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...je nutno se rozhodnout, zda „jen“ chceme vylepšit stávající park,
nebo zda máme opravdový zájem o realizaci skutečného náměstí
ve smyslu architektonickém a urbanistickém...
Podrobnûj‰í informace a legendu ke studii naleznete na v˘vûskách (viz text dále).
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VáÏení obãané!
V minulém ãísle Fry‰táck˘ch listÛ
jsem Vás pozval k veﬁejnému projednání studie – návrhu stavebních úprav námûstí na‰eho mûsta. V objektu místního kina tedy probûhla první oficiální
prezentace tohoto dlouhodobého investiãního zámûru zastupitelstva. Pﬁítomní
obãané byli seznámeni jak s v˘chozí situací (stávajícími parametry) námûstí,
tak i s v˘hledovû cílov˘m stavem (jeho
moÏnou novou podobou).
pokraãování na str. 6
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 4/2007/V ze dne 18. dubna 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 18. 4. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF k 18. 4. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 3/2007.
• ZMF schvaluje rozpoãtov˘ v˘hled mûsta Fry‰táku (s deficitním - schodkov˘m
hospodaﬁením) na období let 2008 –
2010 – viz pﬁíloha ã. 1 tohoto zápisu.
• ZMF v souladu s ustanovením § 60
zákona ã. 137/2006 Sb. ROZHODLO
o vylouãení z dal‰í úãasti v zadávacím ﬁízení V¤ na dodavatele IA Rekonstrukce
pﬁístavby Z·F a krãku uchazeãe CA-STAV
spol. s r. o., se sídl. Zále‰ná IX/3034,
760 01 Zlín, Iâ 25551094.
• ZMF na základû doporuãení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona ã. 137/2006 Sb. ROZHODLO o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – ekonomické v˘hodnosti nabídky zadané ve zjednodu‰eném podlimitním ﬁízení na veﬁejnou zakázku na stavební práce Základní ‰kola Fr y‰tákRekonstrukce budovy pﬁístavby a krãku
takto: Poﬁadí ã. 1- RAPOS, spol. s r. o.,
Nerudova 325, 769 01 Hole‰ov, Iâ:
25504487. Poﬁadí ã. 2 - STAVOSVIT, a.
s., Vr‰ava 2538, 760 01 Zlín, Iâ:
25342410. Poﬁadí ã. 3 - STAVPROGRES
UB, s. r. o., Na Chmelnici 2323, 688 01
Uhersk˘ Brod, Iâ: 25584235. Poﬁadí ã.
4 - IMOS group s. r. o., Teãovice 353,
763 02 Zlín, Iâ :42340250.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou RAPOS, spol. s r. o.,
Nerudova 325, 769 01 Hole‰ov, Iâ
25504487, za úãelem realizace IA MF
Rekonstrukce pﬁístavby Z·F a krãku
a povûﬁuje starostu mûsta Mgr. L. DoleÏela podpisem smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûst. poz. p. ã. 383/1, k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
o v˘m. cca do 100 m2 (pás o ‰íﬁce 2 m),
Ïadateli manÏelÛm BûÈákov˘m, Zlín,
a uzavﬁít s nimi následnû kupní smlouvu. ZMF schvaluje v pﬁípadû prodeje tohoto pozemku stanovení ceny.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûst. poz. p. ã. 701 a 704/2,
v k. ú. Fry‰ták,obec Fry‰ták, ÏadatelÛm
manÏelÛm âechov˘m, Fry‰ták, za cenu
ne niÏ‰í neÏ je cena stanovená znaleck˘m posudkem s podmínkou úhrady nákladÛ spojen˘ch s vyhotovením geometrického zamûﬁení a uzavﬁít s nimi pﬁíslu‰nou kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûst. poz. p. ã. 701 a 704/2,
v k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli
2

firmû WALACHIA s. r. o., Na Kontoﬁe
163, 763 16 Fry‰ták, zastoupené Ing.
Pavlem HrÛzou, za cenu stanovenou
znaleck˘m posudkem s podmínkou
úhrady nákladÛ spojen˘ch s vyhotovením geometrického zamûﬁení a uzavﬁít s
nimi pﬁíslu‰nou kupní smlouvu .
• ZMF neschvaluje koupi pozemku p. ã.
240 k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 275 m2, od pÛvodních vlastníkÛ.
ZMF souhlasí s pﬁípadn˘m bezplatn˘m
pﬁevodem pozemku p. ã. 240 k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 275 m2,
od pÛvodních vlastníkÛ.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 3/2007/5/11 schvaluje prodej mûstského pozemku p. ã. 432, k. ú. Dolní
Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 113 m2,
Ïadatelce pí Gajdo‰íkové, Fry‰ták.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
na prodej mûst. poz. p. ã. 432, k. ú.
Dolní Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 113
m2, mezi MF a pí Gajdo‰íkovou, Fry‰ták,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF ru‰í své usnesení ã. Z 3/2007
/V/10b) ze dne 21. bﬁezna 2007.
• ZMF neschvaluje úãast MF v draÏbû
o pozemek p. ã. 151/2 k. ú. Vítová,
obec Fry‰ták, trval˘ travnat˘ porost.
• ZMF neschvaluje zmûnu ÚP mûsta
Fry‰ták v ãásti Vítová u pozemku p. ã.
404/2, k. ú. Vítová, poÏadovanou Ïadatelkou pí Metelovou, Lukov za úãelem
zmûny kultury pozemku na stavební
parcelu, a to z dÛvodu chybûjící infrastruktur y a polohy pozemku mimo
uzavﬁenou zastavûnou ãást.
• ZMF ukládá starostovi vyzvat p. J.
Matûjíãka, aby na pﬁí‰tí zasedání ZMF
dodal fotografie (popﬁ. jin˘ obrazov˘ materiál) novinového stánku.
• ZMF schvaluje pﬁedloÏen˘ návrh stavebních úprav námûstí Fry‰ták (studie)
a povûﬁuje starostu zaji‰tûním veﬁejného projednání tohoto návrhu s obãany.
• ZMF bere na vûdomí zprávy pﬁeds. FV.
• ZMF bere na vûdomí zprávy pﬁeds. KV.
• ZMF bere na vûdomí informace k IA
NF na období 2007 – 2010.
• ZMF ukládá vedoucímu OSMM zadat
vypracování studie zástavby v lokalitách: Ke Skalce 2 vãetnû návaznosti na
lokalitu Pod Pﬁehradou, Za Hﬁbitovem,
Kvapilova 2, a to v termínu do 31. 5.
2007. ZMF k jednání s obãany – majiteli pozemkÛ dotãen˘ch lokalit - povûﬁuje
za MF pracovní komisi ve sloÏení R.
Dupal, místostarosta, Ing. M. Kasala,
ved. OSMM, a Ing. J. Ko‰ák, pﬁedseda
stavební komise.
• ZMF ukládá vedoucímu OSMM zajistit
v termínu do 30. ãervna 2007:

- studii rekonstrukce zdravotního stﬁediska;
- studii rozhledny (vãetnû v˘bûru místa –
majetkového vypoﬁádání);
- podklady pro odstranûní staveb - objektÛ ã. p. 16, nám. Míru, Fry‰ták, a b˘valé kotelny pﬁi Z·F;
- PDÚR lokality pod Hornoveskou nádrÏí
(pﬁehradou) v intencích zámûru zpracovaného Ing. arch. Pokludou.
• ZMF souhlasí s pﬁíspûvkem MF pﬁi financování v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí
v nov˘ch lokalitách pro rodinnou zástavbu, a to ve v˘‰i, která bude stanovena
s ohledem na zpﬁesnûní pﬁedpokládan˘ch celkov˘ch nákladÛ na infrastrukturu (v návaznosti na specifikaci nákladÛ
a konkrétních podmínek vypl˘vajících ze
studií zástavby), pﬁiãemÏ zb˘vající ãást
uhradí majitelé dotãen˘ch pozemkÛ.
• ZMF bere na vûdomí informaci Ing. M.
Kasaly k sobotnímu provozu sbûrného
dvora TS Fry‰ták. Informace poslouÏí
k pﬁípravû nového systému nakládání
s odpady na území MF.
• ZMF schvaluje úpravu usnesení ã. Z
3/2006/V/13b), v˘kupy pozemkÛ pro
R49, která spoãívá ve schválení nav˘‰ení kupní ceny, která se novû stanovuje na celk. v˘‰i 205.027,- Kã za pozemky o celkové v˘mûﬁe 1 862 m2 a povûﬁuje starostu podpisem takto upravené
smlouvy (smlouva schválená 18. 12.
2006 usn. Z 3/2006/V/13b/ nebyla k
podpisu dodána).
• ZMF souhlasí s realizací pﬁivadûãe RK
R49 v úseku Zlín (Kosteleck˘ most) aÏ
Fry‰ták jako pﬁeloÏkou stávající silnice
II/490; s pﬁevodem novû vzniklého úseku Fry‰ták - Kosteleck˘ most do kategorie místní (popﬁípadû úãelové) komunikace s podmínkou vyãlenûní samostatného pruhu ãásti této komunikace
jako cyklostezky napojené na cyklostezku Zlín – Kostelec; s pﬁevodem komunikace do z vlastnictví ZK do vlastnictví
MF, a to jen v úseku správního území
MF (po hranici katastrálního území).
• ZMF neschvaluje koupi pozemku p. ã.
274 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, za cenu 250,- Kã/m2 od SSVF, a to z dÛvodu
nevyuÏitelnosti pro MF.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
PD pro úãely opravy povrchu MK na ul.
Pﬁíãná.

