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Upozornění
UpozorÀujeme obãany, Ïe
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku
schválilo v˘robu stolního t˘denního kalendáﬁe na rok 2007
s historick˘mi fotografiemi
mûsta a s vyznaãen˘mi informacemi ohlednû termínÛ svozu odpadÛ.
Prodejní cena kalendáﬁe bude 60,- Kã. Distribuce poãátkem listopadu.
Obãané budou informováni
místním rozhlasem.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 11/2006 ze dne 11. ﬁíjna 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu a
stavy úãtÛ MF k 30. 9. 2006 bez pﬁipom.
• ZMF schvaluje RO ã. 15/2006 ve v˘‰i
+/- 117.000,- Kã - viz pﬁíloha ã. 1.
• ZMF schvaluje Zprávu Hlavní inventarizaãní komise o provedené inventarizaci
majetku mûsta Fry‰táku k 30. 9. 2006
vãetnû návrhu na likvidaci nepotﬁebného
majetku s tím, Ïe tento majetek bude ﬁe‰en následnû v rámci celoroãní inventarizace majetku mûsta provedené ke dni
31. 12. 2006.
• ZMF schvaluje umístûní stﬁed. údrÏby
1. úseku RK R49 v nejniÏ‰í ãásti pozemku v blízkosti plán. v˘jezdÛ na R49.
• ZMF bere na vûdomí návrh kupní
smlouvy mezi MF a ¤SD âR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IâO 65993390,
a zveﬁejÀuje zámûr uzavﬁít tuto kupní
smlouvu za úãelem prodeje mûstsk˘ch
pozemkÛ pro potﬁebu v˘kupu koridoru
pro RK R49.

• ZMF v návaznosti na své usnesení ã. Z
10/2006 – b. 11 ze dne 27. 09. 2006
schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 2 ke SOD
ã. 2011457 mezi MF a fou ALPINE, stavební spoleãnost CZ s. r. o., 757 43
Vala‰ské Meziﬁíãí, Jiráskova 613, IâO
45192286, zast. Alexandrem Treiberem,
kter˘m se v dÛsledku víceprací objednan˘ch zadavatelem (MF) mûní bod IV.,
a povûﬁuje starostu podpisem dodatku.
• ZMF schvaluje poﬁízení kalendáﬁÛ na
rok 2007 v jedné barvû – sépie v poãtu
1200 ks.
• ZMF schvaluje uzavﬁení SOD mezi MF
a Petrem Esterkou, Prostﬁední 768, 763
12 Vizovice, IâO 18152244, a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodejní cenu kalendáﬁÛ
MF na r. 2007 v poﬁizovací hodnotû, tj.
60,- Kã/ks, a ukládá zajistit distribuci
OSMM, pí Pl‰kové a Knihovnû MF.
• ZMF povûﬁuje dozorem v˘roby (barva

a správnost textu) PhDr. â. Zapletala.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã. Z
9/2006 – b. 14g) ze dne 30. 8. 2006
schvaluje uzavﬁení SOD ã. 06-100 na zaji‰tûní PD pro SP a RS nové, samostatnû
stojící hasiãské zbrojnice – Polyfunkãního
objektu s hasiãskou zbrojnicí, a to mezi
MF a fou ALFING Zlín, s. r. o., J. Sta‰i
165, 763 02 Zlín – Malenovice, IâO
26230259, zast. Ing. arch. V. Pokludou,
jednatelem spoleãnosti, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO ã. 16/2006 ve v˘‰i
50.000,-Kã - poskytnutí neinvestiãní dotace z MK âR na zaji‰tûní oslav 650. v˘roãí první písemné zmínky o mûstû.
• ZMF bere na vûdomí pﬁíkaz starosty
k provedení kontroly hospodaﬁení p. o.
Z·F.
• ZMF bere na vûdomí zprávu místostarosty o úãasti ãlenÛ na jednáních ZMF ve
volebním období 2002 – 2006.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 12/2006 ze dne 25. záﬁí 2006 (V˘bûr)
• RMF bere na vûdomí zprávu v˘bûr. komise ve vûci v˘bûru kandidáta na funkci
vedoucího OSMM.
• RMF v souladu s § 102 písm. g) zák. ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení),
v platném znûní, jmenuje do funkce vedoucího OSMM MûÚ Fry‰ták Ing. Miloslava Kasalu s nástupem do funkce od
1. 1. 2007.
• RMF v souladu s ust. §§ 685 – 720
zák. ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník,
v platném znûní, zák. ã. 107/2006 Sb.,
a Sdûlení MMR ã. 333/2006 schvaluje s
platností od 1. 1. 2007 mûsíãní nájemné
pro rok 2007 ve v˘‰i:
a) 9,- Kã/m2 pro bytov˘ dÛm v ul. P. I.
Stuchlého ã. 16;
b) 14,- Kã/m2 pro byt na nám. Míru 44;
c) 18,- Kã/m2 pro SdruÏen˘ objekt Souhrady 386.
• RMF schvaluje v˘pÛjãku ãásti mûst. pozemku p. ã. 335/1 o v˘m. 1 m2 k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, âeské po‰tû, s. p., poboãce ve Fry‰táku, na
dobu neurãitou.
• RMF schvaluje v návaznosti na své
usnesení ã. R 11/2006 – b. 7 dne 4. 9.
2006 uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce na
ãást mûst. pozemku p. ã. 335/1 o v˘m.
1 m2 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec
Fry‰ták, mezi MF a fou âeská po‰ta s.
p., poboãka po‰ta Fry‰ták, 763 16, zastoup. pí Jitkou Korãákovou, na dobu neurãitou s platností od 1. 9. 2006 a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje v návaznosti na své
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usnesení ã. R 11/2006 – b. 8 dne 4. 9.
2006 uzavﬁení nájemní smlouvy na umístûní reklamních zaﬁízení na sloupech VO
ã. 3, 35 a 43 – Hotel Tuskulum, mezi MF
a firmou OBOZ Zlín, s. r. o., zastoupenou
Ing. Boﬁivojem Zdráhalem, Ra‰ínova 69,
760 01 Zlín, IâO 25516116, na dobu neurãitou s 1 mûs. v˘povûdní lhÛtou s platností od 1. 6. 2006 a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje v návaznosti na své
usnesení ã. R 11/2006 – b. 9 dne 4. 9.
2006 uzavﬁení nájemní smlouvy na umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO ã.
47 ve Fry‰táku mezi MF a fou CAIS s. r.
o., Pﬁehradní 199, 763 16 Fry‰ták, IâO
26914051, na dobu neurãitou s 1 mûs.
v˘povûdní lhÛtou s platností od 1. 10.
2006 a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje v návaznosti na své
usnesení ã. R 11/2006 – b. 10 dne 4. 9.
2006 uzavﬁení nájemní smlouvy na umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO ã.
1 u Penzionu ve Fry‰táku mezi MF a fou
Pavel Kozojed – PK Computers, Jiráskova
82, 763 16 Fry‰ták, IâO 68004231, na
dobu neurãitou s 1 mûs. v˘povûdní lhÛtou s platností od 1. 11. 2006 a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje v návaznosti na své
usnesení ã. R 11/2006 – b. 11 dne 4. 9.
2006 uzavﬁení nájemní smlouvy na umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO ã.
49 ve Fr y‰táku mezi MF a fou 1.
Internetová komerãní, spol. s r. o., Mokrá

314, 760 01 Zlín, IâO 25530399, na dobu neurãitou s 1 mûs. v˘povûd. lhÛtou
s platností od 16. 10. 2006 a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá pracovnici OSMM G.
Najmanové neprodlenû zadat projektovou dokumentaci na prodlouÏení vodovodního ﬁadu v Hole‰ovské ulici jako 3
samostatné stavební objekty:
a) pﬁipojení v˘robních objektÛ v areálu b˘valého TONu „u Rudolfového“;
b) pﬁipojení bytového domu ã. 205 od SOLAR TECHNIKU;
c) pﬁipojení rodinn˘ch domÛ mezi v˘robním areálem a bytov˘m domem ã. 205.
• RMF schvaluje uzavﬁení nájemní smlouvy mezi MF jako nájemcem a Domem
Ignáce Stuchlého, P. I. Stuchlého 26/27,
Iâ 67026346, zast. Mgr. Janem Komárkem, ﬁeditelem, za úãelem pronájmu víceúãelového sálu pro v˘stavu k 650. v˘roãí první písemné zmínky o mûstû a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy
o provedení práce k jubileu 650. v˘roãí
pr vní dochované písemné zmínky
o mûstû Fry‰táku mezi MF a Mgr. P.
Ná‰elem, PhDr. â. Zapletalem, Mgr. M.
Klapilovou, Mgr. L. Truhláﬁovou, D. Juru‰kovou, L. Koneãnou, A. Polákovou, H.
Polepilovou, P. Urbanovou, P. Maru‰ákovou, A. Skaliãkovou, M. Rakovou, A. Hrdliãkovou, P. Rakovou, M. Pospíchalovou.
• RMF schvaluje Smlouvu o poskytnutí
penûÏitého daru mezi fou IVOS Zlín, s. r.
o., Zlínská 415, 763 16 Fry‰ták, zast.
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Ing. Ale‰em HuÀou, DIâ: CZ 2623 1727,
SEFO plus s. r. o., Tovární 406, 763 16
Fry‰ták, IâO: 26257149, DIâ: CZ2628
7149, zast. Rudolfem Rektoﬁíkem, jednatelem spoleãnosti a MF na ãásteãnou
úhradu nákladÛ (dar mûstu) na kulturní
akce spojené s oslavami 650. v˘roãí první písemné zmínky o mûstû, a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 26. 9. 2006 zveﬁejnûní zámûru pronajmout obchod ve
Vítové spoleãnosti DIGIPRES s. r. o., síd-

lo Zlín – Pr‰tné, NábﬁeÏí 599, 760 01, Iâ
25877259, DIâ CZ25877259, zast. Vladimírem Nováãkem, jednatelem spoleãnosti, na dobu neurãitou.
• RMF schvaluje úhradu pﬁíspûvku na pohﬁeb M. Kováﬁe, osobû povûﬁené zaji‰tûním pohﬁbu pí Vûﬁe Holíkové, které nejsou vykryty z prostﬁedkÛ zemﬁelého.
• RMF v návaznosti na záznam o posouzení a hodnocení cenov˘ch nabídek na
soutûÏní nabídku ã. VZ 02/06 na zaji‰tûní dodavatele IA Oprava komunikace

Hornoveská III. etapa vyhla‰uje vítûze fu
ALPINE stav. spol. CZ a. s., Jiráskova 13,
757 43 Vala‰ské Meziﬁíãí, Iâ 45192286,
zast. Ing. Petrem Russeggerem, pﬁeds.
pﬁedstavenstva a ﬁed. spol., a doporuãuje s vítûzem V¤ uzavﬁít smlouvu o dílo.
• RMF schvaluje poﬁadí firem na dal‰ích
místech: 2. HORSTAV Olomouc, s. r. o.,
Tovární 41A, Olomouc; 3. COBBLER s. r.
o., Za‰ová – Luhy 633; 4. SSÎ a. s.,
Louky 330, Zlín; 5. TYKOstav s. r. o.,
nám. Svobody 1322, Vsetín.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 13/2006 ze dne 16. ﬁíjna 2006 (V˘bûr)
• RMF ru‰í své usnesení ã. R 3/2006 –
b. 8 ze dne 15. 02. 2006 ve vûci zadání
projektové dokumentace pro stavební povolení Hasiãské zbrojnice Fry‰ták.
• RMF zveﬁejÀuje ke dni 17. 10. 2006 zámûr pronajmout ãást mûst. poz. p. ã.
147/24 k. ú. Vítová, obec Fr y‰ták,
o v˘m. 1 m2, fû INTERNEXT, s. r. o.,
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IâO
25352288, zast. ZbyÀkem Glacnerem
a uzavﬁít pﬁíslu‰nou smlouvu. RMF ukládá zájemci doplnit technickou dokumentaci (v˘‰ka, ukotvení v zemi).
• RMF schvaluje finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 700,- Kã p. Karlu Krajãovi, námûstí
Míru 382, 763 16 Fry‰ták, na ãásteãnou
úhradu nákladÛ spojen˘ch s rekondiãním
pobytem, kterého se zúãastnil jako ãlen
svazu tûlesnû postiÏen˘ch ve dnech 26.
8. - 2. 9. 2006 na hotelu „DUO“ na Horní
Beãvû.
• RMF bere na vûdomí Ïádost manÏ. E. a
P. Procházkov˘ch o odstranûní prÛsvitn˘ch panelÛ na bytovém domû MSI Zlín,
s. r. o., která byla postoupena k vyjádﬁení stavební firmû.
• RMF bere na vûdomí stanovisko stavebníka fy MSI Zlín, s. r. o., T. G. Masaryka 1281,760 01 Zlín, které bude odesláno manÏ. Procházkov˘m.
• RMF bere na vûdomí zápis z místního
‰etﬁení ze dne 9. 10. 2006 ve vûci volnû
pobíhajících psÛ manÏ. H. a A. âern˘ch
s v˘zvou, aby manÏelé âerní zamezili volnému pobíhání psÛ mimo svÛj objekt.
• RMF schvaluje vítûze V¤ na IA Vodovodní pﬁípojka k RD na nám. Míru ã. 48,
763 16 Fry‰ták, fu SKAVO spol. s r. o.,
Vyhlídka 238, 763 14 Zlín, zast. L.
DoleÏalem, IâO 26283221, a dal‰í poﬁadí 2. TAAS Zlín, s. r. o., LÛÏkovice 14,
763 11 Zlín, 3. RIS-MONT s. r. o. Zlín,
Slanica 379, 764 23 Zlín.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo
na zaji‰tûní realizace IA Vodovodní pﬁípojka k RD na nám. Míru ã. 48, a to mezi MF
a fou SKAVO spol. s r. o., Vyhlídka 238,
763 14 Zlín, zast. L. DoleÏalem, IâO
26283221 a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.

• RMF schvaluje poskytnutí fin. pﬁíspûvku na vystoupení chrámového sboru ze
Slu‰ovic pﬁi koncertu praÏsk˘ch umûlcÛ
„Zpûv srdce“ dne 28. 10. 2006.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a chrámov˘m sborem ve Slu‰ovicích,
zast. sbormistrem Karlem Smutn˘m, na
vystoupení pﬁi koncertu praÏsk˘ch umûlcÛ „Zpûv srdce“ dne 28. 10. 2006 a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vûdomí stav úhrad komunálního odpadu obãany mûsta k 30. 9.
2006.
• RMF ukládá pracovníku TS p. R.
Stiskálkovi postupovat u osob s dosud
neuhrazen˘mi poplatky za KO v souladu
s OZV ã. 7/2005 – O poplatcích za komunální odpad.
• RMF ukládá pracovnici OSMM Ing.
V. DoleÏelové vyzvat obãany mûsta, kteﬁí
platí poplatky za KO a nejsou pﬁihlá‰ení
k trvalému pobytu ve Fry‰táku, aby se
neprodlenû pﬁihlásili.
• RMF bere na vûdomí, Ïe: starosta mûsta v souladu s § 106 odst. 1 zák. ã. 128
/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení) v
platném znûní, ru‰í k 31. 12. 2006 jím
zﬁízenou pﬁestupkovou komisi mûsta,
starosta urãuje s platností od 1. 1. 2007
vedením agendy pﬁestupkÛ v mûstû Fry‰táku pracovnici MûÚ pí G. Najmanovou.
• RMF v souladu s § 102 odst. 2 písm.
h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení) v platném znûní, ru‰í ke
dni 20. 10. 200 své komise: v˘stavby
a ÎP, ‰kolskou, kultury a Tv, sbor pro obãanské záleÏitosti, redakãní radu FL.
• RMF v souvislosti s komunálními volbami ve dnech 20. a 21. 10. 2006
schvaluje uzavﬁení:
a) dohod na provedení práce pﬁedsedy
OVK s L. Haderkovou, D. StaÀkovou, A.
Svûtlíkovou, V. Osohovou a J. Mlãochovou, se zapisovateli OVK G. Najmanovou,
Ing. V. DoleÏelovou, T. Petrá‰ovou, V.
Holíkovou a M. Ma‰láÀovou, se ãleny
OVK M. Hﬁebaãkovou, R. Pekárkovou, H.
PoledÀákovou, J. Vrbovou, A. Barto‰kovou, P. Ma‰láÀovou, M. Dohnalovou, E.
·iﬁinovou, I. Minaﬁíkovou, F. Mrázkem, Z.

