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Jaro je tady...

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský
Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji všem pedagogickým pracovníkům a vychovatelům ke Dni učitelů hodně úspěchů v jejich nelehkém poslání.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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Foto I. Plšková

Sníh se ztratil do neznáma,
odnesl s sebou zimní čas,
ptáčci jsou tu opět s námi,
zázrak jara přijde zas.
Hana Polášková
Sněhy tají, led se tenčí,
jaro klepe na vrátka,
saně, lyže na půdě skončí,
sněženkami porostla nám zahrádka.
Karolína Minaříková, III. B

Na jaře rozkvétají bílé sněženky,
zrníčka v přírodě zobají malé sýkorky.
Sluníčko venku už pěkně svítí,
to máme kolem sebe hezké kvítí.
Ondřej Hrabal, III. B
Zelená se travička,
za plotem je kravička.
V dálce štěká velký pes,
štěká až na celý les.
Tereza Smetánková, III. B

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 2/2008/V ze dne 6. února 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 5. 2. 2008 bez připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ust. § 4 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje deﬁcitní – schodkový rozpočet města Fryšták
s rozpočtovým schodkem ve výši 8.474
tis. Kč (plus splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 526
tis. Kč) – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF v souladu s ust. § 4 odst. 5 zák.
č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
územních samosprávných celků, v platném znění, schvaluje krytí rozpočtového schodku ve výši 8.474 tis. Kč (plus
splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 526 tis. Kč)
přebytkem hospodaření MF z minulých
let (vedeném na účtech MF ke dni 1. 1.
2008), prodejem cenných papírů města
(vedených u HSBC, IKS KB) a přijetím
úvěrů (dle potřeby).
• ZMF v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků,
v platném znění, a v souladu s ust. §
84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje zřízení trvalého peněžního účelového fondu – Fondu pro účely uspokojování kulturních a sociálních
potřeb zaměstnanců města Fryštáku
a uvolněných členů ZMF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 písm. c) zák. č.
250/2000 Sb. schvaluje jako zdroj tohoto účelového fondu převod prostředků z rozpočtu MF a schvaluje jeho statut
– viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
• ZMF v návaznosti na schválený rozpočet MF na rok 2008 a v souladu s ust.
čl. 2 b. 6 Interní směrnice MF č. 4/2005
O grantové podpoře nestátních neziskových organizací MF schvaluje tyto výše
ﬁnanční podpory (výše neinvestičních
dotací): Tomáš Dlabaja 6.000,- Kč (startovné, cestovné, stravné), Štěpán Dlabaja 4.000,- Kč (startovné, cestovné,
stravné), Bronislav Růčka 12.000,- Kč
(organizační zajištění akce Fryšt. dogtreking) a 5.000,- Kč (reprezentace
a propagace města), DIS-Fest 9.000,Kč (organizační zajištění akce), Dis klub
Fryšták 25.000,- Kč (materiální zajištění), DIS SKM 110.000,- ) nízkoprahové zařízení), Z kola ven 36.000,- Kč
(materiální zajištění divadel. a hudeb.
festivalu), CM Prameny 26.000,- Kč
(mat. zajištění akcí a účast v soutěžích

2

a přehl.), Fryštáček (Kašava) 15.000,- Kč
(mat. zajištění akcí a účast v soutěžích
a přehl.), o.s. Věneček při MŠ 10.000,Kč (materiální zajištění akcí), Motokáry
9.000,- Kč (náklady na cestovné, startovné, materiál), Včelaři 12.000,- Kč (výdaje spojené s činností, materiál), oddíl
kopané TJ Fryšták 66.000,- Kč (materiální vybavení, poplatky, cestovné), karate 10.000,- Kč (materiální a organizační
zajištění činnosti), Skauti 24.000,- Kč
(materiální a organizační zajištění činnosti), Skauti 12.000,- Kč (materiální
zajištění tábora), Klub seniorů 7.000,Kč (nájemné, cestovné, materiální vybavení), Speed bike Team 12.000,- Kč
(materiální zajištění, startovné, cestovné), dechová hudba Fryštácká Javořina 100.000,- (materiální zabezpečení,
propagační materiál, nájemné, provozní
náklady), schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.
• ZMF v souladu s ust. § 16 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, a v souladu s ust. § 102 odst.
2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
pověřuje Radu města Fryštáku pro rok
2008 schvalovat rozpočtová opatření
do výše maximálního objemu 100.000,Kč v rámci schváleného rozpočtu MF
na rok 2008, aniž by se prováděným
rozpočtovým opatřením změnil celkový
objem rozpočtovaných příjmů a výdajů,
tj. nezměnily se jím závazné ukazatele
rozpočtu MF na rok 2008.
• ZMF bere na vědomí přehled připravenosti jednotlivých IA MF na rok 2008.
• ZMF schvaluje v r. 2008 realizaci těchto IA MF (vč. předpokl. nákladů):
Zeď z gabionů Horní Ves (podél vodoteče Lesní čtvrti)
400 tis. Kč
Oprava MK Sychrov
900 tis. Kč
Oprava MK Břetislava Bakaly (po most)
1.200 tis. Kč
Čelní zeď hřbitov
1.300 tis. Kč
Topný systém ZŠF (opatření dle energet.
auditu)
800 tis. Kč
Vodovod na ul. Dolnoveská + Korábová
9.000 tis. Kč
Vodovod na ul. Holešovská 1.200 tis. Kč
Hasičská zbrojnice – celkem
cca 7.500 tis. Kč (letos 3.000 tis. Kč)
Kaplička na Vítové (1.fáze) 400 tis. Kč
Demolice objektu č.p. 16 + instalace
buňky sociálního bydlení 1.000 tis. Kč
Oprava ul. Příčná (Dolní Ves) 600 tis. Kč
Parkoviště u Penzionu
400 tis. Kč
Rekonstr. přípojek pro TS
300 tis. Kč

V případě dotace Chodník Fryšták - Žabárna – II. Etapa
cca 400 tis. Kč.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
Z 12/2007/V/7 ze dne 19. 12. 2007
schvaluje prodej nově odděleného měst.
poz. p.č. 408/11 o vým. 35 m², ostatní
plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli Ing. Kostkovi, Fryšták, s podmínkou
úhrady nákladů na znalecký posudek
a návrh na vklad kupní smlouvy do KN
žadatelem a schvaluje uzavření kupní
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
této kupní smlouvy.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
Z 12/2007/V/7 ze dne 19. 12. 2007
schvaluje prodej nově odděleného měst.
poz. p.č. 408/12 o vým. 35 m², ostatní
plocha, k.ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli p. P. Miklovi, Fryšták, s podmínkou
úhrady nákladů na znalecký posudek
a návrh na vklad kupní smlouvy do KN
žadatelem a schvaluje uzavření kupní
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
této kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí záměr využití
části poz. p. č. 912/3, 910/1, 910/5,
911/2 – vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, jako plochy pro sport, rekreaci a volný čas – viz studie Sportovního areálu s koupalištěm.
• ZMF v souladu s ust. § 47 odst. 1
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění, souhlasí s pořízením zadání změny ÚPN MF na pozemcích p. č. 912/3,
910/1, 910/5, 911/2 – vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve smyslu
převodu pozemků do kategorie plochy
pro sport, rekreaci a volný čas a ukládá pořizovateli Ing. arch. J. Kudělkovi
ve spolupráci s určeným zastupitelem
– místostarostou R. Dupalem zajistit zadání této změny.
• ZMF v návaznosti na předloženou studii ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně
zadat vypracování projektové dokumentace na IA Sportovní a rekreační centrum s koupalištěm Fryšták.
• ZMF schvaluje uvolnění příslušné požadované ﬁnanční částky (předpoklad
minimálně 25 %) z rozpočtu MF (popř.
účelového úvěru MF) jako závaznou ﬁnanční spoluúčast na koﬁnancování IA
„Vodovod Dolnoveská, Korábová a Holešovská Fryšták“.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ke
dni 7. 2. 2008 zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.
767, 772/2, 850/3 vše k. ú. Horní Ves
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u Fryštáku, p. č. 667/3, 669/3, 728/2,
vše k. ú. F., ob., Fryšták, k umístění kabelového vedení NN na výše uvedených
parcelách, umístění 1 ks pojistkové skříně na poz. p. č. 772/2, stávající sloup
a 2 ks pojistkové skříně na poz. p. č.
728/2 a přetnutí pozemku p. č. 850/3
vrchním vedením VN 22 kV za jednorázovou úplatu ne menší než 21.000 Kč, a
uzavření přísl. sml. o věcném břemeni.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy FV při ZMF (zejména k předloženému
návrhu rozpočtu vč. ﬁnančního dokrytí
schodku) bez připomínek.
• ZMF schvaluje podání žádosti na
Ministerstvo kultury České republiky,
odbor památkové péče, na provedení
zápisu nemovité kulturní památky „Kap-

lička Bolestné Matky Boží na Vítové“ do
seznamu chráněných památek ČR vyhlašovaných MK ČR a pověřuje starostu
podáním příslušné žádosti a jednáním
v této věci .
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF a ukládá Ing. M. Kasalovi
neprodleně zajistit instalaci informační
tabule s nápisem Fryšták na autobusovou zastávku na náměstí Míru a vitrinu
pro umístění parte u druhého bočního
vchodu na hřbitov (viz kostel).
• ZMF bere na vědomí záměr využití
části poz. p. č. 858/5 k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, jako plochy technických zařízení z důvodu výstavby ČOV.
• ZMF v souladu s ust. § 47 odst. 1 zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, v platném znění, souhlasí s pořízením zadání změny ÚPN MF
na části pozemku p. č. 858/5 k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve smyslu
převodu pozemku do kategorie plochy
technických zařízení a ukládá pořizovateli Ing. arch. J. Kudělkovi ve spolupráci
s určeným zastupitelem – místostarostou R. Dupalem zajistit zadání této změny (pro účely výstavby čistírny odpadních
vod pro m. č. Fryšták – Vítová).
• ZMF pověřuje starostu zajistěním podání žádosti o dotaci na KÚ ZK.
• ZMF s platností od r. 2008 schvaluje zvýšení ročního členského příspěvku
města Fryštáku pro Mikroregion Lukovské podhradí ze stávajících 2,- Kč nově
na 5,- Kč/obyvatel/rok.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 03/2008/V ze dne 30. ledna 2008 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě č. 070234 mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou, a fou DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 427 67 377, DIČ
CZ42767377, zast. Ing. Svatoplukem
Bijokem, jednatelem společnosti, kterým
se mění rozsah objemu požadovaných
činností, a to o zpracování a projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace
z PF01-08 podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK a jímž se
mění smluvená cena za dílo a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje doplněk č. 1 k IS č.
7 - Sazebník úhrad za poskytování ověřených výpisů, kterým se v odstavci Rozsah výstupů z inform. systémů veřejné
správy nově formuluje celý bod č. 4.
• RMF v souladu s ust. čl. č. 3 bodu č. 2
Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a domech v majetku města
Fryšták neschvaluje zařazení žádosti pí
Z. Plišťákové o přidělení tzv. startovacího bytu v bytovém domě - sdruženém
objektu Fryšták, ul. Souhrady 386, a to
z důvodu nesouladu žádosti ve smyslu
ustanovení čl. č. 6 bod č. 4 – Délka trvání nájmu bytu.
• RMF v souladu s ust. čl. č. VI bodu.
č. 12, 13 a X/2 Zřizovací listiny p. o.
ZŠF souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor učebny č. 220 mezi ZŠF,
p. o., 763 16 Fryšták, a Ing. M. Vodákovou, Fryšták, a to za účelem vedení
kroužku AJ pro dospělé, pí J. Bártkovou,
Fryšták, a to za účelem vedení kurzu
počítačové gramotnosti pro seniory, pí
J. Jasenskou, Fryšták, a to za účelem

vedení kurzu cvičení maminek s dětmi,
ZŠ speciální a praktickou při Dětském
domově, zastoupenou Mgr. Janou Gavendovou, ředitelkou školy, a to pro
zajištění činnosti – výuky ZŠ speciální
a praktické, Mgr. I. Doležalovou, Fryšták,
a to za účelem výuky anglického jazyka
pro žáky I. stupně ZŠ Fryšták.
• RMF bere na vědomí návrh kontrolního výboru k záležitosti další spolupráce
s Útulkem pro zvířata v nouzi a nesouhlasí s předloženými opatřeními.
• RMF bere na vědomí zprávu Mgr. Libora Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, p. o.,
o nápravě zjištěných nedostatků při kontrole hospodaření Základní školy Fryšták,
p. o., nám. Míru 7, 763 16 Fryšták,
a ukládá Ing. M. Jaškovi předložit návrh
řešení pojištění budov ZŠF.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Domovu pro osoby se zdravotním postižením, 768 32 Zborovice,
a to z důvodu konkrétní podpory občanů
města Fryštáku pobývajících ve správním obvodu města.
• RMF v souladu s ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku – peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč ve prospěch
Nadace pro transplantaci kostní dřeně
a Českého národního registru dárců
dřeně, a to za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s vyšetřením vzorků
krve, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF nereﬂektuje na nabídku fy ALL IN
SECURITY s. r. o., na výrobu holograf.
výrobků.
• RMF neschvaluje konání hudebního
pořadu „Ta naše písnička česká“.