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel
poskytneme (do vyãerpání zásob)
zdarma.
-IPFRY·TÁCKÉ LISTY 6/2007
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 5/2007/V ze dne 14. kvûtna 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 11. 5. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF k 11. 5. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 7/2007.
• ZMF schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1
ke SOD ã. 201 1 617, uzavﬁené mezi
MF a fou ALPINE stavební spoleãnost
CZ, s. r. o, dne 18. 10. 2006, a to z dÛvodu zmûny poÏadavkÛ investora, tj.
MF, kter˘m se mûní termín realizace
a celková cena díla z dÛvodu zmûny rozsahu prací poÏadovan˘ch MF (úpravy
vjezdÛ k RD, roz‰íﬁení parkovacích
ploch, oprava stávajícího chodníku podél potoka) a z dÛvodu zv˘‰ení objemu
prací nepﬁedvídan˘ch v projektové dokumentaci (bourání a likvidace betonÛ pod
místní komunikací v tlou‰Èce cca 25 aÏ
35 cm).
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 3/2007/V/bod 9 ze dne 21. 3. 2007
schvaluje ke dni 15. 5. 2007 zveﬁejnûní
zámûru prodat ãást pozemku p. ã.
937/1, k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe do 260 m2, Ïadateli manÏelÛm
Zapletalov˘m, Fry‰ták, a uzavﬁít s nimi
kupní smlouvu.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 3/2007/V/bod 18g) ze dne 21. 3.
2007 schvaluje ke dni 15. 5. 2007 zámûr smûnit mûst. poz. p. ã. 447/6,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘m. 203
m2, zapsan˘ na LV ã. 10001 pro obec
Fry‰ták, za pozemek p. ã 376/2, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 40 m2,
zapsan˘ na LV ã. 1526 pro p. Matú‰Û,
Zlín a uzavﬁít s ním smlouvu smûnnou s
podmínkou doplatku Ïadatelem za rozdíl v˘mûry v cenû ne niÏ‰í neÏ stanovené znaleck˘m posudkem.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûstského pozemku p. ã. 433/1, k. ú. Dolní
Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe do 60 m2,
Ïadateli p. ·tefkovi, Fry‰ták, za cenu ne
niÏ‰í neÏ je cena stanovená znaleck˘m
posudkem s podmínkou úhrady nákladÛ
na vyhotovení geometrického plánu
a znaleckého posudku Ïadatelem
a uzavﬁít s ním kupní smlouvu.
• ZMF odkládá rozhodnutí o Ïádosti p.
T. Krãmy ve vûci prodeje pozemkÛ p. ã.
394 a 383/30 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, a povûﬁuje Ing. J. Ko‰áka projednat tuto Ïádost p. T. Krãmy
ve stavební komisi MF jako podklad pro
dal‰í zasedání ZMF.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat mûstsk˘ pozemek p. ã. 773/1 o v˘mûﬁe 51 m2,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadatelce pí

Hrubé, Fr y‰ták za cenu sjednanou
a uzavﬁít s ní kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat mûstsk˘ pozemek p. ã. 773/2 o v˘m. 32 m2, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadatelce pí Slezákové, Fry‰ták za cenu sjednanou
a uzavﬁít s ní kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat mûstsk˘ pozemek p. ã. 773/3 o v˘mûﬁe 10 m2,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli
manÏelÛm Jourov˘m, Slaviãín za cenu
sjednanou a uzavﬁít s nimi pﬁíslu‰nou
smlouvu.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat mûstsk˘ pozemek p. ã. 773/4 o v˘mûﬁe 42 m2,
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli
manÏelÛm DoleÏalov˘m, Fry‰ták za cenu sjednanou a uzavﬁít s nimi pﬁíslu‰nou smlouvu.
• ZMF zdÛvodÀuje cenu niÏ‰í neÏ je cena znaleckého posudku narovnáním nedoﬁe‰en˘ch majetkoprávních vztahÛ
smluvních stran s ohledem na zásady
v˘kupu pozemkÛ pro uloÏení infrastruktury MF.
• ZMF bere na vûdomí pﬁípravu zapsání
pozemku p. ã. 433/2 o v˘mûﬁe 177 m2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fry‰ták, ve prospûch ÏadatelÛ, manÏelÛ Svaãinov˘ch,
bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2007
zveﬁejnûní zámûru prodat mûstsk˘ pozemek p. ã. 424, k. ú. Dolní Ves, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 48 m2, Ïadateli manÏelÛm Svaãinov˘m, Fry‰ták za cenu ne
niÏ‰í neÏ je cena stanovená znal. posudkem a uzavﬁít s nimi kupní smlouvu.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 4/2007/V/bod 6 ze dne 18. 4. 2007
schvaluje prodej ãásti mûstského pozemku p. ã. 383/1, k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘m. 66 m2,
Ïadateli manÏelÛm BûÈákov˘m, Zlín a to
za smluvní cenu.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
na prodej ãásti mûstského pozemku p.
ã. 383/1, k. ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 66 m2, mezi MF
a manÏeli BûÈákov˘mi, Zlín s podmínkou úhrady nákladÛ na zaji‰tûní geometrického zamûﬁení a plánu a povûﬁuje
starostu podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje úãast MF v projektu
Budování páteﬁní cyklostezky Otrokovice – Vizovice a sítû cyklistick˘ch tras ve
zlínském regionu.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. f) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), v platném znûní, dele-

guje na jednání Valné hromady spoleãnosti VaK Zlín, a. s., tﬁ. Tomá‰e Bati
383, 760 49 Zlín, Iâ 49454561, která
se bude konat v sídle spoleãnosti ve
stﬁedu dne 30. kvûtna 2007, místostarostu p. Radomíra Dupala, bytem
Fry‰ták.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
FV pﬁi ZMF – budou projednávány v˘sledky V¤ na poskytovatele komplexních telekomunikaãních sluÏeb MF.
• ZMF bere na vûdomí dílãí zprávu pﬁedsedy KV pﬁi ZMF.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiãní
dotace ve v˘‰i 10.000,- Kã fry‰tácké
hudební skupinû Tﬁi tuny, zastoupené
Ing. Karlem Zlámalíkem, Fry‰ták, pro
úãely vydání hudebního CD, a to s podmínkou uvedení znaku mûsta na CD
a dodání 20 ks CD pro potﬁeby propagace mûsta.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí neinvestiãní dotace ve v˘‰i
10.000,- Kã pro úãely vydání hudebního
CD, a to mezi MF a hudební skupinou
Tﬁi tuny, zastoupenou Ing. Karlem Zlámalíkem, Fry‰ták, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF ukládá starostovi a OSMM zajistit prezentaci návrhu – studie stavebních úprav námûstí ve Fry‰táku na internetov˘ch stránkách MF, ve v˘vûsce
MF na námûstí Míru a v oknech obﬁadní
sínû MF, a to do konce srpna 2007 pro
potﬁeby vyjádﬁení názoru veﬁejnosti.
• ZMF souhlasí s konáním cyklistického
maratonu na horsk˘ch kolech s názvem
„âeská spoﬁitelna Bikemaraton Drásal
– závod horsk˘ch kol Zlínského kraje“
dne 7. 7. 2007 i na území správního obvodu MF.
• ZMF souhlasí s umístûním nového novinového stánku p. J. Matûjíãka (typu
dle pﬁedloÏen˘ch fotografií) na námûstí
Míru na pÛvodním místû, ale i v severozápadním rohu parku (travnatá plocha
za bystou), a to za tûchto podmínek: zaji‰tûní kladn˘ch vyjádﬁení dotãen˘ch orgánÛ státní správy a samosprávy, realizace umístûní vã. napojení na sítû na
vlastní náklady Ïadatele, umístûní stánku bude realizováno jako stavba doãasná (maximálnû do doby zahájení stavebních úprav námûstí).
• ZMF nesouhlasí se zkrácením otvírací
doby pro veﬁejnost pﬁi sobotním provozu
TSF pro potﬁeby likvidace odpadu.
• ZMF schvaluje pﬁedloÏen˘ návrh rozpoãtu SMO VM, jehoÏ je ãlenem, bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí informace
k Fondu ohroÏen˘ch dûtí.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 8/2007/V ze dne 30. dubna 2007 (V˘bûr)
• RMF doporuãuje ZMF delegovat na
ﬁádnou valnou hromadu spoleãnosti
VaK Zlín, a. s., Zlín, tﬁ. T. Bati 383, 760
49 Zlín, která se bude konat 30. 5.
2007, místostarostu R. Dupala.
• RMF schvaluje ke dni 2. 5. 2007 zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit mûstsk˘ pozemek p. ã. 784/2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 9213 m2, lesní pozemek (pozemek urãen˘ k plnûní funkcí lesa), a pozemek p. ã. 508/6 k. ú. Dolní
Ves, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 10646 m2,
trval˘ travní porost, Ïadateli Mysliveckému sdruÏení Fry‰ták II – Dolní Ves,
zastoupenému p. Janem Velikovsk˘m,
na dobu neurãitou a uzavﬁít s ním
smlouvu o v˘pÛjãce na pﬁíslu‰né pozemky, a to s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu a za tûchto podmínek: a) vypÛjãen˘ pozemek bude
slouÏit pouze k úãelu zaji‰tûní honitby;
b) na pozemku budou realizována pouze
opatﬁení smûﬁující k zaji‰tûní úkolÛ vypl˘vajících ze zákona o lesích a myslivosti; c) pozemek nesmí b˘t vyuÏíván ke
komerãním úãelÛm; d) o konkrétních
opatﬁeních bude MS Fry‰ták II – Dolní
Ves mûsto Fry‰ták jakoÏto majitele pozemku písemnû dopﬁedu informovat;
e) jakákoliv pﬁípadná tûÏba dﬁeva bude
dopﬁedu odsouhlasena odborn˘m lesním hospodáﬁem MF (p. Jaroslavem
Konãákem) a zástupcem MF s tím, Ïe
zisk z této ãinnosti bude pﬁíjmem MF.
• RMF neschvaluje poskytnutí finanãního pﬁíspûvku Diakonii Broumov, Husova
319, 550 01 Broumov, IâO 49289977,
DIâ CZ49289977.
• RMF schvaluje poﬁízení upgrade IS MISYS na verzi V8, která zahrnuje upgrade stávající licence a roz‰íﬁení o 1 klientskou licenci firmou Geometra Opava, spol. s r. o., zastoupenou Mir. Hozákem, a ukládá zajistit OSMM.
• RMF neschvaluje prezentaci MF na
portálu www. vyletnik.cz.
• RMF pro úãely prokazování práva zaloÏeného smlouvou ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2, resp. §110 odst. 2,
zákona ãíslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), pro potﬁeby provedení staveb na cizím pozemku, schvaluje pro
smluvní strany, kde je dotãen˘m vlastníkem nemovitosti (pozemku) Mûsto
Fry‰ták, uzavírání smluvního vztahu formou smlouvy o v˘pÛjãce na dobu Ïivotnosti stavebního díla (pﬁíslu‰n˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí).
• RMF schvaluje pﬁedloÏené znûní
smlouvy o v˘pÛjãce pro úãely prokazování práva zaloÏeného smlouvou ve
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smyslu ust. § 86 odst. 2, resp. § 110
odst. 2, zák. ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), pro potﬁeby provedení staveb na cizím pozemku, kde je dotãen˘m
vlastníkem nemovitosti (pozemku) mûsto Fry‰ták.
• RMF ve smyslu ust. § 102 odstavce 2
písmeno m) zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, svûﬁuje odboru správy majetku MF
pÛsobnost rozhodování o uzavírání
smluv o v˘pÛjãce pozemkÛ, a to pouze
pro oblast (pÛsobnost) staveb pﬁípojek
inÏen˘rsk˘ch sítí ukládan˘ch do pozemkÛ obce po dobu trvání (Ïivotnosti) stavby.
• RMF povûﬁuje Ing. Miloslava Kasalu,
vedoucího OSMMF, uzavíráním a podpisem smluv o v˘pÛjãce pozemkÛ pro
stavby pﬁípojek inÏen˘rsk˘ch sítí ukládan˘ch do pozemkÛ obce po dobu trvání
(Ïivotnosti) stavby.
• RMF jmenuje do funkce stavebního
dozoru investora, tj. MF, na investiãní
akci Rekonstrukce pﬁístavby a Z·F a
krãku Ing. Miloslava Kasalu, vedoucího
OSMM.
• RMF schvaluje ke dni 2. 5. 2007 zveﬁejnûní zámûru vypÛjãit mûstské pozemky p. ã. 987/5 o v˘mûﬁe 2154 m2 a p.
ã. 987/9 o v˘mûﬁe 47 m2, k.ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, Ïadateli TJ Fry‰ták – oddíl
kopané, IâO 65792157, zast. p. Vratislavem Rudolfem, bytem Okrajová 273,
763 14 Zlín 12 – Kostelec, na dobu
30 let.
• RMF bere na vûdomí jmenování
zvlá‰tního orgánu starosty (ve smyslu
ust. §106 odst. 1 zák.ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní – povodÀové komise a komise pro
mimoﬁádné události MF (jako jeden
zvlá‰tní orgán starosty) ve sloÏení:
pﬁedseda Mgr. Lubomír DoleÏel, místopﬁedseda Radomír Dupal, ãlenové Ing.
Miloslav Kasala, vedoucí OSM MF,
Lubomír Richtr, velitel JSDH MF, Ing.
Jan Ko‰ák, Ing. Vladimíra DoleÏelová,
Gabriela Najmanová, zapisovatelka
Nûva Adamíková.
• RMF schvaluje pﬁevzetí díla „kﬁíÏ
Vítová“ do majetku mûsta Fr y‰táku
v cenû znaleckého posudku.
• RMF schvaluje RO ã. 4/2007 ve v˘‰i
32. 000,- Kã na ãásteãnou úhradu nákladÛ spojen˘ch s opravou kﬁíÏe na
Vítové.
• RMF schvaluje realizaci opravy památky KﬁíÏ Vítová v cenû 49.000,- Kã.
• RMF schvaluje RO ã. 5/2007 ve v˘‰i
90.000,- Kã.