Kﬁepelkovou, J. Feckovou, V. Pa‰tûkou,
A. Horákovou, D. Pospí‰ilovou, M. KocháÀovou, Î. Tkadleãkovou, R. Pazderovou,
M. Pa‰tûkovou, K. Jasenskou, Ing. M.
Adamíkovou.
b) nájemních smluv na pronájem poãítaãÛ s fou PK Computers Fry‰ták, na pronájem volebních místností v pohostinstvích Lepa v Dolní Vsi a HorÀanka
v Horní Vsi, na pronájem pozemku manÏ.
Pospí‰ilov˘ch na umístûní mobilní buÀky
na Îabárnû a na pronájem buÀky.
c) dohod na provedení práce na zaji‰tûní
rozná‰ky volebních lístkÛ s Ing. D.
Holíkem, P. DoleÏelovou, Z. Pl‰kem a na
zaji‰tûní tﬁídûní, vkládání a razítkování volebních lístkÛ a obálek s L. Haderkovou
a Z. Pl‰kem.
d) RMF povûﬁuje starostu podpisem v˘‰e
uveden˘ch smluv.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dohody o pracovní ãinnosti mezi MF a p. Franti‰kem
Zapletalem, Îabárna, za úãelem obsluhy
kotelny v objektu zdravotního stﬁediska
v rozsahu 2,5 hodin dennû vã. svátkÛ.
• RMF na základû doporuãení ved. ESO
schvaluje vítûze V¤ na dodavatele informaãního systému knihovny fu LANius s.
r. o., Jiráskova 1775, 390 01 Tábor, na
2. místû fu KP-SYS s. r. o., âadské 155,
530 02 Pardubice.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo
mezi MF a fou LANius s. r. o., Jiráskova
1775, 390 01 Tábor, IâO 25150707,
zast. Ing. Jiﬁím ·ilhou, na dodávku, instalaci a následnou údrÏbu automatizovaného knihovnického systému v MûK
Fry‰ták a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu faktury za zpracování variantního ﬁe‰ení PD a autorsk˘
dozor na stavbû Oprava komunikace
a kanalizace V˘lanta Ing. Václavu ·afáﬁovi, Hosta‰ovice 117, 741 01 Nov˘ Jiãín,
IâO 70317330.
• RMF bere na vûdomí podání Nejvy‰‰í
státní zástupkynû ve vûci VaKu Zlín a. s.,
t˘kajícího se dispozic s majetkem VaKu
Zlín, a to Vrchnímu státnímu zastupiteldokonãení na str. 5
ství v Olomouci.
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Komunální volby – Fryšták /konečné výsledky
SLOÎENÍ ZASTUPITELSTVA
KDU-âSL
âSSD
Sdr. nezáv. kand. - míst. celkem
ODS
KSâM

hlasÛ 2980
hlasÛ 2060
hlasÛ 1506
hlasÛ 1377
hlasÛ 429

5
4
4
3
1

SEZNAM ZASTUPITELÒ
za
Lubomír DoleÏel
KDU-âSL
Pavel Ná‰el
KDU-âSL
Libor Sovadina
âSSD
âeslav Zapletal
âSSD
Radomír Dupal
ODS
Libor Mikl
âSSD
Petr Pagáã
SdruÏ.nezáv.kand.-míst.celkem
Sylva Knedlová
ODS
Jan Ko‰ák
KDU-âSL
Jan Görig
KDU-âSL
Petr Bezdûãík
KSâM
Radomír Vyskup
ODS
Richard Orsava
âSSD
Petr Ernest
KDU-âSL
Stanislav Velikovsk˘
SdruÏ.nezáv.kand.-míst.celkem
Jiﬁí Dofek
SdruÏ.nezáv.kand.-míst.celkem
Marcela ·evelová
SdruÏ.nezáv.kand.-míst.celkem

pref. hlasÛ
1012
663
603
578
504
476
468
459
453
450
429
414
403
402
357
341
340

NÁHRADNÍCI
Poﬁ. ãíslo na kand. listinû / Kandidát / Vûk / Navrh. strana Polit. pﬁísl. / Hlasy abs. / Hlasy v % / âíslo náhradníka
1 - âESKÁ STRANA SOCIÁLNù DEMOKRATICKÁ
8 Klapilová Marcela Mgr. 33 âSSD BEZPP
6 Vitovsk˘ Jaroslav
46 âSSD BEZPP
4 Krátká Irena Ing.
45 âSSD BEZPP
7 Baﬁina Otakar
29 âSSD BEZPP
9 Kamenáﬁ Vladimír
60 âSSD BEZPP
10 Krajãová Irena
52 âSSD BEZPP
11 Kubátová Jarmila Ing. 58 âSSD BEZPP
12 Janu‰ka Tomá‰ Ing.
33 âSSD BEZPP
13 Danûk Jiﬁí
32 âSSD BEZPP
14 Juru‰ková Danu‰e
49 âSSD BEZPP
15 Sanitrníková Alena
35 âSSD BEZPP
16 Hvozdenská Hana
23 âSSD BEZPP
17 Kubát Jaroslav
60 âSSD BEZPP

386
371
251
192
202
223
173
244
182
209
189
230
137

7.64
7.34
4.97
3.80
4.00
4.41
3.42
4.83
3.60
4.13
3.74
4.55
2.71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2 - Obãanská demokratická strana
16 Dudík Rostislav
43 ODS
3 Vymûtal Pavel
46 ODS
4 Janu‰ka Radim Ing.
29 ODS
5 Horáková Bohumila
50 ODS
7 Bﬁezík Jan
28 ODS
8 Hoferek Petr
48 ODS
9 Petﬁík Roman
43 ODS
10 Páleníãek Franti‰ek
48 ODS
11 DoleÏal Martin
34 ODS
12 Îák Karel
43 ODS
13 Frölich Lubomír
48 ODS
14 Hanák Pavel
49 ODS
15 ·evãík Rudolf
48 ODS
17 Gavenda Michal
43 ODS

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

348
236
286
217
254
292
238
211
271
203
246
168
215
160

7.36
4.99
6.05
4.59
5.37
6.18
5.04
4.46
5.73
4.29
5.20
3.55
4.55
3.38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3 - Pro rozvoj tûlov˘chovy a sportu
6 Koneãn˘ Bronislav
50
NK

BEZPP

315 8.51

1

4

8 ·lechta Miroslav
7 ·evela Lubomír
4 Urbánek Bohumír
3 PoledÀák Zdenûk
5 Vacula Milan
9 Sta‰a Vincenc Ing.
11 Urbánek Jakub
12 VáÀová Monika
13 Hrabík Pavel
14 Rafaja Josef
15 Sadila Lubomír
16 Beãicová Lenka
17 Vlãková Marcela

61
48
58
55
51
41
34
33
43
54
50
42
31

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

309
293
247
205
172
153
134
133
118
206
149
114
113

8.35
7.92
6.67
5.54
4.64
4.13
3.62
3.59
3.19
5.56
4.02
3.08
3.05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4 - Komunistická strana âech a Moravy
2 Slezák Ludvík
50 KSâM
7 Horká Jarmila
65 KSâM
3 ·evãík Jiﬁí
54 KSâM
4 Seifert Jan
67 KSâM
5 Korãák Karel
56 KSâM
6 Chudárek Karel
58 KSâM
8 ·ebíková Jana
60 KSâM
9 Horák Franti‰ek
58 KSâM
10 Stanûk Alois
70 KSâM
11 Machaãková ZdeÀka
70 KSâM
12 Ml˘nek Zdenûk
74 KSâM
13 Veãerková Drahomíra
76 KSâM
14 Kadûrová Jarmila
79 KSâM
15 Chudárková Andûla
78 KSâM
16 Hutûãka Oldﬁich
79 KSâM
17 Vincourek Josef
59 KSâM

BEZPP
KSâM
BEZPP
KSâM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSâM
KSâM
BEZPP
BEZPP

154
152
130
107
111
111
87
100
108
82
124
78
76
77
71
85

7.39
7.30
6.24
5.13
5.33
5.33
4.17
4.80
5.18
3.93
5.95
3.74
3.65
3.69
3.41
4.08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5 - Spoleãnû za Fry‰ták zdravûj‰í
5 Slamûna Martin
33
2 Krajãa Pavel
43
4 Kadlãák Antonín
47
3 MaroÀ Jiﬁí
55
7 Mikulík Stanislav
37
6 Jadrníãek Bohumil
49
8 ·vajda Jiﬁí
54
9 GajdÛ‰ek Petr
38
10 Málek Jiﬁí
35
11 DoleÏel Miroslav
47
12 ·tûtkáﬁ Stanislav
54
13 Vaculík Miroslav
40
14 Skaliãka Vojtûch
36
15 Gettler Vilém
37
16 JuráÀ Pavel
32
17 Hrbáãek Jaroslav
34

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

246
210
191
190
151
72
131
61
56
89
99
67
85
85
83
55

10.51
8.97
8.16
8.12
6.45
3.07
5.60
2.60
2.39
3.80
4.23
2.86
3.63
3.63
3.54
2.35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BEZPP
BEZPP
KDU-âSL
BEZPP
KDU-âSL
BEZPP
BEZPP
KDU-âSL
BEZPP
KDU-âSL
BEZPP
BEZPP

439
369
369
416
353
351
298
311
286
336
328
301

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

6 - KﬁesÈ. demokr. unie - âs. str. lidová
6 Zlámalík Karel Ing.
25 KDU-âSL
7 Lauterkranc Roman Mgr. 42 KDU-âSL
8 Osohová Emília
42 KDU-âSL
9 Hanák Libor
41 KDU-âSL
10 Skaliãková Jana
35 KDU-âSL
11 Koãenda Franti‰ek Ing. 45 KDU-âSL
12 Horák Jiﬁí
33 KDU-âSL
13 Poláková Markéta
28 KDU-âSL
14 Zelinka Leo‰
31 KDU-âSL
15 Krãma Antonín
57 KDU-âSL
16 Janu‰ka Richard
55 KDU-âSL
17 Janu‰ka Radomír
45 KDU-âSL

6.15 1
5.17 2
5.17 3
5.82 4
4.94 5
4.91 6
4.17 7
4.35 8
4.00 9
4.70 10
4.59 11
4.21 12
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VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY
HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIV¯CH OKRSCÍCH CELKEM
Okrsek
1
2
3
4
5
Celkem

Obec: Fry‰ták, okrsek: 3

Zapsaní
voliãi

Vydané
obálky

Volební
úãast v %

Odevzdané
obálky

1 160
339
1 008
239
111
2 857

642
201
573
111
73
1 600

55.34
59.29
56.85
46.44
65.77
56.00

639
201
572
111
73
1 596

HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIV¯CH OKRSCÍCH

1 160

1 008

Vydané
obálky

Volební
úãast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

642

55.34

639

10 217

Hlasy abs.

v%

1 824
1 983
1 690
890
892
2 938

17.85
19.41
16.54
8.71
8.73
28.76

Kandidátní listina
1 âeská str. sociálnû dem. a NK
2 Obãanská demokratická strana
3 Pro rozvoj tûlov˘chovy a sport
4 Komunistická str. âech a Moravy
5 Spoleãnû za Fry‰ták Zdravûj‰í
6 KﬁesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
Obec: Fry‰ták, okrsek: 2
Zapsaní
Vydané
Volební
voliãi
obálky
úãast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

573

56.85

572

8 869

Hlasy abs.

v%

1 701
1 729
1 298
854
888
2 399

19.18
19.49
14.64
9.63
10.01
27.05

1 âeská str. sociálnû dem. a NK
2 Obãanská demokratická strana
3 Pro rozvoj tûlov˘chovy a sport
4 Komunistická str. âech a Moravy
5 Spoleãnû za Fry‰ták Zdravûj‰í
6 KﬁesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

Zapsaní
voliãi
239

Vydané
obálky

Volební
úãast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

111

46.44

111

1 661

Hlasy abs.

v%

668
221
147
96
91
438

40.22
13.31
8.85
5.78
5.48
26.37

Kandidátní listina
1 âeská str.sociálnû dem.a NK
2 Obãanská demokratická strana
3 Pro rozvoj tûlov˘chovy a sport
4 Komunistická str. âech a Moravy
5 Spoleãnû za Fry‰ták Zdravûj‰í
6 KﬁesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
Obec: Fry‰ták, okrsek: 5

Platné
hlasy

Zapsaní
voliãi

59.29

201

3 115

111

Kandidátní listina
1 âeská str.sociálnû dem. a NK
2 Obãanská demokratická strana
3 Pro rozvoj tûlov˘chovy a sport
4 Komunistická str. âech a Moravy
5 Spoleãnû za Fry‰ták Zdravûj‰í
6 KﬁesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

Hlasy abs.
645
655
531
225
386
673

v%
20.71
21.03
17.05
7.22
12.39
21.61

201

Volební
úãast v %

Kandidátní listina

Odevzdané
obálky

339

Vydané
obálky

Obec: Fry‰ták, okrsek: 4

Obec: Fry‰ták, okrsek: 1
Zapsaní
voliãi

Zapsaní
voliãi

Vydané
obálky

Volební
úãast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

73

65.77

73

1 166

Kandidátní listina
1 âeská str. sociálnû dem. a NK
2 Obãanská demokratická strana
3 Pro rozvoj tûlov˘chovy a sport
4 Komunistická str. âech a Moravy
5 Spoleãnû za Fry‰ták Zdravûj‰í
6 KﬁesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

Hlasy abs.
211
134
33
17
82
689

v%
18.10
11.49
2.83
1.46
7.03
59.09

Stromy či keře nesmí bránit elektrickému vedení
Na základû § 25 odst. 4h) zákona ã. 458/2000 Sb., poÏádala firma E.ON âeská republika vlastníky ãi uÏivatele nemovitostí o odstranûní ãi okle‰tûní stromoví
a jin˘ch porostÛ ohroÏujících bezpeãn˘ a spolehliv˘ provoz elektrického distribuãního
zaﬁízení. U vedení nízkého napûtí (400/230 V) je pﬁedepsaná nejmen‰í vzdálenost
porostu od vedení 1 m.
U vedení vysokého napûtí (22 kV) je pﬁedepsaná nejmen‰í vzdálenost porostu od
vedení 2 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiãe na obû strany a kde je dovoleno
pûstovat porosty pouze do v˘‰e 3 m.
U vedení velmi vysokého napûtí (110 kV) je pﬁedepsaná nejmen‰í vzdálenost porostu od vedení 3 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny krajního vodiãe na obû strany a kde je
dovoleno pûstovat porosty pouze do v˘‰e 3 m.
V lesních prÛsecích jsou vlastníci ãi uÏivatelé dotãen˘ch nemovitostí povinni
umoÏnit E.ON âeská republika udrÏování volného pruhu pozemkÛ o ‰íﬁce 4 m po jedné stranû základÛ podpûrn˘ch bodÛ nadzemního vedení.
Práce, pﬁi kter˘ch by mohla b˘t ohroÏena bezpeãnost osob, technick˘ stav vedení nebo jeho provoz, mÛÏe b˘t provádûna pouze se souhlasem E.ON âeská republika a za dozoru osoby jí ustanovené.
Odstranûní ãi okle‰tûní dﬁevin by mûlo b˘t dokonãeno v termínu do 15. listopadu 2006. BliÏ‰í informace na tel. 577 163 354

dokonãení ze str. 3

• RMF schvaluje úhradu faktury za vypracování DÚR na stavbu ZTV Fry‰ták,
lokalita za M·, terénní úpravy Ing. Jiﬁímu
Matú‰ovi, Tyr‰ova 918, 763 02 Zlín –
Malenovice, IâO 12221481.
• RMF schvaluje úhradu faktury za vypracování DÚR a zamûﬁení MK v Tovární
ulici Ing. Jiﬁímu Matú‰ovi, Tyr‰ova 918,
Zlín – Malenovice, IâO 122 21481.
• RMF v souladu s ãl. IV. odst. 4
Smlouvy o v˘pÛjãce mezi MF a manÏ. I. a
J. âern˘mi souhlasí s oplocením vypÛjãeného mûst. pozemku p. ã. 902/52
k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 200 m2.