• RMF schvaluje konání hudebně zábavného pořadu „Láska brány otevírá“
a ukládá pí I. Plškové předložit návrhy
termínů konání včetně návrhu smlouvy
s uměleckou agenturou A. Bastlové,
a současně ukládá pí I. Plškové zajistit
organizaci s Klubem důchodců Fryšták
a připravit žádost o prominutí nájmu
v KD ZDVF, a to vše do 16. 2. 2008.
• RMF v souladu s ust. § 34 odst. 2
zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
souhlasí s místem, termínem a dobou
konání zápisu do MŠF, p. o., 763 16
Fryšták, a souhlasí s předloženými kritérii pro výběr dětí do MŠF.
• RMF v souladu s usnesením RMF U
R 20/2007/V/9 ze dne 12. 12. 2007
a v návaznosti na VŘ - zakázka malého
rozsahu vyhlašuje vítěze VŘ na kompletní dodávku informačního systému pro
Městský úřad Fryšták ﬁrmu VERA, spol
s r. o., Praha, Lužná 2, 160 00 Praha
6, IČ 62587978, DIČ CZ 62587978,
zastoupenou jednatelem ing. Jiřím Matouškem, a to v ceně 264.873,- Kč vč.
DPH a ukládá pí I. Plškové předložit návrh smlouvy na plnění zakázky vč. návrhu postupu zavádění tohoto systému
(jednotlivých kroků vč. ﬁnančního plnění), a to do 16. 2. 2008.
• RMF bere na vědomí poděkování
manž. Faksových, Fryšták.
• RMF schvaluje uspořádání humanitární sbírky ve spolupráci s Obč. sdružením
Diakonie Broumov ve dnech 14. a 15.
3. 2008 a ukládá organizačně zajistit
Ing. M. Kasalovi (OSMM jako celku).
• RMF bere na vědomí písemné stanovisko p. Zd. Paštěky, vedoucího OD Zlín,
ČSAD Vsetín, a. s., ve věci požadavku
části občanů m. č. Dolní Vsi v záležitosti možného zřízení nové ranní linky DO
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a na základě tohoto stanoviska nesouhlasí se zřízením nové linky.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku ke
Smlouvě č. 5661 se společností ALIS,
s. r. o., Mariánská 538, 470 01 Česká
Lípa, kterým se mění původní smluvní
výše ročních udržovacích poplatků k programu KEO - registr obyvatel a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
F1/208008 ve výši 10.000,- Kč.

S E ZN A M Z KRATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

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

Oznámení FÚ ve Zlíně
Finanční úřad ve Zlíně bude v období
výběru daňových přiznání fyzických osob
za zdaňovací období roku 2007 (tedy od
17.3. do 31.3. 2008) rozšiřovat v pracovní dny své úřední hodiny v době od
8.00 do 17.00 hodin. Úřad bude otevřen
i v sobotu 24.3.2008 od 8.00 do 12.00
hodin. Posledním dnem pro podání daňových přiznání je pondělí 31. března
2008 – v tento den budou prodlouženy
úřední hodiny do 18.00 hodin.
V prostorách budovy MÚ ve Fryštáku
budou pracovníci Finančního úřadu Zlín
poskytovat potřebné informace a vybírat
daňová přiznání v těchto dnech: pondělí
10. března 2008 a ve středu 19. března
2008 v době od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 hodin.
Občanské sdružení Klub důchodců
Fryšták Vás zve na besedu na téma
VAŠE ZÁŽITKY Z CESTOVÁNÍ, která
se uskuteční v pondělí 17. března
2008 od 17 hodin v jídelně Penzionu
ve Fryštáku.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Vážení spoluobčané!
Počátkem února na svém zasedání naše zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2008.
Dovolte mi tedy několik poznámek k dokumentu, který představuje základní
nástroj řízení chodu každého samosprávného celku.
Záměrem rozpočtu na rok 2008 bylo – koneckonců jako i v letech minulých
– pokud možno přiměřeně a rovnocenně podpořit všechny oblasti veřejného života, tedy jak investiční činnost, tak i aktivity charakteru „nadstavbového“. Doplňuji
a jen namátkou zdůrazňuji některé ﬁnančně významnější položky výdajové stránky
nového rozpočtu.
Nemalé prostředky jsou určeny na dobudování vodovodních řadů (na ulicích
Dolnoveská, Korábová a Holešovská, a to s předpokladem poskytnutí dotace v
objemu více než polovičním z celkových nákladů na celou investici), dále pak na
rekonstrukci místních komunikací (např. na ulicích Bř. Bakaly, Příčná či Sychrov),
pozornost bude věnována i opravě čelní zdi místního hřbitova (což představuje další
fázi zamýšlené - postupné rekonstrukce celého tohoto objektu), tematicky pak na
tuto akci – vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o péči o kulturní dědictví a památky města – navazuje i zahájení rekonstrukce objektu Kapličky na Vítové, pokračovat
budeme dále i v úpravách veřejného prostranství (budoucí součást náměstí), které
budou letos spočívat v demolici objektu občanské vybavenosti čp. 16 na ulici P. I.
Stuchlého a ve výstavbě parkoviště v prostoru před Penzionem na ulici Komenského, zahájíme také výstavbu hasičské zbrojnice. Další akce, zde ve výčtu neuvedené,
budou realizovány s ohledem na realizaci investic jim „technicky nadřazených“, jiné
pak budou zařazeny až v případě poskytnutí dotace či na základě dohody s některými z účastníků projektů (např. ZTV v nových lokalitách), silniční průtah Fryštákem
včetně chodníků i v místních částech...).
V rámci oblasti investic bych ještě rád podotkl, že velký objem prostředků bylo
určeno na zhotovení příslušných studií a projektových dokumentací tak, abychom
měli dokončenu dokumentaci zejména pro akce, u nichž je předpoklad možnosti
čerpání národních či evropských peněz.
Rovněž bych chtěl zdůraznit, že i letos zastupitelstvo systematicky a výrazně
ﬁnančně podpořilo neinvestiční sféru tím, že kromě dostatečného příspěvku na
činnost obou našich školských zařízení taktéž částečně příspívá formou grantů na
činnost nestátních a neziskových organizací působících na území města a na prevenci sociálně patologických jevů. Větším objemem peněz bude taktéž podpořena
kulturně – osvětová a umělecká činnost (několik koncertů, např. „pašijový, adventní
či vánoční, múzický festival, setkání dechových hudeb, zájezdní divadlo, trhy apod.).
Věřím tedy, že nastíněné (letošní) priority města korespondují nejen s dlouhodobými cíli města, ale také s těmi Vašimi.
Současně mi, vážení spoluobčané, dovolte poděkovat za Vaši spolupráci při
vzájemné komunikaci „občan - radnice“, a to prostřednictvím nejen četných osobních setkání, ale také právě formou anket (škoda jen, že zatím stále jen s menším
počtem účastníků). Jsem přesvědčen, že Vaše náměty obdržíme i při projednávání
dalších záležitostí města, jakými budou např. již na přelomu dubna a května – informace ještě obdržíte – výsledky architektonické soutěže na akci stavební úpravy
náměstí (vyhlášena z důvodu závažnosti akce a připomínek části občanů) či projednání studie sportovního areálu s koupalištěm v Horní Vsi pod přehradou v lokalitě
„pod hrází“ (u nichž je urychlená projekční příprava nutná právě z důvodů podání
žádosti o podporu z cizích zdrojů).
I Vy sami jistě, zvláště pak v případě těchto dvou aktivit města (ale nejen jich),
vnímáte důležitost Vaší možnosti spolurozhodovat se svým zastupitelstvem.
V návaznosti na výše zmíněné si Vás také dovoluji pozvat k diskusi o návrhu
Strategického rozvojového plánu města na období let 2008 až 2013, na níž jste se
již částečně podíleli v rámci vyplnění ankety z počátku roku. Právě tento dokument,
na základě poznatků obyvatelstva a analýzy stávajícího stavu, deﬁnitivně shrnuje
a právně zakotvuje další směry rozvoje pro nejbližší období s odkazem na dotační politiku jak státu, tak i evropskou. Návrh materiálu je k nahlédnutí, popřípadě
k zapůjčení na ekonomicko-správním odboru.
Vážení spoluobčané! Jak sami vidíte – viz i zápisy ze zasedání dalších orgánů
města – čeká nás i letos spousta nelehké práce, ale i možností dalšího vyžití. Jsem
přesvědčen, že tedy i letošek bude rokem vzájemného setkávání jak při správě věcí
veřejných, tak i při ostatních akcích města.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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28. ŘÍJEN 1918 VE FRYŠTÁCKÉ KRONICE
(90. výročí naší samostatnosti)
Milí spoluobčané, v minulém čísle jsem uvedl několik fryštáckých jubileí, jež
letos pojí se s osmičkou, tak často se vyskytující v osudech národa českého
i pospolitosti, obývající po staletí fryštáckou kotlinu. Protože budeme v rámci státu i regionu Lukovské podhradí společně připomínat i událost klíčového významu,
jako je vyhlášení naší samostatnosti 28. října 1918, předávám slovo dobovému
kronikáři a řediteli fryštácké měšťanské školy panu Františku Mlýnkovi:
„Prohlášení české samostatnosti bylo lidem očekáváno už dříve, hlavně 13.
l0. Ač o celých 14 dní stalo se tak později, přece zpráva o tom překvapila a první
okamžiky, ba celé dny některým lidem zdál se převrat pohádkou. - Zprávu o převzetí vlády v Čechách přinesl učitel Josef Krumpholc, jenž z Holešova přijel s komisí rekviziční zemáky zapisovat... Zvěstoval radostnou tu zprávu u starosty obce
a ve škole. Bylo to hned bubnem po obci vyhlášeno, lid vyzván ke klidu, prapory
červenobílé i trikolory slovanské vesele zavlály z budov veřejných i soukromých,
dělnictvo přestalo pracovat v továrně a zpívajíce hymnu národní táhlo na náměstí,
kde zapěna i hymna práce a „Hej Slované“, načež se rozešli.
Odpoledne pak o půl druhé hod. u továrny s hudbou v čele seřadil se znovu
svátečně oděného dělnictva a dětí průvod, táhl do městečka, tam se schodů sochy sv. Jana Nepomuckého promluvil ředitel školy Frant. Mlýnek o velké události
dne, o jejím významu, o potřebě zachovati kázeň a klid v rozhodné chvíli přítomné.
Dne 3. listopadu pak konány farním úřadem děkovací bohoslužby, před nimiž
ve školní kreslírně shromážděným žákům vyložil o novém státu našem ředitel, po
slavných bohoslužbách pak spolky (hasiči – čtenáři -), místní školní rada, představenstva obcí a lid průvodem s hudbou obešel náměstí, načež u sv. Jana znovu
promluvil starosta fryštácký Rudolf Jadrníček, a to také o zásluze Wilsonově a Masarykově o samostatnost naši. Zapěny opět „Kde domov můj“ a „Hej Slované“.
Nadšení je veliké, pouze starostmi o výživu poněkud se schlazuje...
(Doslovně citováno z Kroniky veřejné obecné školy a měšťanské školy chlapecké ve Fryštáku, psané F. Mlýnkem a Františkem Bobalíkem, kronikářem městečka Fryštáku.)
Další vzpomínky, postřehy a foto z tohoto období uvedeme v následujících číslech Fryštáckých listů a v rámci besedy nad kronikou města Fryštáku v knihovně.
PhDr. ČESLAV ZAPLETAL, kronikář
Foto: Archiv DIS