• RMF schvaluje koupi 2 ks kontejnerÛ
v celkové smluvní cenû 90.000,- Kã.
• RMF bere na vûdomí Ïádost Ing. K.
Zlámalíka o finanãní pﬁíspûvek na vydání CD nosiãe – hudebního alba.
• RMF schvaluje zﬁízení odbûrného místa elektrické energie na mûstsk˘ch buÀkách umístûn˘ch v areálu hﬁi‰tû v m. ã.
Dolní Vsi a souhlasí s úhradou nákladÛ
na poﬁízení tohoto odbûrného místa
v rámci provozních nákladÛ MF s tím, Ïe
náklady na spotﬁebovanou energii
v rámci provozu si hradí uÏivatelé sami.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 5/2007/V/16 ze dne 7. 3. 2007 bere na vûdomí v˘sledky V¤ na dodavatele pohlednic MF – vítûz Petr Esterka
Vizovice, souhlasí s nav˘‰ením ceny
v dÛsledku navrÏené zmûny technického zpracování pohlednic v celkové v˘‰i
do 14.000,- Kã vãetnû DPH.

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

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
A4
A5
A6
A7
A8
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VA R O VÁ N Í
Ministerstva financí ČR
Ministerstvo financí varuje obãany
– aby neplatili Ïádnou „ekologickou
daÀ“ za rok 2007. Faktury na platbu
„ekologické danû“, které se v tûchto
dnech objevily, jsou neplatné a v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe se jde o podvodné
jednání.

POZVÁNKA NA V¯STAVU
V˘stava v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ základních ‰kol ãlensk˘ch obcí Regionu
Zlínsko je ke zhlédnutí ve foyer
Mûstského divadla ve Zlínû od 31. 5.
do 10. 6. 2007. SoutûÏ s názvem
„Zajímavá místa v mém okolí aneb
Kam bych pozval kamaráda z ciziny“
vyhlásil svazek obcí Region Zlínsko pod
zá‰titou primátorky statutárního mûsta
Zlína Ireny Ondrové.
Po dobu v˘stavy mohou náv‰tûvníci
jednotlivé práce sami hodnotit a rozhodnout o nejlep‰ím v˘tvarném dílu.

Výzva
VáÏení obãané. V souvislosti s pﬁípravou vydání speciálního Fry‰táckého
kalendáﬁe v roce 2009, vyz˘váme obãany, zda by neposkytli pro tyto úãely
rodinné ãi generacemi pﬁedávané kuchaﬁské recepty - speciality z Fry‰tácka. Pokrmy dle receptur budou vyrobeny a nafoceny pro zmínûn˘ kalendáﬁ ve
spolupráci se ‰kolní jídelnou.
Své recepty mÛÏete pﬁedat pí M.
Rakové ve fry‰tácké ‰kolní jídelnû nebo pí Pl‰kové na MûÚ.

Poděkování
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku tímto
vyslovuje podûkování firmám INGO –
Automatic WIN s. r. o., Anglická 281/
08, 353 01 Mariánské Láznû, a INGO
Casino, a. s., Národní tﬁída 1, 351 01
Franti‰kovy Láznû, zastoupen˘m p.
ZdeÀkem Buchtou, za v˘znamnou finanãní podporu mûsta Fry‰táku a za
spolupráci.

Jarní zprávy
z Hrádku
VáÏení obãané, dovolte, abychom vám
krátce pﬁiblíÏili leto‰ní pﬁedjarní a jarní dûní na Hrádku.
Sotva jsme zazimovali fa‰ankové masky a zahnali medvûda do brlohu v Lukoveãku, aby si tro‰ku do pﬁí‰tího roku
zchrupnul, zaãala pﬁíprava na ﬁadu akcí tohoto roku. Na‰i plavci kaÏd˘ t˘den „vaﬁili“
vodu zlínského bazénu a uÏ koncem bﬁezna se zde mohli popasovat se soupeﬁi pﬁi
prvních závodech sezony. Zaãátkem dubna
jsme pﬁijali pozvání do zlínské haly Novesta na velk˘ pﬁedvelikonoãní koncert a za
nûkolik málo dní se zaãalo na Hrádku pilnû balit do ta‰ek, kufrÛ, batohÛ a krabic.
Peãlivá pﬁíprava na tábor se vyplatila, na‰i spokojení táborníci se vrátili 21. dubna
z t˘denního pobytu v Beskydech a mimo jiné se chlubili tím, Ïe se jim podaﬁilo zdolat horu Radho‰È a najít pohádkov˘ poklad. A protoÏe je dobré ãas od ãasu vyzkou‰et, jak se Ïije v Praze, jeden dubnov˘ den jsme zasedli do sedaãek Sazka arény
pﬁi velkém zábavném programu TV Nova. V‰ichni si to poﬁádnû uÏili a hurá domÛ na
Hrádek. To uÏ leto‰ní ãasné jaro zaãalo pﬁipomínat léto a za dveﬁmi byla dal‰í velká sportovní akce.
7. kvûtna se v Zábﬁehu konala regionální speciální olympiáda v plavání, pﬁizpÛsoben˘ch sportech a sportu zvaném boccia. âamlíkÛm z Hrádku se zde tradiãnû daﬁí a tak témûﬁ v‰echny na‰e starty pﬁinesly medailov˘ zisk. Zlatou radost jsme proÏívali v závodû Ïen na 50, 100m a ‰tafetû 4x25m. Zábﬁehem odstartoval pestr˘
májov˘ program : budeme putovat na Host˘n, atleti pojedou na speciální olympiádu do Olomouce, stolní tenisté potrápí soupeﬁe na Mistrovství âR ve Zlínû a poslední kvûtnov˘ t˘den ãekají na Fry‰taãany sportovní hry v Zubﬁí. A jak se nám vedlo na tûchto akcích? To se dozvíte v nûkter˘ch letních FL
A pokud nechcete ãekat, pﬁijìte za námi ve stﬁedu 20. ãervna t.r. v odpoledních hodinách na dal‰í oslavu Svátku hudby. UÏ se na Vás tû‰íme.
Zd. Vlãková

Víte, že...
1. ãerven
4. ãerven
5. ãerven
8. ãerven
10. ãerven
14. ãerven
17. ãerven
20. ãerven
21. ãerven
23. ãerven
26. ãerven

POZVÁNKA

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
V DUCHU WESTERNU
v sobotu 30. 6. 2007
v prostorách víceúãelové
vodní nádrÏe Lukoveãek.
***
Pﬁeneseme se tak do svûta
westernu, proto rádi uvítáme
náv‰tûvníky v country stylu.

27. ãerven

Mezinárodní den dûtí, slaví se od roku 1950
Mezinárodní den boje proti násilí na dûtech, slaví se od roku 1982
Svûtov˘ den Ïivotního prostﬁedí, slaví se od roku 1973
Svûtov˘ den oceánÛ, vyhlá‰en v roce 1992
Vyhlazení obce Lidice (v˘znamn˘ den âR)
Svûtov˘ den dárcÛ krve, slaví se od roku 2004
Svûtov˘ den boje proti roz‰iﬁování pou‰tí a sucha, slaví se od r. 1995
Den otcÛ (3. nedûle v ãervnu)
Svûtov˘ den uprchlíkÛ, slaví se od roku 2000
Svátek hudby, mezinárodní se slaví z podnûtu franc. ministra kultury
a informací Jacka Langa od roku 1985, v âR od roku 1990
Den veﬁejné sluÏby (OSN)
Mezinárodní den proti zneuÏívání drog a nezákonnému obchodování
s nimi, slaví se od roku 1988
Mezinárodní den Spojen˘ch národÛ na podporu obûtí muãení, slaví se
od roku 1997
Den památky obûtí komunistického reÏimu, v˘roãí popravy Milady
Horákové v roce 1950, v˘znamn˘ den âR

P O Z VÁ N K A
V pátek 22. ãervna 2007 se koná od 18 hodin u novû zrekonstruovaného kﬁíÏe na Vítové (kﬁiÏovatka u aut. zastávky) církevní obﬁad Svûcení kﬁíÏe s bohosluÏbou slova.
Od 19.30 hodin pak âervnová noc v multifunkãním zaﬁízení na Vítové.
Tû‰í se na vás Osadní v˘bor Vítová
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SEPTIKY
jsou zaﬁízení, kter˘mi je po urãitém
pﬁedãi‰tûní vypou‰tûna odpadní voda
do:
1. vodního toku
2. trativodem do terénu (tj. do podzemních vod)
3. veﬁejné kanalizace (která je následnû zaústûna do vodního toku)
Septiky na rozdíl od ãistíren odpadních vod mají velmi slabou úãinnost ãi‰tûní; jde o nûkolikakomorové nádrÏe
(nejãastûji 2-3komorové), kde se postupnû usazujíkaly a z poslední komory
pak odpadní voda odtéká dál. Úãinnost
ãi‰tûní je u septikÛ asi 40 %, oproti tomu âOV jsou schopny odpadní vodu vyãistit aÏ s úãinností 98 %. Z tûchto dÛvodÛ nebude moÏné povolit dodateãnû
septiky, které nebyly ﬁádnû povoleny vodoprávním úﬁadem (dﬁíve vodohospodáﬁsk˘m orgánem). Nestaãí tedy, Ïe má
ãlovûk septik uveden˘ jako souãást stavebního povolení napﬁ. rodinného domu.
Z na‰ich zku‰eností vypl˘vá, Ïe takov˘ch pﬁípadÛ bude 99,9 %.

