíce, zvaÏujeme i moÏnost pobytÛ del‰ích.
VáÏen˘ pane starosto, prosím, informujte o sluÏbách poskytovan˘ch na‰ím zaﬁízením své kolegy a spolupracovníky, aby se jejich prostﬁednictvím o nich dovûdûli ti, kteﬁí je hledají a potﬁebují. Vûﬁím, Ïe na‰e vzájemná spolupráce mÛÏe pﬁispût k ﬁe‰ení tíÏivé situace nûkter˘ch na‰ich spoluobãanÛ.
S pﬁátelsk˘m pozdravem
Ruth Kopecká
referent PR, sociální pracovnice
tel.: 571 629 086, 605 518 212, e-mail: kopecka@citadela.cz
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Poselství Anny Lehké
(Jubilejní setkání farníkÛ u sv. Anny)
Svátek sv. Anny mûl letos pro obãany z nûkdej‰í Zadní Vsi (osad Lukovského, Suchého a Îabárny, dnes souãásti Fry‰táku-Dolní Vsi) mimoﬁádn˘
v˘znam. Pﬁipomnûli si spoleãnû s Otcem Miroslavem Dibelkou a dal‰ími
farníky z Fry‰tácka 100. v˘roãí zbudování a vysvûcení sochy sv. Anny
(1907 – 2007), nacházející se mezi osadami Lukovské a Suché.
Uvedené osady, vãetnû Îábárny, zvané familie ãi kolonie, byly zaloÏeny L.
P. 1790 tehdej‰ími majiteli lukovského panství – rodem SeilernÛ-Aspang.
Jsou urãitou kuriozitou, neboÈ sv˘m pojetím, rozsahem i osobitou atmosférou pﬁipomínají (bez ohledu na soudobou zástavbu) nûkdej‰í stﬁedovûké vsi.
Anna Lehká, Ïebraãka Ïijící na pﬁelomu 19. a 20. století, pocházela z Lukovského Tato skromná, laskavá osÛbka pû‰ky(!) nav‰tûvovala v‰echna
poutní místa od Mariazelle aÏ po âenstochovou a Vambeﬁice ve Slezsku.
K jejím nejoblíbenûj‰ím zastavením patﬁily vedle sv. Host˘na, sv. Velehradu a sv. Kopeãku Santiniho Kﬁtiny. Právû poutní místo Kﬁtiny na‰i
pﬁedkové rádi a houfnû nav‰tûvovali, na ãipernou staﬁenku Aniãku se
tu vÏdy tû‰ili.
Drobné penízky, získané na poutních místech, peãlivû stﬁádala a vûnovala na zhotovení hraniãního kﬁíÏe u Lukovského (1905) a pomníãku na b˘valém rozcestí u sv. Anny (1907).
Kolik dramatick˘ch událostí se za onûch sto let semlelo, kolik milovan˘ch
osob nám ode‰lo, kolik utrpení lid této krajiny zaÏil, kolik dﬁiny a duchovního bohatství tu generace zanechaly... JiÏ vloni se díky opravám, proveden˘m
panem ZdeÀkem Orsavou, setkalo u sv. Anny nûkolik vûﬁících s duchovním
správcem farnosti, aby vzpomnûlo na v‰echno, co obyvatele osad na památn˘ch místech v polích poutá. Tehdy tu promluvil i nepsan˘ patriarcha familiantÛ – nedávno zesnul˘ pan Josef Stanûk z Lukovského, potomek dávn˘ch rodÛ, pocházejících z prostoru, odkud kdysi na sklonku pravûku pﬁi‰li první osadníci Fry‰táku a obcí pozdûji pﬁifaﬁen˘ch....
Ne náhodou kronikáﬁ mûsta úvodem vyzval více neÏ ãtyﬁicet pﬁítomn˘ch zástupcÛ v‰ech generací z Fry‰tácka, Lukova a okolí,
aby minutou ticha uctili uprostﬁed panenské pﬁírody ty, kdo
tento kraj milovali, zapustili tu koﬁeny a nikdy ho neopustili. Nadev‰ecky dary svûta lpûli na tomto zlomku v‰ehomíra, jenÏ nám dal k m o u d r é mu uÏívání Pán nejvy‰‰í. Zde, u sv. Anny, kam dennû generace familiantÛ
zrak svÛj ãi kroky obraceli a posilu duchovní hledali,
nachází se stﬁed Fry‰tácké brázdy. Otec Dibelka s dojetím poÏehnal polím, lukám a lesÛm vÛkol.
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Napﬁed to vypadalo, Ïe kaÏdou chvíli
zmokneme a zaÏene nás bouﬁe... Ale
bûhem neokázalého, milého a pÛsobivého obﬁadu pod nebeskou plání, jako
bychom znovu v‰ichni pookﬁáli a pochopili pravou hodnotu Stvoﬁení. Obloha se vyjasnila a kraj ozáﬁilo slunce.
„Tady chodím, Slávku, vítat svítání,“
ﬁekl mi kdysi JoÏka StaÀkÛ star‰í. Tam
jsme se setkávali také pﬁi slunce západu, vzpomínali a dûkovali Stvoﬁiteli za
v‰echno dobré, co den pﬁinesl. A pokud
lidi z osad nûkdo zl˘ a nepﬁející nevyÏene, bude tomu tak navÏdy.
„Vzdálené hvûzdy, jeÏ pﬁed miliony let
zanikly, stále vydávají svou záﬁ, své poselství,“pravil Otec Miroslav. „Tak i ti,
jeÏ jsme mûli rádi, dot˘kají se nás sv˘m
svûtlem, byÈ fyzicky nás opustili. Stále

jsou s námi, neopou‰tûjí nás, jako je
s námi stále ten, k nûmuÏ dennû s dÛvûrou se obracíme a modlíme.“
Díky v‰em, kdo o toto památné místeãko peãují, díky Martinu DoleÏalovi
a jeho mamince za krásnou v˘zdobu
i v‰em, kdo akci zorganizovali a pﬁi‰li
se poklonit památce na‰ich blízk˘ch
i lidskému odkazu staﬁenky Aniãky
Lehké.
Bylo to zvlá‰tní setkání. Bez muziky,
juchání ãi patetick˘ch vût. A pﬁece tak
povzná‰ející, plné pokory a vzájemné
dÛvûry, o níÏ tak rádi deklamujeme, ale
chybí jí jako ‰afránu...
Pán BÛh zaplaÈ!
SLÁVEK ZAPLETAL

Muzeum JV Moravy
Obec Lukov
a Spolek přátel hradu Lukova
vás srdečně zvou na
tradiční kulturní akci

âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ
informuje

Den prezentace hradu

Oblastní spolek âeského ãerveného kﬁíÏe Zlín zavádí novou sluÏbu obãanÛm.

