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Kouzlo léta...
Pozvánka
O.S. POD HVĚZDAMI Vás srdečně zve na

6. ročník beneﬁčního festivalu
POD HVĚZDAMI,
který se uskuteční v sobotu 8. srpna 2009
na myslivecké střelnici v Lukovečku.
Hlavní program a soutěže pro děti jsou připraveny od 16 hodin do 22 hodin.
Od 22 hodin proběhne taneční zábava se skupinou Charisma.
V rámci programu se letos představí Folklorní dětský soubor Malůšata z Liptálu,
Pavlína Jíšová a spol. Pakáž Bluegrass Band, Julián Záhorovský, Leona Černá,
skupina historického šermu Revertar a možná přijde i kouzelník.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude letos věnován
Dětskému domovu a Základní škole v Liptálu.

Foto P. Nášel
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 11/2009/V ze dne 15. června 2009 (Výběr)
• RMF doporučuje ZMF schválit RO MF
č. 7/2009 – navýšení rozpočtu MŠF
(provozního příspěvku) o 69.000,- Kč
z důvodu nečekané investice – nákupu
nového sporáku (havárie).
• RMF schvaluje nákup 2 ks obytných
buněk v ceně do 100.000,- Kč, a to
pro potřeby zajištění přístřešku pro nízkopříjmové občany města, a ukládá Ing.
M. Kasalovi zadat objednávku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a Ing. arch.

J. Ludíkem, autorizovaným architektem,
Fryšták, ve věci vypracování zadání
změny č. 5 ÚPN SÚ Fryšták, místní část
Vítová (změna zastavěného území obce
v lokalitě z5 Vítová) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy • RMF bere na vědomí stanovisko zpracovatele ÚPN SÚ Fryšták, místní části
Vítová, k plánované změně způsobu
využití na poz. p. č. 440/1, 440/7,
440/9, 440/14, 440/27, 440/28, vše
v k. ú. Vítová, ob. Fryšták, a doporuču-

je ZMF schválit posouzení žádosti ve
smyslu stanoviska zpracovatele ÚPN
SÚ Fryšták, m. č. Vítová, Ing. arch. J.
Ludíka, a doporučuje komplexní posouzení navrh. změny před jejím zadáním.
• RMF bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Dolní Ves, č.
PÚ 04/1070/08 ze dne 12. 06. 2009,
a ukládá Ing. M. Kasalovi zpracovat
návrh stanoviska města k návrhu komplexních pozemkových úprav.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 7/2009/V ze dne 24. června 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů Města Fryštáku k 23. 6. 2009 bez přip.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
Města Fryštáku za období leden – květen 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO Města Fryštáku č.
6/2009 – Přijetí výtěžku z poplatku VHP
ve výši 150.000,- Kč • ZMF schvaluje RO Města Fryštáku č.
7/2009 – Navýšení příspěvku MŠF ve
výši 69.000,- Kč
• ZMF ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb.,
o DPH, v platném znění, o vzniku povinnosti registrace města k plátcovstí DPH
k 1. 7. 2009 schvaluje uplatňování odpočtu na vstupech u inv. akcí města ve
smyslu zákona o DPH.
• ZMF schvaluje zřízení volných živností
pro Město Fryšták, a to:
- obor 48. Velkoobchod a maloobchod
(prodej písků a kameniva);
- obor 59. Pronájem a půjčování věcí
movitých (pronájem montážní plošiny,
válce, kontejneru);
- obor 66. Reklamní činnost (poskytování prostor pro umístění reklam na
sloupech VO) a vyřízením koncesované
živnosti dle § 26 téhož zákona s předmětem podnikání:
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 t a pověřuje Ing. M. Jaška neprodleně zajistit
pořízení příslušných živnostenských
oprávnění.
• ZMF bere na vědomí výsledky hospodaření Mikroregionu Lukovské podhradí
bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro
produkty řady Small business s produktem Jistota Plus pro jednotlivá odběrná místa (celkem 33), mezi Městem
Fryšták, a fou E.ON Energie, České Bu-
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dějovice, a pověřuje starostu podpisem
příslušných smluv.
• ZMF schvaluje RO MF č. 8/2009 –
Přijetí doplatku na ﬁnancování voleb do
1/3 Senátu parlamentu ČR a Zastupitelstva ZK ve výši 32.290,- Kč
• ZMF schvaluje s platností od 1. 7.
2009 Ceník služeb Města Fryštáku
1/2009 a schvaluje zvýšení nájmů
movitých věcí (vnitřního vybavení) u příslušných bytů a nebytových prostor.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ust. § 81 odst. 1
zák. č. 137/2006 Sb. schvaluje výběr
nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na
veř. zakázku na stavební práce „Fryšták
-vodovod Vítová“, a to fu IMOS Zlín.
• ZMF schvaluje pořadí dalších ﬁrem,
a to 2. KKS, spol. s r. o., Zlín, 3. EUROVIA CS, a. s., závod Zlín, 4. SMO, a. s.,
Otrokovice, 5. Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ, s. r. o.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták a fou IMOS
Zlín, s. r. o., za účelem realizace akce
Fryšták – Vodovod Vítová a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy v souladu s nabídkou uchazeče.
• ZMF odkládá uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o úvěru na doﬁnancování spoluúčasti akce Kanalizace Vítová mezi
Městem Fryšták a Českomoravskou
rozvojovou a záruční bankou, pro nedodání podkladů ze strany banky.
• ZMF bere na vědomí informaci o proběhnutém výběrovém řízení na prodej
městských pozemků p. č. 394 a 858/5,
oba k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a ukládá Mgr. P. Nášelovi zveřejnit inzerci prodeje obou pozemků ve
FL a ve Zlínském deníku.

• ZMF schvaluje pořízení GP dle požadavku majitelů pozemku p. č. 383/4,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
ve věci směny za části měst. pozemku
394, k. ú. H. Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
a to na náklady Města Fryštáku.
• ZMF schvaluje prodej měst. pozemku
p. č. 421 – zahrada, o výměře 147 m²,
a nově oddělených poz. p. č. 415/2 –
ost. plocha, o výměře 19 m², a poz.
p. č. 126/2 – ost. plocha, o výměře
8 m², vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadatelům manž. Ing. P. a Ing. O. Moravcovým, Zlín, za cenu znaleckého
posudku s podmínkou úhrady znaleckých posudků č. 4398/95/2009 a č.
4421/118/2009 a návrhu na vklad
smlouvy do katastru nemovitostí žadateli a schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi Městem Fryšták a manž. Ing. P.
a Ing. O. Moravcovými, Zlín a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní
smlouvy.
• ZMF schvaluje směnu nově odděleného pozemku p. č. 180/39 – trvalý travní porost, o výměře 64 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, ve vlastnictví pí M.
Hudečkové a pí E. Doležalové, Zlín – Příluky, za měst. poz. p. č. 180/6 – trvalý travní porost, o výměře 105 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, s uznáním
shodných výměr bez doplatku, schvaluje uzavření směnné smlouvy a pověřuje
starostu podpisem příslušné směnné
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták a fou
E.ON Distribuce, České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4506-015 Fryšták, Holešov,
kabel NN“, umístěné na měst. poz. p. č.
408/7, 408/8, 412 a 408/4, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
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břemene a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty ve věci nevydání stanoviska KÚ ZK
k možnému zřízení logopedické třídy v
rámci Základní školy Fryšták.
• ZMF bere na vědomí zprávu místostarosty o výsledcích jednání VH spol.
VaKu Zlín, a. s., bez připomínek.
• ZMF schvaluje pořízení geometrického plánu na oddělení pozemku nacházejícího se pod tělesem místní komunikace, a to u poz. p. č. 1, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a podání žádosti na ČR – ÚZSVM, Územní pracoviště Zlín, o bezúplatný převod oddělené
části pozemku pod stavbou místní komunikace na město Fryšták, a pověřuje
OSMM zajištěním GP a starostu podáním přísl. žádosti o bezúplatný převod.
• ZMF v návaznosti na své usnesení
č. U Z 05/2008/V/19 ze dne 30. 04.
2008 schvaluje pořízení geometrického plánu na oddělení části pozemku p.
č. 668, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, na kterém se nachází těleso
místní komun., a pověřuje OSMM zajištěním GP.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
ke dni 25. 06. 2009 zveřejnění záměru
bezúplatně převést Obci Lukoveček pozemky – historický majetek obce, a to
nemovitosti KN a PK: k. ú. Lukoveček,
obec Lukoveček, LV č. 671, pozemky
katastru nemovitostí (KN) - KN p.č. 790
- vodní plocha, tok přirozený, o výměře
3032 m², KN p.č. 791/1 - vodní plocha,
tok přirozený, o výměře 3293 m², KN
p.č. 792/2 - vodní plocha, tok přirozený,

o výměře 59 m², KN p.č. 793 - vodní
plocha, tok přirozený, o výměře 23 m²
KN p.č. 796 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 921 m², KN p.č. 797 vodní plocha, tok přirozený, o výměře
119 m², KN p.č. 799 - vodní plocha, tok
přirozený, o výměře 5542 m², KN p.č.
813 /1 - ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 1618 m², KN p.č. 813/2 - ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře
434 m², KN p.č. 813/7 - ost. plocha,
jiná plocha, o výměře 207 m², KN p.č.
813/8 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 107 m², KN p.č. 813/9 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 38 m², KN
p.č. 813/12 - ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 38 m², KN p.č. 813/13 - ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 58 m², KN
p.č. 813/14 - ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 9 m², k. ú. Lukoveček, obec
Lukoveček LV č. 671, pozemky vedené
ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr (PK) - PK p.č. 702/17
- o výměře 551 m², PK p.č. 713/2 o výměře 1213 m², PK p.č. 724/2 - o výměře 697 m², PK p.č. 729/1 - o výměře
719 m², PK p.č. 729/3 - o výměře 2066
m², PK p.č. 789/24 - o výměře 37147
m² a uzavření příslušné smlouvy o bezúplatném převodu.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 6. 2009
zveřejnění záměru prodat měst. poz.
p. č. 252/1 – ost. plocha, o výměře 52
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli manželům R. a D. Bradávkovým, Zlín, za cenu znaleckého posudku, s podmínkou úhrady znaleckého
posudku č. 4260/170/2008 a jeho dodatku č. 1 z roku 2009, návrhu na vklad
smlouvy do katastru nemovitostí žadateli a uzavření příslušné kupní smlouvy.