ZPÒSOBY ¤E·ENÍ:
1. Napojit se na veﬁejnou kanalizaci. Tam, kde je to technicky moÏné, zákon o vodovodech a kanalizacích pﬁímo
ukládá povinnost se na kanalizaci napojit. Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství Magistrátu mûsta Zlína (dále
OÎPaZ MMZ) poskytuje pro takové pﬁípady finanãní pﬁíspûvek z ekofondu ve
v˘‰i 50 % (nejv˘‰e v‰ak do 15 000 Kã).
2. Septik zaslepit a udûlat z nûj
bezodtokovou jímku na vyváÏení.
VyváÏení je drahá záleÏitost (nelze obsah vyvézt na zahradu ãi na pole, ale
musí ho odvézt fekální vÛz na âOV), proto je toto ﬁe‰ení vhodné nanejv˘‰ u sezonnû vyuÏívan˘ch rekreaãních objektÛ
nebo tam, kde Ïije jen jeden ãlovûk.
3. Septik doplnit o doãi‰Èující zemní filtr, kter˘ zv˘‰í úãinnost ãi‰tûní.
Takovouto stavbu ﬁe‰it dodateãn˘m povolením stavby a vypou‰tûní vody u
OÎPaZ MMZ (poradíme s detaily a postupem).
4. Septik nahradit domovní ãistírnou odpadních vod. Doporuãujeme

tam, kde je septik zaústûn do vodního
toku (povolení vydává OÎPaZ MMZ).
OÎPaZ MMZ poskytuje pro takové pﬁípady finanãní pﬁíspûvek z ekofondu ve v˘‰i 50 % (nejv˘‰e v‰ak do 15 000 Kã).
Pokud má nûkdo septik ﬁádnû povolen vãetnû vypou‰tûní pﬁedãi‰tûn˘ch odpadních vod, pak takové povolení pozb˘vá platnost ke dni 1. 1. 2008, aÈ jde
o vypou‰tûní z provozoven nebo z RD.
O prodlouÏení tûchto povolení je moÏno
poÏádat u odboru Ïivotního prostﬁedí
a zemûdûlství Magistrátu mûsta Zlína,
nejpozdûji v‰ak do 30. 6. 2007. Vody
takto vypou‰tûné by ov‰em mûly splÀovat zákonné limity, jinak nebude moÏno
povolení prodlouÏit.
Zánik povolení k vypou‰tûní odpadních vod se net˘ká jednotliv˘ch septikÛ
zaústûn˘ch do veﬁejné kanalizace, ale
vztahuje se na jednotlivé v˘ústi tûchto
kanalizací do vodního toku. Platnost povolení k vypou‰tûní vod z tûchto kanalizací si musí vãas provûﬁit a zajistit jejich
provozovatelé (Zlínská vodárenská,
a. s., nebo pﬁíslu‰ná obec).

K O N T A K T : Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství Magistrátu mûsta Zlína, nám Míru 12, 761 40 Zlín, odd. vodního hospodáﬁství (budova radnice ve dvoﬁe), tel. 577 630 282 (284).

Mûsto Fry‰ták nabízí své nebytové prostory pro obãany i firmy:
1. Objekt obchodu ve Fry‰táku - Vítové
2. Kinosál ve Fry‰táku
3. Sportovní areál za ‰kolou

Ceník služeb
Městského úřadu ve Fryštáku pro občany a firmy
• PRONÁJEM KINOSÁLU
Akce vzdûlávacího charakteru, osvûta – 100 Kã/hod.
Akce komerãní – 300 Kã/hod.

• PRONÁJEM OBJEKTU OBCHODU
VE FRYŠTÁKU - VÍTOVÉ
(ve‰keré ‰kody a rozbité nádobí hradí nájemce)
1. Komerãní akce (mimoﬁádn˘ prodej, pﬁedvádûcí akce apod.)
- pau‰ál 200,- Kã + 300,- Kã/hodina + spotﬁebovaná energie 5,- Kã/kWh
2. Nekomerãní akce
a) schÛze zájmov˘ch organizací a spolkÛ, pﬁedná‰ky, osvûtové akce
- 200,- Kã/akce + energie 5,- Kã/kWh
b) akce mûsta, osadního v˘boru a pro dûti a mládeÏ - zdarma
3. Soukromé spoleãenské akce (oslavy) - pau‰ál 500,- Kã
+ energie 5,- Kã/kWh.

• PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU ZA ŠKOLOU
Dûti a mládeÏ do 18 let, TJ Fry‰ták dle dohody s mûstem - v‰e zdarma
Veﬁejnost:
a) Plocha vyhrazená pro házenou, tenis, malou kopanou - 80,- Kã/hod.
b) Plochy vyhrazené pro volejbal, nohejbal, basketbal - 40,- Kã/hod.
c) Plochy vyhrazené pro atletické disciplíny - zdarma (v‰ichni)

MùSTO FRY·TÁK
nabízí

k pronájmu
zrekonstruovanou
prodejnu potravin
ve Vítové.
Zájemci, hlaste se na adrese
Mûsto Fry‰ták, nám. Míru 43,
Fry‰ták.
Kontakt: Ing. DoleÏelová nebo
starosta - telefon 577 911 051.

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

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

Nyní se na Vás opût obracím s naléhavou v˘zvou,
abyste se i vy ostatní, kter˘m se z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ nepodaﬁilo zúãastnit konzultací pﬁedloÏeného návrhu v kinû, vyjadﬁovali k této zam˘‰lené investiãní akci
mûsta. Pﬁipravili jsme za tím úãelem pro Vás spoleãnû
se zpracovatelem návrhu ateliérem ADDO Zlín, zastoupen˘m Ing. arch. Jaroslavem Habartou, je‰tû nûkolik
dal‰ích prezentaãních materiálÛ, které budou umístûny v oknû obﬁadní sínû radnice, ve v˘vûsce radnice
u po‰ty, ale i na internetov˘ch stránkách mûsta, a to
v pﬁedpokládaném termínu do konce srpna 2007. Své
pﬁipomínky, námûty a návrhy pak budete moci v této
lhÛtû doruãovat písemnû na sekretariát, elektronicky
a nebo do hlasovací urny umístûné ve vstupní ãásti do
budovy úﬁadu.
VáÏení spoluobãané!
Pﬁedpokládaná celková rekonstrukce námûstí, jak
jste jiÏ sami postﬁehli, se jeví – zejména z hlediska
funkãního vyuÏití celého prostoru – jako nevyhnutelná.
Proto i z tohoto dÛvodu bylo jiÏ na sklonku minulého
volebního období zadáno vypracování studie, která by
alespoÀ rámcovû ﬁe‰ila nezbytné úpravy, které by vûrohodnû odráÏely mûnící se potﬁeby obãanÛ a bûÏného
Ïivota v centru mûsta vÛbec. Souãasnû je v‰ak nutno
podotknout, Ïe na‰e centrum – bohuÏel - v souãasné
dobû není z hlediska urbanistického vyhranûno ani jako námûstí, ani jako mnohdy tolik opûvovan˘ parãík
(klidová zóna).
Proto si dovoluji pﬁipojit nûkolik kritérií, která se
v rámci celé pﬁípravy této investice jeví jako limitující:
- stavební úpravy námûstí by mûly korespondovat
s jeho historickou podobou, respektive na ni alespoÀ
navazovat;
- je nutno se rozhodnout, o jaké zadání z hlediska
investora vÛbec pÛjde; zda chceme „jenom“ budovat
(vylep‰it) stávající park (dnes spí‰e statick˘, s neu-

Rodiče si mohou zapsat své děti do pasu
Mírnûj‰í podmínky pro cestování rodiãÛ s dûtmi budou aÏ od 1. bﬁezna pﬁí‰tího roku. Na jaﬁe pﬁí‰tího roku si tedy
budou moci rodiãe opût "zapsat" své
dûti mlad‰í 10 let do cestovních dokladÛ. "ProtoÏe v‰ak vydáváme pasy s biometrick˘mi prvky, budeme místo ruãního zápisu pouÏívat speciální samolepící ‰títky s bezpeãnostními prvky," ﬁekl vedoucí Odboru obãansko správního
Magistrátu mûsta Zlína Antonín ·rajer
a dodal, Ïe za kaÏd˘ takov˘ zápis dítûte
do jiÏ vydaného cestovního dokladu rodiãe zaplatí správní poplatek ve v˘‰i 50
korun.
Do konce února 2008 ale platí stávající stav. To znamená, Ïe kaÏdé dítû
musí mít svÛj pas. V˘jimku tvoﬁí pﬁípady, kdy si rodiãe nechali zapsat dûti do
sv˘ch pasÛ je‰tû pﬁed 1. záﬁí roku
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2006. "Pokud má rodiã platn˘ cestovní
pas a v nûm zapsány své dûti mlad‰í
15 let, mohou v‰ichni cestovat pouze
na tento jeden doklad," vysvûtluje A.
·rajer.
Platnost pasu s biometrick˘mi prvky
je u dospûl˘ch deset let, správní poplatek je 600 Kã. U dûtí ve vûku 5 - 15 let
je správní poplatek 100 Kã. U dûtí do
pûti let vûku je platnost pasu jeden rok,
správní poplatek je 50 Kã. V tomto pﬁípadû se nejedná o pasy s biometrick˘mi prvky. " O vydání pasu je dÛleÏité poÏádat alespoÀ mûsíc pﬁed odjezdem na
dovolenou, protoÏe zákonná lhÛta pro
vydání dokladu je 30 dnÛ. Pasy vyrábí
Státní tiskárna cenin," zdÛrazÀuje A.
·rajer.
O cestovní pas musí obãan poÏádat
osobnû u obecního úﬁadu obce s roz‰í-