Od 1. záﬁí 2007 je zpﬁístupnûno
o‰acovací stﬁedisko, kde si lidé
v nouzi mohou za symbolick˘ poplatek vybrat obleãení.
O‰acovací stﬁedisko nabízí odûvy
v rÛzn˘ch velikostech, jak pro dospûlé, tak i pro dûti.
V prostorách suterénu Kolektivního
domu v centru Zlína je tato sluÏba
k dispozici kaÏdé pondûlí od 14 do
15 hod. a ãtvrtek od 10 do 11 hod.

aneb „Co se za rok změnilo“,
který se koná v neděli 2. září 2007
• Program: 10.00 - 18.00 hod Procházka hradem s průvodcem
Nálezy z archeologického výzkumu roku 2007
s odborným komentářem
Ukázka práce kameníka a konzervátora
13.00 hod.
Vystoupení hudební skupiny TAURUS (folk)
14.00 hod.
Vystoupení hudební skupiny MARROD (country)
• Vstupné:

Dospělí 30 Kč, děti od 6 do 14 let 20 Kč

Možnost zakoupení materiálů o hradě a občerstvení
Program se v plném rozsahu uskuteční pouze za příznivého počasí (bez deště)
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Fryštácký dogtrekking 2007
Nahoﬁe nejstar‰í úãastník leto‰ních závodÛ Milo‰
Slamûník (71) z Brna se sv˘m kﬁíÏencem Bojarem,
zdolal traÈ 85 km za 17 hodin a 29 minut.
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M AT E Ř S K Á

A

V pondûlí 3. záﬁí t.r. probûhne
Slavnostní zahájení ‰kolního roku
2007/2008 na dvoﬁe Základní ‰koly
ve Fry‰táku od 8.30 hod.

Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F RY Š TÁ K

Organizace školního roku 2007/2008
Zahájení v˘uky
3. 9.
Podzimní prázdniny
25. 10.
Vánoãní prázdniny
22. 12.
Nástup do ‰koly
3. 1.
Konec pololetí
31. 1.
Pololetní prázdniny
1. 2.
Jarní prázdniny
3. 3.
Velikonoãní prázdniny
20. 3.
Ukonãení ‰kolního roku 27. 6.

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008

(pondûlí)
(ãtvrtek) a 26. 10. 2007 (pátek)
(sobota) - 2. 1. 2008 (stﬁeda)
(ãtvrtek)
(ãtvrtek)
(pátek)
(pondûlí) - 9. 3. 2008 (nedûle)
(ãtvrtek) - 21. 3. 2008 (pátek)
(pátek)

• Nové prÛlezky pro dûti v mateﬁeké ‰kole jsou pﬁipraveny
• Rekonstrukce pﬁístavby ‰koly fini‰uje

9
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SOS – poradna pro spotﬁebitele

Pozor na (ne)končící slevy!
Tisková zpráva ze 13. srpna 2007
I kdyÏ je léto uÏ v druhé polovinû, letní slevy zdaleka nekonãí. Naopak dá se
pﬁedpokládat, Ïe prodejci si je‰tû vût‰ím sníÏením cen sezónního zboÏí budou chtít vyprázdnit sklady pﬁed dal‰ím
roãním obdobím. SOS upozorÀuje, Ïe
poru‰ování zákona o ochranû spotﬁebitele je letos opût souãástí v˘prodejÛ.
Jak podle podnûtÛ od spotﬁebitelÛ,
tak i na základû zji‰tûní âeské obchodní inspekce, která pﬁi nedávné kontrole
zjistila témûﬁ v polovinû kontrolovan˘ch
prodejen nûjaké pochybení, je jasné, Ïe
problémy s v˘prodejem sezónního zboÏí stále trvají.
Prodávající neinformují pﬁesnû o cenû zlevnûného zboÏí, matou kupující
údaji o vysokém procentu sníÏené ceny,
ale skuteãnost tomu zdaleka neodpovídá nebo na pokladnû spotﬁebitelÛm
úãtují pÛvodní ceny, coÏ ne kaÏd˘ pﬁi
vût‰ím nákupu hned zjistí. Ne v‰ichni
také ve sv˘ch letácích informují o zaãátku a konci v˘prodeje, jak jim to
ukládá zákon o regulaci reklamy.
„Ve slevách by mûli spotﬁebitelé velmi peãlivû sledovat také kvalitu nabízeného zboÏí,“ upozorÀuje tisková mluvãí
SOS Ivana Picková. „Stává se, Ïe zboÏí
uÏ je po‰kozené, nebo má prostû niÏ‰í

jakost, aniÏ by to prodávající nûkde
uvádûl. Spotﬁebitelé upozorÀují, Ïe
mnohdy je namíchané zboÏí zlevnûné
a bez slevy, coÏ je pro spotﬁebitele také
matoucí,“ dodává mluvãí.
SOS zároveÀ upozorÀuje na povinnost prodávajících poskytovat i na spotﬁební zboÏí ve slevách dvouletou záruku. Stále se stává, Ïe prodávající zkracují svévolnû záruãní dobu a tvrdí spotﬁebitelÛm, Ïe na zboÏí ve slevû je pouze pÛlroãní záruka. Jejich tvrzení nemá
oporu v zákonû a spotﬁebitel má stejná
práva, jako kdyby kupoval zboÏí bez slevy. Jedinou v˘jimkou je situace, kdy je
sleva poskytnuta pro urãitou vadu. Na
tu se pak záruka logicky nevztahuje.
Ov‰em spotﬁebitel o tom musí b˘t jednoznaãnû pﬁedem informován.
SOS doporuãuje spotﬁebitelÛm, aby
velmi pozornû sledovali jak kvalitu nabízen˘ch v˘robkÛ, tak ceny, které jsou
jim nakonec úãtovány. V pﬁípadû nesrovnalostí je moÏné se obrátit na osobní poradny SOS v krajích (seznam na
www.spotrebitele.info), on-line poradnu
na stejné adrese, pﬁípadnû na dozorové orgány, v pﬁípadû ‰patného úãtování
na âeskou obchodní inspekci.