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Archivujete své v˘tisky Fry‰táck˘ch listÛ
a chybí Vám nûkterá star‰í ãísla?
Na oddûlení kultury MûÚ ve Fry‰táku Vám
jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel poskytneme
(do vyãerpání zásob) ZDARMA.
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BYLO TO KRÁSNÉ A BYLO TOHO DOST…
(Z diáﬁe záﬁijov˘ch oslav)
„Bylo to krásné a bylo toho dost…“
doznívají v srdci ver‰e klasika a ãas se
opût Ïene neúprosnû kupﬁedu. Nechce
se ani vûﬁit, Ïe pﬁesnû pﬁed rokem se‰el se poprvé v recepci Domu I. Stuchlého ‰táb leto‰ních jubilejních oslav:
DoleÏel, Zapletal, Mikl, Orsava, Pl‰ková, Knedlová, Komárek…
Postupnû aktérÛ pﬁíprav vzpomínkového setkání s narÛstajícími úkoly pﬁib˘valo, stejnû jako akcí, které záﬁijovému
t˘dennímu maratonu pﬁedcházely: napﬁ.
kﬁest cédéãka cimbálové muziky Prameny a dûtského souboru Pramének,
vlastivûdné besedy v knihovnû, festival
vala‰sk˘ch hudeb ãi Fr y‰táck˘ mal˘
svût. V‰echny nesly peãeÈ 650. v˘roãí
pr vní dochované písemné zmínky
o Fry‰táku (1356 – 2006), stejnû jako
historické i dal‰í informace a zajímavosti ve Fry‰táck˘ch listech.
Ruku v ruce s pﬁípravami publikací
(Fry‰ták ve fotografii nebo studii o rodu
Neke‰Û z Landeka), CD Krajina domova, plakátÛ apod. paralelnû probíhala
jednání s umûlci, Ministerstvem kultury
âR, institucemi, soubory ãi tiskárnami.
O nácviku jednotliv˘ch vystoupení ani
nemluvû. Od jara probíhalo v knihovnû
soustﬁeìování, a také tﬁídûní, popis
a v˘bûr materiálÛ k celomûstské jubilejní v˘stavû (vãetnû upﬁesÀování osob,
objektÛ, údajÛ za pomoci desítek ochotn˘ch obãanÛ). Dny, obãas i noci plánÛ,
napûtí, administrativní a tvÛrãí práce,
„pilování“ jednotliv˘ch vystoupení, zvaní
hostÛ, kontaktÛ se sponzory.
Nepsanou pﬁedehrou t˘denní anabáze bylo setkání v kulturním zaﬁízení ve
Vítové. V nedûli 10. záﬁí za zvuku fanfár
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zapoãaly v obﬁadní síni radnice nezapomenutelné chvíle, jeÏ se právem zapsaly zlat˘m písmem do análÛ na‰í pospolitosti fry‰tácké. Mezi ãestn˘mi hosty
byla pﬁítomna také poslankynû Parlamentu âR ing. Michaela ·ojdrová.
Poãínaje hojnû nav‰tívenou vernisáÏí
v˘stavy o dûjinách a Ïivotû Fry‰tácka v
sále Domu I. Stuchlého, spojenou s vystoupením fry‰tácké skupiny Prameny II
(V. Kunstová a R. Hovadík), pondûlní besedou s kronikáﬁem dr. â. Zapletalem
v jídelnû Penzionu (za spoluúãasti mûstské knihovny a klubu dÛchodcÛ), nádhern˘m úterním veãerem duchovní hudby v kostele sv. Mikulá‰e (v jehoÏ prÛbûhu vedle podmaniv˘ch v˘konÛ uãitelÛ
a ÏákÛ ZU· Morava otevﬁela nám své
srdce pﬁední praÏská umûlkynû paní
Gabriela Vránová), stﬁedeãním kﬁestem
cédeãka Krajina domova (natoãeného
panem Mgr. Pavlem Ná‰elem dle scénáﬁe Slávka Zapletala mlad‰ího), ãtvrteãním promítáním videozáznamÛ a CD
z uplynul˘ch let v kinosále, bájeãn˘m
páteãním veãerem s Divadlem Radka
Brzobohatého v sále ZDV aÏ po setkání
s pﬁáteli z druÏební slovenské obce MuráÀ (vãetnû turnaje v kopané na hﬁi‰ti TJ
Fry‰ták), defilé dûtsk˘ch souborÛ (Ka‰av‰tí pi‰tci, Fr y‰tácká hudecká,
Bar to‰áãek, Malá Vonica, Prameny
a Pramének), ‰ermíﬁÛ a lidov˘ch ﬁemesel na námûstí Míru v rámci jubilejního
jarmaku, pﬁíjemnou jízdu vláãkem, slavnostní sobotní ocenûní osobností (spojené s lidovou veselicí, pﬁi níÏ nás v kulturním zaﬁízení Zemûdûlského druÏstva
vlastníkÛ provázely CM Réva a skupina
Vivian), nedûlní promenádní koncert
Fry‰tácké Javoﬁiny a slavnostní farní
m‰i svatou v kostele sv. Mikulá‰e, ce-

lebrovanou biskupem praÏsk˘m Msgr.
Karlem Herbstem SDB, v˘stavu ruãních
prací a modelÛ v základní ‰kole i v˘stavku JunákÛ ve farním dvoﬁe, v‰ude
panovala srdeãná nálada a radost
z dobrého díla, které jsou vizitkou Fry‰táku a v˘zvou pro generace pﬁí‰tí.
V nedûli mezi nás zavítala také senátorka dr. Alena GajdÛ‰ková a ﬁada pﬁátel
z celé vlasti i ze zahraniãí. V knize v˘stavy v DISu máme napﬁ. podpisy
z USA, Nového Zélandu, Izraele ãi Nové
Guineje.
Vedle sponzorÛ – Ministerstva kultury
âR, IMOS Group, IVOS Zlín, firmy SEFO,
âSAD a. s. Vsetín, Alpine CZ stavební
spoleãnost, ZDV Fry‰ták, Rapos a. s.
Hole‰ov, MSI a. s. Zlín a firmy Stanislav
Rudolf Fry‰ták, zaslouÏí upﬁímné podûkování také Základní ‰kola a Mateﬁská
‰kola Fry‰ták, DIS, OS Z kola ven,
mûstská knihovna, firma DUKSTOL, hole‰ovské i zlínské muzeum, Státní
okresní archiv Zlín na KleãÛvce a Zemsk˘ archiv Opava, poboãka Olomouc.
Díky jejich pochopení jsme mohli na‰im
obãanÛm a hostÛm z domova i ze zahraniãí pﬁedstavit vzácné archiválie, archeologické nálezy z Fry‰tácka i dal‰í
zajímavé exponáty. Profil spolkového,
kulturního, sportovního i politického dûní Fry‰tácka i pﬁírodních krás, objektÛ
a dal‰ích stop z minulosti a pﬁítomnosti
nám pomohli dokreslit fotografiemi, obrázky, kroji apod. tito spoluobãané, a také spolky, firmy a instituce: dámy a pánové ing. Alena Dofková, ing. Jana
Hrabíková, ing. Vladimír Chudárek, pan
Stanislav Pl‰ek, Mgr. Sylva Knedlová,
ing. Pavel Hrabík, ing. Pavel Krajãa, pí
uãitelka Vlasta Kunstová, Libor Mikl,
Vojtûch Ra‰ka, Lubomír Richter a sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ, Vûra Ivanová, Miroslava ·ímová, Jan DoleÏal, Ludmila
Jarcovjáková s rodinou, Jarmila KonãáFRY·TÁCKÉ LISTY 11/2006

ková, Jaroslav Kubát st., Anna Zapletalová st. i ml., Oldﬁich Konãák, Alena
·evãíková, Jaroslav Sádlík, Rudolf Svaãina, Vojtûch Zezulka, Marcela ·tûpánková a GEM, Antonín Rajndl, Libu‰e
Matelová, âeslav Zapletal ml., Anna
Navrátilová, paní J. Vitásková, matrikáﬁka paní Dana Koneãná, vedoucí kulturního oddûlení MÚ paní Ivana Pl‰ková, TJ
a oddíl kopané, OBAL PRINT, Zemûdûlské druÏstvo vlastníkÛ Fry‰ták, SOLAR
TECHNIK, myslivci, singularisté, vãelaﬁi,
Marcela ·evelová, ﬁeditelka M·, Mgr.
Vavru‰a a Z· Fry‰ták, ing. Ladislav
Kopﬁiva – DIS, Radoslav Slováãek
a Jarmila Ja‰ková z Vítové, Jiﬁí Grygera,
Kamil Kopﬁiva, ing. Radoslav Mlãoch,
Libu‰e Hájková vedení Penzionu, Mgr.
Z. Vlãková a pﬁátelé z Hrádku.
Pﬁi konzultaci textÛ a indentifikaci
osob ãi budov nám pomáhali dámy a pánové: pan uãitel Jaroslav Kubát st.,
Alois Vyskup, Vojtûch Zezulka, Miroslav
Ticháãek z Lukoveãka, Franti‰ek Gálík,
Jarmila Konãáková, Oldﬁich Konãák,
Vlasta Koflerová, Drahomíra Fi‰erová,
Alena ·evãíková, Jarmila Janu‰ková
a dal‰í ochotní obãané.
Scénáﬁ v˘stavy v sále DIS jsem pﬁipravil na jaﬁe spolu se synem, v˘tvarnou
realizaci a instalaci provádûly obûtavé
uãitelky fry‰tácké základní ‰koly Mgr.
Lenka Truhláﬁová a Mgr. Marcela Klapilová. Obrazy z dávné historie mûsta pﬁipravil pan Martin ·evãík, obraz námûstí
pﬁivezl syn básníﬁky paní Marie Kopﬁivové z Opavy – pan Kamil Kopﬁiva.
Obohacením pohledu na tvoﬁivost
a zájmy na‰ich obyvatel byla v˘stava
v tûlocviãnû Základní ‰koly Fry‰ták, kterou pﬁipravila Mgr. S. Knedlová, ãinnost
fry‰táckého Junáka dokumentovala zmínûná v˘stava ve farním dvoﬁe. Vzácn˘m
okamÏikem byla i pﬁíleÏitost ke zhlédnutí jednoho z nejvût‰ích klenotÛ mûsta,

regionu i Moravy – nádherné stﬁedovûké monstrance v chrámu sv. Mikulá‰e,
kterou pﬁivezli pan starosta L. DoleÏel
a Otec Miroslav Dibelka.
TûÏko se najdou slova díkÛ v‰em,
kdo se organizaãnû ãi mnohat˘denní
prací podíleli na tomto krásném setkání: poãínaje starostou Mgr. DoleÏelem,
Mgr. Ná‰elem, Slávkem Zapletalem,
Mgr. Knedlovou, VíÈou Nûmcem a Vámi
v‰emi, kteﬁí jste tomuto spoleãnému dílu odevzdali nejen mnoho volného ãasu, ale pﬁedev‰ím kus svého srdce
a lásky k tomuto kraji.
Jsem ‰Èasten, Ïe jsem mohl s Vámi
spolupracovat, Ïe mravenãí kaÏdodenní
kronikáﬁská práce má smysl, Ïe nás jubilejní oslavy v mnohém znovu spojily,
Ïe jsme k sobû navzájem na‰li cestu,
Ïe si váÏíme v‰eho dobrého, co bylo
v minulosti i dnes v na‰em Fry‰táku vykonáno. Díky!
SLÁVEK ZAPLETAL

Ze zápisÛ pamûtní kroniky v˘stavy
v DISu
„Bylo u vás ve Fry‰táku milo, krásnû… Chtûlo by se psát básnû!“
Va‰e Gabriela Vránová
„Fry‰táck˘ prÛvodce ãasu by si zaslouÏil stálou expozici nejenom pro
Fry‰taãany, ale i pro náv‰tûvy, které se
zajedou do Fry‰táku podívat…“
A. Krãma, J. Krãmová
„Fry‰taãané mají b˘t na co hrdi!
V˘stava je impozantní. Velk˘ dík organizátorÛm i Mûstu Fry‰ták“
Dr. Alena GajdÛ‰ková, senátorka
„Tato v˘stava mi zanechala hlubok˘
dojem a hrdost na své rodné mûsto…“
Paní L. Jarcovjáková s rodinou (pﬁíbuzná Augustina DoleÏala, prezidenta
BaÈov˘ch závodÛ v Indii)
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Mûsto Fry‰ták Ïilo od poãátku r.
2006 pﬁípravami 650 let od zaloÏení
mûsta. V lednu t. r. kaÏdá domácnost
dostala kalendáﬁe k tomuto v˘roãí.
Bylo to milé pﬁekvapení. Jsou tam
zprávy o ve‰kerém dûní ve mûstû.
Nav‰tûvuji mûstskou knihovnu. Snad
nejvíce práce s pﬁípravami mûl p. âeslav Zapletal, kronikáﬁ mûsta Fry‰táku. Obûtoval celé prázdniny. Byly mu
doná‰eny obyvateli fotografie ze v‰ech
dûní a akcí, které byly v minulosti konány ve Fry‰táku. Z tohoto materiálu
udûlal v˘stavku. Jeho pomocnicí je pí
Anna Zapletalová, knihovnice. Obdivuji
její obûtavost. Poﬁádá zájezdy, kter˘ch
se zúãastÀují rádi pﬁíznivci a zájem b˘vá velik˘. TéÏ jsou hojnû nav‰tûvovány
pﬁedná‰ky. Poslední se konala v kinosále, do knihovny by se tolik náv‰tûvníkÛ neve‰lo. Zvlá‰È nav‰tûvují rády
dûti. Pro nû má nejen pí Zapletalová
pﬁedná‰ky, rÛzná pﬁekvapení, ale téÏ
rÛzné sladkosti. Za obûtavou, nezi‰tnou práci manÏelÛm Zapletalov˘m patﬁí velké podûkování.
Tû‰ím se na dal‰í akce, které budou konány.
Kadûrová J., dÛchodkynû