ﬁenou pÛsobností podle místa trvalého
pobytu. Tam si ho posléze musí také osobnû pﬁevzít. Na zlínském magistrátu,
resp. v budovû v Pr‰tném, L. Váchy
602, tedy Ïádají o pas obãané s trval˘m pobytem v obcích Bohuslavice u
Zlína, Bﬁeznice, BﬁezÛvky, Dobrkovice,
Doubravy, DrÏková, Fry‰ták, Hosti‰ová,
HﬁivínÛv Újezd, Hvozdná, KaÀovice,
Karlovice, Ka‰ava, Kelníky, Lhota, Lípa,
Lukov,
Lukoveãek,
Machová,
Mysloãovice,
Ostrata,
Provodov,
Racková, Sazovice, ·arovy, Teãovice,
Velk˘ Oﬁe-chov, Vlãková, Zlín.
DÛvodem pro osobní pﬁítomnost Ïadatele je skuteãnost, Ïe pﬁímo na místû dojde k poﬁízení snímku obliãeje speciálním snímacím zaﬁízením. Îadatel
rovnûÏ nevyplÀuje Ïádn˘ tiskopis, jen
se podepí‰e na dotykové obrazovce eFRY·TÁCKÉ LISTY 6/2007

FL6/2007 29.5.2007 10:58 Stránka 9

- je nutno mít na zﬁeteli zachování jakési svébytnosti, originality, a to ve
smyslu „...to lze vidût jen ve Fry‰táku“;
- je nutno vzít v úvahu také ekonomickou nároãnost projektu (samozﬁejmû s podmínkou úãelnû vynaloÏen˘ch
finanãních prostﬁedkÛ, bez poloviãat˘ch
ﬁe‰ení);
- je nutno podotknout, Ïe realizace
zámûru se jeví jako dlouhodobá (pﬁedpoklad stavebních prací v rámci plánovacího období 2007 aÏ 2013, respektive pﬁíprava na závûr volebního období
a pozdûji);
- je nutné spolufinancování z národních a evropsk˘ch fondÛ.

spoﬁádan˘mi a pﬁerostl˘mi dﬁevinami (mimo jiné bohuÏel zakr˘vajícími umûlecky
cennou sochaﬁskou práci), se sice stále zelen˘m trávníkem, dále v‰ak nevyuÏívateln˘m, plnícím tedy víceménû jen estetickou funkci), nebo zda máme opravdov˘ zájem o realizaci skuteãného námûstí ve smyslu architektonickém a urbanistickém;
totiÏ o vyuÏití prostoru, kter˘ bude splÀovat nejnároãnûj‰í poÏadavky nejen z hlediska funkãnosti ( napﬁ. umístûní adekvátního dopravního terminálu /nádraÏí/, zkvalitnûní systému dopravy, nové ﬁe‰ení parkování /s podmínkou nesníÏení stávající
kapacity parkovi‰tû, bezpeãnost chodcÛ, zázemí pro matky s dûtmi, osoby se sníÏenou schopností pohybu a orientace, vytvoﬁení pﬁirozeného prostoru pro shromaÏdování obãanÛ a navazující spoleãensk˘ a kulturní akce mûsta), ale i z hlediska estetického (barevné kombinace, pouÏití rÛzn˘ch stavebních materiálÛ, nûkolik v˘‰kov˘ch úrovní, pﬁimûﬁená a „koordinovaná“ zeleÀ /vhodné dﬁeviny a trávník/, doplnûní v˘tvarn˘mi prvky /ka‰na, sluneãní hodiny v dlaÏbû apod/;

VáÏení spoluobãané,
cílem tohoto mého pﬁíspûvku je –
jak bylo ﬁeãeno v úvodu – pozvat Vás
k dialogu o tak zásadním (z hlediska
jak vûcného, tak i ãasového) tématu,
jako je nová podoba na‰eho námûstí,
které by se v kaÏdém sídelním útvaru
mûlo stát chloubou jeho obãana – a to
pﬁedev‰ím proto, Ïe se s ním ztotoÏní,
Ïe se mu tedy „jeho“ námûstí líbí.
Vûﬁím, Ïe i z tohoto dÛvodu vyuÏijete
Va‰eho práva vyjádﬁit se k pﬁipravované
pﬁestavbû námûstí a naváÏete na ty,
kteﬁí jiÏ dnes na dané téma Ïivû diskutují (a váÏíme si Ïe i kriticky vãetnû nekompromisní argumentace) a uplatníte
své námûty; neboÈ o tom, jaká podoba
námûstí nakonec zvítûzí, rozhodujete
vy. Na základû této vzájemné diskuse
pak mÛÏeme spoleãnû dospût k takové
podobû námûstí, na kterém se budeme
rádi potkávat …
Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta

až od března 2008
lektronick˘m perem. To platí také pro
dûti star‰í 5 let. "Pro podání Ïádosti si
s sebou musí vzít Ïadatel platn˘ doklad
totoÏnosti," vysvûtluje A. ·rajer. Pokud
chce zákonn˘ zástupce Ïádat o vydání
pasu pro nezletilé dítû, musí pﬁedloÏit
svÛj platn˘ obãansk˘ prÛkaz a rodn˘
list dítûte. Dítû do 15 let, které tedy nemá svÛj obãansk˘ prÛkaz, a Ïádá o první cestovní doklad, musí pﬁedloÏit také
doklad "Osvûdãení o státním obãanství
âR". Ten vydává krajsk˘ úﬁad. Neplatn˘
pas obãan musí odevzdat.
Obãan mÛÏe poÏádat také o tzv.
BLESK pas, tedy pas bez biometrick˘ch
prvkÛ. "Ten mu vydáme ve lhÛtû podle
naléhavosti a provozních moÏností pracovi‰tû, vÏdy po dohodû s obãanem.
Platnost tohoto dokladu je ale pouze
‰est mûsícÛ a správní poplatek ãiní

1 500 Kã u ÏadatelÛ star‰ích 15 let,
u dûtí od 5 do 15 let 1 000 Kã" doplÀuje A. ·rajer. V tomto pﬁípadû musí Ïadatel vyplnit pﬁedepsan˘ tiskopis a také pﬁedloÏit dvû pasové fotografie.
TotéÏ se t˘ká i Ïádostí o vydání cestovního dokladu pro dûti ve vûku do 5 let.
Obãané mohou vyuÏít moÏnost elektronicky se objednat v záleÏitosti vyﬁízení cestovního dokladu prostﬁednictvím internetov˘ch stránek mûsta
(www.mestozlin.cz), pomocí dal‰ího odkazu "Elektronické objednávky termínÛ
- cestovní doklady". RovnûÏ tak si mohou zjistit aktuální stav v obsazenosti
jednotliv˘ch pﬁepáÏek cestovních dokladÛ a poãet obãanÛ ve frontû na obslouÏení.
Pramen: www.mestozlin.cz

UPOZORNĚNÍ
Mûstská policie Zlín upozorÀuje
v‰echny obãany, kter˘m byla v minulosti uloÏena bloková pokuta za pﬁestupek v dopravû, a kterou doposud
neuhradili, Ïe od 1. 8. 2007 budou
v‰echny tyto pokuty pﬁedány k vymáhání exekutorovi.
KaÏd˘ obãan má moÏnost ovûﬁit si
na telefonních ãíslech 577 630 509
a 577 630 510, zda nemá v evidenci
MP Zlín nezaplacenou pokutu.
ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe exekutor
ke kaÏdé naﬁízené exekuci úãtuje náklady exekuce a odmûnu exekutora.
Webové stránky Mûstské policie Zlín
www.mpzlin.cz
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Z P R Á V Y
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L U K O V E Č K A

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Miroslav Holi‰
Ladislav ·esták
Václav Petrásek, JUDr.

60 let
65 let
60 let

ÚMRTÍ
Oldﬁich Krajãa ve vûku 75 let

14. celonárodní pouť hasičů
na Svatém Hostýně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
praskal ve ‰vech, nebylo divu pﬁi tak
krásném poãasí. Jestli jsem dobﬁe poslouchal pﬁihlíÏející poãtáﬁe, poutû se
letos úãastnilo 66 sborÛ dobrovoln˘ch
hasiãÛ pﬁeváÏnû ze Severní nebo JiÏní
Moravy. Jako hosté se zúãastnili hasiãi
z Chorvatska. Je to vÏdy velice pûkn˘
pohled na tolik modﬁe z uniforem a na
spoustu hasiãsk˘ch vlajek.

28. dubna se konala dal‰í, v poﬁadí
uÏ ãtrnáctá, pouÈ dobrovoln˘ch hasiãÛ
na nejznámûj‰ím moravském poutním
místû - Svatém Host˘nû.
Taky z Lukoveãka byl opût vypraven
autobus. Poãáteãní obavy poﬁádajícího
místního sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ,
aby nebylo vozidlo poloprázdné tak jako
minulé roky, byly zbyteãné. Urãitû hlavnû zásluhou obãanÛ, kteﬁí se pﬁihlásili
a svÛj slib dodrÏeli na rozdíl od mnoh˘ch ãlenÛ SDH, kteﬁí ke svojí vlastní
‰kodû zÛstali doma, byÈ mnozí mohli urãitû jet. Je ale také pravdou, Ïe úãast
není nikdy povinná a v‰echno se má dít
dobrovolnû, jak je jiÏ z názvu této sloÏky
patrné.
Nûkolik ãlenÛ SDH vyrazilo na pouÈ
po vlastní ose. Kromû hasiãského auta
„cestovala“ na poutní vrch taky staﬁiãká
stﬁíkaãka, která pomáhala pﬁi poÏárech
v Lukoveãku jiÏ po roce 1934. UÏ jenom
pﬁeprava na místo nebyla jednoduchá.
Podle poﬁadatelÛ tam mûlo b˘t pÛvodnû
více takov˘ch veteránÛ, ale jak uÏ to tak
b˘vá, budila tam tato je‰tû pﬁedváleãná
pamûtnice zaslouÏilou pozornost kolemjdoucích uÏ od ãasného rána sama.
Skoro kaÏd˘ se chtûl na nûco zeptat ohlednû její historie nebo se s ní alespoÀ
vyfotit.
Vlastní pouÈ celebroval jiÏ tradiãnû
arcibiskup Jan Graubner, o úvodní uvítací ﬁeã se podûlil s místopﬁedsedou
vlády Jiﬁím âunkem, politikem, kter˘ se
momentálnû tû‰í nejvût‰í „popularitû“.
10
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Slavnostnímu prÛvodu hasiãÛ zahrála do kroku krojovaná dechovka. K dokreslení správné pouÈové atmosféry
v‰ude vonûly klobásky a medovina,
a teklo pivo, které pﬁi‰lo na tu dobu
v neobvyklém horku mnoh˘m k duhu.
Po m‰i mnoho poutníkÛ nezapomnûlo
nav‰tívit rozhlednu, aby se odsud pokochali v˘hledem na krásné Host˘nky.
Hodnû v˘letníkÛ pokraãovalo pû‰ky po
vlastní ose aÏ domÛ.
Mnozí urãitû odcházeli s tím, Ïe pokud jim to zdraví dovolí a budou moci,
urãitû se sem pﬁí‰tû zase vrátí.
Kojeck˘ P.