KONTAKTY:
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ (SOS)
Tel. 224 239 940
fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvãí,
pickova@spotrebitele.info
tel.: 604 956 114
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ âeské
republiky (SOS), zaloÏené v roce 1993,
je nevládní, nezávislé a neziskové obãanské sdruÏení hájící zájmy spotﬁebitelÛ. Provozuje svá Spotﬁebitelská informaãní centra ve dvanácti krajích âR,
informaãní spotﬁebitelsk˘ portál:
www.spotrebitele.info,
vydává ti‰tûn˘ ãasopis ·tít spotﬁebitele a realizuje ﬁadu dal‰ích aktivit, zamûﬁen˘ch na zlep‰ení postavení spotﬁebitelÛ. Je ãlenem evropské spotﬁebitelské organizace BEUC i celosvûtové
Consumers International.
Od roku 2003 je signatáﬁem Etického
kodexu obãansk˘ch spotﬁebitelsk˘ch
organizací; rejstﬁík signatáﬁÛ je pﬁístupn˘ na adrese kodex.spotrebitele.info.

Krátce o činnosti hasičů v Lukovečku...
V sobotu 21. 7. uspoﬁádal SDH v Lukoveãku na myslivecké chatû Pﬁátelské
posezení v ãervenci. V‰echno ten den
vy‰lo takﬁka na jedniãku. Za pûkného
a teplého poãasí hrála dobrá hudba,
k obãerstvení se podával v˘born˘ gulá‰
a chutné klobásky pﬁímo z udírny.
Nechybûlo samozﬁejmû ani úmûrnû
vychlazené pivo ze dvou píp a jiné alkoholické i nealkoholické tekutiny.

Veãer se nesl v pﬁátelské atmosféﬁe.
Muzikanti se nebránili jakémukoliv Ïánru a zahráli doslova pro v‰echny generace.
Pﬁíjemn˘ veãer zpestﬁilo i losování
tomboly. V‰e ale nasvûdãuje tomu, a to
je ‰koda, Ïe pro mal˘ zájem bylo toto
letní setkání jedno z posledních.
Petr Kojeck˘
10
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Z P R Á V Y

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
BoÏena VaÀharová
Rudolf ·vajda
Josef Pálka
Marie Fibrychová

93
80
85
96

let
let
let
let

NAROZENÍ
Krist˘na Vaﬁáková
Martin Jurãík

✶

Z

L U K O V E Č K A

4. Benefiční koncert „POD HVĚZDAMI“

✶✶

Leto‰ní roãník této charitativní akce byl jiÏ ãtvrt˘m v poﬁadí a nutno podotknout, Ïe patﬁil mezi nejvydaﬁenûj‰í. Poãasí nám tentokrát pﬁálo, a tak
si bohat˘ program nenechalo ujít
spousta náv‰tûvníkÛ ze ‰irokého
okolí.
Mezi hosty festivalu patﬁila známá
zpûvaãka Heidi JankÛ, která sv˘m vystoupením roztancovala nejen dûti,
ale i ﬁadu dospûláck˘ch pﬁíznivcÛ.
Milovníci hlasu zlatého slavíka Karla
Gotta si mohli poslechnout pár písniãek v podání Emanuela Gotta, kter˘
se mezi známé hvûzdy pop music dostal právû díky dokonalé podobû svého hlasu. Pﬁíjemnou zmûnou bylo také pohodové vystoupení písniãkáﬁe
Mirka Paleãka se svou kytarou. Cel˘
program festivalu doplÀovaly hudební
skupiny rÛzn˘ch ÏánrÛ jako country
kapela Podjezd – Zlín, folková kapela
Ostrava – Reserve band a také pro
mladé pﬁíznivce rocku zahrála mladá rocková kapela Jogurt a Rozjet˘ zips. Zkrátka
pro kaÏdého náv‰tûvníka nûco. Ani na dûti se nezapomnûlo a po celé odpoledne
byl pro dûti pﬁipraven program ‰ermíﬁské skupiny Tasarlass, zab˘vající se dﬁevûn˘m ‰ermem.
Benefiãní koncert „Pod hvûzdami“ je jiÏ tradiãnû akcí charitativní, proto leto‰ní v˘tûÏek je opût urãen pro dûti. Tentokrát na poﬁízení pﬁístrojÛ a pomÛcek pro
dûti s ‰ilháním a tupozrakostí, které jsou v péãi oãní ordinace MUDr. Tomá‰e
Kubûny ve Zlínû.
V˘sledek celé akce povaÏujeme za velmi úspû‰n˘ a podaﬁilo se získat pro dûti témûﬁ cca 45.000 Kã. Dûkujeme v‰em sponzorÛm, organizaãnímu t˘mu a náv‰tûvníkÛm, kteﬁí pﬁispûli na dobrou vûc.
S.V.

✶

✶

✶

✶

✶

11

FL9/2007 28.8.2007 11:40 Stránka 12

Zájezd do Prahy

Mûstská knihovna a Spoleãnost dr. V. Renãe Fry‰ták poﬁádá ve dnech 11. aÏ
14. ﬁíjna t. r. ãtyﬁdenní autobusov˘ poznávací zájezd do Prahy. Ubytování, snídanû i veãeﬁe jsou zaji‰tûny v lukrativním klidném místû v Loretû, v blízkosti
PraÏského hradu.
Na programu, kter˘ je spolu s bliÏ‰ími instrukcemi k dispozici v knihovnû, je napﬁ. náv‰tûvy zámeckého parku v PrÛhonicích, velké akvárium a galerie malíﬁe Luìka

12

Marolda, veãerní vycházka na Petﬁín
a v˘hledy na panoráma slavného sídla
ãesk˘ch králÛ a hlavy státu, putování
Starou Prahou, svûtová v˘stava proslulého rytce Václava Hollara v ClamGallasovû paláci, náv‰tûva zahrad, novû zrekonstruované vily továrníka Gröbeho a viniãného vrchu na Královsk˘ch
Vinohradech, veãerní pﬁedstavení „Noc
na Karl‰tejnû“ v Hudebním divadle
v Karlínû (hvûzdné obsazení: Petr ·tûpánek, Kateﬁina BroÏová, Radek Brzobohat˘ a dal‰í), v˘jezd do Staré Boleslavi po stopách kníÏete sv. Václava,
zámek Brand˘s, Strahovsk˘ klá‰ter, posezení v blízkosti Lorety a Hradu, Nov˘
svût, Ïidovská ãtvrt Josefov, pﬁi cestû
zpátky zastavení v Ladov˘ch Hrusicích...
Provázet budou PhDr. âeslav Zapletal
a P. Pavel Uhﬁík.
BliÏ‰í informace v mûstské knihovnû
u paní A. Zapletalové (v pÛjãovní dobu
nebo na telefonu 577 911 801).
AZ

FRY·TÁCKÉ LISTY 9/2007

FL9/2007 28.8.2007 11:40 Stránka 13

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL
ROZLOSOVÁNÍ - PODZIM 2007

Hracím dnem domácích utkání na‰ich mládeÏnick˘ch druÏstev je SOBOTA.
13
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D Ů M