• ZMF schvaluje posouzení žádosti Ing.
L. Rafaje o změnu ÚP MF ve smyslu stanoviska zpracovatele ÚPN SÚ Fryšták,
m. č. Vítová, Ing. arch. J. Ludíka, a ukládá Ing. arch. J. Kudělkovi zajistit písemné komplexní posouzení navrhované
změny před jejím zadáním dotčenými
orgány.
• ZMF schvaluje uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku
mezi Městem Fryšták a Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Obvodní oddělení Fryšták, zast.
npor. Mgr. P. Veselským, vedoucím obvodního oddělení, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Finančního výboru při ZMF ve věci návrhu Ceníku města Fryšták č. 1/2009, ve věci
návrhu RO a uplatňování odpočtu DPH
na vstupu bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru při ZMF bez připomínek
a ukládá předsedovi zajistit kontrolu
plnění usnesení orgánů města z předešlých let.
• ZMF bere na vědomí informace Ing.
J Košáka ve věci přípravy výstavby infrastruktury v lokalitě Pod Školkou bez
připomínek.
• ZMF schvaluje podání přihlášky Obec
přátelská rodině 2009.
• ZMF schvaluje RO MF č. 9/2009 – odvod z výtěžku VHP ve výši 200 tis. Kč
• ZMF schvaluje nákup malotraktoru –
sekací RIDER PARK PRO 16 a pověřuje Ing. M. Kasalu podáním objednávky
uvedeného zařízení.
• ZMF schvaluje konání koncertu Adventus v měsíci prosinci 2009.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 13/2009/V ze dne 8. července 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí vyjádření k záměru stavby vodní nádrže a revitalizace
VT Racková v lokalitě Fryšták – Žabárna
souhlasné stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí
Moravy a Dyje, pracoviště Zlín, a stanovisko MMZL, Odboru životního prostředí
a zemědělství, že „realizace předmětné
stavby je z vodohospodářského hlediska možná“ bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost fy DORBAS, s. r. o., Fryšták, ve věci řešení nové
příjezdové komunikace k sídlu ﬁrmy vč.
zapracování do územního plánu a doporučuje ZMF akceptovat tuto žádost ve
smyslu požadované změny územního
plánu města, avšak s tím, že předm.
pozemek není ve vlastnictví města.
• RMF bere na vědomí zápis ze schůze

Komise pro občanské záležitosti MF ve
věci informací o vítání nových občánků,
plnění úkolů, návštěv u jubilantů, obřadů zlaté svatby bez připomínek.
• RMF nesouhlasí s oplocením části
městského pozemku p. č. 954/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, ve smyslu žádosti Bc. J. Kotase, Komenského 229, 763
16 Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu s
názvem „Reko NTL Fryšták – ul. 6. května“, mezi Městem Fryšták, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., Zlín,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vědomí přípravu smluvní dokumentace ve věci pronájmu nově
zbudovaného vodárenského zařízení
s názvem „Vodovod Dolnoveská, Korá-

bová a Holešovská“ a přípravu uzavření
Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu, mezi Městem Fryšták, a fou Moravská vodárenská, a. s., Olomouc.
• RMF v návaznosti na žádost MUDr.
O. Končáka a Jaroslava. Končáka,
Fryšták, doporučuje ZMF schválit směnu pozemků, a to pozemku p. č. 910/2
– vodní plocha, o výměře 105 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve
vlastnictví p. V. Konečného, Fryšták,
za městský pozemek p. č. 390 – zahrada, o výměře 41 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták.
• RMF ukládá místostarostovi R. Dupalovi jednat se stavební komisí a majiteli
sousedních pozemků o možnosti zřízení
přístupu k uvedené lokalitě z ulice Ke
Skalce.
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• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodat městský pozemek
p. č. 697/16 – trvalý travní porost,
o výměře 1117 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli p. J. Chovanovi,
Fryšták, a to za cenu ne nižší, než je
cena stanovená znaleckým posudkem
a ukládá místostarostovi R. Dupalovi
projednat předmětnou žádost ve stavební komisi.
• RMF schvaluje ke dni 09. 07. 2009
zveřejnění záměru výpůjčky části měst.
pozemku p. č. 383/30 – ostatní plocha, o výměře 500 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli p.
J. Jurčíkovi, Fryšták, za účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí zprávu o havarijním stavu části střešního pláště na
Zdravotním středisku ve Fryštáku a
schvaluje opravu části střešního pláště
Zdravotního střediska ve Fryštáku ﬁrmou PÚRS - FIM, projekce – údržba – rekonstrukce střech, Fryšták, technologií
CARLISLE a pověřuje vedoucího OSMM
Ing. Miloslava Kasalu podpisem objednávky opravy střešního pláště.
• RMF bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle ust. § 80
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve věci zpracování PD „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“ bez
připomínek.
• RMF v návaznosti na Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle ust. § 80
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve věci zpracování PD „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“ vyhlašuje vítěze soutěže, a to fu Ateliér 91,
s. r. o., Zlín a schvaluje pořadí na další
místech, a to 2. Studio 97 A, s. r. o., 3.
ASTRA 92, a. s.
• RMF schvaluje ke dni 9. 7. 2009 zveřejnění záměru prodloužení platnosti nájemní smlouvy pí I. Petříkové, Fryšták,
na pronájem nebytových prostor – modul 120 o výměře 120 m² v Penzionu
Fryšták, a zveřejňuje tím záměr uzavřít
dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebyt. pr. za stejných cen. podmínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provedení koncertu ADVENTUS dne
19. 12. 2009 v kostele sv. Mikuláše
ve Fryštáku, mezi Městem Fryšták, a V.
Matějčkem, Praha 1, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provedení koncertu ADVENTUS dne
19. 12. 2009 v kostele sv. Mikuláše ve
Fryštáku, mezi Městem Fryšták, a Vladimírem Roubalem, Praha 1, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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• RMF bere na vědomí žádost I. a J. Jetelinových, ve věci zajištění dopravní obslužnosti města Fryštáku o víkendech
spoji ze Zlína a ukládá starostovi jednat
ve věci podání požadavku manž. Jetelinových koordinátorovi dopravní obslužnosti ZK.
• RMF neschvaluje zapojení Města Fryštáku do projektu Česká pošta lidem.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu na zajištění občasného technického dozoru stavby Fryšták - Vodovod
Vítová, schvaluje vítěze zakázky, který
podal nejvýhodnější nabídku, ﬁrmu DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o.
a schvaluje uzavření mandátní smlouvy
za účelem výkonu funkce technického
dozoru investora na akci Fryšták – Vodovod Vítová a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu na zajištění koordinátora
bezpečnosti práce pro stavbu Fryšták
-Vodovod Vítová, schvaluje vítěze zakázky, který podal nejvýhodnější nabídku,
ﬁrmu DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.
s r. o. a schvaluje uzavření mandátní
smlouvy, za účelem výkonu funkce koordinátora BOZP (vč. zpracování plánu
BOZP) na akci Fryšták – Vodovod Vítová a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění
nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v útulku pro zvířata v nouzi, Zlín –
Vršava, mezi Městem Fryšták, a MVDr.
D. Gregoříkem, Veselá, a D. Šimurdovou, Zlín, a Mgr. E. Ottovou, Ph.D., Zlín,
všichni sdružení ve smyslu ust. § 829
a násl. obč. zák. ve sdružení s názvem
Útulek pro zvířata v nouzi Vršava, a Statutárním městem Zlín, kterým se doplňuje v čl. č. 5.1 tento text: „k dohodnuté ceně bude připočtena zákonná sazba
DPH. Zdanitelné plnění se považuje za