Rej na Dračím vrchu
Letos stejnû jako vloni probûhl u nás v Lukoveãku slet ãarodûjnic, v poﬁadí jiÏ
2. roãník.
âarodûjnice se zaãaly scházet pﬁed 16 hodinou. Jen mû malinko polilo horko,
kdyÏ jsem uvidûla hejno ãaramÛr u kapliãky. „Rychle jeÏibaby pryã od kapliãky a honem k hospodû! My tady nemáme co dûlat!“ Tak jsme se tomu zasmáli a opravdu
se vycházelo od hospÛdky.
V 16 hodin se cel˘ prÛvod dal do pohybu a ‰li jsme no kam jinam, neÏ na Draãí
vrch – jak jsme pro tento den nazvali mysliveckou chatu. Tam teprve zaãal poﬁádn˘
rej. Dav ãarodûjnick˘ch „krasavic“ ovû‰en kostmi, hady, pavouky a jinou havûtí zpíval, tancoval a kﬁepãil. Bylo se na co dívat. Probûhlo také vyhlá‰ení vítûzÛ, samozﬁejmû, Ïe o tu nej… ãarodûjnici.
K zakousnutí bylo co nabídnout a ani lahodné moky nechybûly. Mûli jste vidût,
jak dûtem chutnaly my‰i, hadi, stonoÏky – v‰e v Ïelé podobû. K tanci a poslechu
nám velice dobﬁe hrál pan Kojeck˘. Jen ‰koda, Ïe nebylo zcela ideální poãasí. Foukal
studen˘ vítr, ale aspoÀ nepr‰elo.

V‰e dopadlo dobﬁe a v pozdních hodinách se ãarodûjnice na sv˘ch ko‰Èatech rozlétly ke sv˘m domovÛm. Oãekáváme, Ïe
se pﬁí‰tí rok na nás pﬁijdete podívat i vy. Budeme se tû‰it! Tak jeÏibaby, pﬁí‰tí rok na Draãím vrchu nasletûnou!!!
Popeláﬁová H.

Zlínské Městské divadlo na náměstí ve Fryštáku
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Š K O L A

F R Y Š T Á K

Písničky, písničky, kde že jste se vzaly,
vyrostly jste v háji nebo z nebe spadly?
My v háji nerostem, z nebe nepadáme,
chlapcům a děvčatům v srdci rozkvétáme…
Dne 3. kvûtna se konal na námûstí ve Fry‰táku Den
s Deníkem, v programu vystoupily také dûti ze III. tﬁídy mateﬁské ‰koly s pásmem lidov˘ch písniãek a ﬁíkadel nazvan˘m
¤emeslníci, které si pﬁipravují pro své maminky ke Dni matek.
Hudba v mateﬁské ‰kole zní v pﬁirozen˘ch kaÏdodenních
situacích a vychází z pﬁirozen˘ch potﬁeb dûtí, jen tak v nich vyvolává radostnou potﬁebu projevit se. O jejich veselém projevu se mohli pﬁesvûdãit v‰ichni pﬁítomní a zdaﬁilé vystoupení
odmûnili potleskem.
Občanské sdružení Věneček při MŠ Fryšták
vás srdečně zve na celodenní rodinnou akci

PUTOVÁNÍ POHÁDKOU
která se koná v sobotu 2. 6. 2007 od 10 hodin
v parku u Myslivecké chaty v Horní Vsi
•••
Připravujeme pro vás:
Setkání s pohádkovými bytostmi • Možná přijde i kouzelník
Diskotéku s rádiem ČAS • Aerobic pí.Váňové • Vystoupení skupiny asijského historického boje • Břišní tanečnice ze studia
Salma • Projížďky terénními vozy Suzuki fy Simcar
Hasičský vůz • Skákací hrad a spoustu další zábavy
•••
Občerstvení bude zajištěno

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
aneb Máme v naší mateřské škole „prima rodiče“
V na‰í mateﬁské ‰kole jiÏ nûkolik
let pÛsobí rodiãovské sdruÏení Vûneãek.
Letos v nûm zaãali pracovat s chutí a elánem rodiãe, kteﬁí pro dûti pﬁipravili jiÏ nûkolik zdaﬁil˘ch akcí Drakiádu, Vláãkování, Karneval, pomohli nám pﬁi Putování za studánkou.
Tou poslední akcí bylo Malování na
chodníku, které se uskuteãnilo v odpoledních hodinách na prostranství
pﬁed mateﬁskou ‰kolou. I kdyÏ nás
stra‰il dé‰È, pﬁece jen se nakonec sluníãko rozzáﬁilo a dûti namalovaly ﬁadu
pûkn˘ch obrázkÛ, aÈ samy nebo se
sv˘mi rodiãi. KaÏdé bylo odmûnûno
nejen pochvalou od maminky nebo tatínka, ale i sladkou odmûnou.
Chtûla bych v‰em rodiãÛm, kteﬁí
neváhají vûnovat svÛj ãas dûtem
a mají „bezva“ nápady podûkovat.
xy
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Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F R Y Š T Á K

Spolupráce ZŠ Fryšták
se ZUŠ Morava
V budovû na‰í Z· pÛsobí i ZU· Morava. Má dva obory - hudební a v˘tvarn˘.
V hudebním oboru mají Ïáci moÏnost uãit se hrát na housle, flétnu, kytaru, klavír, trubku a dal‰í dechové nástroje.
Pedagogové pan Ladislav Dolina, paní Jarmila Fuksová, Hana Hvozdenská,
Lenka Ruãková a Jindﬁich PoníÏil pﬁipravili pro na‰e Ïáky 1.stupnû v˘chovn˘ koncert, na kterém pﬁedvedli nejen své hráãské dovednosti. Obeznámili dûti také s
metodami v˘uky na dané nástroje. Dûti tak mohly obdivovat hru sv˘ch spoluÏákÛ a jejich uãitelÛ. Mladí hudebníci byli velmi ‰ikovní a suverénnû zahráli sv˘m
kamarádÛm.
Na koncertû vystoupili Jaromír Fuksa a Ondﬁej Zelinka, duo - Irena Jurãíková
a Kateﬁina Dlabajová, Filip Nûmec a Ladislav Dolina a trio - Eli‰ka Nûmcová,
Ladislava Dolinová a Eva Nûmcová.
Jako kaÏd˘ rok ãekají Ïáky závûreãné besídky a postupové zkou‰ky, které se
uskuteãní 12. a 14. ãervna v 16 hodin v kinosále ve Fry‰táku.
Chtûli bychom podûkovat v‰em vyuãujícím a vystupujícím za pﬁekrásn˘ záÏitek.
Dûti a uãitelé 1.st. Z· Fry‰ták

Brána jazyků otevřená
Ve ‰kolním roce 2006/2007 byla zavedena v˘uka anglického jazyka jiÏ do
3. roãníku Z·. První krÛãky do svûta jazykÛ máme za sebou. Dûti umí anglicky
pozdravit, pﬁedstavit se, pojmenovat
ãleny rodiny, poãítat do 10, znají nûkterá domácí zvíﬁátka. A jak probíhá vyuãovací hodina? Formou her, pohybu,
písniãek a ﬁíkadel získávají dûti první
poznatky o cizím jazyku. Na konci kaÏdé
lekce dûláme vlastní „Project“.
Tentokrát jsme pracovali na téma
„MÛj kamarád“.
Îáci 3. B a Dagmar ·vajdová

ZÁPIS DO ZU· MORAVA
na ‰kolní rok 2007/2008 se uskuteãní ve dnech 19. - 21. ãervna 2007
vÏdy od 13 do 17 hodin.
Rodiãe se k zápisu mohou dostavit
také v ostatních v‰edních dnech odpoledne, kdy probíhá v˘uka.
Zápis se uskuteãní ve tﬁídách ZU·
Morava v Z· Fry‰ták.
Tento zápis probûhne také první t˘den v záﬁí, av‰ak Ïáci, kteﬁí se nepﬁihlásí do 10. dne mûsíce záﬁí, popﬁ. se
jinak nedomluví s uãiteli ZU·
Morava, nebudou v pﬁí‰tím roce vyuãováni.
Hana Hvozdenská
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Když v červnu příliš mokro je, vinný keř žaluje

Co bylo
Mûsíc kvûten a ãerven jsou pro nás
nejvíce obsazené studenty. KaÏd˘ t˘den
máme dva kurzy. Nachystáme jeden,
zaãíná druh˘. Uklidíme a opravíme závady po jednom a uÏ jsou tady noví Ïáci. V polovinû mûsíce se uskuteãnilo jiÏ
3. setkání Stﬁapec, které je urãeno pro
potomky Star˘ch pák. Pro velk˘ zájem
budeme mít na podzim pokraãování,

které jsme nazvali Lis. Bude to formaãnû duchovní pobyt zamûﬁen˘ na 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku.
26. kvûtna, na stejn˘ den jako má farnost, se se‰la Salesiánská rodina na
svatém Host˘nû na své tradiãní pouti.
Pár zdatn˘ch jedincÛ zaãalo u kolébky
díla a dále pokraãovalo pû‰ky.