I G N Á C E

S T U C H L É H O ,

F R Y Š T Á K

Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří
Pﬁíchod salesiánÛ do Fry‰táku se tedy
udál bez zvlá‰tní slavnosti. Dr. ·tancl si
to pÛvodnû pﬁedstavoval jinak. Pﬁedstavoval si, Ïe salesiáni pﬁijdou po silnici od
Zlína, Ïe bude „u bran“ Fry‰táku slavnostní uvítání, kterého se zúãastní sám
pan arcibiskup a kdoví je‰tû jaká honorace, ale nic takového Fry‰ták nevidûl.
Jen se se‰lo hodnû lidí v kostele, mnohé
z nich tam pﬁivedla zvûdavost, jak ti „taliáni“ budou vypadat, a to bylo v‰e. Don
Stuchl˘ v‰ak byl spokojen. Jeho stylu odpovídalo to, jak se v‰e odehrálo, ostatní
bude moci pﬁijít pozdûji, aÏ se v‰ecko
usadí, a to je‰tû jen proto, Ïe kdo chce
Ïít a budovat, musí mít peníze a peníze
zase pﬁedpokládají propagaci díla, ponûvadÏ o kom se nemluví, o tom se neví.
Fry‰táck˘ ústav nebyl tak mal˘, jak vypadal na první pohled. Mohl pojmout mimo pﬁedstavené asi 100 chlapcÛ. Budova se skládala ze dvou ãástí: z jednoposchoìové staré ‰koly a z dvouposchoìové nové budovy, která k ní pﬁiléhala
a mûla pÛdorys velkého „J“. Z ulice se
vcházelo brankou napﬁed na úhledn˘
dvorek, vpravo pak do budovy nové.
V nové budovû byly za dveﬁmi dva schody a ãlovûk se ocitl v krátké chodbû bez
oken, kde byl po pravé stranû vchod do
kaple, po levé do místnosti s oknem do
dvorku slouÏící za hovornu. Kaple byla
krátká, zato v‰ak vysoká. Mûla strop na
úrovni stropÛ v prvním poschodí. – Za
kaplí pak byla dosti prostorná tûlocviãna, do níÏ se vcházelo uÏ z dlouhé chodby, svírající s tou vstupní chodbou prav˘
úhel. Tato dlouhá chodba byla svûtlá

Foto na stranû: archiv DISu

a mûla ﬁadu oken s v˘hledem
na Dolní Ves.
V ústavû nebyla voda. Ta se
musela ãerpat ze studny na
dvoﬁe pomocí pumpy a pak
nosit tﬁeba do druhého poschodí. – Ze zaãátku nebyla
v domû ani elektrická instalace. Svítilo se petrolejem.
Tento zásadní nedostatek
v‰ak zmizel jiÏ koncem mûsíce ﬁíjna. To byla veliká pomoc, i kdyÏ se muselo proudem hodnû ‰etﬁit.
V prvním mûsíci byla kamenem úrazu
skuteãnost, Ïe fry‰tácká ‰kola, která
mûla uÏ novou budovu, pro niÏ‰í tﬁídy
stále je‰tû okupovala nûkteré místnosti
v ústavû sester. To s sebou neslo rÛzné
nepﬁíjemnosti, jako spoleãné záchody
a podobnû. Pﬁitom ‰kola dûlala, jakoby
se tak mûlo pokraãovat i po pﬁíchodu salesiánÛ. ¤editel byl protináboÏenského
sm˘‰lení, v mûsteãku pÛsobila ãeskoslovenská církev, která by byla o ústav
stála, bylo zde zklamání, Ïe sestry pﬁece
jen nalezly katolického nástupce, a to
v‰echno vedlo k tomu, Ïe se vûci umûle
prodluÏovaly. Don Stuchl˘ musel jednat
rozhodnû. – JelikoÏ vyãetl ze zanechan˘ch spisÛ od sester, Ïe tyto Ïádaly ‰kolu, aby budovu vyklidila, zajel si do Hole‰ova na hejtmanství zjednat si pomoc.
Pan hejtman jeho Ïádost uznal a ﬁekl, Ïe
tak to nemÛÏe b˘t. Poradil mu, aby obe‰el v‰echny starosty, dále ãinitele ve
‰kolské radû a samozﬁejmû také ﬁeditele ‰koly. Ten v‰ak na to ucho nechtûl sly-

‰et. Poslechl teprve, aÏ kdyÏ jiní rozumnû usoudili, Ïe ‰kola nemá právo zÛstávat v budovû, která jí nepatﬁí. Uãitelky se
sice bouﬁily, ale tﬁídy byly pﬁeneseny napﬁed do staré budovy a po ãase ode‰ly
i z ní. – Z jin˘ch institucí zde byli jen katoliãtí Orli, kteﬁí chodili cviãit do ústavní
tûlocviãny. To bylo tﬁeba zatím trpût,
i kdyÏ tím trpûl domácí poﬁádek. Pozdûji
pﬁestalo i to, jelikoÏ se tûlocviãna stále
více mûnila v divadlo.
Tak skonãil rok, kter˘ dnes uÏ patﬁí historii církve a salesiánského díla jako rok,
na kter˘ se nesmí zapomenout. A Don
Stuchl˘, kter˘ 14. prosince v tichosti
oslavil své 58. narozeniny, vzpomínal na
uplynulá léta. Za ta léta proÏil mnoho
dobrého i zlého, ale za v‰e dûkoval
Bohu. Hlavnû, Ïe vydrÏel Perozu a Ïe mohl s ãeskou kolonií pﬁekroãit Jordán
a pﬁevést ji do Zaslíbené zemû – do vlasti. – Co bude dál? V koutku srdce doufal,
Ïe se pomalu stane zbyteãn˘m a Ïe jiní –
mlad‰í – vezmou do rukou otûÏe díla.
Netu‰il je‰tû, Ïe jeho prav˘ Ïivot teprve
zaãíná a Ïe je mu od Boha souzeno poloÏit nejen základy, ale postavit celou
budovu. Nemohl tu‰it, kolik to bude stát
obûtí, kolik bude muset je‰tû snést, neÏ
si bude moci odpoãinout v nebi.
Tolik citace z knihy Îivotopisné pamûti
P. Ignáce Stuchlého o pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku.