uskutečněné dnem vystavení daňového dokladu – faktury“, přičemž ostatní
ujednání tímto dodatkem nejsou dotčena.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o splátkovém kalendáři (dohody
o splátkách) mezi Městem Fryšták a pí
R. Cíchovou, Zlín (fa cukrárna U Mlsné
kočky) a pov. starostu podpisem této
dohody.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu na akci Oprava komunikace Formanská, schvaluje vítěze zakázky, který podal nejvýhodnější nabídku, ﬁrmu
NOVAAGROTIS s. r. o., Zlín a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Městem
Fryšták a fou NOVAAGROTIS za účelem
realizace akce Oprava komunikace Formanská a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o provedení práce mezi Městem Fryšták
a Petrou Klimkovou, Vítová, na období od 08. 07. 2009 do 31. 07. 2009
za knihovnické práce a úklidové práce
v Městské knihovně ve Fryštáku v rozsahu nepřekračujícím 100 hod. za celou
dobu výkonu práce a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje Sazebník úhrad poskytovaných prostřed. CZECH POINTu.
• RMF schvaluje s platností od 13. 7.
2009 do 31. 12. 2009 navýšení úvazků
Odboru správy majetku Města Fryštáku
ze stávajících tří úřednických nově na
3,2 úřednických úvazků – nárůst o 0,2
úvazku (šest osob převážně manuálně
pracujících beze změny), a to z důvodu
výkonu agendy zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění.
• RMF schvaluje uzavření pracovní
smlouvy mezi Městem Fryšták a Bc.
Hanou Ančincovou, Lubná, za účelem
výkonu přestupkové agendy zajišťované
Městským úřadem Fryšták (zástup za
MD) a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
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INFORMACE z OSMM
Téma: likvidace biologicky rozložitelného odpadu (bioodpad)
Co vlastně biologicky rozložitelný odpad je? Biologicky rozložitelným odpadem
ze zahrad a veřejných prostranství se
rozumí především listí, spadané ovoce,
posekaná tráva, štěpený odpad z větví
stromů nevykazující žádné z nebezpečných
látek a vlastností apod.
V České republice neexistuje žádný
právní předpis, který by povoloval pálení
bioodpadu na soukromých pozemcích
nebo veřejných prostranstvích. Každá
obec má právo schválit obecně závaznou
vyhlášku, jíž se upraví nakládání s těmito
a ostatními odpady.
Město Fryšták má od 1. 1. 2007 v platnosti OZV č. 3/2006, kterou se stanoví
Systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů
vznikajících na území města Fryštáku
včetně nakládání se stavebním odpadem.
Jak tedy nakládat s biologicky rozložitelným odpadem? Především ekologicky. Obecně závazná vyhláška města
Fryšták stanovuje v čl. 3 bod č. 2g) způsob
naložení s bioodpadem a to:
- ukládat menší množství trávy a listí
do sběrných nádob spolu se směsným
odpadem
- ukládat jej do kontejnerů vyhrazených
pro bioodpad ve sběrném dvoře ve vyhrazené soboty.
Z výše uvedeného vyplývá, že na
území města Fryštáku není přípustné
biologicky rozložitelný odpad pálit! Je
důležité, abychom si všichni uvědomili, že
odpady ze zahrady lze využít a likvidovat
ekologickým způsobem, což je v malém
množství vždy možné. Rozhodně je nutné
dodržovat ustanovení platné OZV MF ve
smyslu umisťování daného odpadu.
Nepalte tedy bioodpad ani žádný jiný
druh odpadu na svých pozemcích, snažte
se jej kompostovat a především nezatěžovat žádným způsobem obyvatele
okolních nemovitostí. Při pálení biologicky
rozložitelného odpadu uniká do ovzduší
oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtové látky. Pokud biologicky rozložitelný odpad
obsahuje chlór, jeho spalováním mohou
vznikat i vysoce toxické dioxiny.
Buďme tedy ohleduplní vůči svému
okolí a především k našemu životnímu
prostředí!!!
Odbor správy majetku města

OZNÁMENÍ
č.j. SM 06/2009
Město FRYŠTÁK
Oznamuje v souladu s §39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, svůj záměr prodeje městského pozemku p.č. 858/5 k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, trvalý travní porost o výměře 6.064 m², nejvyšší
nabídce, a to s těmito podmínkami:
- identiﬁkační údaje zájemce (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, a příp. i adresa pro doručování, telefonní kontakt)
- nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší než 1.000.- Kč/m²)
- způsob úhrady kupní ceny
- prohlášení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s převodem nemovitosti
Nabídku lze podat v neporušené a řádně označené obálce „Výběrové řízení
– pozemek p. č. 858/5 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták na adresu Město
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, v termínu do 15. 09. 2009 (rozhoduje
razítko pošty).
Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
Mgr. Lubomír Doležel v.r., starosta města Fryštáku

OZNÁMENÍ
č.j. SM 07/2009
Město FRYŠTÁK
Oznamuje v souladu s §39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, svůj záměr prodeje městského pozemku p.č. 394 k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, trvalý travní porost o výměře 3.293 m²,
nejvyšší nabídce, a to s těmito podmínkami:
-identiﬁkační údaje zájemce (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, a příp. i adresa pro doručování, telefonní kontakt)
-nabídnutá výše kupní ceny (ne nižší než 1.000.- Kč/m²)
-způsob úhrady kupní ceny
-prohlášení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s převodem nemovitosti
Nabídku lze podat v neporušené a řádně označené obálce „Výběrové řízení
– pozemek p. č. 394 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták na adresu Město
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, v termínu do 15. 09. 2009 (rozhoduje
razítko pošty).
Nabídky, které nebudou vyhovovat zadaným podmínkám, budou vyřazeny
z hodnocení.
Mgr. Lubomír Doležel v.r., starosta města Fryštáku

POZOR ZMĚNA
PRODEJ PÍSKŮ
MěÚ Fryšták, ing. V. Doleželová, dv. č. 110
Pondělí a středa
7.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00
ROZVOZ PÍSKŮ
Úterý a pátek 7.00 – 14.00
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 9. a 10. října 2009
Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí
Podle platné právní úpravy všech druhů voleb lze volit
v zahraničí pouze při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“),
a to na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“), na základě
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do
Parlamentu“).
Jestliže se bude volič v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2009 zdržovat v zahraničí, má dvě možnosti jak
postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů potvrzení, které je nutné odevzdat
přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu
má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové
volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu
(posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského
parlamentu; při těchto volbách je nutné toto potvrzení předat
přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).
Krátkodobý pobyt v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst.
5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě
pobytu. Zastupitelský úřad vede zvláštní seznam pro voliče,
který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě
ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho
státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního
seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do
30. srpna 2009. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu
voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný formulář.
V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého
pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do
Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto
zastupitelského úřadu.
Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského
úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti
podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 6a
odst. 2 zákona o volbách
do Parlamentu může volič požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 9. července 2009,
a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2.
října 2009, zastupitelskému úřadu, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu; zastupitelský úřad voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009,
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější
volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na
základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu
obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2
zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července
2009, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, nebo osobně do okamžiku
uzavření stálého seznamu (tj. 2 dny přede dnem voleb); obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat
žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost
o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně, je k dispozici na
internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do
Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu
do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu obdrží od zvláštní okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku a kompletní sadu hlasovacích
lístků volebního kraje, který byl vylosován Státní volební komisí a pod kterým budou podřazeny všechny zvláštní volební
okrsky (§ 27 zákona o volbách do Parlamentu). Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do
Parlamentu).

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
v zahraničí, bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním
obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom
v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné

Kdo má zájem o výkon funkce člena okrskové volební komise ve Fryštáku v těchto volbách, může se přihlásit mailem,
telefonicky či osobně u I. Plškové na MěÚ ve Fryštáku nejpozději do 4.9.2009. První zasedání okrskových volebních komisí
se bude konat ve středu 23.září 2009 od 16.00 hodin v obřadní síni radnice.
ip

Dlouhodobý pobyt v zahraničí
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Ceník služeb 1/2009 MF s účinností od 1. 7. 2009
- příloha zápisu z jednání Zastupitelstva města Fryštáku ze dne 24. června 2009
1. PÍSKY A KAMENIVO
Služba
Písky/doprava
Žlutý písek - 1 m3
Potěrák - 1 m3
Kamenivo těžené 16-32 - 1 m3
Kamenivo drcené 4-8 mm - 1 m3
Kamenivo drcené 8-16 mm - 1 m3
Kamenivo drcené 11-22 - 1 m3
Kamenivo drcené 16-32-63 mm - 1 m3
Vlastní doprava - odpočet (platné za množství 1 m3)
Vlastní naložení - odpočet (platné za množství 1 m3)
Doprava mimo Fryšták - Avia (Kč/km)
Doprava mimo Fryšták - Multicar (Kč/km)
2. MONTÁŽNÍ PLOŠINA, VÁLEC
Služba
Ostatní
Práce válcem (Kč/motohodina)
Plošina
Práce plošinou (Kč/motohodina)
Přesun plošiny (Kč/km)
3. PRONÁJEM KONTEJNERU
Služba
Kontejner
Přistavení kontejneru - občan (firma)

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

580
538
638
790
681
672
597
59
30
13
11,5

690
640
760
940
810
800
710
70
35
15
14

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

378

450

378
13

450
15

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

202

240

4. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – PRODEJ DŘEVA
Prodáváno bude pouze dřevo vytěžené z mýtní těžby, z prořezávek, polomů, napadené
atd. za tržní ceny. Jedná se o prodej dřeva v rámci výkonu veřejné správy v souladu s
výkonem údržby a správcovství lesa.
5. INZERCE VE FL
Služba
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
Inzerce FL
inzerce - ČB - A4
1000
1190
inzerce - ČB - A5
500
595
inzerce - ČB - A6
250
298
inzerce - ČB - A7
125
149
inzerce - ČB - A8
60
71
inzerce - B - A4
1500
1785
inzerce - B - A5
750
893
Inzerce - B - A6
375
446
inzerce - B - A7
200
238
Programy čajovny, DISu, pozvánky na kulturní a sportovní akce ve Fryštáku pořádané
neziskovými organizacemi – do formátu A5 – zdarma, formát A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí – max. 1 strana A4 i s fotem - zdarma.
Poděkování za účast při posledním rozloučení – zdarma.
6. INZERCE NA WWW.FRYSTAK.CZ
Služba
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
www
inzerce na webu
504
600
1. Inzerce komerční :
a) firemní logo, podrobné údaje o firmě, kontakty, odkazy – uvedeno v tabulce
b) firemní – živnostníci (pouze název služby, telefon, otevírací doba) - zdarma.
2. Inzerce nekomerční – pozvánky na akce krátkodobého charakteru, informace a pozvánky neziskových organizací – zdarma.
7. CENA FRYŠTÁCKÝCH LISTŮ
Služba
FL
Cena periodika FL
Od 1. 1. 2010 zdarma.

Cena bez DPH

Cena vč. DPH
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8. HLÁŠENÍ MÍSTNÍM ROZHLASEM
Služba
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
Hlášení
Oznámení komerční (jedno hlášení)
50
60
Oznámení nekomerční – přerušení dodávek energií, oznámení městského úřadu, kul-

turní a sportovní pozvánky na akce konané ve Fryštáku a jiná důležitá sdělení občanům
– zdarma.
9. Kopírovací služby
Služba
Kopírování
ČB fotokopie A4
ČB fotokopie A3
10. PRODEJ PUBLIKACÍ
Služba
Prodej publikací
Kniha - Město Fryšták
Brožura - Fryšták 1356-2008
Pohlednice Fryšták
11. PRONÁJMY NEMOVITOSTÍ A BYTŮ
a) Pronájem kinosálu
Pronájem
Kinosál
Pronájem sálu - akce vzdělávací, osvěta (Kč/hod.)
Pronájem sálu - akce komerční (Kč/hod.)