100 let výročí narození
salesiána P. Antonína Dvořáka
Nástupce BoÏího sluÏebníka Ignáce Stuchlého Ïil v letech 1907 aÏ 1999. V dobách totality byl známûj‰í pod jménem don Antonio. Od jmenovce hudebního skladatele se pr˘ li‰il tím, Ïe nemûl hudební sluch a nerad zpíval. Takov˘ nedostatek
pﬁekr˘valy mnohé vzácné vlastnosti. Salesián Jaroslav Kopeck˘ o svém novicmistrovi a pﬁedstaveném napsal: „Byl to muÏ ﬁádu, nesná‰el nepoﬁádek, dovedl
b˘t pﬁíkladem skromnosti, pro sebe nevyÏadoval Ïádná upﬁednostÀování. Byl ﬁadov˘m vojákem a souãasnû uznávan˘m velitelem. V‰ichni jsme ho respektovali…
Svou pomoc, zájem, lásku nabízel s takovou samozﬁejmostí, Ïe jsem si to uvûdomil, aÏ kdyÏ pﬁestal b˘t novicmistrem…V m˘ch vzpomínkách zÛstává a pﬁeÏívá jako vzor a model starostlivého a velice pozorného a dobrého otce a vûrného salesiána.“
Na leto‰ní 15. kvûten pﬁipadlo 100. v˘roãí jeho narození, 55 let ode dne, kdy
byl na své narozeniny zatãen, a 10 let od pﬁedání papeÏského vyznamenání Pro
Ecclesia et Pontefice (Za církev a papeÏe). Rodák z Chvojnova u Pelhﬁimova, kter˘
pro‰el salesiánsk˘mi domy v Perose, Lublani, Fry‰táku, Oﬁechovû, HodoÀovicích
a Praze, pﬁevzal bﬁímû inspektorie v roce 1948 a urãitû si nepﬁedstavoval, jak tûÏké toto poslání bude. V roce 1950 byl internován v Oseku, o 2 roky pozdûji zatãen
na Îelivû, pro‰el velmi krutou vy‰etﬁovací vazbou v Jihlavû a komunistick˘mi kriminály na Mírovû, Jáchymovsku, Pﬁíbramsku, v Bratislavû, Leopoldovû a Olomouci.
KdyÏ se zdálo, Ïe bude v roce 1960 propu‰tûn na amnestii (staãil jen jeden jeho
podpis), pﬁipravené prohlá‰ení i cel˘ protokol roztrhal a ve Valdicích (v Kartouzích)
strávil dal‰ích 5 let. (S v˘jimkou Václava Mrtvého, kter˘ byl v kriminále 15 let, byl
ze salesiánÛ vûznûn nejdéle.) Po propu‰tûní a nûkolika letech pomocn˘ch prací
v Praze pÛsobil od roku 1971 u sester boromejek v Moravsk˘ch Budûjovicích. Zde
na nûho dodnes lidé velmi rádi vzpomínají.
Na skupinové fotce vidíme P. Antonína po levé stranû od staﬁíãka Stuchlého.

Co bude
1. – 3. ãerven
Jihlava a Svratka
Právû tento víkend se zvednou stavidla pﬁehrad a tyto klidné ﬁíãky se promûní v opravdovou divokou vodu.
Jihlava bude o pohodové plavbû krásn˘m kaÀonem.
D Û m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z
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Svratka je‰tû pﬁitvrdí – pﬁibude peﬁejí
a znatelnû stoupne i obtíÏnost.
Vede: Kosmiã
8. - 10. ãervna
DIStﬁecha
KaÏdá práce je va‰ím vlastním, vámi
podepsan˘m portrétem.
Pﬁijeì se i ty podepsat na na‰i stﬁechu – je‰tû pár tahÛ ‰tûtcem a je
doNAT¤ENO.
K odpoledni k uchÛm stﬁe‰ním dolehne i muzika, DISfest z ptaãí perspektivy.
Vede: Kosmiã
9. ãervna
DISFEST 4 U
Aneb plaveme proti stﬁednímu proudu..
Legendární hudební MINI FESTIVAL
ve Fry‰táku.
Îánrov˘ gulá‰ mícháme jiÏ po ãtvrté.
V˘zva pro zaãínající regionální kapely,
pohﬁebi‰tû pro stﬁední proud pop music.
Program: Rock, bigbít, folklór, alternativa, jazz…
Novinka: Letos festival s mezinárodní
úãastí!!!

Doprovodné akce: vysoká lana, fotbal, natírání stﬁechy, úklid odpadkÛ,
um˘vání nádobí
Vede: Franti‰ek Bezdûk a Saã
14. – 17. ãervna
Soãa
Soãa (WW II-IV) patﬁí k nejkrásnûj‰ím
ﬁekám Slovinska – hluboká údolí a soutûsky, velké balvany a vysoké stupnû.
Je proslulá svojí modrozelenou barvou,
která kontrastuje s bíl˘mi vápencov˘mi
skalami. Má ﬁadu exponovan˘ch (i nesjízdn˘ch) míst.
OdváÏlivci mÛÏou zkusit i canyoning.
Vede: Kosmiã
Min. vûk: 18 let
22. – 24. ãervna 24 hodin na stromû
Jak se Ïije v luftû? KdyÏ budete ‰ikovní, tak jako v bavlnce.
Lana, háky, sítû, latû, moÏná potrhané gatû.
Kdo se v˘‰ek nebojí, v korunách se
napojí vzduchu, krásy, napûtí v ladném
pﬁírody objetí.
24 hodin v korunách, stavba, spánek, strava, pﬁekvapivá motivace...
a tak dále, a tak dále.
Vede: Mirìa a spol.

Ojedinělá významná událost
Dne 25. 3. 2007 se v Penzionu ve Fry‰táku uskuteãnilo v˘znamné vystoupení
souborÛ CM muziky Prameny s Praménkem a Prameny II s názvem „Z tej fry‰tácké
strany“. Poﬁad byl ojedinûl˘ tím, Ïe v‰echno, co soubory i pﬁená‰ející prezentovali,
vzniklo ve Fry‰táku (písnû, básnû o rodném kraji, autentické veselé pﬁíbûhy o zajímav˘ch Fry‰taãanech, muzikantech, o Frantinovi Matulovém a MeÈovi Kováﬁovém,
vzpomínky z mládí a jiné). Pﬁíbûhy jsem napsal ve ver‰ích a tím poﬁad dostal závaÏnûj‰í charakter. Tomuto psaní se jiÏ vûnuji od mládí a mám tak zpracované pﬁíbûhy, které se na‰im lidem pﬁihodily, je jich tolik, Ïe by obsáhly celou knihu. Pﬁíbûh
o Frantinovi a MeÈovi zaujal jednoho „zvlá‰tního humoristu“, kter˘ naprosto váÏnû
ﬁekl: "Ten pﬁíbûh jsem napsal první já, mÛj otec muzikant jej zapsal do muzikantské
kroniky, trochu jsem jej poopravil. Ihned jsem se zamûﬁil na tuto kroniku a zjistil
jsem, Ïe nic takového tam nûní napsané, zasmál jsem se.
V‰ichni úãinkující, to znamená, muzikanti, zpûváci i ti co pﬁedná‰eli jsou
s Fry‰tákem svázaní. V˘bornû se projevily zpûvaãky M. Matulová i sestry DoleÏelovy
a jiÏ se klubou dal‰í. Velmi dobﬁe se uvedla Mgr. Sylva Knedlová, která cel˘ poﬁad
uvádûla, a pﬁíbûhy, které ãetla, zajímavû herecky pﬁedvedla, také Mgr. Sovadina nebojácnû pﬁednesl ver‰e. Samozﬁejmû primá‰ka Vlasta Kunstová se na houslích vyﬁádila a báseÀ O rodném kraji za doprovodu mé kytary vyznûla bájeãnû, i pﬁíbûh
Pasáci vzbudil zaslouÏené veselí. V‰ichni úãinkující, zpûváci, kontry, basa atd. se snaÏili - patﬁí jim za to velk˘ dík.
Dûti z Praménku v zajímavé choreografii p. V. Kunstové
pﬁi písni Cesta pﬁes hory se v ﬁadû napodobujíce oveãky
nápaditû proplétaly. Závûreãná píseÀ Zpûvná si, Moravo,
nenechala nikoho chladn˘m. Sólisti, pﬁednes i sbor Praménku zaujal posluchaãe natolik, Ïe si vynutili opakování,
a dokonce jsme sly‰eli slova „Ta píseÀ se mÛÏe smûle zaﬁadit k tûm pûkn˘m písním, které jsou o Moravû napsané“. Ta slova pohladila po du‰i, zaslouÏená potlesk nebral konce.
Dûláme v‰e pro to, abychom odhalovali na‰e koﬁeny a
prohloubili vztah k rodnému kraji a k Moravû. Jsme rádi,
Ïe se nám práce daﬁí a v‰ichni, kteﬁí se s námi o to pﬁiãiÀují, tak sklízí zaslouÏené ovoce, to znamená spokojenost z dobﬁe vykonané práce.
Richard Hovadík

placená inzerce

Kvalita vody
je i v současných
vedrech stabilní
Spoleãnost Zlínská vodárenská, a. s. –
ãlen skupiny Veolia doporuãuje obãanÛm,
aby k dodrÏování pitného reÏimu vyuÏívali
nejpﬁirozenûj‰ího a nejpﬁístupnûj‰ího
zdroje tekutin, vodovodního kohoutku.
Jak potvrzují rozbor y vody provádûné
akreditovanou laboratoﬁí spoleãnosti,
kvalita vody ve skupinovém vodovodu Zlín
je pﬁinejmen‰ím srovnatelná s kvalitou
bûÏnû prodávan˘ch balen˘ch stolních vod
a je tedy ze zdravotního hlediska zcela nezávadná. Limity vyhlá‰ky urãující kvalitu
pitné vody jsou pﬁitom mnohem podrobnûj‰í ale i pﬁísnûj‰í neÏ u vod balen˘ch.
Jakost pitné vody ve skupinovém vodovodu Zlín. Do skupinového vodovodu ve
Zlínû je dodávána pitná voda obecnû velmi dobré kvality. Vodovod je zásoben pﬁeváÏnû stﬁednû tvrdou vodou (stﬁední obsah minerálních látek), s nízk˘m obsahem dusiãnanÛ. Cizorodé organické látky
nebo tûÏké kovy se ve zdrojích pitné vody
ZLÍNSKÉ VODÁRENSKÉ nevyskytují vÛbec. RovnûÏ radiologické ukazatele jsou
pod limitem normy pro kvalitu pitné vody.
I chuÈovû je voda ve vodovodu na Zlínsku
ve srovnání s nûkter˘mi oblastmi v âR
obecnû velmi dobrá.
Pitn˘ reÏim. Ná‰ organismus obsahuje
ze 60 % vodu. Na‰e tûlo vylouãí kaÏd˘
den 2,5 l vody dennû, pﬁiãemÏ potrava
nám dodá asi 1 l vody dennû, proto je potﬁeba alespoÀ 1,5 l vody dennû vypít,
abychom tekutiny doplnili. Pokud se vûnujete sportu ãi zv˘‰ené fyzické námaze,
doporuãuje se pít nesycenou vodu, pít minimálnû dvû hodiny pﬁed zátûÏí a posléze
men‰í dávky po celou dobu námahy.
V pﬁípadû poruchy ãi havárie studené
vody volejte bezplatnou linku spoleãnosti
800 100 063.