Životní podmínky 2008
– výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje
v roce 2008 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě
ve znění pozdějších předpisů, výběrové
šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC 2008
(Životní podmínky 2008), které navazuje na šetření SILC z let 2005 až 2007.
Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností
a jejich životních podmínkách potřebné
pro usměrňování sociální politiky státu,
její hodnocení, pro výzkumné účely i mezinárodní srovnání v rámci EU.
Cenzus se uskuteční na území celé
České republiky v cca 14 000 domácnostech, z nichž se 9650 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském
kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto
789 domácností v 62 obcích. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru.
Vlastní zjišťování proběhne v době od
23. února do 11. května 2008 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Do šetření jsou zařazeny všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné
pro tvorbu sociální politiky státu, např.
v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro
hodnocení dopadu přijatých opatření
vlády na životní úroveň, apod.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat pověřením k výkonu
funkce, které jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování ČSÚ ve Zlínském kraji, nebo služebním průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000
Sb.o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech
ve smyslu §16 zmiňovaného zákona
o státní statistické službě.
Bližší informace podá Samostatné
oddělení terénních zjišťování ČSÚ pověřené řízením šetření Životní podmínky 2008 Ing. Barbora Židková, tel: 577
438 881.
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
E-MAILEM
Přihlášky k odběru zpráv zasílejte na
adresu kultura@frystak.cz.
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Vystoupení souborů CM Prameny s Praménkem a Prameny II
v druhé polovině roku 2007
V srpnu soubor Prameny II (viola,
housle a dvě zpěvačky) vystoupil v sále
restaurace Lucerna a obohatil tak setkání spolužáků a spolužaček ročníku
1930, naše písně se velmi líbily a spokojenost všech hřála ve tvářích.
V září CM Prameny s Praménkem vystoupily na hradě Lukově. Potlesk diváků
nebral konce. Velký dík panu Dupalovi za
odvoz cimbálu. V říjnu soubor Prameny
II zahrál v Tuskulum v Lukově při setkání
spolužáků a spolužaček ročníku 1943.
Opět nové fryštacké písně tak zapůsobily, že jsme byli až překvapeni a při závěrečné písni „Zpěvná si Moravo“ všichni
povstali a potlesk nebral konce.
V prosinci CM se zpěváky vystoupil
na fryštáckém náměstí při Vánočních
trzích. Posluchači za námi přicházeli
se zaslouženým obdivem. Dále soubory měly vystoupení v Lukově pro MŠ a
ZŠ. Paní ředitelka nás přivítala a uvedla. Vystoupení se velmi líbilo. Naše děti
byly pohoštěny a spokojeny. Ředitelka
zakončila vystoupení projevem a poděkováním. Pak následovalo vystoupení
Prameny II v Otrokovicích při rozsvěcení vánočního stromu. Pozval nás bývalý
ředitel zlínské ﬁlharmonie p. Obdržálek
a nešetřil slovy uznání. V prosinci měl
soubor Prameny II vystoupení pro představitele našeho města, kteří si s chutí
s námi zazpívali koledy.
Dne 21. prosince měly všechny naše
soubory vánoční vystoupení pro ZŠ, ale
bohužel děti MŠ se i přes pozvání nedostavily. Koncert měl úspěch. Školáci si
s námi zazpívali a zpěvačky M. Matulová a P. Doležalová opět zářily a dokonce

pětiletý Daneček Kozojed člen našeho
souboru zazpíval s úspěchem koledu.
Vystoupení se dětem líbilo. Máme dlouholetou zkušenost s vystoupením v různých institucích. Vždy před vystoupením
nás přivítá ředitel a uvede vystoupení. Po
ukončení poděkuje a s námi se rozloučí,
děti dostávají nějaké dárečky a občerstvení. Ve fryštácké škole to bylo úplně
jinak a proto touto cestou p. Kunstová
děkuje našemu basistovi p. Šebestovi,
který si vzal z práce volno a přijel svým
vozem z Bystřice pod Hostýnem aby dětem zahrál. Dále poděkování rodičům
dětí z Lukova (děti s námi zpívají), kteří
je auty dovezli a studentkám, které se
pro toto vystoupení uvolnily ze škol, dále

Foto: J. Romanová
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všem hráčům a zpěvákům našich souborů. Když někdo rozdává umění, vždy
se nepatrné procento bytostí zvláštně projeví a proto říkám: Nula je dutá
a prázdná jako bečka ve které nic není
– podobní lidé duní, aby narušili krásný
tón – pěkný zvuk však žádná prázdnota
nepřehluší.
Dne 21. 12. se konalo vánoční posezení u cimbálu s pořadem „Á ešče
se zpívá“ pod záštitou místostarosty p.
R. Dupala, který přinesl naší primášče
a moderátorce krásnou kytici s poděkováním a dětem velký dort, na kterém si
pochutnaly. Soutěžilo se ve zpívání písní
a koled. Výherci byli odměněni malou
pozorností. Krásná atmosféra byla vyplněna hudbou a zpěvy účinkujících i posluchačů a spokojeností všech.
Poslední vystoupení bylo na Štěpána
ve fryštáckém kostele. V pěkně vyzdoFRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2008

beném prostředí koledy zapůsobily. Zpěvačky sestry Doleželovy se dobře uvedly
a M. Matulová při nové písni „Zdravím
Tě, pane“ velmi zapůsobila. Viola i housle pí Kunstové mistrně s krásnou dynamikou zaplňovaly prostor. Celý soubor
se velmi snažil (10 dětí bylo nemocných)
vše dopadlo velmi dobře, ovace nebraly
konce. Koncert se konal pod záštitou p.
starosty Mgr. L. Doležela, který koncert
zakončil hřejivými slovy a pochvalným
uznáním. Primášce dal krásnou kytici
a všem účinkujícím poděkoval.
Toto vystoupení bylo úspěšným vyvrcholením našich aktivit v roce 2007
(všechna vystoupení byla bez nároku na
honorář).
Všem svým příznivcům přeje pí Vlasta Kunstová vše nejlepší v novém roce
a těšíme se opět na Vaši přízeň a podporu.
Richard Hovadík

Včelařství a jeho současné problémy
V roce 2007 jsme společně s Vámi oslavili 95. výročí založení včelařského spolku ve Fryštáku. Význam včelařství pro
přírodu a ekologii je nesporný. Na opylování hmyzosnubných
rostlin se podílí včely 95 % a ostatní hmyz pouze 5 %. Dříve používaná fráze o včelařství, že včelař ze včelstev získá
10 % ve formě včelích produktů a 90 % jde ve prospěch přírody formou právě opylování kulturních a planě rostoucích rostlin, se dnes nahrazuje ﬁnančním přínosem jednoho včelstva.
Ekologičtí badatelé vyčíslili přínos jednoho včelstva pro společnost hodnotou cca 40 000 Kč za jeden rok. Včelaři tedy
svou činností přináší velký užitek celé společnosti, nejen sobě
a ZDV Fryšták.
Chceme navázat na předchozí roky a soustavnou mravenčí
prací propagovat včelařství ve svém okolí. Chceme pokračovat
ve stabilizaci členské základny i počtu včelstev v regionu a získat každý rok 1 až 2 dva nové zájemce o tuto ušlechtilou zálibu.
V současné době má naše organizace 30 členů, kteří zazimovali 213 včelstev.
Doufáme, že počet vyzimovaných včelstev v jarním období
bude stejné, neboť nic nenasvědčuje tomu, že i naše včelaře
postihl velký úhyn včelstev jako v některých oblastech České republiky. V některých regionech hlásí včelaři až sedmdesátiprocentní ztráty včelstev! O důvodech se vedou mezi včelaři dlouhé
diskuse. Mluví se o podcenění varroázy (brouk, který parazituje
na včele, oslabuje ji, až může dojít k úhynu) ve spojitosti s loňskou velmi teplou zimou, která stojí přemnožením tohoto brouka
a následným oslabením až vyčerpáním
včelstev a pozdějším úhynem.
V naší organizaci momentálně vidíme
velký problém v nárůstu moru včelího plodu ve Zlínském kraji. Bohužel proti nemoci
neexistuje účinný lék a včelstva napadená touto nemocí (včetně veškerých včelařských pomůcek) je nutné zlikvidovat,
spálit. Kolem ohniska nákazy pak platí
rok tvrdá veterinární omezení (např. nesmí
se přesunovat včelstva, tedy ani kočovat).
Morem včelího plodu letos byli postiženi
ve velkém včelaři Loukova u Bystřice pod
Hostýnem, kde bylo zjištěno a likvidováno

několik ohnisek. Pro nás nejbližší ohnisko je ve Slušovicích
a ochranné pásmo končí v katastru Lukov.
Pan ing. Veselý, velký odborník na nemoci včel, na své
podzimní přednášce v Kroměříži uvedl, že nejvíce ohroženými
včelstvy jsou ta oslabená varroázou. Vyslovil ale také zajímavou myšlenku, že nezná historii ohniska. Mor včelího plodu
zůstává ve dřevě včelího úlu dlouhá léta a pokud do opuštěného, inﬁkovaného úlu zaletí včela, může tuto nebezpečnou nemoc přenést do svého úlu a včelstva. Proto jako prvořadý úkol
v roce 2008 vidíme nejen v pokračujícím léčení a prevenci
před varroázou (použití nejúčinnějších a nejnovějších metod
a přípravků, obnova díla), ale i vyhledání bývalých včelařů, případně jejich potomků za účelem zjištění stavu a zabezpečení
jejich nepoužívaných úlů, případně starého včelího díla. Zkušení včelaři poradí, jak správně úly zabezpečit, případně s majiteli proberou jejich možnou likvidaci. Potencionálních ohnisek
pro nás aktivní včelaře vidíme hodně, neboť po sametové revoluci měla naše včelařská organizace kolem 65 včelařů a přes
600 včelstev, dnes 30 včelařů a 213 včelstev. A tak jako lidé
si opravují své příbytky a investují do prostředí, ve kterém žijí,
i včelaři výměnou starých úlů a obnovou včelího díla za nové se
snaží přispět ke zlepšení včelařství v našem regionu.
Milí spoluobčané, nedovolme, aby Fryšták byl bez včel
a tedy i bez úrody ovoce a dalších hmyzosnubných plodin.
Za výbor ZO ČSV Fryšták, Mgr. Jana Hrabíková