Ohlédnutí za výstavou
Diametrálnû odli‰ná byla v˘stava, kterou uspoﬁádali uãitelé fry‰tácké ‰koly na
poãest 650. v˘roãí mûsta. Exponáty lodí, letadel, motocyklÛ, motokár, vláãkÛ,
umûleckokováﬁsk˘ch v˘tvorÛ, dﬁevûn˘ch ﬁezbáﬁsk˘ch prací, intarzií, trofejí z motosportovních akcí – to byly ukázky chlapské dovednosti. Naopak – Ïeny se pﬁedvedly vzácn˘m vy‰íváním, háãkováním, pletením, síÈováním, ‰itím, plastick˘mi obrázky,
malovanou keramikou, atd. Náv‰tûvníci obdivovali nejen zruãnost, trpûlivost, ale
i tisíce hodin mravenãí práce na‰ich ‰ikovn˘ch a pracovit˘ch obãanÛ. V˘stava byla
v˘zvou pro mladé obãany a obdivn˘m díkem tvÛrcÛm vystavovan˘ch exponátÛ.
Dovolte citovat nûkolik postﬁehÛ od
náv‰tûvníkÛ v˘stavy.
„S láskou vzpomínám na hodiny strávené v krouÏcích s p. uã. Knedlou“
R. Krasick˘, Praha
„Obdivuji, co v‰echno dûti a dospûlí
ve Fry‰táku umí. Doufám, Ïe to nezapomenou“
Ing. M. ·ojdrová, poslankynû

„V˘stava je názorn˘m pﬁíkladem práce mé a m˘ch spoluÏákÛ pod obûtav˘m
vedením p. uã. Knedly“
L. Kamenáﬁ r. 1974
„Dûkujeme za nev‰ední záÏitky návratÛ do dob pln˘ch lidskosti, lidské
práce pro radost tûch, kteﬁí tvoﬁili nejen
pro sebe, ale i své nástupce.“
Kasalovi Lukoveãek
„Jsem pﬁekvapen vynikající pﬁesností, zruãností a odborností. Pﬁeji v‰em
tvÛrcÛm nadále obohacovat vûdûní a
odborné schopnosti, které nejsou dány
nám v‰em.“
T. ·ták Kostelec
„Hluboce se skláním a obdivuji um
a ‰ikovnost Fry‰taãanÛ.“
Dr. A. GajdÛ‰ková senátorka
„Trpûlivost, krása a láska. MoÏná
cesta ke hvûzdám i hlubinám lidsk˘ch
du‰í. ZaÏil jsem, coby rodák a kronikáﬁ,
rÛzn˘ch v˘stav doma i ve svûtû, ale
dech domova generací jakoby v expozicích v sále DISu i v tûlocviãnû Z· osvûÏil mou du‰i.“
Dr. â. Zapletal
Závûrem mi dovolte podûkovat
tûm, kteﬁí se pﬁi v˘stavû angaÏovali
pÛjãením materiálÛ ãi pomohli instalování.
Srdeãnû dûkuje SK
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V¯ROâÍ MùSTEâKA FRY·TÁK
Jan Baﬁinka
Dne 15. 9. 2006 jsme nav‰tívili DÛm Ignáce Stuchlého, kde se konala v˘stava
ke vzniku mûsta Fry‰táku. Bylo to k 650. v˘roãí vzniku mûsta Fry‰ták.
Obrázky znázorÀovaly Ïivot mûsteãka po první svûtové válce aÏ po souãasnost
Ïivota lidí. Byli na obrázcích vyfoceni partyzáni, kteﬁí se zdrÏovali v hornovesk˘ch lesích (Skalka). Hned vedle visela také fotografie BaÈovy fabriky, kterou zapálili
a bombardovali Nûmci.
Dále jsme vidûli místní zemûdûlce, kteﬁí obdûlávali svá pole, chovali krávy, konû a jiné zvíﬁectvo.
Fry‰tácké dojiãky byly odmûnûny zájezdem do Bratislavy. Také tam byli i dﬁívûj‰í
uãitelé, kteﬁí pÛsobili na zdej‰í ‰kole. Mezi fotkami byla i mateﬁská ‰kolka.
Prohlídli jsme si zdej‰í kroje, ve kter˘ch se tancovalo a zpívalo.
Byl tam i vznik cimbálové muziky Javoﬁina a Fry‰taãánek, kterou zaloÏila paní
Kunstová. Dále jsme tam na‰li i Fry‰tácké spisovatele a básníky, mezi nû patﬁi napﬁ.: Václav Renã a Josef Zapletal.
Prohlídli jsme si dﬁívûj‰í hasiãskou uniformu, taky hasiãe dﬁívûj‰í aÏ po souãasné. Dále jsme si prohlédli dﬁívûj‰í myslivce, rÛzné staré domy, i napolo zbourané.
V˘stavbu Penzionu na námûstí, pokraãovalo to stavbou nov˘ch domÛ, milionáﬁské
ãtvrti smûr Skalka. Prohlídku jsme ukonãili zápisem do kroniky.

V¯STAVA RUâNÍCH PRACÍ FRY·TAâANÒ
Anna Kuãerová
K pﬁíleÏitosti 650. v˘roãí mûsta Fry‰ták uspoﬁádala základní ‰kola v˘stavu ruãních prací Fry‰taãanÛ ve ‰kolní tûlocviãnû.
Na v˘stavû toho bylo k vidûní opravdu hodnû. Krajky, háãkování, dvû motokáry,
velké mnoÏství trofejí a také modely lodí, které se mi líbily nejvíc.
Nejhezãí byla loìka s ve‰kerou v˘bavou, která obsahovala sedací soupravu, kuchyÀku i WC. Celou prohlídkou nás provázela paní uãitelka Knedlová. V˘stava se
nám moc líbila.

V¯STAVA RUâNÍCH PRACÍ FRY·TAâANÒ
Tereza Dlabajová
V tûlocviãnû na‰í Základní ‰kole ve Fry‰táku byla v˘stava ruãních prací
Fry‰taãanÛ. Byli jsme se na ni podívat s na‰í tﬁídou IV. A. Vidûli jsem tam lodû a ponorky, malé i velké, které byly vyrobené ze dﬁeva a mûly motory. Dále jsme vidûli závodniãky, ruãnû vy‰ívané ubrusy, namalované obrázky. Nejvíce se mi líbil vláãek, kter˘ jezdil dokola.

Základní umělecká škola
Morava,
Hluboká 3690, Zlín
pořádá
ve spolupráci s kulturním odborem
Městského úřadu Fryšták
a farním úřadem ve Fryštáku

Adventní koncert
žáků ZUŠ Morava,
spojený s výstavou
prací žáků výtvarného oboru
•••
neděle 3. prosince 2006
v 15.30 hodin
Fryšták, kostel sv. Mikuláše

V¯STAVA RUâNÍCH PRACÍ FRY·TAâANÒ
Denisa ·afaﬁíková
Dne‰ního dne (14. záﬁí) jsme nav‰tívili v na‰í ‰kole v˘stavu ruãních prací. Tato
v˘stava byla uspoﬁádána k v˘roãí zaloÏení mûsta Fry‰táku. Je to uÏ 650 let. Pﬁi vstupu do tûlocviãny jsem uvidûla nádherné kroje. Ruãní práce byly velmi taky nádherné. Paní Knedlová vyprávûla o ruãních pracích. Mûli jsme i ãas se na ty v‰echny vûci podívat. Vidûli jsme i loì, která mûla vevnitﬁ umyvadlo a pohovky. Vidûla jsem i
vûnce a poháry, které vyhráli lidi. Potom jsem vidûla vyﬁezané ruãní práce, které byly ze dﬁeva. Paní Knedlová i pustila vlak a pak jsme ode‰li do tﬁídy.

V¯STAVA RUâNÍCH PRACÍ FRY·TAâANÒ
Jiﬁí Pl‰ek
Dnes 14. záﬁí 2006 jsme nav‰tívili v˘stavu ruãních prací Fry‰taãanÛ. V˘stava se
konala k 650. v˘roãí zaloÏení Fry‰táku. Byly tam vystavené rÛzné ruãní v˘‰ivky, háãkované postaviãky, modely letadel a lodí. Zajímavé byly i ukázky veteránÛ, motorek,
motokár a model elektrického vláãku. Nejhezãí byla ponorka a létající modely letadel v˘stava se mi moc líbila.
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Privátní ordinace pro dûti a dorost

MUDr. Jana Mlãochová

M AT E Ř S K Á

Š K O L A

F RY Š TÁ K

IâO: 62182218
Zdrav. sestra: Kamila Lysáková
ORDINACE VE FRY·TÁKU
tel.: 577 911 222
PO 7.30 – 14.00 hod.
7.30 – 11.30 hod ordinace pro nemocné
12.00 – 14.00 hod preventivní prohlídky
ÚT 10.30 – 15.00 hod.
10.30 – 12.30 hod ordinace pro nemocné
13.00 – 15.00 hod preventivní prohlídky
ST 7.30 – 12.00 hod.
7.30 – 9.30 hod ordinace pro nemocné
10.00 – 12.00 hod poradna
âT 13.00 – 14.30 hod.
ordinace pro nemocné
PÁ 7.30 – 12.00 hod.
7.30 – 10.30 hod ordinace pro nemocné
10.30 – 12.00 hod preventivní prohlídky
ORDINACE V LUKOVù
tel.: 577 116 106
ÚT 7.30 – 9.30 hod
7.30 – 8.45 hod
ordinace pro nemocné
8.45 – 9.30 hod
preventivní prohlídky
âT 7.30 – 12.00 hod
7.30 – 10.00 hod ordinace pro nemocné
10.0 – 12.00 hod pr. prohlídky, poradna
Dûtská LSPP, 21. pavilon KNTB a.s., Zlín
Po–Pá, 16.00 – 6.00 hod.,
So–Ne – nepﬁetrÏit˘ provoz
Zmûna ordinaãních hodin od 30. 10. 2006

10

DRAKIÁDA
Ve stﬁedu odpoledne 4. 10. se nad velk˘m hﬁi‰tûm kopané objevilo ve vzduchu
nûkolik drakÛ, viditeln˘ch z dalekého okolí. Se‰li se tu totiÏ rodiãe a prarodiãe s dûtmi na akci, kterou poﬁádalo rodiãovské sdruÏení VùNEâEK pﬁi M· Fry‰ták. V leto‰ním roce zaãalo toto sdruÏení pracovat v novém sloÏení. (p. Vidláﬁová, p. Kozoje-dová, p. Chudárková, p. Odstrãilíková, p, Fi‰erová.) A právû tato drakiáda byla jejich
první spoleãnou akcí. Poãasí se vydaﬁilo, jen ten vítr chvílemi chybûl. A tak nebylo
vÛbec jednoduché dostat draky nahoru k oblakÛm a udrÏet je tam. Na hﬁi‰ti nechybûla ani nezávislá porota (p. Knedlová, p. Miku‰ková, p. Záloha ), která nemûla
snadn˘ úkol. Vybrat draka, kter˘ letí nejv˘‰e, toho, kter˘ letí nejdéle a také nejpûknûj‰ího draka domácí v˘roby. Na ty nejlep‰í ãekaly pﬁi vyhlá‰ení diplomy a pûkné dárky. Nakonec byly odmûnûny v‰echny zúãastnûné dûti.
Bylo to pﬁíjemnû strávené odpoledne, organizaãnû velmi dobﬁe zaji‰tûné a pﬁekvapila nás také pomûrnû velká úãast. Dûkujeme v‰em obûtav˘m maminkám,
zvlá‰tû tûm z VùNEâKU a tû‰íme se na dal‰í spoleãná odpoledne. VÏdyÈ o ten ãas,
kter˘ spoleãnû trávíme s na‰imi dûtmi a kter˘ jim vûnujeme, o ten jde pﬁedev‰ím.
StaÀková Ilona, uãitelka M·
A na závûr je‰tû podûkování sponzorÛm akce:
PK COMPUTERS KOZOJED
DROGERIE TETA p. Chudárková
PAPÍR- HRAâKY Matûjíãkovi
POTRAVINY Zbranek

PRÒMYSLOVÉ ZBOÎÍ Sedláãek
KVùTINÁ¤STVÍ KAMELIE
HODINÁ¤STVÍ p. Petﬁíková
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Program ãinnosti „SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ za Lukoveãek krásnûj‰í,“
na volební období 2006 aÏ 2010
1. Dokonãení víceúãelového sportovního areálu do koneãné
podoby.
2. Oprava ‰koly na kulturní zaﬁízení obce.
3. Zhotovení nové fasády na kapliãce.
4. Vybudování nového chodníku za Odstrãilíkov˘m a MK na
ul. Pasíãka a Ulica.
5. Dokonãení prodlouÏení vodovodního a plynovodního ﬁadu
na ul.Pasíãka.
6. Zhotovení pomníku obûtem 1. svûtové války.
7. Oprava vnûj‰ích i vnitﬁních schodÛ na obecním úﬁadû.
8. Povrchová úprava MK ul. S˘koﬁí po dokonãení v˘stavby RD.
9. Oprava sociálního zaﬁízení v obchodû.
10. Úprava parãíku u kapliãky.

11. Pokraãovat ve zkulturÀování bﬁehu Pasíãka.
12. Projektová pﬁíprava, územní ﬁízení a stav. povolení na odkanalizování obce.
13. Zaji‰tûní bûÏného provozu obce (údrÏbu a opravy komunikací, veﬁejného osvûtlení, VÚVN, hﬁi‰tû, seãení zelen˘ch
ploch, nátûry zábradlí a jiné, s provozem obce spojené,
práce).
14. Pokraãovat v získávání pozemkÛ jako HM majetku obce
od státu.
15. Na poli kulturním: spoleãnû s dobrovoln˘mi organizacemi
v obci poﬁádat kulturní akce jako vítání prázdnin, karneval
na ledû, drakiáda, masopustní prÛvod, benefiãní koncert
Pod hvûzdami, vánoãní besídku a. j.