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

1,68
2,52

2
3

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

138
18
4,60

150
20
5

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

100
300

119
357

b) Pronájem víceúčelového objektu Vítová
Pronájem
Cena bez DPH
Víceúč. objekt
Nájem objektu - nekomerční akce (paušál)
252
Nájem objektu - komerční akce (paušál)
252
Nájem objektu - komerční akce (hodinová sazba)
353
nájem objektu - soukr. společenské akce (paušál)
546
Akce města, osadního výboru a akce pro děti a mládež – zdarma.
(Veškeré škody a rozbité nádobí hradí nájemce).
c) Pronájem sportovního areálu
Pronájem
Cena bez DPH
Sport. areál
pronájem plochy pro házenou, tenis, malou kopanou
92
pronájem plochy pro volejbal, nohejbal, basketbal
46
Osvobození :
a) pronájmy ploch pro atletické disciplíny - zdarma
b) děti a mládež do 18 let - vše zdarma
c) TJ Fryšták dle dohody s městem - zdarma
d) Pronájem – použití veřejného WC
Služba
použ. WC
použití veřejného WC ve „sdruženém objektu“
e) Nebytové prostory
Stávající cena
MUDr. Pavláková
MUDr. Mlčochová
MUDr. Gergel
MUDr. Roubalíková
Majerová
Byty
Odstrčilová Vlastimila
Volný byt č. 1 (č.p. 386)
Volný byt č. 2 (č.p. 386)
Holíčková Marie, Holíček Alois
Mačaj Jaroslav

262 Kč/měsíc
320 Kč/měsíc
378 Kč/měsíc
15 Kč/měsíc
0 Kč/měsíc

Cena vč. DPH
300
300
420
650

Cena vč. DPH
100
50

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

1,68

2

cena vč. DPH
996 Kč/rok
305 Kč/rok
137 Kč/rok
495 Kč/rok
255 Kč/rok

od 1. 7. 2009
1.185 Kč/rok
363 Kč/rok
163 Kč/rok
589 Kč/rok
303 Kč/rok

3.144 Kč/rok
3.840 Kč/rok
4.536 Kč/rok
180 Kč/rok
0 Kč/rok

312 Kč/měsíc
381 Kč/měsíc
450 Kč/měsíc
18 Kč/měsíc
0 Kč/měsíc

f) pronájmy ostatního majetku nebo služeb (zametací stroje, úklid sněhu…)
Není možné poskytnou jiné služby nebo pronajmout majetek, které nejsou upraveny
rozhodnutím RMF/ZMF nebo ceníkem (s výjimkou služeb a prodeje dřeva). Vždy je však
nutné – po schválení poskytnutí - nejpozději před zahájením dodávky služby nebo poskytnutí pronájmu konzultovat výši DPH a fakturaci s ESO.
Schváleno usnesením U Z 7/2009/V/4 ze dne 24. června 2009.
Ve Fryštáku dne 30. června 2009

Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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Ze života myslivců na Fryštácku - Dolní Ves
Dolnoveská honitba je katastrálně
vklíněna v mírně vlnitém terénu mezi
hornoveským a dolnoveským lesem.
Dařilo se zde hlavně drobné zvěři a honitba byla bohatě zazvěřena. Do roku
l945 měla honitba výměru 32O ha
a byla v rukou honebního společenstva
Dolní Ves, složeného z členů singulární
společnosti a velkousedlých zemědělců. Po revolučním roce 1948 došlo k zásadním změnám nejen ve společnosti,
ale i v myslivosti. V roce 195O vzniklo
myslivecké sdružení Dolní Ves, při jehož zrodu stáli J. Bartoděj, F. Petráš, K.
Plšek, R. Plšek, M. Petráš, T. Fišer, V.
Žák. Na dobovém snímku je zachycena
většina zakladatelů při prohlídce singulárního lesa.
Se vznikem JZD Fryšták došlo k vytvoření jednotného Mysliveckého sdružení Fryšták, které zahrnovalo Horní
a Dolní Ves a Vítovou. V roce 1962 dochází k opětovnému rozdělení mysliveckých sdružení, aby v roce 1981 došlo
zase ke sloučení myslivců Fryštácka úsek Horní Ves, Dolní Ves a Lukoveček.
Vedoucím dolnoveského úseku byl v té
době M. Papežík. Po sametové revoluci
dochází opět k rozdělení na tři myslivecká sdružení – Horní Ves, Dolní Ves
a Lukoveček. V této době má myslivecké sdružení Dolní Ves 2O členů a výbor pracoval ve složení – J. Velikovský,
MUDr. J. Janča, Ing Z. Škarda, M. Papežík, O. Vaňhara, J. Koudela.
Značnou komplikací bylo vydání nového zákona o myslivosti č. 27O/92
Sb., který vyžadoval vytvoření honebního společenstva. Po projednání s majiteli pozemků, vlastníky lesa a starostou
Fryštáku ing. V. Chudárkem bylo dne
23. 9. 1992 ustanoveno honební společenství a jeho předsedou byl zvolen
pan J. Velikovský.
V současnosti má myslivecké sdružení Dolní Ves 16 členů, výbor pracuje
ve složení: R. Svačina, M. Dubovský, J.
Večerka, ing. Z. Škarda, O. Vaňhara, J.
Koudela. Výměra dolnoveské honitby je
v současnosti 1 104 ha a jde převážně
o honitbu polní, menší část tvoří Dolnoveský les.
Hlavní náplní práce dolnoveských
myslivců je péče o zvěř. V zastoupení
jednotlivých druhů zvěře však došlo
v posledních desetiletích k radikální
změně, bohužel však k horšímu. Dříve
bašta drobné zvěře - roky s výřadem
3OO ks zajíců a 5OO ks bažantů nebyly výjimkou. V dnešní době se drobná
zvěř prakticky neloví a ani pravidelné
vypouštění bažantích slepic do volné
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honitby (ročně 3O ks) a intenzivní lov
škodné (kuny a straky) nevedou ke zlepšení stavů. Problém souvisí s velkoplošným hospodařením na zemědělských
pozemcích, kdy monokultury řepky,
kukuřice a obilovin neskýtají vhodnou
obživu pro drobnou zvěř. Navíc však
plochy, které jsou osety pícninami jsou
sklízeny širokozáběrovými sekačkami
s vysokou pojezdovou rychlostí, takže
drobná zvěř, potažmo mláďata spárkaté
zvěře nemají šanci.Tak jako ubylo drobné zvěře, tak přibylo zvěře černé, které
výše popsané hospodaření velmi svědčí. První divočák v Dolní Vsi byl uloven
panem M. Papežníkem v roce 1969,
dnes činí odlov černé zvěře několik desítek kusů ročně. S touto koncentrací
černé zvěře souvisí škody na plodinách,
ke kterým nutně musí docházet. Lov
černé zvěře je ve velkých lánech monokultur velmi obtížný a časově náročný,
takže se nedaří regulovat stavy černé
zvěře a pak slyšíme výtky z řad zemědělců o vzniklých škodách. Nutno podotknout, že bez vzájemné diskuze nebu-

de možné problém řešit. Poslední dva
roky však došlo k jistému pokroku, když
částečnou změnou osevních postupů
a budováním a rozmístěním přenosných
loveckých zařízení došlo k zvýšení odstřelu černé zvěře. Pevně doufám, že
tento trend bude pokračovat. Tak jako
zvěř černá se chová i zvěř dančí. Stavy této zvěře nerostou tak prudce, ale
nastolený vývoj stále pokračuje. V roce
199O byl uloven v dolnoveské honitbě
první kus dančí zvěře. Nyní je dančí zvěř
stabilní součástí biotopu. Relativně nejlépe se ze změnami životního prostředí
vyrovnala zvěř srnčí, když její stavy lehce poklesly, ale nynější počty již nevykazují výkyvy, přičemž zdravotní stav díky
intenzivnímu přikrmování a předkládání medikovaných krmiv je velmi dobrý
a trofeje jsou na slušné úrovni.
Nejen mysliveckými starostmi však
žije myslivecké sdružení v Dolní Vsi. Za
zmínku stojí i akce společenské. Minulostí jsou již slavné Poslední leče při
honech na drobnou zvěř. Nyní je nejoblíbenější červencové posezení pro přáte-
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le přírody a myslivosti ze širokého okolí
na chatě Lindáč. Letos Vás dolnoveští
myslici očekávají v sobotu 2. 7. 2009,
v případě nepříznivého počasí 25. 7.
2009.
Tradice této akce navazuje na slavné plesy a zábavy, jež se konávaly
v zahradě u Žáků. Podobnou tradici má
i Silvestrovské posezení na chatě Lindáč, které pořádáme pro svoje manželky jako dík za trpělivost a pevné nervy,
které s námi mají.
V minulém období vynikali dolnoveští myslivci také jako závodní střelci na
asfaltové holuby. M. Papežík a V. Koudela byli členové reprezentačního družstva ČSR. M. Papežík navíc mistrem
sportu – na fotograﬁi čtvrtý zleva jako
člen reprezentace ČSR.
K dalším špičkovým střelcům patřili
J. Velikovský, V. Zbořil, A. Zapletal a J.
Koudela. Lovecká kynologie se stala celoživotní láskou pro O. Vaňharu, kterou
do dnešních dnů provozuje na okresní
úrovni. Nemohu nevzpomenout na nestora dolnoveské myslivosti pana J. Velikovského, který se zásadním způsobem
podílel a zasloužil o rozvoj dolnoveské
myslivosti ať jako předseda MS či předseda Honebního společenstva.
Myslivost však není jen problematika lovné zvěře, ale především péče
o přírodu a její zlepšování. Těžko si představit naši činnost bez výsadby stromků
a dřevin, osazování pasek a ošetřování
oplocenek v singulárním lese. Obhospodařování mysliveckého políčka je samozřejmostí.
Aktivita myslivců směřuje k tomu,
aby i ostatní lidé se v přírodě chovali
adekvátně a již tak strádající přírodu
ještě více neničili. Článek ze stráže myslivosti z roku 1928 je stále aktuální –