Foto: Autor
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ZÁPIS DO ŠKOLY

Foto MŠ
Tak, jako každý rok, je první měsíc
v roce – leden, významný pro předškoláky
tím, že se chystají k zápisu. A proto i nás,
letošní budoucí školáčky, to neminulo.
Začali jsme přípravou ve školce
i doma. Hráli jsme si „na školu“ a snažili se pochytit co nejvíce vědomostí a dovedností, které potřebujeme zvládnout.
S paní učitelkou jsme si nejdříve vyrobili
papírové aktovky, pouzdro a deníček, do
kterého jsme postupně dostávali razítka
za splněné úkoly. Samozřejmě, že jsme
se snažili, abychom jich získali co nejvíc,

protože ten nejlepší dostal sladkou odměnu. Ale zkrátka nepřišli ani ti ostatní.
Poznávali jsme tak písmenka, číslice,
počítali, rozeznávali barvy, ale také řešili
různé úkoly hodné budoucího školáka.
A už jsme se těšili na den, kdy jsme
měli navštívit kamarády v 1. třídě a podívat se, jak jim to ve škole jde a co se
za 1. pololetí již naučili. Ve škole nás
i s paní učitelkou pěkně přivítali a usadili
na židličky, předem nachystané. Nejprve
jsme si společně zazpívali známou písničku a pak už se dali prvňáčci do prá-

ce. Ukázali nám, jaká písmenka již znají,
a také jak umí sčítat a odčítat do 10.
Dokonce nás paní učitelka vyzvala, abychom se zapojili. A tak jsme hádali hádanky, zpívali a dokonce i cvičili s ostatními. Po skončení vyučovací hodiny jsme
měli pocit, že do školy skoro patříme
a ani se nám nechtělo odejít. Ale prohlédli jsme si ještě školu i na chodbách,
viděli jsme výrobky školáků, nahlédli
jsme do jídelny a do kuchyně a neminuli
ani šatny. Když jsme se vrátili do školky, podělili jsme se o zážitky s ostatními
dětmi a také doma s rodiči.
A teď již nás čekal ten nejdůležitější
den, kterým byl zápis do 1. třídy. Tímto dnem bylo úterý 5. února. Někteří
z nás nedočkavostí po obědě ani nespali. I když jsme se na zápis těšili, přesto
v některých z nás byla malá dušička.
Ale napětí rychle opadlo, jakmile se nás
ujaly hodné paní učitelky. Ty si s námi
přátelsky povídaly a nenápadně nás vyzkoušely, co umíme, v čem jsme šikovní
a co se máme ještě doučit. Počítali
jsme, vytleskávali rytmus, rozeznávali barvy, tvary a ti nebojácní zazpívali
i písničku. Nakonec jsme si mohli vybrat
jeden z dárečků, které nám vyrobili školáci. Když jsme s rodiči odcházeli, cítili
jsme se již jako praví školáci, jen ta aktovka nám chyběla! Ale ta nás čekala
doma ve skříni, připravená na 1. září.
Ještě si totiž musíme užít posledních
měsíců v naší školce a s našimi mladšími kamarády.
A pak už hurá do školy!
Helena Lupačová, učitelka MŠ

POZVÁNKA
Občanské sdružení Věneček
při MŠ Fryšták
vás srdečně zve
na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná
v sobotu 29. 3. 2008
od 15 hodin v sále ZDV Fryšták
***
Je připravena spousta soutěží,
zábavy, bohatá tombola,
soutěž o nejhezčí masku.
Občerstvení zajištěno.
Na vaši účast se těší Věneček!
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Z Á K L AD N Í

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

FLORBALOVÝ TURNAJ

Zápis do 1. tříd
Úterní odpoledne 5. 2. 2008 bylo
pro mnohého budoucího prvňáčka nabito smíšenými pocity. V doprovodu rodičů se dostavili k zápisu do 1. třídy.
Po vyplnění nezbytných údajů se odebrali buď sami nebo s rodiči do třídy, kde
si s paní učitelkou popovídali a splnili
několik úkolů. Za absolvování této první
„školní“ zkoušky dostaly děti omalovánku, diplom a nakonec si mohly vybrat
památkový předmět, který pro ně vyrobily děti z 1. stupně ve družince nebo
přímo ve vyučování v hodinách výtvarné
či pracovní výchovy. Některým dětem se
objevil úsměv ve tváři, když jim přišly dodat odvahu i paní učitelky z MŠ, které
děti dobře znají.
Nakonec si všichni prvňáčci budoucího školního roku oddechli, že už to mají
za sebou. Takže v září 2008 se na vás,
milí školáčci, těšíme!
Pedagogický sbor

Ve středu 6. 2. 2008 se v Sokolovně ve Fryštáku konal ﬂorbalový turnaj
pořádaný místním policejním sborem.
Soutěžila mezi sebou čtyři družstva,
z nichž jen jedno mělo dívčí osazenstvo,
což se hned na začátku ukázalo jako velká nevýhoda. Ostatní družstva byla viditelně v lepší formě a hlavně měla určitě
něco natrénováno.
Místní policie byla zastoupena dvěma
družstvy, která si dala název „Švestky“
a „Výběr“. Za ZŠ Fryšták hráli od začátku zápasu dva učitelé, tři žáci druhého
stupně, ke konci turnaje přišel vypomoci
i pan ředitel. Jinak toto družstvo tvořily
paní učitelky. Čtvrté družstvo tvořil tým
ﬁrmy CAIS.
Od 16:45 jsme se postupně scházeli, rozcvičovali a samotný turnaj začal
slavnostním nástupem před čtvrt na
šest. V 17:15 vypuklo samotné klání začínaly Švestky a ZŠ Fryšták. Družstva

hrála vždy 2x10 minut (po 10 minutách
se měnily strany). Docela slušné skóre
4:3 pro Švestky po prvním zápase získali učitelé jen díky výbornému útoku žáků
Kamila Plišťáka a Ondry Vágnera. Do
branky se postavil Filip Němec, kterému
patří také velký dík za spoustu vychytaných gólů. Na střídačce byly připraveny
paní učitelky, které si s velkým nasazením odehrály po nástupu do hry své, ale
bohužel bez gólového úspěchu. Celkem

dala ZŠ Fryšták ve třech zápasech 7
branek, což stačilo na bramborovou medaili. Na 3. místě se umístil Výběr, druhé byly Švestky a jako vítězové turnaje
odcházeli členové CAIS TÝMU s 12 góly
za tři zápasy.
Rčení „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se „ na nás dolehlo plnou vahou,
když jsme uviděli, proti jakým hráčům se
máme postavit. A tak jsme se zúčastnili
se ctí a slávu jsme přáli těm lepším.
Za ZŠ Fryšták
Dagmar Holubářová

Foto: Autor

PODĚKOVÁNÍ
Ředitel Základní školy Fryšták
a předseda SRPŠ při ZŠ Fryšták děkují všem rodičům, kteří pomáhali při
organizaci i v průběhu tradičního rodičovského plesu. Poděkování patří
také všem, kteří přispěli velkými, ale
i menšími dary do tomboly. Příjemný
páteční večer umocnilo kulturní vystoupení chlapců a děvčat, jim i jejich vedoucím děkujeme za nevšední
zážitky a přejeme mnoho nápadů do
budoucna.
Mgr. Libor Sovadina
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Z
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
naše obec se v roce 2003 zapojila
do systému EKO-KOM, to znamená, že
jsme se rozhodli k třídění odpadů. Postupně jsme zvyšovali počet kontejnerů
a sběrných míst. V dnešní době třídíme
pět komodit (papír, sklo, plasty, železo,
baterie a jiný nebezpečný odpad). Dá se
říci, že se nám úspěšně podařilo zlikvidovat černé skládky na okrajích lesa
a na málo přístupných místech. V množství vytříděných kilogramů na jednoho
obyvatele jsme se v roce 2007 umístili
jako obec Zlínského kraje na krásném
devátém místě z celkového počtu 304
obcí.
Tohoto úspěchu obec dosáhla Vašim
přičiněním, proto Vám chci poděkovat
a požádat o tak dobrou spolupráci také
v tomto roce.
Tříděním odpadů pomáháme chránit
životní prostředí pro naše děti.
Miroslav Krajča , starosta

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Marie Chudárková
Anna Dubničková

60 let
85 let

Foto: Autor

Vodění medvěda 2008
První plánovanou kulturní akcí v roce 2008, kterou uspořádali hasiči společně
s členkami Červeného kříže, bylo 2. února již tradiční Vodění medvěda, chcete – li
Ostatky, nebo Končiny. Nikde, ani tady v Lukovečku, nejde všechno jednoduše, takže nás už nezaskočilo ani to, že loňské hudební seskupení, které masky po obci
doprovázelo, na poslední chvíli odřeklo svoji účast. Ale díky dobrým kontaktům
a dodrženému slovu se doslova v šibeničním termínu podařilo sehnat plnohodnotnou a možná i lepší náhradu. Díky za to, protože představa Masopustu bez živé
a pokud možno dechové muziky je pomalu k pláči. I když počasí, jak se stalo pomalu
tradicí, zase nevyšlo, prošel průvod masek s medvědem celou vesnicí a nevynechal
snad jediné stavení.
Moc díky také panu Olinu Doležalovi
z Fryštáku, který opět nezištně poskytl
koňský povoz i s „ kovbojským“ doprovodem, takže muzikanti se mohli právem
celý den vozit. Možná i proto měli ještě
na závěr tolik energie, že jen „těžko“ odcházeli z místní hospůdky U Hřiba, kde
hráli a zpívali jako o život.
Občas také slyšíme názory typu proč to všechno, vždyť jsou to staré tradice, které pomalu zanikají. Ale podle
vlastních slov účastníků: „Čekali nás
všude, pěkně nás pohostili, s námi si
zazpívali a mnozí si i to sólo s medvědem zatančili.“
Kéž příště překonají mnozí další svůj
ostych a přidají se k masopustnímu průvodu.
A náš příslib do budoucna: až bude
kde, zakončí se určitě Ostatky třeba Pochováváním basy, nebo Končinovou zábavou, tak jak to má přece správně být.
P. Kojecký
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placená inzerce

SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info, T.: 604 956 114

REKLAMACE OBUVI
DOTAZ:
Dobrý den, potřebuji poradit. Po pěti
měsících od koupi se dceři na sportovní
značkové obuvi odlepila podrážka. Dcera obuv používala pouze jako přezůvky
ve škole, takže je nijak nezatěžovala.
Reklamační technik ﬁrmy která mi obuv
prodala neuznal reklamaci s tím, že
obuv je využitá a hlavně, že jsem neuplatnil reklamaci neprodleně. Nevím
co je neprodleně? Reklamoval jsem
obuv při poškození, které vadilo užívání.
Poraďte mi prosím jak dál postupovat,
když ﬁrma reklamaci neuznala a odmítla se mnou dále komunikovat. Děkuji
ODPOVĚĎ:
Prodejce má pravdu v tom, že se
závada má reklamovat neprodleně, což
u obuvi znamená ihned při výskytu závady, aby se předešlo jejímu zvětšování
až do stadia neopravitelnosti. Ve vašem
případě tedy ihned, když se podrážka

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé
a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů.
Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku
2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

začne odlepovat nikoliv až se odlepí
celá. Přesto máte možnost kontaktovat
soudního znalce, dohodněte si s ním
prohlídku obuvi, aby zkontroloval, čím
byla vada způsobena. Pokud zjistí, že
byla způsobena vadou materiálu nebo
výroby, nechte si vyhotovit nezávislý
posudek. Ten musíte nejprve uhradit,
ovšem pokud vyzní ve Váš prospěch,
máte nárok na jeho proplacení od prodejce na základě § 598 Občanského
zákoníku. Ceny za posudek se pohybují
u jednoduchých věcí v řádu stokorun,
u složitějších případů pochopitelně více.
Seznam znalců najdete na webu: www.
justice.cz , nebo u kteréhokoliv soudu.
Se znaleckým posudkem máte velkou
šanci na úspěch. Naopak prodávající
riskuje, že místo pouhé částky za zboží bude muset platit třeba i podstatně
více. Doporučuji proto s tímto záměrem
i jeho důsledky seznámit prodejce předem. Přejeme úspěšné vyřešení vašeho problému.

Nebezpečná zubní pasta Colgate
Lokální onemocnění kůže a sliznice
dutiny ústní může způsobit zubní pasta
Colgate Whitening Advanced. S varováním před tímto nebezpečným výrobkem
přišlo ministerstvo vnitra. Hygienici
před pastou značky Colgate varují poslední dobou již poněkolikáté. Pasta
bude stažena z prodeje a lidé, kteří si ji
již koupili, jimohou vrátit.
Výrobek představuje vážné riziko,
neboť byla zjištěna silná mikrobiální
kontaminace a to mezoﬁlními aerobními mikroorganismy a gramnegativními
bakteriemi.
Onemocnění hrozí zejména lidem
s oslabenou imunitou. Konkrétně se jedná o 100mililitrové balební 5138ZA10.
Co jsou to gramnegativní bakterie:
Některé gramnegativní bakterie se
řadí mezi patogeny a často bývají příčinou
nozokomiálních nákaz. To jsou infekce,
které se šíří v nemocničním prostředí.
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Chválíme se!