Snad by se slu‰elo krátce pﬁedstavit
P. Václava Klementa, ãlena generální
rady hlavního pﬁedstaveného:
P. Václav Klement byl zvolen v roce
2002 za nového ãlena hlavní rady jako
regionál pro Asii-v˘chod (Asie v˘chodnû
od Indie) a Austrálii. Ve sv˘ch 43 letech
byl nejmlad‰ím ãlenem hlavní rady.
Narodil se 7. 10. 1958 v Brnû - Îidenicích. Vystudoval Gymnázium kpt. Ja-
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ro‰e v Brnû. ProtoÏe nebyl pro svÛj aktivní Ïivot v církvi a Ïidenické farnosti
a pro práci s mládeÏí dvakrát pﬁijat ke
studiu bohosloví, absolvoval dvouletou
základní vojenskou sluÏbu a vystudoval
jazykovou ‰kolu. Na Cyrilometodûjskou
bohosloveckou fakultu v Litomûﬁicích
nastoupil v roce 1980. TouÏil v‰ak po
práci v misiích. V létû 1984 tajnû emigroval se sv˘m bratrem Michalem z Jugoslávie do Itálie. V ¤ímû dokonãil svá
teologická studia a 26. 5. 1986 byl pa-

peÏem Janem Pavlem II. vysvûcen na
knûze.
Na základû svého pﬁání odejít do misií byl téhoÏ roku vyslán do JiÏní Koreje,
coÏ se mu podaﬁilo aÏ po pﬁekonání urãit˘ch tûÏkostí, zpÛsoben˘ch nedÛvûrou korejsk˘ch úﬁadÛ k obãanu socialistického âeskoslovenska.
PÛsobil v salesiánsk˘ch kolejích
v Soulu a v Kwangju, byl ﬁeditelem
v Soulu v Daerim Dong a korejsk˘m provinciálem.

Program oslav
80. výročí příchodu Salesiánů Dona Boska
do Fryštáku
Akce se koná za kaÏdého poãasí
– buì na farním dvoﬁe nebo v DISu od 15 – 20 hodin.
Je pﬁipraven bohat˘ program:
• Exhibiãní fotbalov˘ zápas – farníci versus salesiáni • Exkluzivní expozice
o „staﬁíãkovi“ Ignáci Stuchlém • Projekce filmÛ a dokumentÛ z historie i souãasnosti salesiánÛ • V˘stava u pﬁíleÏitosti 70 let skautingu ve Fry‰táku (zahájení uÏ
v sobotu dopoledne v klubovnách na farním dvoﬁe) • Noãní táboﬁení se skauty (uÏ
v pátek 28. 9. od 17.00) • Vystoupení fry‰tácké dûtské scholy • SoutûÏe a hry
pro dûti (i jejich rodiãe)
Pﬁipravena bude speciální várka „Staﬁíãkovy 14°“ (piva vyrobeného domácím
pivovarem pﬁímo k této události). Chybût nebude ani dal‰í obãerstvení – uzeniny
z udírny, limo…atd.
• Pátek 28. záﬁí 2007 – Oslava SDB (setkání salesiánÛ z celé republiky)
10.30 hod.

m‰e svatá v kostele sv. Mikulá‰e – hlavní celebrant Msgr. Karel
Herbst, a za pﬁítomnosti P. Václava Klementa (ãlena generální rady salesiánÛ), provinciála P. Franti‰ka Blahy a dal‰ích hostÛ.
11.45 hod. odhalení bysty P. I. Stuchlého v parãíku vedle kostela, oznámení
(starostou mûsta) o udûlení ãestného obãanství P. I. Stuchlému.
PrÛvod na hﬁbitov a náv‰tûva hrobu SluÏebníka BoÏího P. I. Stuchlého.
12.30 hod.

ãi pozdûji – obûd v DISu pro salesiány a pozvané hosty.

âasy kromû zaãátku m‰e svaté jsou informativní.
Program bude na sebe navazovat.
• Sobota 29. záﬁí 2007 – Oslava „Salesiánské rodiny“
Do Fry‰táku pﬁijedou zástupci nûkolika sloÏek salesiánské rodiny (¤eholní sestry, Salesián‰tí spolupracovníci, Îáci a Ïákynû Dona Boska, Volontárie Dona
Boska aj.).
11.00 hod.
14.00 hod.
19.00 hod.

m‰e svatá v kostele sv. Mikulá‰e, hlavní celebrant P. Václav
Klement, SDB
konference s P. V. Klementem (kostel)
je ve fry‰táckém kostele svatého Mikulá‰e pﬁipraven Varhanní
koncert duchovní hudby. Skladby velikánÛ svûtové hudby pﬁednese varhaník Jan Gottwald.

• Nedûle 30. záﬁí – Oslava farnosti Fry‰ták
M‰e svaté v obvyklém poﬁádku v 8.00 a 10.00 hod. s pﬁipomínkou 80. v˘roãí
pﬁíchodu „staﬁíãka“ P. Ignáce Stuchlého a prvních salesiánÛ do Fry‰táku.
Poznámky: V pﬁípadû, Ïe je‰tû nebude co odhalovat, oznámení o udûlení ãestného obãanství by probûhlo v kostele na závûr bohosluÏby. Poté prÛvod na hﬁbitov. K poslechu (i k tanci) hraje oblíbená Vítovecká 1.
Srdeãnû zváni jsou v‰ichni obãané Fry‰táku.

Klub maminek
Milé maminky na MD,
opût Vás v‰echny srdeãnû zvu po
prázdninách do Klubu maminek. Znovu
na nás ãekají rÛzné tvÛrãí aktivity, zajímaví hosté, spoleãné hry s dûtmi, vycházky do pﬁírody, atd. SchÛzky budou
b˘vat opût v úter˘ dopoledne, od 9 –
11 hodin, v prostorách fary.
Program bude inzerován ve FL, ve
Farníãku i na knihovnû.
Tû‰í se Jana Jasenská
PROGRAM NA ZÁ¤Í
4. 9. Po prázdninách.
Povídání o uplynulém létû. Pﬁineste si
fotografie z dovolené, budeme plánovat
program na leto‰ní rok.
12. 9. Pozor stﬁeda!!!
Jedeme na náv‰tûvu k lukovsk˘m
maminkám, budeme drátkovat.
18. 9. Zveme maminky z Lukova.
Program bude upﬁesnûn.
25. 9. Vycházka do pﬁírody na plody
podzimu k podzimním dekoracím.