„Les není rejdištěm nezvedené
mládeže, třeba jakkoli uniformované
a nesmí se volný přístup do něho státi
pláštíkem ke krytí krádeží, různých ničení a pytláctví. Nelze zamlčeti, že značná
část obyvatelstva, hlavně větších měst,

nedovede se v lesích korektně chovati
a ušetřiti majetku v nich uloženého.“
Jsem pevně přesvědčen, že k zachování naší přírody přispějí nejen myslivci,
ale i celá fryštácká veřejnost.
MUDr. J. Janča

PODĚKOVÁNÍ
Jménem MS Ondřejovsko chci poděkovat všem sponzorům, kteří nemalou
měrou přispěli ke zdaru naší akce “Červen – měsíc myslivosti“ konané dne 27.
června 2009 na chatě Hubertka na Ondřejovsku.
Jde o Singulární společnost velkousedlých Fryšták a Horní Ves, singulární
společnost domkařů Fryšták (ﬁnanční příspěvky), ﬁrmu Simcar (zapůjčení terénního vozu a koní), ﬁrmu Patrick (prezentace motorových pil), p. J. Doležala
(ukázka nakládky a vykládky kulatin vozem Man), p. M. Kamenáře a p. R. Janušku (ukázka historických plechových miláčků – traktorů Zetor), Myslivecké
trubače z Holešova (zpříjemnění celého odpoledne), PhDr. Česlava Zapletala (poutavé vyprávění o historii
myslivosti), Spolek vojenské historie
(ukázka historických zbraní) a také
Město Fryšták (zapůjčení lavic).
Bez přispění Vás všech by se tato
akce nekonala a tak ještě jednou děkujeme.
Za MSO – Fryšták
předseda Vladislav Slaměna
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Celou atmosféru dokreslovala stará
ztroskotaná pirátská loď s kapitánem
Flintem, dokonce se děti podělily o zlatý
poklad – čokoládových mincí.
Na párty jsme také přivítali mladé
hasiče 9. okrsku se svými vedoucími,
kteří byli na táboře na Rusavě a přišli
nás navštívit. Zkrátka piráty se to jen
hemžilo.
Bohatá tombola a večerní muzika kapely „PĚŠÁCI“ patří už neodmyslitelně k
této akci „Vítání prázdnin“, takže zbývá
popřát všem stejně vydařené prázdniny
a dovolenou.
S.V.

PIRÁTSKÁ PÁRTY
Letošní prázdniny jsme přivítali
vskutku originálním způsobem. Už prostředí sportovního areálu napovídalo
návštěvníkům, že se ocitli na „Pirátské
párty“. Každé dítko dostalo pirátský šátek a splněním několika úkolů v podobě lezení po provazovém žebříku nebo
hledání pokladu aj., se staly malými
piráty.
Nepřehlédnutelná nafukovací pirátská loď jakoby připlula k břehům modravé zátoky a malým pirátům tak poskytla
ráj v podobě dovádění na skluzavce.

POZVÁNKA
na
výstavu obrazů

Ladislava
ŠESTÁKA
v obecním domě
v Lukovečku
28.–30. srpna 2009.
Zahájení výstavy
v pátek 28. srpna 2009
v 18.00 hodin
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Z diáře kronikářova

Bohatá žeň posledních týdnů a měsíců promítá se nejenom v záznamech
letopiseckých, ale především v krásných zážitcích, které si z různých akcí
odnášíme.
Vedle nezapomenutelného poeticko-hudebního podvečera v chrámu sv.
Mikuláše, stále ještě doznívají dojmy ze
srazů pětašedesátníků a sedmdesátníků – absolventů fryštácké základní školy (ve školní jídelně ročník 1944 spolu
s Mgr. S. Knedlovou nás poctil i pan
učitel Ludvík Holášek, náš bývalý skvělý
pedagog a divadelní herec, který v rámci
přípitku zpaměti zarecitoval tisícileté vyznání slavného čínského básníka Li – Po
o víně.
Koncem června jsme se setkali díky
myslivecké společnosti Ondřejovsko
– Fryšták u chaty Hubertka, abychom
v krásném prostředí vzdali hold práci
myslivců, singularistů a jedinečnému
bohatství naší krajiny, kterou musíme
chránit jako oko v hlavě. Vedle přátelské
pohody zaujala výstava loveckých trofejí,
ukázky práce s motorovou pilou, nakládáním kmenů těžkou technikou i ukázka
prvních traktorů z počátku JZD. Odpoledne zpříjemnilo také vystoupení holešovských muzikantů s loveckými fanfárami
a dalšími skladbami. Milým překvapením bylo neplánované vystoupení bojové
skupiny v maskáčích.
Také zdařilé posezení přátel lesa
a myslivosti na chatě Lindáč v sobotu
11. července spojené s poslechem hudby, tancem, vyhlášenými zvěřinovými
specialitami a velkou tombolou přilákalo
stovky ctitelů přírody a dobré nálady (dík
patří MS Fryšták II. - Dolní Ves).
Tradičního svatoanenského setkání mezi osadami Lukovské a Suché se
spolu s otcem Miroslavem Dibelkou

a kronikářem města PhDr. Česlavem
Zapletalem a šéfem fryštácké kultury
Mgr. Pavlem Nášelem zúčastnilo 120
lidí. Díky za organizaci zaslouží zejména
paní Božena Staňková s rodinou z Lukov-

ského a Zdeněk a Laďa Orsavovi ze Suchého, Marie Pálková a Martin Doležal.
K občerstvení a pěkné náladě přispěli
i další věřící a spoluobčané.
Č.Z.

Z dopisů čtenářů…

Vzpomínka na ThDr Rudolfa Jana Chudárka
ThDr Rudolf Jan Chudárek se narodil 10. dubna 1921 v Dolní Vsi manželům
Marii a Janu Chudárkovým. Tatínek brzy zemřel a maminka se rozhodla věnovat
veškeré prostředky na synova studia. Jako gymnazista nastoupil do salesiánského
ústavu ve Fryštáku. Velmi si oblíbil tehdejšího ředitele ústavu“staříčka „ Stuchlého.
Po skončení vysokoškolského studia byl dne 19. června 1949 v Oseku u Duchcova
vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Štěpánem Trochtou na kněze. Slavnostní
primice se konaly v chrámu páně svatého Mikuláše ve Fryštáku za účasti široké
veřejnosti. Průvod vyšel z rodného domu v Dolní Vsi a vedl špalírem spoluobčanů
až do kostela. V témže roce nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím skončení působil jako středoškolský profesor v Oseku u Duchcova. V roce 1955 vážně
onemocněl a vrátil se zpět do Fryštáku. Stal se „důvěrníkem“ staříčka Stuchlého
a později i jeho zpovědníkem. Byl u jeho lůžka i v poslední chvíli v domově v Lukově.
Krátce nato byl zatčen a odsouzen na 13,5 roku těžkého žaláře. Prošel několika
věznicemi, prožil si své, ale nikdy vůči lidem nezahořkl. I když se na něho během
věznění dvakrát vztahovala amnestie prezidenta republiky, domů se nevrátil. Pro
tehdejší představitele města Fryštáku byl jeho návrat nežádoucí. V té době umírá
jeho milovaná maminka, kterou nemohl doprovodit na poslední cestě. To těžce nesl
po celý zbytek svého života. Po 8,5 letech věznění byl ze zdravotních důvodů propuštěn. Domů se však vrátit nemohl. Ujali se ho bývalí spoluvězni – bratři Jurečkovi
– kněží z Lipníka nad Bečvou a město Lipník. Pracoval jako obráběč kovů v n.p. TOS
Lipník až do odchodu do důchodu. Měl moc rád lidi a oni měli rádi jeho. Odbor pro
věci církevní mu umožnil výpomoc v kostele v Lipníku a později na Svatém Hostýně
jako zpovědníkovi. Stal se zpovědníkem řádových sester v tehdejším domově pro
řádové sestry ve Štípě. Při každé příležitosti navštěvoval svoji rodinu v Dolní Vsi ve
Fryštáku. Na jaře roku 1993 se mu splnil jeho životní sen. Navštívil Ježíšův hrob,
Vatikán a další poutní místa, o kterých dlouhá léta snil. Se svými dojmy se však už
s rodinou nestihl podělit. Jeho nemocné srdce přemíru radosti nevydrželo. Zemřel
29. května 1993. Pochován je v kněžském hrobě ve Fryštáku. Po celou dobu jeho
pobytu v Lipníku nad Bečvou se o něho s velkou pečlivostí starala zdravotní sestra
Anička Valeriánová. Za její obětavost jí jménem celé rodiny upřímně děkujeme. Náš
dík patří také všem kněžím a spolubratřím z Lipníka nad Bečvou, Svatého Hostýna
a později i z Fryštáku.
Všem upřímné „Pán Bůh zaplať“. Vzpomínají pozůstalé rodiny.
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MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

Poslední důležité pokyny
před vystoupením dětí

Ředitelka MŠ Bc. Marcela Ševelová
a místostarosta Radomír Dupal při úvodním projevu

Mateřská škola oslavila 30 let
Tak kdepak jsem
na těch fotkách já?