POTKALI JSME SE
NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU...
Akce seniorů se podařila – účast přes 30 lidí.
Místo odpočinku se již potřetí schází skupina 17 tanečních párů, kteří se
seznamují se základy společenského
tance, zdokonalují správné držení těla,
pilují techniku tanečních kroků, učí se
taneční ﬁgury. Všichni jsou nedočkaví,
vždyť plesová sezona vrcholí. Málo kdo
prozatím jen tuší, že tancování je škola,
která nemá konce…..
Klub vede čtyřiašedesátiletý Jiří
Vavřička s partnerkou Marií Schwallerovou, ze Zlína. Společně totiž už deset let
tvoří seniorský taneční pár a za tu dobu
vyhráli řadu tanečních soutěží a získali
více jak šedesát pohárů. Soutěžili nejen
doma v Česku, ale i v Rakousku, Německu i na Slovensku. Minulý rok se zaregistrovali do soutěžní kategorie ČSTS,
opustili kategorii HOBY, a začal závodní
maratón seniorských klubů … navštívili

Vídeň, Salzburg, Norimberk, Heidelberg,
Hannover, Lipsko, ale i Stuttgart, nebo
Hamburg. Naši senioři porazili 350 tanečních párů, ve věku 45 a více let. Protančili se přes třídu D, C, B, A, až získali
metu nejvyšší, Mezinárodní třídu M.
Společně trénujeme třikrát týdně,
protože k závodnímu tancování potřebujeme dobrou kondici. Na závodech
tančíme v průměru dvacet tanečních
sestav říká partner. Souhra obou je velmi důležitá, partnerka musí poznat když
partner je donucen improvizovat. Mnohokrát jsme to vše chtěli zabalit, ale po
týdnu jsme se opět vrhli do práce. Každý párový sport potřebuje velkou dávku
tolerance, a hlavně třetí trenérské oko,
které odhalí nedostatky.
Taneční pár Schwallerová – Vavřička
dodávají, že u seniorů má tanec význam

Každoročně je u nás v republice
vyhlášeno několik literárních soutěží
pro děti a mládež. My se jich samozřejmě také účastníme. Někdy máme
i úspěch, a vy, Fryštačané, o této mravenčí tvůrčí práci s dětmi ani nevíte.
Představte si, že do soutěže Vyrob
si svou knihu, děti 6. třídy složily nejen
prózu, ale i poezii, doplnily ji krásnými
fotograﬁemi školy. Obsahem, nádhernou modrou vazbou a vnitřní úpravou
byla kniha celostátně oceněna a je
dodnes vystavena v Olomouci.
V jiné soutěži - Vyprávění o Ježíškovi – se také šesťákům podařilo za
vymýšlení pohádek o Ježíškovi a za
básně s ježíškovskou tématikou získat další celostátní ocenění, tentokrát
až z Českých Budějovic.
Obeslali jsme slohovými pracemi
i další soutěže. Třeba celosvětovou
poštovní dopisovou nebo krajskou
soutěž Františka Bartoše. Výsledky
však ještě nejsou zveřejněny.
I když se na některé děti zlobíme
(nechovají se tak, jak si společnost
představuje), tak jiné děti, které zaměstnáváme různými „koníčky“, či
domácími pracemi nám dělají radost
a posouvají Fryšták do povědomí společnosti.
SK

především zdravotní, náš trenér s nadsázkou tvrdí, že si tím oddalujeme Alzheimera a prodlužujeme život, se smíchem
uzavírají tanečníci.
Tak, a teď už víte, proč nás chodí
každou sobotu tolik tančit…
Vše pro zdraví!
JV

Foto: Autor
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Informace k zasílání daňových složenek pro platby
daně z nemovitostí v roce 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve
většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých ﬁnančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně
dodavatelskou ﬁrmou, tj. nikoli jednotlivými ﬁnančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho ﬁnančního ředitelství, budou v zájmu
urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto ﬁnanční
úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného ﬁnančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude
i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně
o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více ﬁnančních úřadů v působnosti různých ﬁnančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené
ﬁnanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé ﬁnanční úřady předány v předstihu tak,
aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na
první termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je
proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží
složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou
povinností a částkou již uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených ﬁnančních úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto ﬁnančního úřadu činí nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost
vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč
lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se
liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
Ve speciﬁckých případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti
poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými ﬁnančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé ﬁnanční úřady
v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Pramen: MFČR

Daňový portál v roce 2007
Již přes dva roky, ve snaze zvyšování služeb poskytovaných daňové veřejnosti, zpřístupňuje česká daňová správa uživatelům internetovou aplikaci „Daňový portál“.
Na konci roku 2007 evidovala daňová správa přes 10 800 žádostí o zřízení
tzv. „Daňové informační schránky“, prostřednictvím které je možné sledovat aktuální
stavy osobních daňových účtů vedených příslušnými ﬁnančními úřady poplatníků. Ke
stejnému datu bylo vyřízeno přes 10 000 přihlášek k nahlížení do této schránky.
Daňový portál je dostupný na internetových stránkách české daňové správy
http://cds.mfcr.cz/, v panelu „Rychlá navigace“ nebo v sekci „Daně elektronicky“.
Pramen: www.cds.mfcr.cz

Neziskovým organizacím ve ZK již slouží speciální portál
Ostrý provoz nového portálu pro neziskové organizace Zlínského kraje byl spuštěn v pondělí 11. února. Portál by měl sloužit pro komunikaci a také prezentaci neziskových organizací, budování partnerství mezi krajem a neziskovými organizacemi.
Web bude obsahovat databázi neziskovek kraje, kdy registrace a veškeré funkce jsou
pro NNO zdarma.
NNO zde mají možnost ukládat do kalendáře pořádání svých akcí, které se zobrazí ve společném kalendáři a v neposlední řadě zde mohou publikovat své vlastní
články např. z uspořádaných akcí. Kraj bude moci na tomto portálu shromažďovat
a podávat kompletní informace např.o dotacích krajských, státních, ale také z EU
a to pro celý neziskový sektor Zlínského kraje. Web: zlk.neziskovka.cz
Omluva - Omlouváme se tímto za opomenuté neuvedení autora fotograﬁe ve
FL 2/2008 na str. 15, jímž je pan Jaromír Chudárek.
IP

Adopce dětí na dálku
Jestliže chceš žít pro sebe,
musíš žít pro druhé.
Seneca ml.
Vážení občané,
koncem ledna jsme uzavřeli v našem městě další sbírku na podporu
akce Adopce dětí na dálku. Součet
všech vašich darů, včetně zůstatku
sbírky 2006/2007 ve výši 4.350,- Kč,
činil 36.788,- Kč. 21. ledna jsme odeslali platbu za čtyři indické děti ve výši
19.600,- Kč. Za další tři děti budeme
platit 14.700,- Kč na začátku března.
Celkem tedy odešleme 34.300,- Kč a
budeme podporovat sedm indických
dětí. Na další sbírku nám zůstává základ 2.488,- Kč.
Letošní sbírku zajišťovali tito ochotní Fryštačané : Růžena Vítková, Zdeňka
Doležalová, Marie Zapletalová, Anna
Skaličková, Mária Urbášková, Marie Kršáková, Marie Raková, Dana Konečná,
Ivana Plšková, Mgr. Libor Sovadina, Zdeněk Orsava a František Mrázek.
Celkem se zapojilo 126 dárců a je
potěšitelné, že adopci opět podpořila
ZŠ Fryšták.
Všem, kteří dokázali, že umějí žít pro
druhé, děkují za „naše“ indické děti
organizátoři sbírky
Fryštácký klub žen
pořádá ve dnech
31. března- 2. dubna 2008

TRADIČNÍ
JARNÍ BAZÁREK
dětského jarního a letního oblečení,
sportovních potřeb a hraček
v budově DISu ve Fryštáku
Vážení milovníci dobré dechové hudby, v pátek 11. dubna 2008 v 19.00
hod v kulturním domě ZDV ve Fryštáku
proběhne již 6. ročník přehlídky malých
dechových orchestrů „Valašské setkání Fryšták 2008“. Již tradičně budou
pořadem provázet dvě osobnosti našeho kulturního života a to paní Ivana Slabáková a pan Karel Hegner.
Vstupenky je možno zakoupit od 1.
března 2008 v předprodeji na Městském úřadě ve Fryštáku a v Domě kultury na informacích ve Zlíně.
Je třeba také vyjmenovat soubory,
které letos přijaly pozvání do Fryštáku
- Stříbrňanka, Stráňanka, Sebranka, Lidečanka, hosté z Rakouska a Fryštácká
Javořina.
Občerstvení bude zajištěno a po
skončení oﬁciálního programu se bude
tancovat.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé
Město Fryšták a Fryštácká Javořina
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V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává
Křesťané slaví Velikonoce na památku ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše
Krista. Každý rok si o Velikonocích připomínáme zvěst o Bohu, který v Ježíši
Kristu sestoupil ze své slávy do bídy
lidského života, aby nás vykoupil smrtí
na kříži a vzkříšením třetího dne nám
dal naději života věčného. Proto slavíme
Velký pátek a Neděli vzkříšení.
Čtvrtek se jmenuje „zelený“ podle
hořkých bylin, které připomínaly hořkost egyptského otroctví. Také Pán Ježíš slavil se svými učedníky velikonoční
večeři. Když bylo po večeři, vzal chléb,
vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto je mé
tělo, které se za vás vydává.“ Potom
vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová
smlouva, zpečetěná mou krví, to konejte
na mou památku.“ Tak ustanovil večeři
Páně, kterou slavíme dodnes.
Velký pátek je den ukřižování a smrti
Ježíšovy a je největším svátkem křesťanů. Pán Ježíš svou obětí na kříži přemohl zlo, peklo a smrt. Ve 4. století byla
velikonoční noc spojena s křestním
shromážděním a vznikla velká křestní
noc církve a tím došlo ke spojení Velikonoc a křtu. Neděle, třetí den po ukřižování, se nazývá Hod Boží velikonoční a je
to den vzkříšení. Čteme o tom, jak ženy
přišly k hrobu, nalezly odvalený kámen
a když vstoupily dovnitř, oslovil je anděl,
který jim řekl: „Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde!“

V katolické církvi je tradicí zapálit
před kostely ze soboty na neděli velikonoční oheň. Od něho se zapálí velikonoční svíce, která se ve slavnostním
průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu
„Světlo Kristovo“, vnese do temného
kostela. Od této svíce (paškálu) si zapalují své svíce účastníci bohoslužeb
a celý kostel se prozáří světlem.