Kejklíﬁsk˘ jarmark ve Zlínû
Ve dnech 12. - 14. záﬁí 2007 oÏije námûstí Míru ve Zlínû opût tradiãním podzimním jarmarkem. Souãástí jarmarku
bude 65 stánkÛ lidov˘ch ﬁemesel.
Pﬁedvádûní tradiãních ﬁemesel umoÏní vidût na vlastní oãi pracovat opravdové mistry a tﬁeba si i nûkterou z ãinností sv˘ma vlastníma rukama vyzkou‰et, nebo si alespoÀ odvézt domÛ nûkter˘ z krásn˘ch umûleck˘ch pﬁedmûtÛ.
A protoÏe podzimní jarmark nese jméno
Kejklíﬁsk˘ jarmark, chybût nebudou ‰ermíﬁi, krásné taneãnice a dokonce se uskuteãní i svatba! Stánky s bohat˘m
obãerstvením a leto‰ním burãákem urãitû uspokojí náv‰tûvníky, kteﬁí na jarmark pﬁivítají. A proto pﬁijìte, v‰ichni
jste srdeãnû zváni.
Informace o v‰ech mûstsk˘ch jarmarcích podá Radka KaÀková z oddûlení
cestovního ruchu na tel. 577 630 152.
Doprovodn˘ kulturní program:
(od 16 hodin)
• Stﬁeda 12. 9. EREBUS Slavnostní
pﬁíchod královny s doprovodem, tajemství zbraní, dobová hudba a tance stﬁedovûku a renesance
• âtvrtek 13. 9. VIRTUS VINCIT Hry
pro dûti, královsk˘ turnaj, renesanãní
svatba
• Pátek 14. 9. M.C.E Ukázky mistrovského ‰ermíﬁského umûní, pﬁíbûhy
z období renesance

15
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Krátká zpráva
ze skautských
táborů

Letos opût probûhly
na‰e tábory na táboﬁi‰ti
hole‰ovsk˘ch
skautÛ v Ka‰avû. Tak
jako kaÏd˘ rok bylo
o na‰e dûti velmi
dobﬁe postaráno, jak
po stránce zabezpeãení provozu táborÛ, tak z hlediska poﬁádného zábavného programu. Za to v‰e patﬁí dík hlavnû
na‰im dorÛstajícím mlad˘m skautÛm
a skautkám. PﬁeváÏnou ãást tûchto starostí jiÏ zodpovûdnû dokázali pﬁevzít na
sebe a o chod táborÛ se postarat.
A Ïe to dokázali opravdu dobﬁe o tom
svûdãí spokojenost na‰ich dûtí, coÏ dokládáme i nûkolika fotografiemi.

16
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70 LET
SKAUTINGU
VE FRYŠTÁKU
1937 – 2007
V˘stava k tomuto v˘roãí se koná
ve dnech 29.-30. záﬁí 2007 ve
skautsk˘ch klubovnách na farním
dvoﬁe.
Otevﬁeno je v sobotu od 9.00 do
18.00 hod., v nedûli od 9.00 do
12.00 hod.
K vidûní budou jak historické materiály, tak prÛﬁez souãasnou ãinností.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í skautky
a skauti z fry‰táck˘ch oddílÛ Svazu
skautÛ a skautek âeské republiky.

17
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placená inzerce

Již rok se lidé dozvídají
informace o haváriích přímo z mobilu

pí Nováková
776 723 837
Fry‰ták

Firma

MASO UZENINY
Milo‰ Karpí‰ek
Vás zve

na nákup masa
a v˘born˘ch domácích uzenin
do novû otevﬁené masny
v objektu Lucerny ve Fry‰táku.
***
Otevﬁeno dennû, mimo pondûlí:
Út, St, ât 7.30-11.30 a 13.00-17.00
Pá 7.00-12.00 a 13.00-17.00
So 7.00-10.00.

PRODÁM
STAVEBNÍ
POZEMEK
v centru Fryštáku.
IS na hranici pozemku,
oploceno,
vlastní studna,
470 m2.

Tel.: 603 297 811
18

Na Zlínsku byla loni v záﬁí spu‰tûna sluÏba SMS INFO, která odbûratele spoleãnosti Zlínská vodárenská, a.s. – ãlena skupiny Veolia Voda informuje o plánovan˘ch
odstávkách vody, aÈ jiÏ z dÛvodu plánovan˘ch oprav nebo havárií. V pﬁípadû havárií
pak dostávají informaci, kdy bude oprava dokonãena. Na Zlínsku se dosud zaregistrovalo témûﬁ 500 obyvatel.
„Klienti sluÏby zadali do systému na internetu své údaje, o které adrese chtûjí
b˘t informováni a jak˘ druh informací chtûjí dostávat. Dejme tomu, Ïe pan Novák
chce b˘t informován o kaÏdé havárii, která se t˘ká jeho bytu a domku jeho rodiãÛ,
a zároveÀ si pﬁeje b˘t kaÏdoroãnû s pﬁedstihem informován o cenách vody, ale nepﬁeje si marketingové informace.“ „Bude tedy dostávat pouze SMS, které se t˘kají
tûchto dvou ãísel popisn˘ch.“ vysvûtluje mluvãí Helena Koutná.
Touto sluÏbou se celá skupina Veolia Voda snaÏí pﬁiblíÏit klientÛm a zlep‰it své
sluÏby. Systém funguje jiÏ v Olomouci, Plzni, Praze, severních âechách a ve v‰ech
dal‰ích mûstech, kde skupina Veolia Voda pÛsobí od záﬁí loÀského roku. Do systému SMS INFO se mohou klienti zaregistrovat pﬁes webové stránky spoleãnosti
www.zlv.cz (hned vedle políãka VSTUPTE je pole s nápisem Informace pﬁímo do
Va‰eho mobilu a nebo pﬁímo na www.voda-info.cz.
Zájemci, kteﬁí nemají moÏnost registrovat se pﬁes internet, mohou jednodu‰e
zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na ãíslo 720 001 112. „Zavoláme jim zpût a registraci vyﬁídíme spoleãnû,“ sdûlila mluvãí. Klienti, kteﬁí se registrují pﬁes sluÏbu Call me
Back v‰ak nemají moÏnost vybrat si kter˘ druh informací chtûjí. Pﬁijdou jim tedy
v‰echny informace t˘kající se jejich ãísla vãetnû marketingov˘ch, které jsou ale maximálnû dvû do roka.
V‰ichni klienti sluÏby SMS INFO se mohou také zúãastnit soutûÏe o atraktivní
ceny. SoutûÏ bude ukonãena k poslednímu záﬁí. TakÏe neváhejte a zaregistrujte se
co nejdﬁíve!
Helena Koutná
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – VÁ· DODAVATEL VODÁRENSK¯CH SLUÎEB

Nové kursy PILATES
na Sokolovně ve Fryštáku od 17. 9. 2007 pro muže i ženy
Kursy jsou pro uzavřenou skupinu lidí • 20 lekcí
Pilates je pomalé cvičení pro všechny. Naučíte se správně dýchat, mít správné
držení těla, zmírníte nebo odstraníte bolesti zad, zeštíhlíte v pase, budete mít
ploché břicho a protáhnete si tělo.