Vystoupení dětí se všem moc líbilo

K poslechu a zábavě
hraje oblíbená cimbálovka Réva
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Malí i velcí diváci se už nemohou dočkat
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ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

Na konec školního roku zavítala do Fryštáku
Ing. Eva Bartoňová, 1. náměstkyně ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy

Konec školního roku

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Vyzýváme děti, vedoucí příměstských i dalších táborů, rodiče a další dospělé kamarády, kteří pro děti chystají na léto
zajímavý a pestrý zábavný program, k účasti na netradičním prázdninovém projektu pod názvem

Pohádkový ekozvěřinec z vytříděného odpadu
Stačí vyrobit pohádkové ekozvíře z jakéhokoliv odpadu, který se dá recyklovat.
Čím více pohádkových zvířátek se v našem ekozvěřinci sejde, tím lépe! Mohou být zhotoveny z petek a jiného plastu,
papíru, skla, plechovek, nápojových kartonů a dalších materiálů, které se dají recyklovat. Na velikosti zvířat nezáleží.
Všechna vámi zhotovená ekozvířata z vytříděného odpadu představíme v expozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC v pátek
28. srpna 2009 v areálu Zoo Lešná, kde se rozloučíme s prázdninami. Kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude mít v tento den
vstup do zoologické zahrady zdarma. A navíc jeho exponát bude představen ve velmi netradičně pojaté pohádkové expozici.
Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů. Jejich autory odměníme cenami a dárečky akciové společnosti
EKO-KOM, a.s.
Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit dvěma způsoby:
1. Přijít osobně v pátek 28. srpna 2009 do Zoo Lešná, kde po celý den bude probíhat zábavný program Posledního prázdninového dne s Pohádkovým ekozvěřincem. Děti, které přinesou ekozvíře na výstavu, budou míst vstupné zdarma.
2. Pohádková zvířata posílejte do 20. srpna 2009 na adresu:
ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, 760 01 Zlín, tel. 737 521 057, e-mail: hoskova@enviprojekt.cz
Do balíku přiložte také údaje o autorech exponátu včetně věku a kontaktní adresy, na kterou pošleme volné vstupenky
do zoo na zábavný program dne 28.srpna 2009.
A nezapomeňte Vaše zvířátko pojmenovat!
Za organizační tým soutěže, kterou pořádáme v rámci letošní infokampaně na podporu třídění odpadu společně s Krajským úřadem Zlínského kraje a akciovou společností EKO-KOM, a.s.
Ing. Markéta Hošková, manažerka infokampaně, ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, 760 01 Zlín, tel. 737 521 057
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Jestliže na svatého Vavřince prší, bude hodně myší
Byl tu pátek 26. června a děti, které navštěvují náboženství, čekala akce
pod názvem „Den na DISu“. Sraz všech
jedenapadesáti přihlášených dětí byl
u školy v 7.30 hodin, kde už je čekali
námořní důstojníci. Zkontrolovali celkový stav posádky a přesunuli se s nimi
na ostrov Fardis, kde je očekával na
kapitánském můstku lodi Santa Maxmíra kapitán lodi (Otec Max), kormidelník
(Otec Mirek) a další členové posádky.
Kapitán lodi všechny přivítal a poděkoval jim za projevenou důvěru, že si
vybrali ke společné plavbě právě jeho
loď. Všichni nato obdrželi lodní lístky
a vstoupili do hnědé kajuty. Zde dostali
lákavou nabídku, stát se námořníky této
obrovské lodi. Bylo však zapotřebí projít
celodenní zkouškou. Takový námořník
přece musí mít především velkou víru,
protože bude překonávat na rozbouřeném moři řadu nebezpečných situací,
jeho paže musí být zdatné, hlava bystrá a ruce šikovné. Svou víru mohly děti
projevit při následující mši svaté v lodní
kapli, na oltář při ní přinesli papírovou
loďku po okraj naplněnou lístečky, na
nichž každý odevzdal nejvyššímu Admirálovi své bolesti a obavy. Pak už byli
všichni nováčci rozděleni do posádek
deseti člunů a pod vedením zkušených
důstojníků zahájili výcvik na ostrově
Fardis. Podle plánku je čekalo velké
množství různých úkolů, měli zhotovit

Jak u ostrova
Fardis
kotvila loď
Santa Maxmíra

záchranné lano, vyluštit šifrované zprávy, ulovit udicí mořské dravce, správně
zakotvit člun či překonat dravou říčku
na pontonovém mostě….Všechny čluny
zdárně splnily své poslání a tak každý
plavčík mohl s úderem fryštáckých zvonů v pravé poledne pospíšit do lodní

jídelny, kde zakoupil za 5000 liber chutné ovocné knedlíky od Jiřinky a ještě si
mohl vyměnit v lodním baru zmrzlinový
šek za studenou lahůdku. Pak ti nejšikovnější v lodních dílnách zhotovovali
námořnické oblečení a drobné šperky.
Další proháněli míč na ostrovním hřišti
až do chvíle, kdy je svolal lodní zvonec
opět pod kapitánský můstek. Kapitán
Max vyhodnotil celodenní zkoušku plavčíků, odměnil důstojníky člunů a mořskou vodou pasoval úspěšné posádky
na námořníky. Dle úspěšnosti zkoušek
obdržel každý odpovídající ﬁnanční
odměnu (pohybovala se v rozmezí 2 –
3000 liber), která byla určena na nákup
sladkého balíčku.
A pak už mohla vypuknout pravá námořnická diskotéka, naplněná pohodou
a radostí ze splněného cíle. Netekl zde
proudem rum, ale originál kofola, která
povzbudila mnohé k divokému tanečnímu rejdění. A tak nezbývá než poděkovat Pánu za pěkně prožitý den, krásné
počasí a plavbu bez ztroskotání. V 17
hodin odjížděly z DISu poslední děti
a naše plavba na lodi Maxmíra skončila. Poděkování patří statečným důstojníkům Peťovi, Lidušce, Terezce, Jendovi, Pavlům O.H.K., Lucce, Evičkám K.N.,
Filipovi, Frantovi a také Víťovi K., Milce
O., Markétce H., Otcům Maxovi a Mirkovi, Trubkovi a katechetkám.
organizátoři akce

Co bylo

Co bude

Událostí měsíce června, kromě
ukončení školního roku, byl DISfest.
V pořadí již šestý. Na pódiu se vystřídalo 8 kapel: St. Medicimbal, Hugo Mikl,
Mirečkovi sekerášé, The Partizan, Apoaché, NoizzToy, Happy to meet a Tři tuny.
Vlastně jich bylo devět. Třítuňáci se
rychle převtělili do Revivalu, který roztančený festival ukončil. Ještě v polovině bylo divadlo Olivy versus K.O.P.R.
Pěknou recenzi si můžete přečíst
u nás na webových stránkách. Co
k tomu dodat? Rád bych se zastavil u
skupiny 1+1+1 tuny. Co o sobě napsali:
Ironicko-postmoderní stejně jako šosácko-sentimentální sebranka uznávající
půvab vzájemných třenic na téma kdojsme - odkud - přicházíme - kam - jdeme
a hojně si jich užívající, v jejíž tvorbě lze
spatřit překvapení z vlastní strnulosti a

9. – 16. 7. 2009
Šlapeto
Co všechno jde objet za týden na
kole?? To musíte zjistit až sami na místě!!!
Vede: Petr a Jana

strnulost z tohoto překvapení. „Naše
muzika vyvěrá z našich křečí, z toho, co
do nás vdechl čas. Charakteristiku naší
hudby necháváme na posluchači a jeho
intuici,“ prohlásil Honza Krčma v roce
2006, kdy vyhráli šestnáctý ročník Setkání kytaristů. Pokud jste je nikdy neviděli naživo, stojí za tu námahu přijít. To
nadšení a radost z pohybového projevu
nejen Jeníka – se prostě musí vidět!!!

14. – 16. 8. 2009 Prázdninový pobyt
na hvězdárně v Ondřejově
Chcete se kochat krásami hvězdné
oblohy téměř na dosah ruky?
Počet účastníků: 10
Vede: Luďa Řežba
16. – 22. 8. 2009
Středověk
Tradiční středověký tábor s mnoha
činnostmi a radovánkami starodávných
časů.
Věk účastníků: min. 15 let a max.
25 let
Vede: Hanka, Petr a Anita

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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vedle kostela a přesunout jej dovnitř,
ukázalo se, že v dnešním uspěchaném
světě konzumním zábavy, může být
i takový pořad příjemným osvěžením
a může být přijat s nevšední vlídností
a pochopením. Věřme, že tento drobný
kamínek nezůstane zapomenut a tvůrci
najdou odvahu k dalším setkání. Tentokrát třeba s barokní poezií a hudbou.
Vždyť město Fryšták má pro tento typ
pořadů nejen tradici, ale i důstojné prostředí a vyspělé publikum.
-FOFR-

Kronika oratoře (5)
Nejjistějším však dozorem je vštípiti hochům samým smysl pro pořádek
a šetrnost ke všem věcem oratoře.
K tomu mají také sloužiti besídky
a večerní slůvka po modlitbách.
Tak nadešla neděle 1. března. Hochů dostavilo se tolik a zvláště těch
větších, že dosavadní místnost nestačila a proto musela býti otevřena vedlejší menší místnost, které
se od začátku roku neužívalo a která později měla sloužit jako čítárna
a místnost pro různé schůzky. Byla
tedy určena jak pro besídku, tak pro
zábavu první skupině hochů, totiž větších. Opatřila se pokud možno vším
potřebným, aby hoši tam nalezli potřebnou zábavu pro tělo i pro duši.
Po stěnách se rozvěsily svaté obrazy
a na zvláštní stůl připravené dobré
knihy. Nejvíce však poutala všechny
hra ping-pong, zřízena také v této
místnosti. Večer se již hrála na třech
stolech.
O půl druhé šlo se společně na křížovou cestu do farního kostela a po sv.
požehnání byla uspořádána besídka,
které se zúčastnilo v první skupině větších 33, v druhé skup. (menších) 48.
Katechisté mluvili o jsoucnosti boží
a čistotě srdce, na níž spočívá celá
zdravá oratoř.
Ve 4 hod bylo v divadle malé představení, které uspořádali oratoriáni
sami. Byly předvedené dva veselé
výstupy: Jak voda Honzíkovi sluch
navrátila – sehráli ji: Svinka, Doležal
Stanislav, Metela Bedřich a Kašpárek
učí zdvořilosti – sehráli: Svinka. Doležal St., Metela Bed., Buchta a Chudárek. Pak předvedl své kejklířské kousky chovanec ústavu Jan Surý.
Po divadle protáhla se zábava
v místnostech oratoře až do 7. hod.,
kdy jsme se pomodlili večerní modlitby. Nato menší odebrali se domů.
Větší odříkali rovněž v 7 hod. večerní
modlitby, dnes poprvé samostatně se
spolubratrem Chalupou a pokračovali
zábavou až do 9. hod.
Dnes bylo potěšující, že ponejprv
v nové oratoři shromáždil se tak velký
počet větších, zvláště učňů, kteří se
zdrželi u nás celé odpoledne a mnozí
se zdrželi až do 9 hod večer. Touto nedělí počet zapsaných stoupl na 81.
Vroucí díky Bohu a blahoslavenému Donu Boskovi za jeho požehnání,
kterým nás provází. Jedině on může
všechnu tu mládež zachrániti a spraviti.