Trocha z historie
Roku 1898 přišla nová nabídka činnosti. Duch pokrokářství a náboženské
vlažnosti, vnikající zejména do dělnických tříd, přivedl pečlivé duchovní správce ve Fryštáku u Holešova na myšlenku,
Foto DIS

Trochu statistiky
Je dobré se ohlédnout za uplynulým rokem. Uvádíme pár statistik, které vypovídají o velkém nárůstu studentů OD.
• Program orientačních dnů se uskutečňuje od roku 1999 v následujícím rozsahu:

Počet tříd
Počet studentů

1999
6
178

2000 2001
21
31
562 679

2002 2003
46
37
1008 892

2004 2005
46
44
1057 1085

2006 2007
53
61
1249 1522

• Program víkendových akcí běží od roku 1997, rozsah v jednotlivých letech je následující:

Počet akcí
Počet účastníků

1997
6
302

1998 1999
37
45
573 604

2000 2001
51
47
699 637

2002 2003
42
36
662 463

2004 2005
30
33
428 515

2006 2007
24
17
464 240

• Program prázdninových akcí běží od roku 1997, v následujícím rozsahu:

Počet akcí
Počet účastníků

1998
6
68

1999 2000
8
10
88 119

2001 2002
8
11
78 145

aby byl v městečku založen ženský klášter, kde by byly dívky vychovávány pro
život v duchu katolické církve.
Právě v té době nabídli manželé Ševčíkovi Jan a Veronika, že věno své jediné
dcery, která jim zemřela, věnují kongregaci Školských sester, do které chtěla
vstoupit. Chtěli tím jaksi odčinit, jestliže
snad zavinili předčasnou smrt své dcery tím, že jí bránili vstoupit do kláštera
ve Šternberku. Jejich rozhodnutí bylo
protokolárně zapsáno u farního úřadu,
ale pro chudobu Ševčíkovy rodiny nebylo
provedeno. Pozornost však tím už byla
obrácena.
Toho roku nabídla občanská záložna
ve Fryštáku kongregaci starou školní
budovu se zahradou za mírnou cenu 4

2003 2004
10
6
119
78

2005 2006
6
6
102 100

2007
6
102

tisíce korun, aby se v ní zřídila mateřská
škola a pracovna ženských ručních prací
pro dospívající dívky. Nabídka byla přijata. Ovšem úprava staré budovy si vyžádala ještě značného nákladu. Od souseda Kulaře byly přikoupeny ještě dva
sousední domy i se zahradou. Všechno
bylo zaplaceno nadací Anny Štípové –
celkem 3.500 zlatých.
Dne 8. října jely první tři sestry do
Fryštáka. Doprovázel je ředitel kongregace Msgre Weinlich s generální představenou M. Aemilianou Beyer. V Holešově
je již očekával fryštacký pan farář s potřebnými povozy. Na hranicích farnosti
byla postavena slavobrána. Tam byli
shromážděni dospělí i děti. Ve Fryštáku
samém, velmi vyzdobeném, stála školní
mládež i s učiteli, obecní výbor a duchovenstvo. Po pozdravném proslovu bylo
ve farním kostele svátostné požehnání.
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Co bude
29. 2. – 2. 3. 2008 Postní zamyšlení
Postní doba nám má napomoci zpřítomnit Velikonoce v našem životě.
Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou
pravdou víry. Velikonoce proto nejsou
svátkem jako ty ostatní: je to „svátek
svátků“, „slavnost slavností“.
Velikonoce nám připomínají jakou
cenu máme pro Boha a co můžeme dělat
pro příchod Božího království – otázkou
je, co si pod tímto pojmem představíme
a zda vůbec o příchod Božího království
stojíme.
Vede: P. Václav Vacek
19. – 23. 3. 2008
Velikonoce
Ježíš umývá nohy skrze naši konkrétní pomoc, modlí se v Getsemanské zahradě a nese kříž spolu s námi v nočním
putování. Skrze křest jsme ponořeni do
jeho smrti a zmrtvýchvstání.
Pojď s námi prožít tajemství velikonočních svátků spojením liturgie a života v prostředí DISu i krásné přírody.
Vede: František Bezděk
4. – 6. 4. 2008
Doubrava
Jarní tání již proběhlo v lednu, tak
doufejme, že pařížovská přehrada zachytila dost vody, aby se o ni s námi mohla
rozdělit při odemykání krásné a peřejnaté Doubravy.
Vede: Pavel Kosmák

Nabízíme
Koncem ledna se objevilo dlouho
očekávané DVD s ﬁlmem o Donu Boskovi. Don Bosco je pravdivý příběh člověka, který v italském Turíně 19. století
začal dílo, které dodnes žije na celém
světě. Tvůrcům ﬁlmu se podařilo mimořádným způsobem ukázat charakter
kněze, vychovatele, světce a především
nesmírně obětavého, odvážného a laskavého člověka. Setkání se světem chudých, opuštěných a ohrožených chlapců,
zásadně ovlivnilo jeho život. Otvírá první
oratoř, staví útulky, dílny, školy, kostely
a zakládá řád salesiánů. I když se často
setkává s nepochopením státních i církevních představitelů, jde za svým cílem
s nasazením vlastního života.

Cena v prodejnách je 399 Kč.
U nás je k zakoupení v ceně 250 Kč.

Koncert s pašijovýmni zpěvy
Giovanni Felice Sances (1600 – 1669):
Nešpory ke vzkříšení Páně
Neděle 30. března 2008 v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku v 17 hodin
Účinkují:
Canticum Camerale - komorní smíšený pěvecký sbor Zlín,
Societas incognitorium, Musica ﬁguralis, dirigent Eduard Tomaštík.
Nešpory ke Vzkříšení Páně římského rodáka Giovanni Felice Sancese (cca
1600-1679) jsou sestaveny z rozsáhlého žalmového cyklu nazvaného Salmi brevi, nacházejícího se v kroměřížském zámeckém archivu. Celý cyklus vlastnoručně
opsal tamější kapelník P. J. Vejvanovský, který se se Sancesem zřejmě osobně
znal.
G. F. Sances pocházel z hudební rodiny a do svých 36 let, kdy cestoval po
Itálii proslul jako znamenitý sólový pěvec. Když roku 1636 přijal místo zpěváka
u Ferdinanda II. na vídeňském císařském dvoře, jeho hudební kariéra začala závratně stoupat a roku 1669 převzal po Antoniu Bertalim post kapellmeistera. To
už byl Sances vyhledávaným učitelem zpěvu a vyhlášeným skladatelem. Když roku
1679 ve Vídni zemřel jako těžce nemocný, zanechal po sobě gigantické množství
světské i duchovní hudby, počínaje sólovými skladbami a konče až monstrózními
produkcemi.
Dnešní Sancesovy nešpory patří stylově do skupiny nešpor nazývané coro
pleno. Tento styl je založen na principu střídání 2 čtyřhlasých sborů za doprovodu
bassa continua. Je zde cítit vliv benátské vícesborové techniky, i když v jakési
umírněnější formě. V tomto smyslu není náhoda, že Sances za svého italského
působení několikrát v Benátkách pracoval.
Habsburský dvůr 17. století proslul svou rodovou úctou k Panně Marii. Tato
úcta se ve Vídni (císařské sídlo) projevila zařazením Mariánských litanií na závěr
každých nešpor. Tak je tomu i v našem programu, který obsahuje Sancesovy litanie
poněkud koncertantnějšího stylu se svou antifonou Sub tuum praesidium.
CANTICUM CAMERALE je svým zaměřením na renesanční a barokní hudbu
v regionu ojedinělé, neboť se snaží představovat kulturní veřejnosti skvosty staré
hudby, které mnohdy zaznívají v autentické dobové interpretaci na Zlínsku poprvé.
Sbor založil v roce 1982 dirigent Roman Válek a od počátku zaměřil repertoár na
hudbu období „Ars nova“ renesance a baroka. Od svého založení sbor pořádá
pravidelné koncerty zejména v období Vánoc a Velikonoc a pod vedením dirigentů
Romana Válka a později Jaroslava Kyzlinka získal řadu regionálních i mezinárodních ocenění. Zároveň je tradičním pořadatelem Velikonočního festivalu duchovní hudby, na kterém se představují publiku skvosty duchovní hudby tématicky se
k tomuto liturgickému období vztahující. Od června 2004 soubor spolupracuje také
s Městským divadlem Zlín. Členové účinkovali v úspěšném zpracování muzikálu
Šumař na střeše a také jako chór v neopakovatelném nastudování hudebního
melodramu Smrt Hippodamie v režii J. A. Pitínského a dirigenta Romana Válka.
V roce 2006 oslovil ansámbl dirigenta Eduarda Tomaštíka k nastudování vánoční
mše A. V. Michny z Otradovic „Již slunce z hvězdy vyšlo“, v roce 2007 představila
novodobou premiéru G. F. Sancheze Nešpory ke Vzkříšení Páně a premiéru mše
francouzského barokního skladatele F. Brousarda Mše o pěti tónech.
IP
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OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Firma E.ON Česká republika, a.s.
v souladu se zákonem č. 458/2000
Sb. § 25 odst. (4) d) 6. oznamuje, že
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické
energie: dne 05.03.2008 od 7.30 do
14.30 hodin - Fryšták - Základní škola,
Sokolovna, ul. Jiráskova, Hornoveská
od křižovatky s Jiráskovou po křižovatku s ul. Úvoz a ulička Sychrov.
Použití vlastního náhradního zdroje
je možné jen po předchozím projednání
na E.ON Česká republika, a.s.
Děkujeme za pochopení.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Fryšták vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské). Ze zimního
oblečení především kabáty a bundy,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky, domácí potřeby - nádobí
bílé i černé - vše jen funkční, peří, péřové přikrývky a polštáře, deky, přikrývky (obyčejné, vatované, larisy), hračky a školní potřeby, noviny, časopisy
a knihy, nepoškozenou obuv (dámskou
pánskou, dětskou), kabelky, tašky, batohy a peněženky.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon), ledničky,
televize a počítače (nebezpečný odpad), nábytek, jízdní kola, lyže a dětské
kočárky (transportem se znehodnotí).
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteční v pátek a sobotu dne 14. a 15. března 2008 od
8.00 do 16.00 hod. na Sběrném dvoře TS Fryšták.
Bližší informace podá MÚ Fryšták
tel. 577 911 051/kl. 20 , nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316
800, 224 317 203 (fax).
Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům u nás i v zahraničí a dává
práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www. diakoniebroumov.org
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Je lepší zapálit byť jen jednu svíčku
než navěky proklínat tmu.
Konfucius

Není snadné pomáhat, ale s Tvojí pomocí to dokážeme.
Staň se i Ty DOBROVOLNÍKEM.
Nové Dobrovolnické centrum Samari hledá spolehlivé a obětavé lidi, kteří jsou
ochotni věnovat svůj volný čas a energii postiženým, seniorům a opuštěným
dětem. Věk nerozhoduje. Zájemce proškolíme, výdaje spojené
s dobrovolnickou službou uhradíme.
S Dobrovolnickým centrem Samari můžete získávat zkušenosti s krásou
dobrovolnictví nejen v regionu, ale i v zahraničí.
• PROGRAM DĚTI a MLÁDEŽ
Program je určen opuštěným dětem ve věku od 5 do 16 let. Klade si za cíl
prospět jim v oblasti prevence, podpory, péče, pomoci a přátelství. Pravidelné
setkávání a trávení volného času s vybraným dospělým, navázání přátelského
vztahu a společné zážitky dítěte s pozitivně orientovaným mladým člověkem dokáží samy o sobě hodně. V doprovodu důvěryhodného člověka má dítě možnost
poznat svět i mimo zařízení, v němž vyrůstá. Vyškolený dobrovolník zpravidla za
dítětem přichází jednou týdně na 2 až 3 hodiny.
• PROGRAM SENIOR
Posláním programu je pomoci překonat samotu a psychické krize lidí v období
stáří. Dobrovolníci mají možnost docházet do domovů důchodců, ústavů sociálních služeb, pomáhat v pečovatelské službě, případně také navštěvovat nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných. Jejich náplní práce je povídat si se starými
lidmi, naslouchat jim, číst s nimi časopisy a knížky, vyjít ven na procházku. Dobrovolníci mohou také navštěvovat staré lidi v jejich domácnostech, naslouchat
jejich vyprávění, případně jim i pomoci s drobnými domácími pracemi.
• PROGRAM HANDICAPOVANÍ
Tento program zahrnuje dvě cílové skupiny zdravotně postižených. První jsou
děti a mladí lidé, kteří se sdružují v klubech a specializovaných zařízeních pro
handicapované. Kreativní dobrovolník může vést zájmový kroužek, uspořádat
sportovní nebo kulturní akci nebo provádět osobní asistenci. Cílem programu
je snaha o co největší začlenění postižených do majoritní společnosti. Druhou
skupinu tvoří mentálně retardovaní jedinci soustředění v ústavech sociální péče.
V těchto případech najdou uplatnění spíše dobrovolníci zralejšího věku, kteří jsou
ochotni věnovat se „svým“ klientům dlouhodobě. Stačí s nimi občas posedět,
zahrát si jednoduché hry, poslat jim pohled apod.
• PROGRAM KRIZOVÉ UDÁLOSTI
Program počítá s vyhledáním dobrovolníků, kteří by byli v případě nenadálé
krizové události ochotni pomáhat postiženým při odstraňování způsobených škod.
Jedná se o jednorázové dobročinné aktivity koordinované Integrovaným záchranným systémem.
• PROGRAM ZAHRANIČNÍ BRIGÁDY
Účastníky tohoto programu mohou být jen předem prověření dobrovolníci s odpovídající morální, fyzickou a psychickou způsobilostí. Podmínkou jejich účasti je
rovněž pravidelná aktivita v rámci některého z výše uvedených programů.
Pro více informací kontaktujte:
e-mail: dobrovolníci@samari.cz • tel.: 777 808 777 • www.samari.cz
DC Samari • Burešov 4886 • 760 01 Zlín
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Co přinesl MALÝ SVĚT...