Na leto‰ní drakiádû v Lukoveãku na loukách nechybûlo sluníãko, poﬁádn˘ vítr,
spousta drakÛ, sladkostí a soutûÏe.
Právem si získaly louky název Draãí vrch,
vÏdyÈ draky se to tady jen hemÏilo!
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Portrét herce MDZ

(rozhovor)

Petra Hﬁebíãková
V rámci leto‰ního zimního festivalu Mal˘ Svût divadel se pﬁedstaví také Mûstské
divadlo Zlín. Festival v‰ak musí je‰tû nûkolik mûsícÛ zrát, neÏ se s námi podûlí
o svou nabídku, proto si alespoÀ pûstujme „divadelní náladu“ a v radostném oãekávání si pﬁedstavme jednu z hereãek zlínského souboru.
Petﬁe Hﬁebíãkové, krásné, mladé a talentované hereãce, zaãíná jiÏ ãtvrtá sezóna
v Mûstském divadle. Za tu dobu, co je ve Zlínû, má za sebou (a ãásteãnû stále je‰tû pﬁed sebou) 23 rolí. Jak se k hraní dostala a jak˘ k nûmu má vztah, na to jsem
se jí zeptala.
K divadlu jsi poprvé „pﬁiãichla“ v autorském Divadle sklenûn˘ch bublin.
âím tû divadlo oslovilo a jak ses stala
hereãkou?
K Bublinám jsem se dostala pﬁes
svého pedagoga (uãitele sociální komunikace), kter˘ mi ﬁekl, Ïe soubor hledá
herce a Ïe bych to mohla zkusit.
Pﬁedtím jsem se hodnû vûnovala sportu, ráda jsem tancovala, zpívala a hrála
na klavír. Bavilo mû v‰echno, co bylo
mimo ‰kolu. V souboru mû pak podporovali, byli nad‰ení, Ïe mi hraní jde,
a navrhovali, abych zkusila ‰tûstí na JAMU. Tak jsem to jen tak ze srandy zkusila a ono to vy‰lo.
Co na tvé rozhodnutí ﬁíkali rodiãe?
Mamce to bylo jedno, ﬁíkala: „Práci
uÏ má‰, tak si udûlá‰ v˘let do Brna,
a uvidíme.“ Byla sice pﬁesvûdãená, Ïe
se tam nedostanu, ale samozﬁejmû, Ïe
mû ve v‰em podpoﬁila. KdyÏ pak pﬁi‰la
obálka z fakulty, vzala ji, ﬁekla mi pﬁedem, aÈ si z toho nic nedûlám… No
a pak se posadila.
Co ti dnes divadlo pﬁiná‰í?
Únavu, málo ãasu… (smích). No,
hlavnû seberealizaci. Taky ãtu nové vûci, zajímám se o osudy lidí… Divadlo mi
pﬁiná‰í zábavu, ale mnohdy také smutek, samotu. âlovûk, kdyÏ hraje, nemá
ãas na pﬁátele, setkává se jen s diva-
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delníky… a tady ve Zlínû je jen jedno divadlo, a tak tu tûch pﬁátel také moc není. Jinak si hraní moc uÏívám. Na jevi‰ti je mnohem snaz‰í ﬁíct pravdu, vyznat
city. Hra je pro mû vlastnû taková divadelní terapie. KdyÏ mám ‰patnou náladu a hraju zrovna nûjakou komedii, tak
i kdyÏ se mi do ní moc nechce, nakonec
mi zvedne náladu. Dodá mi energii, teda tu psychickou, protoÏe fyzicky je divadlo nároãné. âím víc ale hraju, tím víc
ztrácím realitu. Spí‰ bych ráda vloÏila
do her nûco ze Ïivota.
Dostala jsi uÏ nûjakou nepﬁíjemnou
roli? Nebo je role, kterou bys vyloÏenû
nechtûla hrát?
Urãitû bych se nechtûla svlíkat
(smích)… Nejde ani tak o roli, jako o lidi, s nimiÏ pracuji. Velkou roli hraje reÏisér a jeho pﬁedstava o realizaci hry,
kolegové… I kdyÏ se objeví role, která
mi nevyhovuje, je to pro mû v˘zva. Chci
se s ní vypoﬁádat tak, abych ji dokázala
pﬁesvûdãivû zahrát. S kaÏdou hrou navíc pﬁichází nûco nového, to mû baví.
Zahrála sis naopak hrdinku, která ti
byla blízká, která tû „bavila“?
TaÈána v Onûginovi. To pro mû byla
vyloÏenû srdeãní záleÏitost, proÏití lásky. A pak Zuzanka ve Figarovi. To je komedie, a ta b˘vá pro herce vÏdycky pﬁíjemnûj‰í, protoÏe vnímá reakce divákÛ

pﬁímo. Lidi se smûjou, reagují na dûní
na jevi‰ti… âasto takhle diváci udûlají
50 % pﬁedstavení. No a pak je tu
spousta dal‰ích rolí, nerada bych na
nûco zapomnûla. Tﬁeba pﬁed Smrtí
Hippodamie mám vÏdycky stra‰nou trému, kvÛli pﬁítomnosti Filharmonie, která vyÏaduje, aby v‰echno klapalo pﬁesnû). Nebo Elektrická puma, to byla hra
„navíc“. Mûla jsem spoustu práce s jin˘mi rolemi a Puma byla stra‰nû nároãná na zkou‰ení, na domluvu…
Hádali jsme se, trpûli, ale taky se pobavili. Je to ale velké ‰tûstí, kdyÏ se natrápí‰ a pak to funguje.
A vysnûná role?
To ne. MoÏná filmová Morgana. Ale
spí‰ mû fascinuje ta dvojrole. Nemuselo by b˘t ‰patné stﬁihnout si nûjakou
dvojroli i na jevi‰ti…
Skáãu z otázky na otázku. Zajímá
mû spousta vûcí… MÛÏe‰ je‰tû?
No já jo, ale jestli z toho ty nûco
má‰…?
To v kaÏdém pﬁípadû. Snad i ãtenáﬁi
je‰tû mÛÏou… Má‰ „divadelní osobnost“, která by ti byla vzorem, nebo
která tû nûjak motivuje?
VyloÏenû jednu osobnost ne. V dûtství jsem nemûla moc moÏnost chodívat do divadla, ale jsem obdivovatelkou
té generace, kam patﬁí Men‰ík, Kopeck˘, Preis, JanÏurová, Zázvorková a mnozí dal‰í.
UÏ má‰ za sebou 3 sezóny ve Zlínû.
Jak se tu dnes cítí‰? Zmûnil se tvÛj
pohled na divadlo a vztah k nûmu? Mû
by moÏná divadlo zev‰ednûlo.
Tak to mnû ne. Trému mám poﬁád
(smích). Pﬁi premiéﬁe to b˘vá nejhor‰í,
drÏím se pevnû daného textu a jsem
v neustálém napûtí. AÏ po nûkolikáté
repríze si hru úplnû uÏiju. Dovolím si
sem tam i tro‰ku improvizace.
Samozﬁejmû, Ïe to tak ale neplatí pro
v‰echny hry. Taky záleÏí na Ïivotním období herce, ve kterém ho zastihne‰.
I teì po prázdninách je to zase jiné.
V‰echny hry se znovu zkou‰ejí, pﬁipomínají.
Prozatím poslední rolí (vlastnû dvûmi) je Helena z R.U.R. (a Helena robotka). Jak se ti hraje?
Zkou‰ení je hodnû tûÏké, navíc jsem
nûkteré scény cítila jinak neÏ reÏisér.
A teì to nemyslím jako postava, ale
celkovû. Inscenace je „v jiném stylu“,
neÏ jsem si pÛvodnû pﬁedstavovala. ·li
jsme hodnû podle textu. Pﬁedtím jsem
si myslela, Ïe bude potﬁeba hodnû ‰krtat, ale kdyÏ jsem pak na premiéﬁe vidûla, Ïe to lidi berou, uvûdomila jsem
si, Ïe je to vlastnû pûknû modernû
zpracovan˘ âapek. Veãer zrovna tuhle
hru hrajeme a já mám uÏ teì trému (je
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13:30). V pÛl páté se sem vrátím a budu si proãítat text, abych se pak cítila jistûj‰í. Jinak jsou to vlastnû role tﬁi.
Helena ve vûku jednadvaceti let zestárne a objevuje se o 10 let star‰í jako Ïena, která trpí tím, Ïe nemá rodinu, dûti,
dopadá na ni situace, v jaké se nachází
civilizace…tak to zrovna teì mám i já.
No a pak Helena robotka, to je nádhera. Takové dítû, nepopsan˘ list.
Na co se mÛÏe‰ (popﬁípadû i diváci)
tû‰it v leto‰ní sezónû?
Teì zkou‰íme Limonádového Joe. To
mû moc baví. Ve v˘sledku by to mûla
b˘t sranda, i kdyÏ je hraní fyzicky docela nároãné. Teì je práce nejvíc, teì
v‰echno, co bylo jen jako musí doklapnout do dokonalosti. Písniãky, reakce,
hromadné scény, kost˘my, choreografie..... teì se teprve zji‰Èuje, co opravdu
funguje a co ne. V‰e musí tak nûjak pasovat do velké skládanky. Pak mám je‰tû hrát v Kdo hledá najde, ale to jsem
je‰tû nestihla poﬁádnû pﬁeãíst, tak ti nechci vyprávût nûjaké hlouposti. Je to
ruská komedie a já v ní mám spí‰ men‰í roli. A dál uÏ nevím.
KdyÏ má ãlovûk dobﬁe odvádût svou
práci, musí tomu, co dûlá, vûﬁit, a taky
vûdût, proã to dûlá. Jak˘ vidí‰ v˘znam
dne‰ního divadla pro lidi, pro svût?
Podle mû by divadlo mûlo pﬁedávat lidem poselství (to ale závisí na jednotliv˘ch hrách). Byla bych moc ráda, kdyby
televize nebyla jedin˘m médiem v Ïivotû
lidí. Divadlo je hodnû o navázání komunikace, aÈ uÏ herce a diváka, nebo i mezi diváky, kteﬁí, i kdyÏ se tﬁeba neznají,
tak si po pﬁedstavení popovídají o tom,
jak se jim hra líbila… Tohle hodnû hluboce pociÈuju právû v R.U.R. Mám pocit,
Ïe je tu nedostatek jakési hmatatelnosti mezi lidma. Lidé ztrácí schopnost komunikovat mezi sebou, ﬁíct si, co opravdu cítí. Napsat to v mailu nebo „smsce“
je snadné, ale kdyÏ to pak má ãlovûk
ﬁíct pﬁímo, do oãí, tak to nedokáÏe.
Dobré divadlo by taky mûlo provokovat,
nutit diváky k zamy‰lení. Teì se mi vybavuje jedno pravidlo: „Není dÛleÏité,
aby plakal herec na jevi‰ti, ale aby plakal divák.“
A je‰tû jedna poslední otázka na rozlouãenou. Jaké to je, takhle nûkomu
odpovídat na otázky „o sobû“, pﬁiná‰í
ti to nûco, nebo tû zbyteãnû zdrÏuji?
Jasnû, Ïe pﬁiná‰í. Vzpomínám si, kdyÏ
jsem psala svou diplomovou práci, musela jsem hledat slova, pojmenovávat
skuteãnosti a dávat si vûci do souvislostí. Je tﬁeba v˘borné psát si herecké
deníky… VÏdyÈ vidí‰, Ïe se mû ptá‰ na
rÛzné otázky a já mám problém najít
hned ty správné v˘razy.
Miroslava Knedlová

Týden knihoven v Měk ve Fryštáku
2. – 6. října 2006
Propagace: plakátky / amnestie, akce pro M·, Z·, pozvání ãtenáﬁÛ do Mûk/ relace v mûstském a ‰kolním rozhlase / amnestie pro ãtenáﬁe cel˘ t˘den /
Akce: celkem 5 / pro Z·, DM, M· /
3. 10. „Poznáváme Fry‰ták v povûstech“ ukázky povûstí, ve kter˘ch se vyskytují pÛvodní názvy /aÏ do souãasnosti/ ulic a ãástí mûsta
1 akce pro DM uã. M. Horáková, úãast 20 dûtí
5. 10. „Podzim v kníÏkách pro dûti“ beseda v návazn. na rámcovou v˘uku M·
1 akce pro M· uã. M. ·evelová, úãast 20 dûtí
„Poznáváme pﬁírodu v lese“ beseda v návaznosti na rámcovou v˘uku M·
– ukázky a prohlíÏení ilustr. a fotogr. knih se zvíﬁaty, stromy a rostlinami
1 akce pro M· uã. O. Nejedlá a A. Hochmajerová, úãast 20 dûtí
6. 10. „Po stopách historie na‰eho mûsta s exkurzí v terénu“ akce pro 3. tﬁ.
Z· historick˘ v˘klad kronikáﬁe PhDr. â. Zapletala s vycházkou po pÛvodních ãástech mûsta
1 akce pro 3. tﬁ. Z· uã. D. ·vajdová
„Po stopách historie na‰eho mûsta s exkurzí v terénu“
1 akce pro dûti DM a jejich rodiãe, úãast 21 uã. M. Horáková
Tyto historické besedy pokraãují i nadále podle zájmu Z·.

Krajská knihovna Františka Bartoše vyhlašuje
7. ročník literární soutěže pro děti od 6 do 15 let

HLEDÁNÍ
Té m a t a :
Moje cesta do knihovny
V‰echno vím, v‰echno znám, odkud já to mám?
Kamarádka kníÏka
KaÏd˘ úãastník si mÛÏe vybrat jedno z navrÏen˘ch témat a zpracovat jej jako
prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton apod.) nebo poezii ãi drama.
Autor mÛÏe poslat buì jeden pﬁíspûvek v próze (nejvíce 3 strany formátu A4),
anebo 3 básnû. SoutûÏní práce musí b˘t opatﬁeny jménem a pﬁíjmením autora,
celou adresou, vûkem a tﬁídou, názvem a adresou ‰koly.
Uzávûrka soutûÏe je 30. listopadu 2006. SoutûÏní práce posílejte prosím na
adresu:
Krajská knihovna Franti‰ka Barto‰e
tﬁ. Tomá‰e Bati 204
761 60 Zlín
popﬁíp. v elektronické podobû jako pﬁílohu mailu na adresu simova@kfbz.cz
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ZV¯·ENÍ STAROBNÍCH
DÒCHODÒ OD ROKU 2007
Od ledna 2007 budou starobní dÛchody v prÛmûru o 500 Kã, tj. o 6,2 %,
vy‰‰í. O stejné procento vzrostou
i ostatní druhy dÛchodÛ (plné invalidní,
ãásteãné invalidní, vdovské, vdovecké
a sirotãí). O 6,1 % se zv˘‰í pﬁíplatky
k dÛchodu úãastníkÛ odboje a politick˘ch vûzÀÛ. Rozhodla o tom vláda.
Schválen˘ nárÛst zlep‰í relaci prÛmûrného starobního dÛchodu k prÛmûrné mzdû ze 40,9 % na 41,2 %. PrÛmûrn˘ starobní dÛchod se od pﬁí‰tího roku
zv˘‰í ze souãasn˘ch 8 190 Kã na 8 690
Kã. Reálná hodnota prÛmûrného starobního dÛchodu bude v roce 2007 ãinit
109,1 % reálné hodnoty starobního dÛchodu vypláceného v roce 1989.
Podle zákona o dÛchodovém poji‰tûní
se kaÏd˘ dÛchod skládá z procentní
a základní (je jednotná pro v‰echny dÛchodce) v˘mûry. Procentní v˘mûra „starodÛchodcÛ“ (dÛchody pﬁiznané pﬁed 1.
lednem 1996) se zv˘‰í o 6,6 %. Procentní v˘mûra „novodÛchodcÛ“ (dÛchody pﬁiznané po 31. prosinci 1995)
vzroste o 5,6 %. Tímto krokem dojde ke
sníÏení rozdílÛ mezi tûmito skupinami
dÛchodcÛ na 278 korun.
Základní v˘mûra dÛchodu (v souãasné dobû 1 470 Kã) se zvedne o 100 korun, tj. o 6,8 %, na 1 570 Kã. Vzhledem
k tomu, Ïe v˘‰e základní v˘mûry dÛchodu je jednotná pro v‰echny dÛchodce,
bude se její nárÛst t˘kat i dÛchodÛ pﬁiznan˘ch po 31. prosinci 2006.
V pﬁí‰tím roce bude potﬁeba na navrhované zv˘‰ení dÛchodÛ vyãlenit ze
státního rozpoãtu 16,9 mld. Kã. Náklady plnû pokryjí pﬁíjmy z pojistného na
dÛchodové poji‰tûní.
O valorizaci dÛchodÛ rozhoduje vláda
sv˘m naﬁízením. O v˘‰i valorizace kabinet rozhoduje na základû koneãn˘ch
statistick˘ch údajÛ. Pﬁi valorizaci musí
vláda zohlednit nejménû 100 % rÛstu
cen a nejménû 1/3 rÛstu reálné mzdy.
Minimální valorizace dÛchodÛ, kterou
vyÏaduje zákon, by od ledna 2007 ãinila 4,2 %.
Schválená valorizace dÛchodÛ v roce
2007 naplÀuje základní sociální cíle
stanovené v ãl. 136 Smlouvy o zaloÏení
Evropského spoleãenství, tj. zlep‰ování
Ïivotních podmínek obãanÛ âeské republiky. ZároveÀ je v souladu s ústavním poﬁádkem âeské republiky.
Kabinet také rozhodl o zv˘‰ení pﬁíplatkÛ k dÛchodu, a to o 6,1 %.
Pﬁíplatky pﬁiznává a vyplácí hlavnû âes-
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ká správa sociálního zabezpeãení
(âSSZ) perzekvovan˘m osobám z období komunistického reÏimu a úãastníkÛm
národního boje za vznik a osvobození
âeskoslovenska a nûkter˘m pozÛstal˘m po nich.
Zákon „o od‰kodnûní“ (ã. 357/2005
Sb.) má tﬁi ãásti. První se t˘ká pﬁíplatku
k dÛchodu, kter ˘ by mûli dostávat
úãastníci tzv. prvního a druhého odboje,
kteﬁí pobírají starobní nebo pln˘ invalidní dÛchod, a také jejich pozÛstalí. Druhá
ãást zákona se t˘ká zvlá‰tního pﬁíplatku
k dÛchodu, kter˘ se mimo jiné vztahuje
na poÏivatele starobního, invalidního
a ãásteãného invalidního dÛchodu, kteﬁí
pobírají dÛchod upraven˘ kvÛli úãasti
v národním boji za osvobození za 2. svûtové války, a dále i na osoby soudnû rehabilitované za vûznûní v 50. letech
a za pobyt v táborech nucen˘ch prací.
Tﬁetí ãást zákona poãítá s jednorázovou
penûÏní ãástkou pro úãastníky národního boje za osvobození a stanoven˘
okruh pozÛstal˘ch – této ãásti se naﬁízení vlády net˘ká.
Pﬁíplatek k dÛchodu rehabilitovan˘ch
osob upravuje naﬁízení vlády ã. 622/
2004 Sb., ve znûní naﬁízení vlády ã.
405/2005 Sb. – tohoto pﬁíplatku se
schválené naﬁízení vlády t˘ká.