JAK SVĚTLO O KŘIŠŤÁL,
MOJE DUŠE O TVOU ZAZVONÍ
Kulturní tradice města Fryšták jsou
bohaté nejen na významné rodáky, ale
i na drobnou a mnohaletou činnost současníků. V dnešním uspěchaném světě, tak vznikají drobné perličky pořadů,
které nutí, nás spěchající, alespoň na
malou chvíli zastavit a opustit zdánlivé
bezpečí maringotky našeho moderního
života.
Takovou zastávkou byl i hudebně
poetický podvečer nazvaný Jak světlo o
křišťál, moje duše o Tvou zazvoní dne
11. června 2009 v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. Pásmo veršů básníků
křesťanské poezie Václava Renče, Jana
Zahradníčka, Jiřího Víchy, Jana Skácela
a vítovského rodáka P. Theodora Zamykala, doplněné klasickou a jazzovou
hudbou, připravila Společnost Václava
Renče při Městské knihovně ve Fryštáku, pod záštitou starosty Města Fryšták,
Mgr. Lubomíra Doležela. Pásmo dramaturgicky připravil PhDr. Česlav Zapletal,
hudební stránku večera připravil spolu s žáky a učiteli Základní umělecké
školy Morava a Zlínskými jazzovými
smyčci pan Ladislav Dolina. Podvečer
připomněl verše básníků, jejichž životní
osudy a touhy po naplnění vzájemné lidskosti, křesťanských hodnot a svobody,
byly ve střetu s dobou utlačovány a zůstaly ne zcela naplněny.
I když počasí na poslední chvíli zmařilo záměr pořadatelů uspořádat toto
setkání pod otevřeným nebem v zátiší

OMLUVA
V minulém čísle Fryštáckých listů
vyšla pozvánka na akci WBC Bikerally
v Trnavě u Zlína, která proběhla v sobotu 25. července 2009.
Bohužel došlo k nedopatření a součástí pozvánky byly i dvě fotograﬁe,
které nekorespondovaly se zmíněným
textem.
V této souvislosti se redakce FL
omlouvá Speedbike Teamu Fryšták.
K záměně nedošlo záměrně, ale spíše se jednalo o nedorozumění a chápeme výhradu týmu, že „obrázek sprejerů
je silně zavádějící a poškozuje i celý seriál závodů WBC“.
Vzhledem k tomu, že závody v Trnavě
už proběhly – dovolujeme si tedy v souvislosti s omluvou tentokrát otisknout
správnou fotograﬁi, kterou nám zaslali
členové Speedbike teamu Fryšták.
Ještě jednou se omlouváme, děkujeme za pochopení a přejeme všem
závodníkům i realizačnímu týmu hodně
úspěchů v letošní závodní sezóně.
-red-

Celý tým SBT FRYŠTÁK žádá po redakci FL, zejména po panu Pavlu Nášelovi otištění omluvy. P. Nášel i přes
telefonní ujištění, že otiskne naši fotograﬁi, umístil k naší pozvánce 2 zcela
jiné fotograﬁe, které nemají s naším
týmem nic společného. Navíc obrázek
sprejerů je silně zavádějící a poškozuje
i celý seriál závodů WBC. Znovu žádáme
o otištění správné fotograﬁe.
Děkujeme za pochopení.
SBT Fryšták.
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Turnaj mladých stolních tenistů ve Fryštáku
vyhrála Alena Hoždorová

10 let Malého světa ve
Fryštáku
Jedná se o jubilejní X. ročník kulturního festivalu Malý svět, který proběhne ve dnech 28. – 29. srpna 2009 ve
Fryštáku. Cílem festivalu je seznámit
veřejnost všech generací s místní amatérskou hudební a ochotnickou divadelní tvorbou a podpořit tak nekomerční
kulturní dění v rámci Zlínska a přilehlých regionů. Naším záměrem je zpřístupnit festival co nejširší veřejnosti v
příjemném prostředí místního kraje se
snahou udržet nízké vstupné. Program
je vhodný pro děti, mládež i dospělé. Ze
zkušenosti z minulých let však víme, že
největší zastoupení má věková skupina
mezi dvaceti a třiceti lety. K tradici festivalu patří také široký doprovodný program: výstava fotograﬁí, bazar, malování na tělo, ohňová show a další. Protože
se jedná o ročník jubilejní, kdy slavíme
deset let námi založené tradice, rádi
bychom pozvali mj. několik profesionálních uměleckých souborů okrajových
žánrů, jejichž přítomnost by připoutala
zájem širší veřejnosti. Zároveň bychom
umožnili setkání zdejších amatérských
souborů se soubory profesionálními a
podpořili tak rozvoj místní amatérské
umělecké tvorby. Rádi bychom se zasadili o udržení tradice, kterou jsme od
roku 2000 vytvořili.

TJ Fryšták uspořádala na závěr sezony 2008/2009 turnaj mládeže ve
stolním tenise. Červnového podniku,
který se hrál pod záštitou městského
úřadu ve Fryštáku se zúčastnilo dvanáct stolních tenistů.
Prvenství vybojovala Alena Hoždorová, druhý skončil Václav Kučera a
bronzovou pozici získal Petr Hotař. V
turnajovém systému hraném každý s
každým se na čtvrté příčce umístil Václav Košák, páté místo bral Vojtěch Hunák, Jan Karásek skončil šestý, Vlastimil Lhotský sedmý, Jan Šabršula osmý,
Dominik Němec devátý, Ondřej Zelinka
desátý, Vojtěch Košák jedenáctý a Robert Baška dvanáctý. O vyrovnanosti
turnaje svědčí skutečnost, že o umístění na příčkách na třetím až pátém místě
a také na pozicích mezi sedmým až devátým místem musely rozhodovat výhry
ve vzájemných zápasech.
„Alena Hoždorová potvrdila roli největší turnajové favoritky. Vynikala přesnými údery a nechybělo jí ani potřebné

sebevědomí. Druhý Václav Kučera patřil
k nejmladším účastníkům turnaje, přesto zejména díky přesné hře s přehledem uhájil zisk druhé příčky. Třetí Petr
Hotař se mohl spolehnout na razantní
forhend, ovšem v několika utkáních mu
bylo hodně nakloněno štěstí. Čtvrtý
Václav Košák předváděl pohledný herní
styl a pátý Vojtěch Hunák sázel na jistotu z forhendu i bekhendu,“ hodnotí nejlepší účastníky turnaje trenér mladých
stolních tenistů Lubomír Hotař.
Pořadí v turnaji:
1. Alena Hoždorová 11 výher/0 porážek, 2. Václav Kučera 10/1, 3. Petr
Hotař 7/4, 4. Václav Košák 7/4, 5. Vojtěch Hunák 7/4, 6. Jan Karásek 6/5, 7.
Vlastimil Lhotský 4/7, 8. Jan Šabršula
4/7, 9. Dominik Němec 4/7, 10. Ondřej
Zelinka 3/8, 11. Vojtěch Košák 2/9, 12.
Robert Baška 1/10.
Lubomír Hotař

Kulturní akce Fryšták
2. pololetí 2009
14. 9. Táborák, 17:00 (dvůr Dis Fryšták)
20. 9. Staříčkova pouť – celodenní akce
12. 10. Beseda o medu a jeho využívání
– 17:00, Penzion Fryšták
18. 10. Fryštácký dogtrekking,
(16. – 18. 10.)
30. 10. Divadlo Karlín – Růže z Argentiny
– 19:00 sál ZDV
16. 11. Beseda o Brazílii
– 17:00 – Penzion Fryšták
29. 11. Adventní koncert
ZUŠ Morava – 15:30
12. 12. Vánoční jarmark v Fryštáku
19. 12 Koncert Adventus – 19:00
25. 12. Živý Betlém 2009 – 14:00
28. 12. Předsilvestrovská zábava
– 16.00 – Penzion Fryšták
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Místostarosta Fryštáku pan Radomír Dupal touto cestou děkuje všem organizátorům Turnaje mladých stolních tenistů za uskutečnění této soutěže, zastupitelstvu a radě města za ﬁnanční podporu.
Velký dík patří zejména panu Lubomíru Hotařovi za jeho vedení mladých stolních tenistů a posil z fryštáckého Hrádku.
Celému oddílu přejeme hodně úspěchů a zdaru v jejich další činnosti.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2009

Fryštáčtí motokáristé
bodují
Sezóna 2009 pro nás motokáristy již
tradičně začala soustředěním ve slovenských Trebaticích. Jelikož se pořadatelé
rozhodli pro zvýšení bezpečnosti na tratích, museli jsme podstoupit povinnou
technickou přejímku, při které nám komisaři důkladně stroje prohlédli. Nově musí
být motokáry vybaveny zadním plastovým
nárazníkem, která chrání zadní kola. Dříve se často stávalo, že jezdec, který najel
na zadní kola svého soupeře před sebou,
byl katapultován do vzduchu a jen zřídka
se tyto nehody obešly bez asistence záchranky.
Pro letošní sezónu se jeden z našich
jezdců, Ondřej Januška, rozhodl pro účast
ve dvou seriálech. Jak v Moravském poháru, kde startuje v nejprestižnější třídě FC
junior, tak i v konkurenčním Hobby cupu.