Pilates je 2x týdně, můžete si vybrat den i hodinu.
Po-St
19.00-20.00
Pilates pro začátečníky
Út-Čt
17.00-18.00
Pilates pro začátečníky
Út-Čt
18.00-19.00
Pilates pro mírně pokročilé
Út-Čt
19.00-20.00
Pilates pro mírně pokročilé
Út-Čt
10.00-11.00
Pilates pro mírně pokročilé
Pilates pro začátečníky dopoledne po domluvě

- A skupina
- B skupina
- C skupina
- D skupina
- E skupina
- F skupina

• Další cvičení pro dospělé:
Po
Út
St
Čt

20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00

Aerobik, posilování, strečink
Cvičení na velkých míčích
Aerobik pro mírně pokročilé
Cvičení na velkých míčích

• Cvičení pro děti:
Út
Čt

13.00-14.00
13.00-14.00

Aerobik pro začátečníky
Závodní aerobik, 2x týdně

Začínáme 11. 9. 2007. Hodina se upřesní podle vyučování.
Pohybová výchova pro děti od 3-6 let - bude upřesněno na MŠ ve Fryštáku.

Dotazy a objednávky na tel.: 776 769 400
Monika Váňová, fitness instruktor Pilatesovy metody a cvičitelka aerobiku II. třídy
FRY·TÁCKÉ LISTY 9/2007
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VELKÉ KINO ZLÍN - ZÁŘÍ
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Zaãátky pﬁedstavení dennû v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

1. – 5. záﬁí v 17 hodin
SHREK T¤ETÍ
Koneãnû máte zelenou! JiÏ tﬁetí pokraãování úspû‰né animované komedie, v níÏ
se zelení manÏelé Shrekovi vydávají vstﬁíc
dal‰ím dobrodruÏstvím
ReÏie: Chris Miller, Raman Hui
USA-’07-93 min.-ã. dabing-Bontonfilm-(0)
vstupné 80 Kã
1.– 5. záﬁí v 19,30 hodin
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
V‰echno si pamatuje. Nic neodpou‰tí…
V hlavní roli Matt Damon
ReÏie: Paul Greengrass
USA-’07-115 min.-tit.-prem.-Bontonfilm-(15)
vstupné 80 Kã
6. záﬁí v 17 a v 19,30 hodin
ART
RENESANCE
PaﬁíÏ 2054 – Vûãn˘ Ïivot nebo smrt...
ReÏie: Christian Volckman
Francie-2006-105 minut-anim.-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
vstupné 65 Kã
7. – 9. záﬁí v 17 hodin
+ 10. – 12. záﬁí v 19,30 hodin
EDITH PIAF
Pﬁivítejte nesmrtelnou osobnost….
V hlavní roli Marion Cotillard
ReÏie: Olivier Dahan
Francie/Anglie/âR-2007-140 minut-titulky-Bioscop-(15)
vstupné 75 Kã
7. – 9. záﬁí v 19,30 hodin
+ 10. – 12. záﬁí v 17 hodin
OKAMÎIK ZLOMU
Zastﬁelil jsem svou Ïenu. DokaÏte to…
V hlavní roli Anthony Hopkins
ReÏie: Gregory Hoblit
USA-2007-113 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
vstupné 80 Kã

14. – 19. záﬁí v 17 hodin
RATATOUILLE
Komedie pro skuteãné fajn‰mekry…
ReÏie: Brad Bird
USA-2007-110 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-Falcon-(0)
vstupné 75 Kã
14. – 19. záﬁí v 19,30 hodin
MEDVÍDEK
âerná komedie „Medvídek“ ukazuje rÛzné
zpÛsoby ﬁe‰ení manÏelsk˘ch kotrmelcÛ,
vzpour a rozletÛ...
V hlavních rolích AÀa Geislerová, Roman
Luknár, Jiﬁí Macháãek, TáÀa Vilhelmová,
Ivan Trojan, Nata‰a Burger, Klára Issová,
Jiﬁí Menzel...
ReÏie: Jan Hﬁebejk
âR-2007-98 minut-premiéra-Falcon-(12)
vstupné 85 Kã
19. záﬁí ve 14 hodin
FKS
BAREVN¯ ZÁVOJ
Nejdel‰í cesta mÛÏe vést mezi dvûma srdci... V hlavních rolích Naomi Watts a Edward Norton
ReÏie: John Curran
âína/USA-2006-125 min.tit.-Bioscop-(12)
vstupné 25 Kã
20. záﬁí - DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
- 75. V¯ROâÍ KINA
9.30 - Pásmo krátk˘ch filmÛ pro mateﬁské ‰koly a maminky s dûtmi
15.00 - SPLÁCHNUTEJ
Velká Británie-2006- 86 minutãesk˘ dabing-Bontonfilm-(0)
SvûÏí animovaná komedie, jejíÏ hrdinou
je rozmazlen˘ my‰ák z lep‰í spoleãnosti
Roddy…
ReÏie: David Bowers, Sam Fell

10. záﬁí v 10 hodin
FKS
TAJNOSTI
Bûhem jednoho dne se vá‰ Ïivot mÛÏe doslova pﬁevrátit vzhÛru nohama.
Je otázkou, zda právû tam nenajdete pevné dno... V hlavních rolích Iva Bittová,
Karel Roden, Martha Issová, Ivan Franûk
ReÏie: Alice Nellis
âR-2007-95 minut-Bontonfilm-(12)
vstupné 25 Kã

17.00 - BABEL
USA-2006-142 min.-tit.-Bioscop(15)
Z úspû‰né spolupráce reÏiséra Alejandra
Gonzálese IÀárrita a scénáristy Guillerma Arriagy vze‰el dal‰í zajímav˘ snímek,
kdy se náhodnû proplete nûkolik zdánlivû nesouvisejících lidsk˘ch osudÛ….