PENùÎITÁ POMOC
V MATE¤STVÍ
Prvních 28 t˘dnÛ dostává matka penûÏitou pomoc v mateﬁství (PPM), která
se vyplácí z nemocenského poji‰tûní
a ãiní 69 % denního vymûﬁovacího základu (vypoãítává se z pﬁíjmÛ za pﬁedchozích 12 kalendáﬁních mûsícÛ).
Matka samoÏivitelka a matka, která porodila více dûtí najednou, pobírá tuto
dávku 37 t˘dnÛ. Îena mÛÏe dávku zaãít
pobírat 6, maximálnû 8 t˘dnÛ pﬁed plánovan˘m termínem porodu. V dobû, kdy
tuto dávku dostává, je na mateﬁské dovolené.
V pﬁípadû, Ïe je PPM niÏ‰í neÏ rodiãovsk˘ pﬁíspûvek, doplatí pﬁíslu‰n˘ úﬁad
práce rozdíl do v˘‰e rodiãovského pﬁíspûvku (RP). V kalendáﬁním mûsíci, bûhem kterého Ïenû skonãí nárok na penûÏitou pomoc v mateﬁství (napﬁíklad
25. dne v mûsíci), má uÏ za tento mûsíc
nárok na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek.
Aby Ïena mohla PPM dostávat, musí
b˘t v posledních dvou letech pﬁed porodem minimálnû 270 dní nemocensky

poji‰tûná. V pﬁípadû, Ïe nemá nárok na
penûÏitou pomoc v mateﬁství a je nemocensky poji‰tûná – napﬁíklad nastoupila do zamûstnání v 7. mûsíci tûhotenství – pak bude dostávat nemocenské 6
t˘dnÛ pﬁed porodem a pak v ‰estinedûlí. Pﬁi uplatÀování v˘platy penûÏité pomoci v mateﬁství platí stejn˘ postup jako pﬁi pobírání nemocenské. To znamená, Ïe se matka musí obrátit na zamûstnavatele nebo pﬁíslu‰nou okresní
správu sociálního zabezpeãení.
PenûÏitou pomoc v mateﬁství mÛÏe
v souãasné dobû dostávat pouze Ïena.
MuÏ mÛÏe pobírat tuto dávku v omezeném poãtu pﬁípadÛ (napﬁ. je-li osamûl˘
nebo matka nesmí o dítû ze zdravotních
dÛvodÛ peãovat). Pokud se partneﬁi dohodnou, Ïe s dítûtem zÛstane doma
muÏ a matka dítûte nepobírá PPM, bude
mu stát od prvního dne vyplácet rodiãovsk˘ pﬁíspûvek. Aby MPSV tuto nerovnost napravilo, zahrnulo do návrhu nového zákona o nemocenském poji‰tûní
pozitivní zmûnu. Podle nové právní
úpravy se PPM zv˘‰í na 70 % denního
vymûﬁovacího základu a budou ji moci
ãerpat i otcové, a to od 7. t˘dne vûku dítûte, pokud tuto dávku nebude pobírat
matka dítûte. Nov˘ zákon vejde v úãinnost 1. ledna 2007.
PenûÏitá pomoc v mateﬁství je dávkou, která zabezpeãuje Ïenu v dobû tûhotenství a mateﬁství. Proto také vÏdy
platilo pravidlo, Ïe rodiãovsk˘ pﬁíspûvek
náleÏí aÏ poté, co skonãí nárok na penûÏitou pomoc v mateﬁství.
Zákon umoÏÀuje soubûh tûchto dávek
jen v pﬁípadech, kdy je penûÏitá pomoc
v mateﬁství niÏ‰í neÏ rodiãovsk˘ pﬁíspûvek (ten se poskytuje ve v˘‰i rozdílu mezi tûmito dávkami) anebo je-li nárok na
penûÏitou pomoc v mateﬁství jen po
ãást mûsíce.
Od narození dítûte (pokud matka nepobírá PPM) nebo po skonãení v˘platy
penûÏité pomoci v mateﬁství nebo nemocenského poskytuje stát rodiãÛm rodiãovsk˘ pﬁíspûvek. V té dobû jsou na
rodiãovské dovolené. V˘‰e dávky ãiní
1,54násobku Ïivotního minima na
osobní potﬁeby rodiãe. Dnes je to 3 696
Kã. Na tuto dávku, kterou mÛÏe pobírat
kter˘koli z rodiãÛ, pokud zÛstane s dítûtem doma, má nárok rodiã, kter˘ ﬁádnû a celodennû peãuje o dítû, a to do
ãtyﬁ let vûku dítûte, nebo do jeho sedmi
let, je-li zdravotnû postiÏené. Rodiãovská dovolená trvá do tﬁí let vûku dítûte.
âtvrt˘ rok, chce-li b˘t rodiã s dítûtem doma, musí poÏádat zamûstnavatele
o neplacené volno.
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Rodiãovsk˘ pﬁíspûvek patﬁí mezi dávky státní sociální podpory. Vyplácejí ho
úﬁady práce (v Praze úﬁady mûstsk˘ch
ãástí). V ãervnu 2006 ho pobíralo 304
438 lidí. Z toho pﬁibliÏnû 1,4 % tvoﬁili
muÏi (celkem 4 157). Rodiãe, kteﬁí pobírají rodiãovsk˘ pﬁíspûvek, si mohou
neomezenû pﬁivydûlávat. Musí v‰ak
v dobû této v˘dûleãné ãinnosti zabezpeãit péãi o dítû jinou zletilou osobou.
Dûti star‰í 3 let, o které rodiã osobnû
celodennû a ﬁádnû peãuje, mohou nav‰tûvovat mateﬁskou ‰kolu nebo obdobné zaﬁízení kaÏd˘ den, a to maximálnû
na ãtyﬁi hodiny, aniÏ by jejich rodiãe
ztratili nárok na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek.
Od 1. ledna 2007 dojde ke zmûnám
v oblasti sociálních dávek a v souvislosti s tím i ke zv˘‰ení rodiãovského
pﬁíspûvku. Novû budou rodiãe pobírat
ãástku odpovídající 40 % prÛmûrné mzdy v nepodnikatelské sféﬁe – tedy cca
7 600 Kã mûsíãnû (v˘‰e bude závislá
na úrovni této mzdy dosaÏené v roce
2005).
Pramen: www.mvcr.cz

Call centrum Ministerstva práce a sociálních věcí
Za necelé tﬁi mûsíce provozu se na Call centrum sluÏeb zamûstnanosti obrátilo
2 830 zájemcÛ o informace.
Nejvíce dotazÛ se t˘kalo oblasti státní sociální podpory, zprostﬁedkování práce
a trhu práce. Vypl˘vá to ze statistick˘ch údajÛ, které si Ministerstvo práce a sociálních
vûcí (MPSV) nechává pravidelnû zpracovávat.
Call centrum sluÏeb zamûstnanosti zahájilo svou ãinnost 15. 6. 2006.
Od té doby uÏ nemusí zájemci o informace z oblasti zamûstnanosti osobnû nav‰tívit úﬁad práce. Získají je i po telefonu pﬁímo z domova nebo z kanceláﬁe. Celkem 16
pracovníkÛ call centra, kteﬁí pracují ve dvousmûnném provozu, je lidem k dispozici dennû od pondûlí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin na telefonním ãísle 844 844 803. Za
hovor z pevné sítû zaplatí volající 1,53 Kã/min. vã. DPH. Cena hovoru z mobilní sítû
ãiní 4,50 Kã/min. vã. DPH. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail: callcentrum@mpsv.cz.
Lidé se mohou na call centrum obracet v pﬁípadû, Ïe budou potﬁebovat radu t˘kající se zprostﬁedkování zamûstnání, evidence na úﬁadu práce, vyplácení podpory v nezamûstnanosti nebo rekvalifikace. K dispozici jsou také informace z oblasti trhu práce ãi aktivní politiky zamûstnanosti. V pﬁípadû, Ïe se zamûstnanec dostane do situace, kdy mu jeho zamûstnavatel nevyplácí mzdu z dÛvodu platební neschopnosti, mÛÏe se obrátit na pracovníky kontaktního centra a ti mu poradí, jak postupovat. Zájemci
získají podrobnosti také o cílen˘ch programech vedoucích ke sníÏení nezamûstnanosti ãi o trhu práce a zamûstnanosti v zemích Evropské unie. Lidé se v call centru také
dozví, kdo jim poskytne speciální poradenství (napﬁ. sluÏby psychologa ãi jin˘ch odborníkÛ).
Roãní náklady na provoz call centra budou ãinit 5 mil. 790 tis. Kã a budou plnû hrazeny z prostﬁedkÛ Evropského sociálního fondu.

Adopce na dálku
,,OTEVÍRAT NEJCHUD·ÍM DùTEM P¤ÍSTUP KE VZDùLÁNÍ, PERSPEKTIVNùJ·Í
BUDOUCNOSTI A RADOSTNùJI PROÎITÉMU DùTSTVÍ.“
VáÏení „adoptívní rodiãe,“ milí pﬁátelé!
UÏ jedenáct˘ rok organizujeme v na‰em mûstû sbírku na podporu akce Adopce
dûtí na dálku.
Letos jsme touto formou podporovali 6 indick˘ch dûtí. Sponzorování dal‰ích ãtyﬁ
dûtí bylo ukonãeno v minul˘ch letech (celkem smûﬁovala pomoc Fry‰taãanÛ tedy uÏ
10 dûtem). Sbírka na rok 2006 ãinila celkem 30.530,- Kã, v lednu jsme odeslali do
Indie 29.400,- Kã a zÛstal nám základ pro sbírku na rok 2007 ve v˘‰i 1.130,- Kã.
Vûﬁíme, Ïe díky Va‰í ‰tûdrosti se opût podaﬁí shromáÏdit potﬁebné prostﬁedky na
pokraãování adopce dûtí na dálku (jedno dítû sponzorujeme ãástkou 4.900,- Kã).
Na vyÏádání poskytujeme dárcÛm potvrzení o pﬁevzetí daru pro daÀové úãely.
O prÛbûhu akce Vás budou informovat kromû FL také letáky, v˘vûska u nákupního stﬁediska a mûstsk˘ rozhlas. Va‰e dary bude opût soustﬁeìovat paní Koneãná
na matrice MûÚ, paní Raková ve ‰kolní jídelnû a v jednotliv˘ch ãástech mûsta obãané, jejichÏ jména budou zveﬁejnûna v relacích mûstského rozhlasu zaãátkem listopadu.

Aktuality projektu Adopce na dálku
V kvûtnu tohoto roku pﬁekroãil poãet podporovan˘ch dûtí 15.000.
Zaãátkem záﬁí 2006 byl zahájen projekt v Zambii a rovnûÏ se zahajuje projekt
v Kongu. Oba projekty mají podporu ãesk˘ch ambasád.
Byl zahájen projekt studia osmi bûlorusk˘ch studentÛ na V· v âeské republice,
kteﬁí z politick˘ch dÛvodÛ nemohou studovat v rodné zemi. Projekt je z velké ãásti
hrazen Ministerstvem zahraniãních vûcí âR.
Úspû‰nû se rozvíjí 19 nov˘ch projektÛ urãen˘ch na rozvoj komunit, z kter˘ch pochází „adoptované“ dûti.
Pﬁí‰tí rok se pﬁipravují náv‰tûvy dûtí v Indii, Litvû, Bûlorusku a Ugandû.
V úter˘ 31. ﬁíjna 2006 se uskuteãnil ve Smetanovû síni Obecního domu v Praze
benefiãní koncert (díla H. M. Góreckého a Ludwiga van Beethovena). Koncert uvádûl Marek Eben.
V˘tûÏek benefiãního koncertu bude vûnován na dovybavení âesko-ugandské nemocnice pﬁístroji.
organizátoﬁi sbírky

P O â A S Í L I S T O PA D
PrÛmûrná ranní teplota byla okolo
-1 °C, kdy nejchladnûji bylo 23. listopadu -12 °C, jinak teploty pod nulou,
byly od 17. listopadu kaÏd˘ den aÏ do
konce mûsíce. Nejteplej‰í rána byla
5. a 7. listopadu pﬁi teplotû +5 °C.
Odpolední teploty se pohybovaly do
+10 °C, kdy nejchladnûji bylo 24.,
25. a 27. listopadu pﬁi denní teplotû
-1 °C. Nejtepleji bylo 4. a 9. listopadu
pﬁi +13 °C a 3., 7. a 8. listopadu pﬁi
teplotû +12 °C. PrÛmûrná odpolední
teplota byla +6 °C. Jasn˘ch 12 dní,
zataÏen˘ch 18 dní a z toho 6 dní pﬁeháÀkov˘ch pﬁeváÏnû snûhov˘ch. Prní
sníh napadl do rána 18. listopadu.
Foukal jiÏní a západní vítr. Tﬁetina mûsíce byla s mlhav˘mi rány.
AK

Koupím
stavební parcelu
ve Fry‰táku
***
Kontakt:

737 550 148
SPùCHÁ!
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Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy chytí
Ze stébel zahnědlých trav začalo vát
na červené, černé a bílé čumáky
pasoucích se krav.
V šarlatě rozkvetlý buk
v stříbřitých mhách
- a pak již jen mlčení
z luk a chlad na brázdách.
A kdesi Martinův kůň
potřásá provlhlou hřívou,
když vysmekl se z otěží.