Uvaděči festivalu Vlasala a Fusala

Dny běží jako voda v řece. Od soboty
19. ledna jich uteklo víc, než co by na
jeden měsíc vydalo, a tak je načase zmínit se několika větami o Malém světě
divadel, který už počtvrté „otřásl“ prkny
fryštáckého kinosálu.
Z pohledu pořadatele mohu s úsměvem na tváři a radostí v srdci prohlásit,
že „akce“ proběhla bez jakéhokoli problému, téměř bez zpoždění (až na závěrečné představení), bez výtržností a bez
znechucení. Diváci odcházeli z kina, které se na pár hodin proměnilo v improvizovanou scénu, z velké části uspokojení
kulturním zážitkem, uvolnění záplavou
smíchu a pobaveni moderátory Vlasalou
a Fusalou.
V následujících řádcích můžete číst
krátké zhodnocení Mathilde Vadé (studentky divadelní a ﬁlmové vědy na UP
v Olomouci) festivalu a jednotlivých představení:
„Celý festival dýchal příjemnou, skoro až rodinnou atmosférou. Od začátku
kolem pobíhalo množství dětí, které
dychtivě očekávaly příchod Písničky pro
Andělku, s níž do Fryštáku přijelo z Holešova divadlo Hvízd. Koláž písní a povídání plná andělů, živé hudby a poezie oslovila nejen malé diváky, ale i dospělé.
Velkým překvapením pro mě byla
dvojice chlapců z místní základní školy
(Jan Kočenda a Pavel Nášel – pozn. autorky). Krátká performance v podání tohoto Malého dua měla sice své dramaturgické nedostatky, přesto jejich zprávy
plné témat dneška rozesmály veškeré
publikum. Navíc (a to myslím, že každý
z přítomných) jsme museli ocenit jejich
nebývalou odvahu a suverenitu, s jakou
se na jevišti pohybovali.
Autorské představení nedalekého
Lukovského spolku Někde mezi dobrem
a zlem inspirované Lukovskými pověstmi naopak mnohé zklamalo. Na tuto hru

se do hlediště kinosálu přišlo posadit
nejvíce diváků za celou sobotu. Možná
čekali, stejně jako loni, pěknou komedii
plnou poetických obrazů. Místo toho se
dočkali tragikomedie, s níž na ně (nebo
alespoň na mne) musela doléhat tíha
lidského osudu a lidské hlouposti. Ačkoli
mezi účinkujícími byli velké rozdíly, co se
kvality herců týče, čišela ze všech radost
z hraní, a to je jedna z podmínek, která
z divadla dělá divadlo kvalitní a lidské.
Následující Pavouk amatérského
Divadelního souboru WICCA z Ostravy
inspirovaný tvorbou Roberta Fulghuma
rozezněl kinosál strhující hudbou, množstvím stínů a poetických obrazů. Hanka
Štrbová, autorka a režisérka hry v jedné
osobě, dokonale snoubila prvky hudby,
stínového divadla a moudrosti. Představení ryze alternativní a k zamyšlení vedoucí.
Čekání na..., na které jsem netrpělivě
čekala, bylo snad ještě „alternativnější“
než předchozí Pavouk. Dvojice známých

tváří Marka Míková a Antonín Svoboda
z Prahy přijeli na fryštácká prkna předvést pantomimu obohacenou o živou
hudbu. V sále bylo po celou dobu hrobové ticho, jen občas hlediště zaburácelo
smíchem, když na diváky Marka s Antonínem „vytáhli nějaký kousek“.
Dalším kvalitním představením se
festival mohl pyšnit díky Pochybnostem
otce Browna z „dílny“ Aleše Maděry
a Pavla Jiřího Chmelíka. V podání holešovského souboru Larottal. V první chvíli
jsem byla ohromena „výpravnou scénou“,
která se před diváky z ničeho nic jakoby
vynořila a doslova negovala malý prostor
jeviště. Dalším milým překvapením byla
kvalita všech účinkujících, kteří, ač jsou
členy neprofesionálního souboru, působili nadmíru angažovaně a zkrátka profesionálně. Diváci dostali velký prostor pro
zasmání, ale také k zamyšlení v závěru
hry. A co zvláště potěšilo oko pozorného
diváka, domácího Fryštačana? Byla to
modrá kniha o Fryštáku, kterou všichni
dobře znáte, která na konci hry sloužila
jako zástupná rekvizita za publikaci Pochybnosti otce Browna.
Posledním divadelním „počinem“
bylo představení Historky z podsvětí dvě.
To přivezl soubor Tramtárie z Olomouce.
Komedie plná parodie na současné „bojovací“ ﬁlmy a „násilnické“ počítačové
hry z autorského profesionálního divadla
potěšila oko každého nočního, vytrvalého diváka a nepřekvapila ničím... byla
zkrátka dokonalá jako divadlo samo.“
Čtvrtý ročník divadelního festivalu se
tedy více než vydařil a nezbývá než doufat, že se v příštím roce opět setkáme
u „fryštáckých prken“.
Miroslava Knedlová

Foto: Autor

Z představení Čekání na...
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A léta běží, vážení...
Jsme rádi, vážení senioři, že máte radost z návštěv členů Komise občanských
záležitostí při MZ Fryšták, kteří k vám přicházejí u příležitosti význačných životních
jubileí. Při přátelských setkáních se od
vás dovídáme nejen zajímavosti z historie, ale hlavně z vašeho života.
Líbil se vám článek o paní Petříkové
z Horní Vsi. Zastavujete mne a ptáte se,
kdy můžete číst o dalších jubilantech. Lituji, že nemíváme s sebou diktafon, abychom
vzpomínky natočili a nabídli je čtenářům
FL. Dnes vás seznámíme s paní Šantavou,
rodačkou z Fryštáku, bytem v Dolní Vsi,
která za pár týdnů oslaví 85. narozeniny,
a také s panem Šantavým, který v lednu
oslavil 92. narozeniny.
No, a na co všechno přišla řeč? Jako
„mladý muž u Bati“ musel studovat a vypracovat se na gumárenského odborníka.
Vzpomínal na tehdejší první máje ve Zlíně, na Baťovy projevy k zaměstnancům,
na leteckou katastrofu, při níž „šéf“ přišel
o život. Pak přišlo na řadu osvobození Otrokovic, odkud pochází. Ze 2. na 3. května 1945, kdy Němci vyhodili do vzduchu
most přes Dřevnici (a začali ustupovat),
klusem se mladý František vydal hledat
sovětskou armádu a od Napajedel je přivedl do Otrokovic. Na tři a půl roku byl
„nasazen“ v Ostravě do dolů, kde za těžkých podmínek rubal uhlí. Po autohavárii
a dlouhodobé rehabilitaci se vrátil ke své
gumárenské práci. Téměř jako důchodce se stal jedním z garantů, kteří všem
pracujícím v gumárenských provozech
zaručovali ozdravné a rehabilitační pobyty
u moře.

Nyní se oba pyšní svou rozsáhlou rodinou – dětmi, vnuky, pravnuky. Velmi hezky
o nich mluví. Oba jsou však překvapeni,
že musí (v tak vysokém věku) platit obci
tolik peněz za odvoz popelnic (když za 14
dní ji nenaplní ani do třetiny). Je jim líto,
že R49 povede hned vedle jejich domu, že
viadukt zničí malebný pohled na Baďuru.
Zlobí je, že v Dolní Vsi není alespoň úzký
chodníček (mají strach o bezpečnost lidí,
když tam bude jezdit tolik těžkotonážních

aut). Štve je, že břehy potoka jsou neposečené a že pro starou trávu není vidět
ani vodu. Mrzí je, že je „konec“ Dolní Vsi
odsouzen k zapomenutí.
Oba však děkují, že si na ně Fryštačané vzpomněli při jejich jubileích.
Šantaví nežijí jen vzpomínkami, ale
zajímají se i o dění ve Fryštáku, o dění
v Dolní Vsi.
Hodně pěkných, klidných a slunných
dní vám přejí, milí Šantaví, Fryštačané.
SK

Zklamání
Chcete vědět, co se tím substantivem nalézá? Tedy vězte! Není to tak dávno, co jsme se
my, Fryštačané, „učili“ třídit odpad. Tedy ten domovní, komunální. Začali jsme třídit do žlutých
pytlů umělou hmotu, do modrých papír, do zelených sklo (zelené jsme později zrušili – trhaly
se).Místo pytlů dala obec k dispozici zelené a bílé zvony (na barevné a bílé sklo).
Dokonce jsme zavedli vážení odpadů v popelnicích. Bohužel (pro nepoctivost některých
občanů, kteří pro úsporu své kapsy dávali odpad k sousedům) jsme museli tento způsob
zrušit.
Pak jsme na technickém dvoře nabídli kontejnery. I zde mohli Fryštačané třídit odpad.
Zvlášť železo, posečená tráva aj. Zde se pozastavím. Představte si, že „někteří pohodlní“
vhodili do trávy třeba plechovku a obec pak na skládce musela platit nekřesťanské peníze za
tento – už netříděný – odpad!
A teď už k tomu zklamání: Jsem z těch lidí, kteří všem ostatním bezezbytku důvěřují. Byla
jsem přesvědčená, že ve Fryštáku už nemáme v tomto směru žádné problémy, a proto jsem
požádala ZMF, abychom se přihlásili do celostátní soutěže o nejlépe tříděný odpad (přece
nejsme horší než okoličnaté obce, nenecháme se zahanbit).
A víte, co jsem se dověděla? Že co se týče třídění odpadů, patříme téměř k posledním v řadě! Jak je to možné? Ptala jsem se. Tak slyšte! Kontrola zjistila, že místní obyvatelé do žlutých pytlů nedávají jen umělou hmotu, ale i ostatní odpad. V modrých pytlích
se dokonce našly použité pleny (představte si, že je zrecyklují, vy si pak koupíte noviny...).
U příkop a v lese byly odhaleny skládky odpadu!
Lidičky, proboha, uvažujte. Když už vynášíte odpad z domova, dejte ho hned tam, kam
patří (přece i nádobí, boty, nářadí dáváte vždy na jedno určité místo, pokud se chcete kolem
sebe snadno a pohodlně orientovat, a jistě vám to nečiní problémy). Nepořádnost a neodpovědnost některých lidí stojí pak všechny ostatní hodně peněz. Vás i obec! Přemýšlejte!
SK
placená inzerce

PRODÁM LEVNĚ

HLEDÁM

ROHOVOU SEDAČKU s křeslem

PODNÁJEM

Tel. 608 569 910 po celý den.

menšího bytu 2+KK/2+1
VE FRYŠTÁKU - SPĚCHÁ!