PODĚKOVÁNÍ
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hrádek Fryšták oslavil letos 20.
narozeniny. V roce 1989 jsme začínali v Malenovicích a po 5 letech jsme se přestěhovali do Jadrníčkovy vily Růženky ve Fryštáku. Prošli jsme rekonstrukcí, přístavbou i stavbou a letos jsme slavili 20 let fungování za plného provozu, tj. 24
hodin denně.
Oslavy jsme začali v květnu v Městském divadle Zlín výstavou prací našich
uživatel, fotodokumentací 20leté historie a poděkováním Mgr. Zdeňce Vlčkové
za dvacetiletou práci ředitelky, 23. 6. byl den otevřených dveří, kdy nás navštívilo
asi 200 lidí a 24. 6. 2009 vyvrcholily naše oslavy každoroční zahradní slavností
Svátku hudby.
Chtěli bychom prostřednictvím Fryštáckých listů poděkovat našim sponzorům,
kteří zajišťovali občerstvení. Letos to byly ﬁrmy BIKOS Olomouc, BONNO České
Budějovice, AG FOODS pan Bačík z Hroznové Lhoty a WASTEX Zlín.
Bez nároku na honorář poskytli svá vystoupení, zajistili skvělou zábavu a podívanou Zelenáčova šopa se skupinou Podjezd, otrokovická skupina historického šermu BERENDAL, břišní tanečnice SALMA ORIENT, AEROBIK Moniky Váňové
a jejích děvčat.
Všem přítomným zahráli divadlo naši uživatelé a závěrem jsme poseděli u ohně
se špekáčky. Příjemné odpoledne narušil až déšť, který nás vyhnal ze zahrady.
Radní Krajského úřadu Zlín Mgr. Taťána Nersesjan představila i novou ředitelku, která k nám na Hrádek nastoupila 1. 7. 2009, Mgr. Michaelu Pavlůskovou. Poděkování patří i všem zaměstnancům Hrádku, kteří věnovali hodně svého volného
času na přípravu všech akcí pod vedením zástupkyně ředitelky Marie Stanevové.
Alena Sedláčková, sociální pracovnice

Zbyněk Sedlář a Pavel Bátrla startují
v závodech pořádaných moravským motokárovým klubem a to ve třídě ČZ. Rozdíl
mezi třídami FC a ČZ je pouze v konstrukci motoru, kdy třída FC využívá speciální
vodou chlazené motory s šestistupňovou
převodovkou a motokáry jezdící ve třídě
ČZ pohání motokrosové vzduchem chlazené motory upravené pro motokárové
účely.
Ondřej Januška se v seriálu HobbyCup
umístil 2x na 1. místě (Brück an der Leitha, Písek) a jednou na třetím místě (Vysoké Mýto). V seriálu Moravského poháru
se umístil 2x na pátém a jednou na šestém místě. Zbyněk Sedlář se ve své třídě
umístil 2x na třetím místě a Pavel Bátrla
dvakrát na čtvrtém místě.
V letošní sezóně nás čekají ještě závody: Brück 1.-2. 8. 2009, Sosnová 8.-9. 8.
2009, Vysoké Mýto 5.-6. 9. 2009, Písek
29.-30. 8. 2009, Dunajská Streda 26.-27.
9. 2009.
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Zastupitelstvo schválilo rozdělení částky přesahující dvacet jeden milion korun
na odstranění následků povodňových škod
majetku obecním, kde byla poškozena
místní infrastruktura, činí 52 milionů Kč
(konkrétně: obec Lešná 19,9 miliónů
Kč, město Valašské Meziříčí 13 miliónů
Kč, město Zubří 8,1 miliónů Kč, obec
Zašová 7,3 miliónů Kč, město Bojkovice
3,6 mil a obec Boršice u Blatnice 0,1
mil Kč).
Kromě dotací pro povodněmi postižené obce přímo ve Zlínském kraji zastupitelstvo schválilo rozdělení jednoho
milionu korun třem nejvíce postiženým
krajům (dar ve výši 500 tisíc korun pro
kraj Moravskoslezský a dále dvakrát
250 tisíc korun: pro kraj Olomoucký
a Jihočeský.)
ZLÍN – Mimořádné zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje svolal hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák, aby
mohly být schváleny účelové neinvestiční dotace v celkové výši 21, 5 milionu
korun pro lokality zasažené červnovými
povodněmi.
Částka 11,5 milionů korun bude
vyčleněna přímo z rozpočtu Zlínského
kraje, dalších 10 milionů korun pak pro
Zlínský kraj uvolnilo Ministerstvo ﬁnancí České republiky z Rezerv na řešení
krizových situací, jejich předcházení
a odstraňování jejich následků.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje bude z této celkové
ﬁnanční sumy 13,5 milionů korun rozděleno mezi obce Zlínského kraje Lešná,
Valašské Meziříčí, Zubří, Zašová, Bojkovice a Boršice u Blatnice, a to poměrně
podle rozsahu vzniklých škod, 4 miliony
korun dostane příspěvková organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje na odstranění škod vzniklých na komunikacích v majetku Zlínského kraje a další
tři miliony korun schválilo ZZK pro tuto
organizaci k navýšení jejích provozních
prostředků.
Návrh na rozdělení ﬁnančních prostředků ZK pro obce Lešná, Valašské
Meziříčí, Zubří, Zašová a Bojkovice byl
částečně zpracován podle počtů zaplavených domů a škod na majetku obce.
Zastupitelstvo schválilo přidělit jednotlivým obcím účelové neinvestiční
dotace na odstranění následků povodňových škod v následujícím členění:
- městu Valašské Meziříčí – dotace ve
výši 4.620.000 Kč, - městu Zubří - dotace ve výši 1.500.000 Kč, - obci Zašová - dotace ve výši 2.200.000 Kč, obci Lešná - dotace ve výši 4.600.000
Kč, - městu Bojkovice - dotace ve výši
550.000 Kč, - obci Boršice u Blatnice dotace ve výši 30.000 Kč.
Ve dnech 24. června - 2. července
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2009 zasáhl území Zlínského kraje přívalový déšť a bleskové záplavy. V jejich
důsledku došlo ke škodám na majetku
kraje ve výši 40,5 milionů Kč (zejména zničené mosty a silnice). Škody na

Další informace:
Helena Mráčková, tiskové oddělení,
Kancelář hejtmana Zlínského kraje 577
043 191, 731 555 179.

PODĚKOVÁNÍ
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ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
na školní rok 2009/10
Ve dnech 1. – 11. září 2009 se
koná zápis do ZUŠ Morava, pracoviště
ZŠ Fryšták, do hudebního a výtvarného
oboru.
Škola nabízí, kromě výuky základních technik výtvarného vyjádření, výuku hry na klavír, klávesy, akordeon,
housle, zobcovou ﬂétnu, příčnou ﬂétnu,
trubku, pozoun, tenor, baryton apod.
Bližší informace Vám v těchto dnech podají učitelé ZUŠ Morava v odpoledních
hodinách, učebna č. 204 a č. 205 ZŠ,
od 12 do 15 hod. V úterý 1. září dopoledne od 9 do 11 hod.
V případě zájmu lze také použít
e-mail: frystak-zusmorava@seznam.cz
nebo telefon do kanceláře školy ve Zlíně: 577 018 897
Vedoucí pracoviště ve Fryštáku – Jaroslava Tesková, mobil: 725 634 484

SOUKROMÁ VÝUKA
anglického
a francouzského jazyka
V LUKOVĚ
Bc. EVA MALÍŠKOVÁ
nabízí
ve školním roce 2009/2010:
VÝUKU AJ
– úroveň od začátečníků po pokročilé
VÝUKU FJ
– začátečníci
individuální nebo skupinovou výuku
2 x 2 hodiny týdně
nebo 1 x 2 hodiny týdně
(podle domluvy),
v dopoledních i odpoledních hodinách
VÝUKU VE FIRMÁCH
PŘEKLADY Z AJ, FJ
(bak. nebo diplomové práce)
SKUPINKY – MAX. 10 STUDENTŮ

Kontakt:
739 677 389, 577 911 973

VALAŠSKÝ DŘEVOPRŮMYSL,
výrobní družstvo Fryšták,

pronajme výrobní,
případně skladovací prostory o výměře 90 m2.
Informace na tel. 577 911 217 nebo 603 816 911.
e-mail: nabytek-valasi@volny.cz
Česká ﬁrma hledá lidi
s organizačními a komunikativními schopnostmi
pro region Zlín, Fryšták a Holešov.
NABÍZÍME ZÁZEMÍ FIRMY A PROFESIONÁLNÍ RŮST.
Informace k osobnímu pohovoru
na tel. 777 709 721
19
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NABÍZÍME VÁM

PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI!
KONEC
STAROSTÍ,
VYŘÍDÍTE
OBCI.
Konec
starostí, VŠE
vše vyřídíte
ve VE
VašíVAŠÍ
obci.
projekty • stavební povolení • materiál • práci
veškeré ostatní dokumenty

Firma RPM – STAV vyřídí všechny náležitosti za Vás!
Informace budeme podávat ve Vaší obci na konci srpna, ve společenské místnosti
bývalehoobchodu. Přesný den a čas zjistíte z místního rozhlasu.

POZOR AKCE – NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ!
Přiveďte
Přiveďte svého
svého souseda
souseda aa zaplatíte
zaplatíte jen
jen 50
50 %
% ceny
ceny
Ceny již od 850 Kč/m • splátky až na 2 roky
Info.: Roman Mahďák, Vítová č.p. 412 • Tel.: 739 615 466, 774 319 222 • www.rpmstav.cz

VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?
Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!
Další informace získáte na internetových stránkách

http://www.vymentesiridicak.cz
Co musím mít s sebou?
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

Kolik mì to bude stát?
povinná výmìna øidièského prùkazu
je osvobozena od správního poplatku

http://www.mdcr.cz

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?
na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì
správního poplatku 500 Kè)

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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