Nyní pﬁi schodu mûsíce má se dﬁíví k stavení i k palivu poráÏet. KdyÏ na ositou
roli mráz pﬁijde a na to brzy dobr˘ sníh napadne, jest velmi dobﬁe pro osení. Radost
ãlovûka, dílem i zdraví, v tomto mûsíci se pozastaví. Listopad medu, vína i koﬁení
nebrání uÏívati pro zahﬁení, horãice, citron, jídla teplého i jiného k zdraví uÏiteãného. Láznû, zlé mlhy se varuj, ‰etﬁ hlavy, srdce posilÀuj, opravuj. Listopad nám ãasy
mûní, protoÏ pﬁijmi poãi‰tûní. Slunce tehdáÏ jde na stﬁelce, dne ub˘vá pﬁíli‰ prudce.
Lékaﬁství a poãi‰tûní nechce pomáhati nyní, zima se k nám mocnû valí, pozor na
sebe dáti velí.
rady Evermoda Jiﬁího Ko‰etického z roku 1690

Na co v listopadu

Život na DISu
Bezesporu nejvût‰í událostí v ﬁíjnu
byla kolaudace nové kuchynû a jídelny.
Akce trvala 5 mûsícÛ a byla velk˘m náporem na provoz domu. Nejen neustál˘
hluk a prach, ale i potíÏe se zastavováním vody, odpadÛ, elektriky… Prostû
v‰eho toho, co obná‰í rekonstrukce.
Velk˘ dík patﬁí firmû RAPOS Hole‰ov za
odvedenou kvalitní a poctivou práci
a technickému dozoru Ing. Janu Videmanovi. Jsme rádi, Ïe máme opraven˘
dal‰í kus na‰eho domu. V domeãku to
byla první velká oprava za 12 let od
pﬁevzetí Domova dÛchodcÛ. Je‰tû nás
ãeká první patro s pﬁípadnou pÛdní vestavbou, kde by byly byty pro zamûstnance.
Obãas, kdyÏ se podíváte k nebi, uvidíte postaviãky na stﬁe‰e. To Pavel
Kosmák organizuje natírání. Ani jsme
zezdola, kdyÏ jsme opravu plánovali,
netu‰ili, jaké rozmûry to jsou. Do zimy
stihneme alespoÀ v‰ude základní barvu a zbytek uvidíme. Poãasí je krásné.
Nevím, zda-li v listopadu bude pﬁístupné hﬁi‰tû, ale povrch uÏ máme. Je

16. - 19. listopadu
Poutní vandr
PouÈ znamená odejít. Odejít, na
chvíli se vzdát majetku, rodiny, pﬁátel,
opustit domov a vydat se na cestu.
Odejít znamená pﬁijmout lidsk˘ údûl.
PouÈ je podobenstvím Ïivota - poutník
kráãí a na niãem neulpívá. Míjí dobré
i zlé, proÏívá okamÏiky ‰tûstí i smutku
a cestu nezná, tak jako nezná svou budoucnost.
Vede: Pavel Kosmák

to prostor, na kter˘ jsme dlouho ãekali.
K salesiánÛm nezbytnû patﬁí kostel, domov, hﬁi‰tû a ‰kola – je to stÛl o ãtyﬁech
nohách. A pokud nûjaká chybí, uÏ to není ono.
V pﬁí‰tím ãísle napí‰eme o oslavách
desátého v˘roãí DISu, které probûhlo
na konci ﬁíjna. Snad se nám podaﬁí ulovit i nûjak˘ rozhovor pamûtníkÛ.

24. - 26. listopadu Mlad˘ ANIMÁtor
Jsi mlad˘, nezku‰en˘ nebo jen málo
zku‰en˘ nad‰enec a rád bys pracoval
(nebo uÏ pracuje‰) s dûtmi a mládeÏí?
Pak je tu pro tebe víkendové setkání tobû podobn˘ch bytostí, na nûmÏ si vymûníme své maliãké zku‰enosti, hry,
které se dají "aplikovat" v‰emoÏnû,
a dobré rady, jak se svûﬁenci pracovat.
PakliÏe má‰ co pﬁinést, pﬁijì a tvé
"hﬁivny" se zmnoÏí. Nemá‰-li zatím co,
pﬁijì stejnû, odejde‰ obohacen...
Vede: Mirka Knedlová

D Û m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z
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Už i ve Fryštáku se krade!

1. - 3. prosince
Volejbal
Volejbalisti pozor! Tento víkend je tu
opût pro vás. Volejbal od rána do veãera se spoustou zábavy, pﬁátel a oddechu od v‰edních starostí.
Vede: ZdeÀa Jurãek
a Gabãa Dudáková

Z novin, televize, rozhlasu sly‰íme dennû, jak lidi, jimÏ se nechce poctivû pracovat, kradou. Vykrádají banky, benzinky, tunelují podniky, kradou stromy v lese, svr‰ky, peníze, mobily ve ‰kolách, sportovních areálech atd. To, co se ukradlo ve
Fry‰táku, nemá obdobu! Pamatujete si je‰tû, jak jsme vás, váÏení obãané, nabádali, abyste svá okna, balkony vyzdobili kvûtinov˘mi truhlíky (tak jak jsme to mnozí vidûli v Rakousku)? Dokonce jsme psali i o nejkrásnûj‰ích, kvûtinov˘ch girlandách, které se vám podaﬁily vypûstovat. Mnozí z vás jste si dali záleÏet zvlá‰tû letos, abyste zkrá‰lili mûsto k 650. v˘roãí. Leã pozor! Nebudeme jmenovat mladého
muÏe s „k‰iltovkou“, kter˘ neumí, ãi nemá zájem vysazovat, zalévat, starat se
o letniãky s pnoucími pelargoniemi (mu‰káty) a radûji pﬁeskoãí (pﬁímo na kﬁiÏovatce – pﬁed okny pozorujících sousedÛ) pﬁes plot do zahrádky a pﬁímo z parapetu ukradl osázen˘ truhlík. Asi mu bylo hloupé mít jen jeden, tak v sobotu ráno v 6.15
hod. (v domnûní, Ïe majitelé budou je‰tû spát) ukradl dal‰í dva. Divíte se, Ïe? Já
taky! Co to je za sprostého hocha, kter˘ krade vypûstované kvûtiny! Nedej boÏe,
aby mu byla za zlodûjnu odÀata ruka (nûkde ve svûtû to bylo zavedeno)! To by
u nás v republice, a bohuÏel i ve Fry‰táku, bylo bezruk˘ch!
Proto se radûji pouãme pranostikou „Kdo má rád, pûstuje kytiãky, má rád i lidiãky!“
Kne
Úspû‰ná vystoupení fry‰tack˘ch souborÛ

1. prosince v 19 h

U2 - Elevation

Dotkni se mû, odveì mû nûkam jinam
Uã mû, nejsem pﬁece beznadûjn˘ pﬁípad
Co nemá‰, to teì nepotﬁebuje‰
Co neví‰, to pozná‰ citem
Co nemá‰, to teì nepotﬁebuje‰

5. díl poﬁadu o legendární irské skupinû
Vede: Jiﬁí Dûdek Fliedr
8. – 10. prosince
Adventní zamy‰lení – BÛh a pﬁíroda
Do tajÛ zázraãného svûta vûdy a víry nás bude provázet genetik, stﬁedo‰kolsk˘ i vysoko‰kolsk˘ profesor, polární cestovatel, spisovatel kﬁesÈansk˘ch
bestsellerÛ (Tanãící skály, ·está cesta,
Návrat ke Stromu Ïivota) a katolick˘
knûz v jedné osobû znám˘ pod jménem
Marek Orko Vácha. „Orko“ (pÛvodnû
Orlí oko) je pﬁezdívka, která ho provází
od skautsk˘ch let.
Cena: 490,-/590,-Kã
Vede: P. Marek Orko Vácha

CM-PRAMENY s PRAMÉNKEM a PRAMENY II
Pﬁi oslavách 650 let od první písemné
zmínky o Fry‰táku PRAMENY II (housle,
kytara, zpûvaãky) zahájily hudebním programem tyto oslavy v obﬁadní síni na
radnici a ãím jin˘m, neÏ nov˘mi fry‰tack˘mi písnûmi (Z té fry‰tacké strany,
Strom v lesích, My se na Vás tû‰íme,
Hork˘ byl den). Napsal jsem hudbu
a text a paní Kunstová opût sloÏila
k tûmto písním virtuózní pﬁedehry, mezihry, dohry a dobﬁe v‰e zahrála na housle a violu. Zpûvaãky Markéta Matulová
a Pavla DoleÏelová naprosto pﬁesvûdãivû zazpívaly, má kytara v‰e podbarvovala. Byl to pro v‰echny pûkn˘ záÏitek. Pak
jsme se pﬁemístili do DISu, kde jsme zahájili v˘stavu o na‰em mûstû. Velmi se
nám podaﬁil i trojhlasn˘ zpûv bojovné
písnû (Gdo chce tady na svûtû), která se
líbila a dokonce vyprovokovala pana
PhDr. â. Zapletala k velmi zajímavému
komentáﬁi o na‰em souboru.
Dal‰ím vystoupením v pátek jsme pﬁivítali hosty z Muránû, kteﬁí si s námi zazpívali a vyprávûli nám, jak byli na‰í hudbou potû‰eni. Dokonce velmi vnímavého
a bystrého pana uãitele Mgr. L. Sovadinu zaujala nová fry‰tacká zbojnická píseÀ (âarovná vala‰ka) a jako správného
Moraváka a Valacha jej oslovila.
V sobotu dopoledne vystupovala CM
PRAMENY s PRAMÉNKEM a na‰imi v˘born˘mi zpûvaãkami na námûstí. Zaznûly opût nové fry‰tacké písnû a zpûvaãky
Markéta Matulová a Krist˘nka DoleÏelová se sestrou Pavlou opût zaujaly na‰e
posluchaãe. PRAMÉNEK jich doplÀoval
zpûvem i taneãní improvizací. Tento program pﬁipravila primá‰ka a umûlecká
vedoucí tûchto souborÛ paní Vlasta
Kunstová.

Tyto soubory mají v repertoáru písnû,
které vycházejí z na‰ich koﬁenÛ a tím
podporují na‰i identitu a vynikající moravskou kulturu. Tak ukazujeme správn˘
smûr, kter˘ nepodléhá ‰patnému západnímu vlivu. Doufám, Ïe nikdo z nás by si
jistû nepﬁál, aby pod tímto pÛsobením to
do‰lo tak daleko, aby Ïáci stﬁíleli na své
uãitele a spoluÏáky.
Richard Hovadík

Výzva
BlíÏí se prosinec a s ním tradiãní
v˘stava betlémÛ. K 650. v˘roãí první
zmínky o Fry‰táku bychom chtûli vystavit 650 exponátÛ. Vloni jsme vystavili pﬁes 350 betlémÛ. Proto: nachystejte, opra‰te, pÛjãte je! MÛÏete
je nosit do ‰koly jiÏ od 1. prosince t.r.
pí Knedlové. V˘stava se bude konat
od 9. prosince 2006.
Dûkuje a tû‰í se S. Knedlová

17

âajovna

-Múzick˘ klub
p r o g r a m n a L I S T O PA D
ât 2. 11. 17:00

REFLEXNÍ TERAPIE – kurz
Ne 5. 11. 9:00
So

Po

St
Pá
So
Ne

ZAZEN – meditace
18. 11. 20:00
ENGRISHA (jazz)
OPUKA (el. ambient)
20. 11. 17:00
JURAJ SITÁR – setkání se slovensk˘m léãitelem
22. 11. 19:30
VLADIMÍR VÁCLAVEK – koncert
24. 11. 17:00
TATIANA HAN·UTOVÁ - pﬁedná‰ka
25. 11. 9:00
TATIANA HAN·UTOVÁ – semináﬁ
26. 11. 19:00
VEâER DESKOV¯CH HER
kontakt:
âajovna-Múzick˘ Klub
nám. Míru 386, 763 16 Fry‰ták
otevﬁeno: ãt-ne 17 – 22 hod.
www.MuzickyKlub.zde.cz
e-mail: Muzickyklub@seznam.cz
mobil: 608 868 030

Milí Fry‰taãané,
pﬁiblíÏil se listopad a já bych se s
Vámi opût ráda setkala na jiÏ tradiãní
akci Svátku svûtla s lampiónov˘m prÛvodem, kter˘ b˘vá zakonãen˘ ohÀostrojem. Ten vÏdy financovalo ze svého rozpoãtu mûsto Fry‰ták. BohuÏel, letos na
nûj finance nezbyly. A tak mû napadlo
uspoﬁádat na uhrazení nákladÛ na ohÀostroj sbírku. Letos tedy máte „ohÀostroj ve sv˘ch rukou“. Své finanãní pﬁíspûvky mÛÏete pﬁedat v termínu od 20.
do 30.listopadu 2006 v budovû Domu
Ignáce Stuchlého. Je tﬁeba shromáÏdit
ãástku 15 tisíc Kã. Vûﬁím, Ïe se Vám to
podaﬁí. Chtûla bych podûkovat ﬁeditelství DIS za moÏnost tuto sbírku uspoﬁádat.
A dûkuji také Vám, kteﬁí jste se rozhodli pﬁispût.
Na setkání s lampionem v ruce se
tû‰í
Dagmar Bûhulová

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
A4
A5
A6
A7
A8
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MùSTSKÉ

K U LT U R N Í
DRIVE

Kino Svût

•

ST¤EDISKO

CLUB

HOLE·OV

HOLE·OV

listopad 2006

So 4., Ne 5.
19.00 hodin
LET â. 93
VB, drama s titulky
11. záﬁí 2001. Teroristé unesli ãtyﬁi letadla. Tﬁi zasáhla svÛj cíl. Tohle je pﬁíbûh
ãtvrtého z nich. Aby snímek pÛsobil skuteãnû vûrnû, nûkteﬁí pracovníci leti‰tních
kontrolních vûÏí, kteﬁí tuto tragédii pocítili
jako první, si v Letu ãíslo 93 zahráli sami
sebe. V hl. rolích Christian Clemenson,
Trish Gates, Opal Alladin a dal‰í.
ReÏie: Paul Greengrass.
MládeÏi pﬁístupno od 15 let
Vstupné: 60 Kã
BONTON: 107 minut
Stﬁeda 8.
19.00 hodin
GRBAVICA
(Vítûz Berlinale 2006)
Rak.-SRN-Bosna-Hercegovina-Chorvatsko, drama s titulky
Grbavica je pﬁíbûh ze souãasného Sarajeva. Vypráví o tom, Ïe byÈ válka jiÏ skonãila, v myslích lidí Ïije dále, je denodennû
pﬁítomná, ovlivÀuje budoucnost, motá se
pod nohama, nedá se zapomenout, prorÛstá generacemi...
ReÏie: Jasmila Zbanic
MládeÏi pﬁístupno od 15 let
Vstupné 60 Kã
Aerofilms: 90 minut
ât 9., Pá 10.
19.00 hodin
LET’S DANCE
USA, drama/hudební/romantick˘ s titulky
Skvûlá hudba, krásní mladí herci a dokonalá choreografie taneãních ãísel! V hl. rolích Ch.Tatum, J. Dewan a dal‰í.
ReÏie: Anne Fletcher.
MládeÏi do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kã
SPI 100 minut
Po 13., Út 14.
19.00 hodin
SUPER NÁHRADNÍK
USA, romantická komedie s titulky
Stﬁedo‰kolaãka Viola je nad‰ená hráãka
fotbalu a udûlá pro nûj cokoliv....
V hl. rolích A. Bynes, Ch. Tatum a dal‰í.
ReÏie: Andy Fickman.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 60 Kã
BIO: 105 minut
So 18., Ne 19.
v 16.00 hodin
MRAVENâÍ POLEP·OVNA
USA, rodinn˘/ animovan˘ film v ãs. verzi
Na ‰koláka Lucase se valí problém za problémem. Musí nûjak ventilovat rostoucí
napûtí a proto si dûlá radost tím, Ïe ‰lape
do mraveni‰È a v‰emoÏnû muãí jejich obyvatele. Mravenci jej odvleãou do nitra mraveni‰tû, kde je odsouzen k pﬁev˘chovû.
ReÏie: John A. Davis.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 60 Kã
WB: 89 minut