13. záﬁí v 17 a v 19,30 hodin
ART
NEP¤ÍJEMNÁ PRAVDA
Nejdûsivûj‰í film, jak˘ jste kdy mohli vidût…. V hlavní roli Al Gore
ReÏie: Davis Guggenheim
USA-2006-100 minut-tit.Bontonfilm-(0)
vstupné 65 Kã

20.00 - HVùZDN¯ PRACH
Velká Británie-2007-127 minutãesk˘ dabing-Bontonfilm-(12)
Pﬁíbûh, kter˘ stvoﬁila sama Fantazie…..
V hlavních rolích Charlie Cox, Blaire
Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro
ReÏe: Matthew Vaughn

21. – 26. záﬁí v 17 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
Jeden z nejúspû‰nûj‰ích televizních seriálÛ se koneãnû doãkal prvního celoveãerního filmového zpracování.
ReÏie: David Silverman
USA-2007-85 minut-animovan˘-ãesk˘ dabing-Bontonfilm-(0)
vstupné 80 Kã
21. – 26. záﬁí v 19,30 hodin
MR.BROOKS
Má v‰e, co kdy chtûl, ale musí to skr˘vat… Kevin Costner a Demi Moore v hlavních rolích thrilleru s detektivní zápletkou
ReÏie: Bruce A. Evans
USA-2007-120 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(15)
vstupné 80 Kã
27. záﬁí v 17 a v 19,30 hodin
ART
IRINA PALM
Jeden z nejsilnûj‰ích filmov˘ch záÏitkÛ roku pﬁiná‰í pﬁíbûh padesátnice Maggie,
která v zoufalé snaze získat peníze na
operaci váÏnû nemocného vnuka pﬁijme
práci v noãním klubu lond˘nského Soho…
ReÏie: Sam Garbarski
Bel./Luc./VB/Nûm./Fran.-2007-103
min.-tit.-prem.-HCE-(15)
vstupné 70 Kã
28. záﬁí – 3. ﬁíjna v 17 a v 19,30 hodin
GYMPL
Komedie o studentech, uãitelích, rodiãích
a graffiti. Hrají: Tomá‰ Vorel ml., Jiﬁí Mádl,
Eva Holubová, Tomá‰ Matonoha, Milan
·teindler, Jiﬁí Schmitzer, Zuzana BydÏovská a dal‰í. ReÏie: Tomá‰ Vorel
âR-2007-105 minut-premiéra-Falcon-(0)
vstupné 85 Kã
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JUBILANTI

Ludmila Kamenáﬁová
Anna ·lechtová
Ludmila Hro‰ová
RÛÏena Jurãíková
Vlastimil Pulec
Petr ·imík
Ludmila Hrnãiﬁíková
Václav Lamo‰
Marie Orsavová
Jiﬁí Nedûla
Ing.Alois Holík
Josef Vincourek
Jiﬁí PeãeÀa
Václav Janíãek
Zdenûk Ml˘nek
Vûra Sehnalová

60
60
70
60
65
60
60
70
60
60
60
60
65
60
75
65

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

NAROZENÍ
Daniel DoleÏal
Fabián Bednaﬁík
Filip Mlãoch
Karolína Sovadinová

ÚMRTÍ
·tûpánka Mrlíková ve vûku 90 let
Terezie Vágnerová ve vûku 56 let
Franti‰ek Slovák ve vûku 62 let
***
Komise pro obãanské záleÏitosti
mûsta Fry‰táku pﬁipravuje vítání dûtí
do Ïivota na ãtvrtek 27. záﬁí 2007
do obﬁadní sínû radnice.
VZPOMÍNKA
Dne 13. záﬁí budou tomu dva roky,
co zemﬁela paní Ludmila Velikovská.
Kdo jste ji znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. Dûkuje manÏel s rodinou.

Înû ve Fry‰táku (z archivu)

V KromûﬁíÏi se uskuteãní první krajské doÏínky
Historicky první krajské doÏínky se uskuteãní první záﬁijovou sobotu v KromûﬁíÏi.
Na náv‰tûvníky slavností ãeká nûkolik hudebních vystoupení, doÏínkov˘ prÛvod ãi
pﬁehlídka souãasné i historické zemûdûlské techniky.
Souãástí akce je i prezentace regionálních v˘robcÛ potravin a ochutnávka vín
v prostorách arcibiskupského zámku. âTK o tom informovala Jana Brázdilová
z Agrární komory Zlínské kraje. "Chceme, aby se z krajsk˘ch doÏínek stala tradice.
Konat se budou vÏdy v KromûﬁíÏi, protoÏe region Hané je ze v‰ech oblastí Zlínského
kraje s obilnáﬁstvím nejvíce spjat," ﬁekla Brázdilová. Centrem krajsk˘ch doÏínek se
stane Velké námûstí, program zde jiÏ v 08:30 zahájí dechová hudba Hanaãka.
V 09:45 pak vyrazí velk˘ doÏínkov˘ prÛvod s jízdou, koãáry a hudbou. Na námûstí
se bude konat i jarmark lidov˘ch ﬁemesel.
DoÏínky, v nûkter˘ch regionech oznaãované i jako obÏínky ãi doÏaté, jsou
oslavou konce skliznû obilí. Hospodáﬁi tak tradiãnû dûkovali za dary pﬁírody
a zároveÀ prosili o dal‰í poÏehnání. Vût‰inou se odehrávaly pﬁímo na statku hospodáﬁe, jehoÏ povinností bylo slavnosti zaplatit. Z posledního obilí se uvil doÏínkov˘ vûnec, kter˘ se spolu se zprávou o ukonãení Ïní pﬁedával hospodáﬁi. Letos pﬁitom mají zemûdûlci ve Zlínském kraji k oslavám dÛvod. Înû totiÏ pﬁinesly ve srovnání s loÀsk˘m rokem vy‰‰í v˘nosy, dobrá byla i kvalita. Napﬁíklad u ozimé p‰enice,
která co do velikosti oseté plochy v kraji dominuje, sklidily podniky z jednoho hektaru prÛmûrnû 5,56 tuny. O rok dﬁíve to bylo 4,3 tuny. Zemûdûlci navíc letos obilí
udají za vy‰‰í ceny neÏ vloni.
placená inzerce

Soukromé kamenictví
TOMÁ· HAUER
Loukov 16, Bystﬁice p. Host˘nem
nabízí
zhotovení, brou‰ení
a renovaci pomníkÛ,
sekání a zlacení písma.

Tel.: 606 134 129

Soukromá výuka
anglického a francouzského jazyka v Lukově
nabízí na šk. r. 2007/2008
• výuku AJ a FJ pro děti, mládež, dospělé na všech úrovních
(začátečník, mírně pokročilý, stř. pokročilý, pokročilý)
• 2 x 2 hodiny týdně v čase, který Vám vyhovuje
(dopolední, odpolední, večerní výuka)
• skupiny max. do 10 osob
• možnost individuální výuky v dopoledních hodinách
• výuku pro firmy či organizace v dopoledních hodinách.
Informace na tel. Bc. Eva Malíšková, 577 911 973, 739 677 389.
Přihlášky do 5. září 2007.

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 800 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
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