KOUPÍME POZEMEK
ke stavbě RD ve Fryštáku.
Nabídněte, prosím
na tel: 776 066 873

Tel.: 608 309 536

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
MONTÁŽ OKEN VELUX
•••

Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135
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VELKÉ KINO ZLÍN - BŘEZEN
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Neděle 1. – středa 5. března
v 17 a v 19,30 hodin
O ŽIVOT
ČR-2008-90 minut-premiéra-HCE-(0)
Vojta Kotek se coby student medicíny
hned na začátku ﬁlmu dostane do prekérní situace, když se zúčastní oslavy na lesní
chatě...
Režie: Milan Šteindler
vstupné 90 Kč
Pondělí 3. března v 10 hodin
SNĚHOVÝ DORT
Velká Británie/Kanada-2006-112 minuttitulky-HCE-(12)
Když Alex (Alan Rickman) zastaví mladé
stopařce Vivienne, nemá ani tušení, že
jeho život se v mžiku otočí vzhůru nohama...
Režie: Mark Evans
vstupné 30 Kč
Čtvrtek 6. března v 17 a v 19,30 hodin
PROJEKT 100
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Francie-1972-102 minut-titulky-AČFK-(12)
Jeden z posledních Buñuelových snímků
o neustálém neúspěšném scházení přátel
z vyšší společnosti získal Oscara za nejlepší neanglicky mluvený ﬁlm.
+ Andaluský pes - Francie-1929-16 minut
- režie: Luis Buñuel
vstupné 60 Kč
Pátek 7. – středa 12. března v 17 hodin
+ so 8. a ne 9. března i v 15 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR-2008-98 minut-premiéra-Falcon-(0)
Venkovský chasník Matěj miluje sedlákovou dceru Majdalenku....klasická ﬁlmová
pohádka s J. Dolanským, L. Potměšilem, T.
Medvec-kou, V. Kubařovou a M. Táborským
v hlavních rolích
Režie: Zdeněk Troška
vstupné 80 Kč
Pátek 7. – středa 12. 3. v 19,30 hodin
POKÁNÍ
Velká Británie-2007-122 minut-titulky-premiéra-Bontonﬁlm-(15)
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla
jim naděje. Keira Knightley a James McAvoy v hlavních rolích romantického příběhu
podle předlohy Iana McEwana
Režie: Joe Wright
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 13. března v 17 a v 19,30 hodin
PROJEKT 100
TY, KTERÝ ŽIJEŠ
Švédsko-2007-95 minut-titulky-premiéraAČFK-(12)
Příběh lidské existence, dobrodružství života, mezilidských vztahů, přání, obav, příběh lásky a touhy po seberealizaci. Další

ﬁlm režiséra Písní z druhého patra.
Režie: Roy Andersson
vstupné 60 Kč
Pátek 14. – neděle 16. 3. v 17 hodin
OBČAN HAVEL
ČR-2008-119 minut-Aeroﬁlms-(12)
Scény z prezidentské kuchyně – pohled do
zákulisí politických i soukromých dramat
prezidentského období Václava Havla
Režie: Pavel Koutecký a Miroslav Janek
vstupné 70 Kč
Pátek 14. – středa 19. 3. v 19,30 hodin
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
USA/Německo-2008-93 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(15)
Nesmrtelný Rambo opět na scéně: Sylvester Stallone se po dvaceti letech vrací tímto čtvrtým dílem k neohroženému zabijákovi, tentokrát nejen jako herec a scénárista,
ale také v roli režiséra.
vstupné 90 Kč
Pondělí 17. března ve 14 hodin
VENUŠE
Velká Británie–2006-95 minut–titulky-Bontonﬁlm-(12)
Pygmalionský příběh inspirovaný románem
„Deník bláznivého starce“ byl rolí jako
stvořenou pro britskou hereckou legendu
Petera O´Toola.
Režie: Roger Michell
vstupné 30 Kč
Pondělí 17. – středa 19. 3. v 17 hodin
MONSTRUM
USA-2008- 85 minut-titulky-premiéra-Bontonﬁlm-(15)
Tato noc změní život všem. A některým ho
ukončí... Thriller s M. Stahl-Davidem, Lizzy
Caplan a Jessicou Lucas v hlavních rolích
Režie: Matt Reeves
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 20. března v 17 a v 19,30 hodin
OBČAN HAVEL
ČR-2008-119 minut-Aeroﬁlms-(12)
Pohled do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla
Režie: Pavel Koutecký a Miroslav Janek
vstupné 70 Kč
Pátek 21. – středa 26. 3. v 17 hodin
+ so 22. a ne 23. 3. i v 15 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Španělsko/Německo/Francie-2008-117
minut-český dabing-premiéra-SPI-(0)
Asterix a Obelix jsou zpět! Tentokrát v příběhu plném sportovního zápolení mezi
Galy a jejich soupeři z celého světa....
Režie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann
vstupné 80 Kč

Pátek 21. března – středa 26. března
v 19.30 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH
ČR-2007-110 minut-premiéra-Bioscop-(0)
Milovat je lidské-chybovat je dědičné. Komedie o otcích, synech a ženách jejich života. V hlavních rolích Josef Somr, David
Novotný, Miriam Kraftová, Luboš Kostelný,
Jiří Lábus
Režie: Vladimír Michálek vstupné 90 Kč
Čtvrtek 27. března jen v 17 hodin
3:10 VLAK DO YUMY
USA-2007-117 minut-titulky-premiéra-Intersonic-(15)
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben
Wade (Russell Crowe) se svou bandou
přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti všechny postřílejí a uloupí velkou sumu
peněz. Jenže každý jednou udělá chybu...
Režie: James Mangold
vstupné 70 Kč
Čtvrtek 27. března v 19,30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
- slavnostní premiéra za účasti herecké
a tvůrčí delegace k ﬁlmu
Pátek 28. března – středa 2. dubna
v 17 a v 19,30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-08-120 min.-premiéra-Bontonﬁlm-(12)
Dovršení trilogie o hledání lásky započaté
Divokými včelami a Štěstím – V hlavních
rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek Daniel
Režie: Bohdan Sláma
vstupné 90 Kč
• V sobotu v 15 hodin hrajeme pro děti
1. 3.- KŘESADLO - 63 minut / Křesadlo, Já
a Bělovous Zrzunda, Mikeš vypráví pohádku, Jak
Žofka pořádala maškarní bál, Vodnická pohádka,
Malý blesk, Žabomyší vojna
8. a 9. března v 15 hodin M I M O Ř Á D N Ě
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA – ČR-98 minut
vstupné 80 Kč
15. 3. - KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA - 66 minut /
Krtek a autíčko, Krtek a paraplíčko, Krtek v zoo,
Krtek a žvýkačka, Krtek filmová hvězda
22. a 23.3. v 15 hodin M I M O Ř Á D N Ě
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Francie-117 minut-český dabing
vstupné 80 Kč
29. 3. - O HLOUPÉM PECIVÁLOVI - 64 minut /
O hloupém Peciválovi, Autíčková romance, Mokrá
pohádka, Rézi a Brok na vánočním trhu, Růžový
slon, O kočičce, myšce a červené slepičce
Středa 12. března v 9.30 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MŠ A RODIČE S DĚTMI
BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU - 62 minut /
O mistra basy, Lenora, Pohádka o kozlu Kokešovi,
Cvrček a basa, Babička vypráví pohádku, Strašení
čmeláků, Krtek malířem, Krtek fotografem
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placená inzerce

Matrika

=

BŘEZEN 2008
JUBILANTI

František Horák
Milada Horáková
Růžena Vítková
Zdeněk Doležal
Jaroslav Prášil
Vlasta Konečná
Jiří Šrámek
Zdenka Janušková
Jan Jurčík
Otto Skoupý
Vojtěch Raška
Stanislav Plšek
František Záloha
Stanislava Dlabajová
Zdenka Doležalová

❂

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

NAROZENÍ

Kamila Koﬂerová
Kateřina Janušková
Klára Cepáková
Daniel Vičánek
Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku připravuje vítání dětí do
života na čtvrtek 13. března 2008
do obřadní síně radnice.
V Z P O M Í N KA
1. března 2008 uplynou smutné tři
roky od chvíle, kdy zemřela má manželka, paní MARIE ŽŮRKOVÁ ze Žabárny.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, syn a vnuk

Provozní čísla MOVO
Společnost Moravská vodárenská, a. s. – váš dodavatel vodárenských služeb
působící nově ve třech okresech centrální Moravy za minulý roky vyrobila 26 571
824 kubíků vody a vyčistila .35 635 000 kubíků odpadní vody.
Za minulý rok Moravská vodárenská (dále jen MOVO) upravila a ke svým odběratelům dopravila celkem 19,244 milionů m3 pitné vody, zpět do toků odvedla 20,603 milionů m3 odpadní vody z domácností, průmyslu a vody dešťové.
MOVO snížila ztráty vody v potrubní síti téměř o 1,3 procenta oproti minulému
období. Naši technici vyměnili celkem 10.669 vodoměrů. Během minulého roku
vzniklo 1.097 nových vodovodních přípojek a na veřejný systém odpadních vod
se napojilo 827 nových přípojek. Vyčištěno bylo celkem 205.412 m kanalizace.
Vodohospodáři opravili během minulého roku 1.476 poruch na vododovodní síti
a 478 poruch na kanalizační síti, šlo o poruchy různě velkého rozsahu. Do oprav
a údržby vodovodní a kanalizační sítě se proinvestovalo celkem 24 081 tis. korun.
Stoupla také produktivita práce zaměstnanců Moravská vodárenské ve srovnání
s minulými léty.
Moravská vodárenská je partner měst a obcí olomouckého, zlínského a prostějovského regionu pro provozování vodohospodářské infrastruktury. Hlavní činností je úprava a dodávka pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod.
Ve spolupráci se svými hlavními partnery zajišťuje obnovu a modernizaci vodovodních a kanalizačních sítí. MOVO poskytuje služby pro 409 tisíc obyvatel a tisíce
podnikatelských subjektů na území Olomouckého, Zlínského a Prostějovského
okresu.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí společností Střeedomoravská vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, má 575 zaměstnanců, zásobuje celkem 409 tis. obyvatel Olomouckého a Zlínského kraje. MOVO rovozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 259 km vodovodních
a 1 072 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center
v Olomouci, Zlíně, Prostějově, Uničově, a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet
hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 844 744 644 na Olomoucku
a 800 100 063 na Zlínsku. Webové stránky společnosti jsou www.smv.cz, e-mail:
smv@smv.cz.
Více informací Vám ráda zodpoví:
Helena Koutná, tel.: 577 124 257, mobil: 724 275 392, koutna@smv.cz

Statistika roku 2007
na úseku matriky a evidence obyvatel
MěÚ Fryšták
V roce 2007 bylo ve Fryštáku uzavřeno 23 sňatků (z toho jeden na území Lukovečka a ze 23 sňatků bylo 7 uzavřeno
církevní formou). Matrikářka tedy vyhotovila ještě 7 osvědčení pro církev. Ve
stav manželský vstoupilo 43 fryštáckých
občanů. Rozvodů 8, 6 rozvodů v matrice
svateb uzavřených ve Fryštáku. Potvrzení vydaná matrikou 4. Potvrzení o změně
stavu (po sňatku) 45. Potvrzení o změně
stavu (rozvod, ovdovění) 14.
Rozhodnutí o změně jména 0. Prohlášení o volbě druhého jména 2. Vrácení příjmení po rozvodu – rozh. 1. Určení
otcovství 9.
Úmrtí na území Fryštáku bylo 12 a
na území Lukovečka 2 matriční případy úmrtí. Celkem však zemřelo (i mimo
území Fryštáku) 39 našich občanů.

Počet narozených dětí 50. Přihlášených osob 79 osob, odhlášených 51
osob. Potvrzení o změně pobytu i v obci
102. Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 8.
Vyhotovených duplikátu matr. dokladů 10. Nahlédnutí do matriky 3.
Vysvědčení o právní způsobilosti do
ciziny 1.
Zápis do zvláštní matriky 1.
Žád. o výpis z rejstříku trestů 247.
Ověřovacích položek – vidimace a legalizace 2.153.
Komise pro obč. záležitosti – 7 obřadů vítání (36 dětí), 161 jubilantů (z toho
34 návštěvy).
Zlaté svatby 4 (2 návštěvy, 1 obřad)
Smuteční rozloučení za MF 16.
Dana Konečná

KOSMETICKÝ SALÓN
Zdeňky Ševčíkové
ve zdravotním středisku ve Fryštáku

VYUŽIJTE NAŠÍ NOVÉ SLUŽBY:
ošetření pleti
jedním z nejmodernějších přístrojů
IPL světlem.
Co tento přístroj umí:
• trvalá epilace – velmi účinná, lze dosáhnout
až 95 % redukce tmavých chloupků
• fotorejuvenace – omlazení pleti, silně regeneruje
pleť a stimuluje produkci nových kolagenových
vláken
• výborné výsledky při ošetření pigmentových skvrn
• ošetření rozšířených žilek v obličeji a hemangiomu
• ošetření jizev strií.

Bližší informace u p. Ševčíkové
na tel. 605 954 162.
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