Po 20. v 18.00 h, Út 21. v 19.00 h
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO
MUÎE
USA, dobrodruÏn˘ s titulky
Kapitán Jack Sparrow je zpût v druhém dílu velkolepé ságy Piráti z Karibiku.
V hl. rolích Johnny Depp, Orlando Bloom,
Keira Knightley a dal‰í.
ReÏie: Gore Verbinski.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 65 Kã
FALCON: 151 minut
St 22., ât 23.
19.00 hodin
MARTA
âR, psychologické drama
Pﬁíbûh otce a syna uzamãen˘ch kvÛli váleãnému konfliktu v chalupû v lesích, kter˘m do jejich vyãpûlého spoluÏití ráznû zasáhne zranûná vojaãka Marta.
V hl. rolích Petra ·palková, Jan Novotn˘,
Vojtûch ·tûpánek.
ReÏie: Marta Nováková.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
Vstupné 60 Kã
BONTON: 77 minut
So 25., Ne 26.
16.00 hodin
AUTA
USA, animovan˘/rodinn˘ v ãs. verzi
KdyÏ se zaãínající, av‰ak velmi ambiciózní
závodní auto Blesk McQueen bûhem cesty na velkolep˘ ‰ampionát Zlat˘ píst neoãekávanû zatoulá do ospalé Kardanové
lhoty u Silnice 66, nauãí se, Ïe opravdová
radost ze Ïivota se neskr˘vá za cílovou rovinkou, ale na cestû k ní.
ReÏie: John Lasseter.
MládeÏi pﬁístupno
Vstupné 60 Kã
FALCON: 116 minut
Po 27., Út 28.
19.00 hodin
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
âR, hoﬁká komedie
PsycholoÏka Hana se snaÏí ﬁe‰it nejrÛznûj‰í Ïivotní situace sv˘ch klientÛ, do jejichÏ spletit˘ch osudÛ se zapojuje také její vlastní Ïivotní pﬁíbûh. V hl. rolích Jana
Janûková, Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus a dal‰í.
ReÏie: V. Chytilová. Hudba: D. Kraus.
MládeÏi pﬁístupno.
Vstupné 60 Kã
BONTON: 108 minut
St 29., ât 30.
19.00 hodin
V ZAJETÍ RYCHLOSTI
USA/Nov˘ Zéland, drama s titulky
Îivotní pﬁíbûh novozélanìana Bur ta
Munroa – mimoﬁádného muÏe, kter˘ se nikdy nevzdal svého snu. Film je hereck˘m
koncertem Anthonyho Hopkinse.
ReÏie: Roger Donaldson.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
Vstupné 60 Kã
P. Pictures: 127 minut
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VELKÉ KINO ZLÍN - LISTOPAD
1. listopadu v 17 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francie/Dánsko-2006-78 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-SPI-(0)
V na‰í oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právû pﬁijel Zniãehonix, ‰éfÛv
synovec – ne‰ikovn˘, ustra‰en˘ mûstsk˘
kluk. Astérix a Obelix dostávají nemoÏn˘
úkol – uãinit z nûj pravého muÏe…
ReÏie: Stefan Fjeldmark, Jesper Miller
vstupné 70 Kã
1. listopadu v 19.30 hodin
SKRYTÁ IDENTITA
USA-2006-110 minut- titulky- premiéraWarnerBros.-(12)
Tajn˘ policista Billy Costigan (Leonardo Di
Caprio) je povûﬁen úkolem infiltrovat zloãineckou sít, které pﬁedsedá boss Costello
(Jack Nicholson). Billy získá Costellovu dÛvûru, jenÏe je tu Colin Sullivan (Matt Damon), kter˘ zase získává u policie informace pro zloãineck˘ syndikát…
ReÏie: Martin Scorsese vstupné 80 Kã
2. – 5. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
+ 6. – 8. listopadu v 17 hodin
PRACHY DùLAJ âLOVùKA
âR-2006-110 minut-premiéra-Bioscop-(0)
âerná krimikomedie ze souãasnosti inspirována dvûma nejvût‰ími dosud neobjasnûn˘mi loupeÏemi, které se u nás v uplynul˘ch letech staly. V hlavních rolích Tomá‰ Hanák, Ondﬁej Vetch˘ a Michal Suchánek
ReÏie: Jiﬁí Chlumsk˘
vstupné 85 Kã
6. listopadu v 10 hodin
FKS
ZEPTEJ SE PRACHU
USA-2006-117 minut-titulky-Falcon-(15)
Velké romantické drama o velkém snu,
kter˘ má svou velkou cenu…
V hlavních rolích Salma Hayek a Colin
Farrell
ReÏie: Robert Towne
vstupné 25 Kã
6. – 8. listopadu v 19.30 hodin
ROZCHOD!
USA-2006-107 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Romantická komedie zaãíná tam, kde vût‰ina podobn˘ch pﬁíbûhÛ konãí: On
a ona se potkali, zamilovali a na‰li si spoleãné hnízdeãko, ve kterém chtûli Ïít aÏ do
smrti… CoÏ by mohli, kdyby se nezaãali
nenávidût….
ReÏie: Pepton Reed
vstupné 80 Kã

9. listopadu v 17 a v 19,30 hodin
(a)
MARTA
âR-2006-77 min.-prem.-Bontonfilm-(12)
Drama o lásce, Ïivotû a smrti. O vÛli pﬁeÏít a o schopnosti porozumûní mezi lidmi,
kter ˘m pro to scházejí pﬁedpoklady.
V hlavní roli Petra ·palková
ReÏie: Marta Nováková
vstupné 70 Kã
10. – 15. listopadu v 17 hodin
V TOM DOMù STRA·Í
USA-2006-91 minut-animovan˘-ãesk˘ dabing-Falcon-(0)
Zaklepejte s námi na dveﬁe záhadného domu
ReÏie: Gil Kenan
vstupné 75 Kã
10. – 15. listopadu v 19.30 hodin
TEXASK¯ MASAKR MOTOROVOU PILOU:
POâÁTEK
USA-2006-91 min.-titulky-premiéra-Warner
Bros.-(15)
Pí‰e se rok 1969. Dva budoucí vojáci ve
Vietnamu a jejich dívky jedou na v˘let.
Následuje nehoda…
ReÏie: Jonathan Liebesman
vstupné 85 Kã
15. listopadu ve 14 hodin
FKS
LET âÍSLO 93
USA-2006-107 min.-tit.-Bontonfilm-(15)
Strhující a provokativní drama, vyprávûjící
pﬁíbûh lidí, kteﬁí se stali pﬁím˘mi svûdky únosu ãtvrtého letadla v den nejhor‰ího teroristického útoku v dûjinách Ameriky.
ReÏie: Paul Greengrass vstupné 25 Kã
16. listopadu od 8 do 15 hodin
NEJLEP·Í LABORANT
Uzavﬁená akce pro hosty Zlínské vodárenské a.s. - 2. roãník soutûÏe Zlínská vodárenská pro Ïáky Z·. V hlavní roli Vodní kufﬁík – pﬁenosná laboratoﬁ
Vstupenky na info@zlv.cz a 800 100 63
16. – 21. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
+ 22. listopadu jen v 17 hodin
RO(C)K PODVRAËÁKÒ
âR-2006-104 minut-premiéra-Falcon-(12)
âerná komedie o muzice, penûzích a
gangsterech-amatérech s Vojtou Kotkem
a Jiﬁím Mádlem v hlavních rolích
ReÏie: Karel Janák
vstupné 90 Kã
22. listopadu v 19.30 hodin
16 BLOKÒ
Uzavﬁené pﬁedst.
pro ãleny V.I.P. klubu
USA-2005-105 minut-titulky-Bioscop-(12)
Po proh˘ﬁené noci je policista Jack (Bruce
Willis) povûﬁen jednoduch˘m úkolem: zaji-

stit pﬁevoz bezv˘znamného zlodûjíãka
Eddieho (Mos Def) z policejní stanice k v˘slechu u soudu...
ReÏie: Richard Donner
vstup na prÛkaz V.I.P. klubu
nebo na kupon z T˘deníku Zlínsko
23. listopadu K I N O N E H R A J E
Handicap Zlín poﬁádá „RICHARD MÜLLER
a hosté pro HANDICAP“
benefiãní veãer bez bariér naplnûn˘ nejen
hudbou….
Zaãátek v 18 hodin
24. – 29. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
CASINO ROYALE
USA-2006-titulky-premiéra-Falcon-(12)
21. filmové dobrodruÏství agenta 007 –
roli Jamese Bonda tentokrát vytvoﬁil
Daniel Craig. Jeho první velká mise povede k bankéﬁi svûtové teroristické organizace…..
ReÏie: Martin Campbell vstupné 90 Kã
30. listopadu – 6. prosince v 17 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA
USA-2006- 86 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-premiéra-Falcon-(0)
KdyÏ upovídan˘ jelen Elliot pﬁesvûdãí zdomácnûlého medvûda grizzlyho Booga, aby
opustil svÛj pohodln˘ domov a okusil, jak
chutná Ïivot v opravdové pﬁírodû, vûci se
rychle zaãnou vymykat kontrole……
ReÏie: Roger Allers, Jill Culton, Anthony
Stacchi
vstupné 75 Kã
30. listopadu – 3. prosince v 19.30 hodin
MALÁ MISS SUNSHINE
USA-2006-102 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Nekonvenãní americká rodinná komedie
o jedné z nejroztomilej‰ích dysfunkãních
rodin, které se v poslední dobû objevily na
filmovém plátnû…
ReÏie: Jonathan Dayton a Valerie Faris
vstupné 80 Kã
V sobotu v 15 hodin hrajeme pro dûti
IMOS Zlín, s.r.o.
- PARTNER DùTSK¯CH P¤EDSTAVENÍ
4. 11. – DobrodruÏství na pasece II.
- 64 minut
11. 11. – Pasáãek vepﬁÛ
- 62 minut - pásmo
18. 11. – Pﬁíbûhy cvrãka a ‰tûÀátka
- 76 minut - pásmo
25. 11. – O zlaté rybce
- 62 minut – pásmo
Vstupné 25 Kã
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JUBILANTI
Libu‰e Pí‰ková
Jaroslava Îáková
Franti‰ek Karásek
Rostislav ·evcÛ
Jaroslav Jurãík
Zdenûk Dlabaja
Gerda Drozdíková
Anna Petﬁíková
Oldﬁich Janoch
Zdenûk Koneãn˘
Franti‰ek Gálík
Vladimír Horák
Oldﬁich Hutûãka
Vlasta Koneãná
Jaroslav Krajãa



65
85
70
70
70
60
65
94
60
85
65
85
80
85
75

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

NAROZENÍ

Sára Holíková
Karolína ·vajdová
Krist˘na Pavlíková
·imon âepick˘
Marek ·opík



ÚMRTÍ
BoÏena Kolajová ve vûku 87 let
Irena Kutrová ve vûku 73 let

Pﬁíspûvková organizace Hrádek, zaﬁízení pro dûti a mládeÏ s mentálním postiÏením, Fry‰ták se stala úspû‰n˘m Ïadatelem o dotaci ze strukturálních fondÛ EU
na realizaci projektu "I já chci b˘t samostatn˘", kter˘ byl pﬁedloÏen v rámci SROP
- Grantové schéma podporující sociální integraci ve Zlínském kraji.
Cílem projektu je roz‰íﬁení a zkvalitnûní stávajících terapií, které jsou klientÛm zaﬁízení nabízeny, roz‰íﬁení odborn˘ch znalostí zamûstnancÛ zaﬁízení
a vytvoﬁení nového pracovního místa.
ZdeÀka Vlãková, ﬁeditelka zaﬁízení, ﬁíká:
„SnaÏíme se o to, aby se klienti po získání odpovídajících pracovních návykÛ
a sociálních dovedností mohli co nejvíce osamostatnit. Díky projektu jsme také mohli zamûstnat dal‰í pracovnici do
terapeutické dílny. Projekt realizujeme
od ãervence 2006, potrvá do kvûtna
2008 a jiÏ nyní je zﬁejmé, Ïe jde o dobrou vûc a projekt bude úspû‰n˘.“
Partnerem tohoto projektu je statutární mûsto Zlín, které má dlouhodobé
zku‰enosti s realizací projektÛ v oblasti sociální integrace. V rámci SROP Grantového schématu podporujícího
sociální integraci ve Zlínském kraji získalo dotaci na jiÏ realizované projekty
„V˘chovné pÛsobení v rodinách II.“ a
„Plánování sociálních sluÏeb metodou
komunitního plánování“.

***

ZLATÁ SVATBA
50 let od uzavﬁení sÀatku
slaví manÏelé
JAROSLAV a ANDùLA
KRAJâOVI z Horní Vsi.
Do dal‰ích spoleãn˘ch let pﬁejeme
hodnû krásn˘ch spoleãn˘ch chvil,
proÏit˘ch ve zdraví a spokojenosti.

Vážení občané,
Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku Vás zve na 17. roãník tradiãních Mikulá‰sk˘ch trhÛ,
které se konají v sobotu 2. prosince 2006 od 8 do 12 hodin na námûstí ve
Fry‰táku. Zde mÛÏete nav‰tívit stánky s perníãky, cukrovinkami, s ochutnávkou
a prodejem domácího medu, s v˘robky ze vãelího vosku a propolisu, vala‰sk˘mi
frgály, domácí uzeninou, svíãkami, knihami, hrníãky, adventními vûnci, jmelím, dﬁevûn˘mi i ply‰ov˘mi hraãkami, odûvy, ‰álami, ãepicemi a jin˘m zboÏím.
V kulturním programu vystoupí od 9.00 hodin na námûstí folklórní soubory a dechová hudba Fry‰tácká Javoﬁina. Mikulá‰ se svou druÏinou a nadílkou pro nejmen‰í nás nav‰tíví v 10 hodin a 30 minut.
V jídelnû Z· (vstup od Hrádku) se bude konat ukázka lidov˘ch ﬁemesel s obãerstvením. V Mûstské knihovnû ve Fry‰táku mÛÏete jako vánoãní dárek zakoupit kníÏku povûstí a pﬁíbûhÛ Fry‰tácká brázda vypráví, Mûsto Fry‰ták, K památce a ku cti
lesa, Z ãarovného kraje a dal‰í.
Upozornûní pro prodejce:
Objednávky prodejního místa je nutno od 1. listopadu t.r. telefonicky objednat
na tel. ãísle 577 911 051. UpﬁednostÀujeme sortiment tradiãního vánoãního zboÏí, zejména ﬁemeslné a rukodûlné v˘robky typické pro Vala‰sko, dále obãerstvení,
peãivo, perníky, cukrovinky, vãelaﬁské produkty, v˘robce hraãek a dekoraãních pﬁedmûtÛ, knih a jiného dárkového zboÏí.
IP

„Jako partner projektu I já chci b˘t
samostatn˘ se mûsto Zlín podílelo na
pﬁípravû Ïádosti o dotaci na realizaci
projektu, na‰e dal‰í úloha bude spoãívat v metodickém poradenství pﬁi zpracování administrativy a v sociálnû právním poradenství v prÛbûhu i po ukonãení realizace projektu,“ ﬁekla Irena
Ondrová, námûstkynû zlínského primátora.
Pramen: www.mestozlin.cz

KLUB MAMINEK
FRYŠTÁK
Setkání probíhá vÏdy od 9 do 11 hod.
v prostorách fary - vÏdy v úter˘.
7. 11. 2006 „Jak jsem objevila
Ameriku“- povídání Katky Konãákové
o její cestû do Ameriky
21. 11. 2006 Seznámení s léãivou kosmetikou JUST - paní ·estáková z ãajovny (moÏnost nákupu v˘robkÛ)
28. 11. 2006 V˘roba adventních
vûncÛ - s sebou korpusy na vûnce, vûtviãky jehliãnanÛ, svíce, stuhy a dekoraãní doplÀky
Pﬁijìte mezi nás kdykoliv
budete mít ãas a chuÈ.
Vezmûte s sebou svaãinu a pﬁezÛvky
jak pro dítû, tak i pro sebe.
Kontakt:
Jana Jasenská, 577 912 488,
mobil: 737 040 427

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