Zlínská vodárenská
– Váš dodavatel
vodárenských služeb
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âeská republika jako signatáﬁská zemû je povinna uãinit v‰echna zákonodárná, správní a jiná opatﬁení pro naplnûní jednotliv˘ch ãlánkÛ Úmluvy o právech dítûte.
Dûtská práva zaruãená Úmluvou
JiÏ preambule Úmluvy ﬁíká, Ïe dítû má
právo vyrÛstat v rodinném prostﬁedí
v atmosféﬁe ‰tûstí, lásky a porozumûní.
Rodiã ãi zákonn˘ zástupce má prvotní odpovûdnost za v˘chovu a v˘voj dítûte. Stát jej má v tomto podporovat a poskytovat jim pﬁi v˘chovû dûtí pﬁimûﬁenou pomoc /ãl. 18/.
Úmluva je zaloÏena na ãtyﬁech základních pilíﬁích :

1. červen - Mezinárodní den dětí
ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTùTE
Úmluva o právech dítûte byla vyhlá‰ena Valn˘m shromáÏdûním OSN
20. listopadu 1989 v New Yorku.
Ratifikaãní listina âeskou a Slovenskou Federativní Republikou byla uloÏena u generálního tajemníka OSN, depozitáﬁe Úmluvy, dne 7. ledna 1991.
Souãástí právního ﬁádu âeské a Slovenské Federativní Republiky se podle

svého ãlánku 49, odst. 1 stala 16.
února 1991.
Dítû jako kaÏdá lidská bytost má
svou hodnotu, dÛstojnost a základní
práva. Vzhledem ke svému tûlesnému i
du‰evnímu v˘voji, bezbrannosti a zranitelnosti potﬁebuje zvlá‰tní péãi, pomoc,
ochranu, porozumûní a lásku.
Dûtská práva se vztahují bez v˘jimky
na kaÏdé dítû ve vûku 0 -18 let.

1. Právo na pﬁeÏití - zaruãuje zachování Ïivota a uspokojování základních
potﬁeb dítûte.
2. Právo na rozvoj - t˘ká se harmonického rozvoje dítûte vãetnû práva na
vzdûlání, na voln˘ ãas, ale i práva na
svobodu my‰lení a vyznání.
3. Právo na ochranu - chrání dítû
pﬁed násilím, v‰emi druhy zneuÏívání a
zanedbávání.
4. Právo na úãast - dává dítûti moÏnost vyjádﬁit svÛj názor ve v‰ech záleÏitostech, které se ho t˘kají.

Fryštácká Skalka
27 - 28. 7. 2007
Po 5 letech se bude opět konat off-roadová soutěž
Fryštácká Skalka,
která se tentokrát pojede jako
•MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
CROSS COUNTRY RALLY (CCR)
CROSS COUNTRY RALLY PRAVIDELNOSTI (CCR-P)
STŘEDOEVROPSKÁ ZÓNA
VOLNÝ ZÁVOD ENDURO
Jistě se bude jednat o off-roadový svátek pro všechny příznivce terénních vozidel. Tento rok se totiž v České republice
bude pořádat jen jeden podnik podobného charakteru a to na podzim ve Vsetíně. Díky jedinečnosti Fryštácké Skalky se
můžeme těšit na pestré startovní pole skládající se z off-roadových speciálů, sériových terénních vozidel čtyřkolových motorek (ATV) a enduro motocyklů. Kromě profesionálních posádek z celé střední Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko) se soutěže mohou v rámci jízdy pravidelnosti zúčastnit i domácí posádky se sériovými terénními vozy.
PROGRAM
Po páteční odpolední přejímce by se soutěžící měli shromáždit na Náměstí Míru ve Fyštáku ke slavnostnímu startu.
Páteční prolog je tvořen nejtěžší vložkou soutěže: Vítová, ústící v Kameňáku v obci Vlčková, kde bude umístěna servisní zóna. V rámci sobotní etapy se pojedou třikrát tři RZ, z nichž každá měří cca 10 km.

Uzávěrka přihlášek 15. 7. 2007 do 20.00 hod.
16
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2. ročník volejbalového turnaje „Osvobození“
o pohár starosty města Fryštáku
V sobotu 5. 5. 2007 se v krásném prostﬁedí sportovního areálu ve Fry‰táku
u sokolovny konal volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch druÏstev o pohár starosty mûsta
Fry‰táku Mgr. Lubomíra DoleÏela.
Poﬁadatelé – ãlenové volejbalového oddílu TJ Fry‰ták – zorganizovali skvûlé sportovní klání. I pﬁes poãáteãní nepﬁízeÀ poãasí v‰e zvládli perfektnû. Dvanáct druÏstev
odehrálo své zápasy ve 3 skupinách a poté vyﬁazovacím zpÛsobem bylo známo toto poﬁadí:

V‰ichni – hráãi, poﬁadatelé i ãetní diváci – byli urãitû spokojeni s vysokou
sportovní i organizaãní úrovní fry‰táckého volejbalového turnaje a budou se
k nám opût tû‰it.
Dana Koneãná

1. OREL Zlín, 2. SKV Ho‰Èálková,
3. DOFCI, 4. TJ Fry‰ták.
První tﬁi t˘my obdrÏeli krásné poháry, v‰ech 12 druÏstev diplomy a vûcné
dary. Ty mohly b˘t pﬁedány díky pﬁízni
sponzorÛ, kter˘m i touto cestou dûkují
poﬁadatelé.
Sponzoﬁi turnaje: PIDIGI /ing. S. Velikovsk˘/, DUKSTOL/R. Dupal/, KOOPERATIVA, VIP P‰eja, Z. PoledÀák, Br.
Koneãn˘, Ing. P. Hrabík, Fr. Páleníãek,
OBALPRINT Fry‰ták, Cukrárna Hrabal,
Okenní systémy Zlín/R. DoleÏal/, ZLÍNMAT/p. Pecha/, BINOM Hole‰ov, L.
Bﬁezík, SEFO PLUS/p. Rektoﬁík/, ELSO
SYSTÉM /p. Filák/, KOVOTREND, ARTEX /p. Moravec/, Urbánkovi, SOUDAL.
Zvlá‰tní podûkování za podporu i za
poháry a ceny patﬁí Mûstu Fry‰ták.
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Dětský soubor Fryštáček zve nové zájemce

Od roku 2004 pro‰el Fry‰táãek mnoha zmûnami, jedním z hlavních mezníkÛ byl
zájezd na folklórní festival do Polska. Touto akcí se se souborkem rozlouãila vût‰ina star‰ích ãlenÛ a ode‰li se zdokonalovat do vala‰ského souboru Ka‰ava. Z témûﬁ dospûlého souboru se tedy opût stal Fry‰táãek pln˘ mal˘ch dûtí, které se snad
jednou od dûtsk˘ch písniãek a ﬁíkadel dopracují ke krásn˘m vala‰sk˘m tancÛm.
Zmûna probûhla také v ﬁadách vedoucích; nûkolik b˘val˘ch ãlenÛ se postupem ãasu pﬁidalo k vedení. Souborek byl rozdûlen do dvou skupin – do „Mal˘ch“ chodí dûti od tﬁí do sedmi let, které se zde uãí základy pohybové v˘chovy a poprvé se setkávají s lidovou kulturou na‰eho regionu. Star‰í dûti vystupují s nároãnûj‰ími tanci.
Pﬁipravují se také na vstup do vala‰ského souboru Ka‰ava.
Fry‰táãek se úãastní mnoha vystoupení. V loÀském ‰kolním roce jsme vystupovali na Besídce u cimbálu, v Mûstském divadle Zlín u pﬁíleÏitosti 35. v˘roãí souboru Ka‰ava, na Hanáck˘ch dnech v Hole‰ovû a v dûtském domovû na Bure‰ovû ve
Zlínû. Úãastnili jsme se i zlínského Festivalu dechov˘ch orchestrÛ a folklórních souborÛ. Zapojujeme se také do pûvecké soutûÏe Trneãka.
âinnost souborku se ale neomezuje jen na zkou‰ky a vystoupení. KaÏdoroãnû
o Velikonocích poﬁádáme barvení vajíãek a pletení tatarÛ. DodrÏujeme také tradici
‰tûpánského koledování.
Chcete ve svém dítûti probudit lásku k lidov˘m zvykÛm a tradicím?
Pokud ano, pﬁijìte se za námi podívat!
Zkou‰íme kaÏd˘ pátek v tûlocviãnû
Z· od 14:45 do 16:00 h.
Tû‰í se na vás vedení Fry‰táãku
Dne 20. 2. 2007 se Fry‰táãek zÛãastnil pûvecké soutûÏe Trneãka. Zástupci na‰eho souborku byli Karolína
Odstrãilová, Honza Kaãenda a Eli‰ka
Hala‰tová, která se umístila na 3 místû.
Dal‰í úspûch se konal 24. bﬁezna na
pﬁehlídce dûtsk˘ch folklorních souborkÛ
ve Zlínû 2007 na Malé scénû, kdy jsme
postoupili do dal‰ího kola, které se
uskuteãnilo v RoÏnovû 28. dubna 2007.
Dûkujeme reprezentantÛm na Trneãce, rodiãÛm a pﬁedev‰ím gratulujeme
v‰em ãlenÛm na‰eho souborku.
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VELKÉ KINO ZLÍN - ČERVEN
1. ãervna
47. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMÒ PRO
DùTI A MLÁDEÎ – ZLÍN 2007
2. – 6. ãervna v 17 hodin
PUSINKY
âR-2007-90 minut-HCE-(12)
Dynamická road-movie o mlad˘ch holkách, do kter˘ch neustále nûkdo huãí, aby
dospûly. Jim se ale je‰tû nechce spûchat
do vûzení povinností, do svûta pravidel, ve
kterém je stejnû „v‰echno zmaten˘“.
Chtûjí samy nakládat se sv˘m Ïivotem –
ne podle nûjakého manuálu rodiãÛ. Umí si
prostû uÏívat a ledacos vyzkou‰et.
ReÏie: Karin Babinská
vstupné 70 Kã
2. – 6. ãervna v 19,30 hodin
SUNSHINE
Velká Británie -2007-107 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Padesát let v budoucnosti na‰e Slunce zaãíná vyhasínat a tím ohroÏuje samotnou existenci Ïivota na Zemi. Proto se k na‰í
hvûzdû vydává kosmická loì Ikarus 2 s
osmiãlennou posádkou a obrovskou jadernou náloÏí, která by se mûla pokusit
Slunce znovu zaÏehnout. V tûsné blízkosti
Slunce ale posádka zachytí nouzov˘ signál
lodû Ikarus 1, která pﬁed ‰esti lety zmizela beze stopy pﬁi pokusu o dokonãení stejné mise…. Velkolepá vesmírná sci-fi od
reÏiséra Trainspottingu
ReÏie: Danny Boyle
vstupné 85 Kã
6. ãervna v 10 hodin
FKS
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
âR-2006-120 minut-Bioscop-(12)
Îivotní osudy malého ãeského ãí‰níka
podle Bohumila Hrabala - v hlavních rolích
Oldﬁich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch,
Martin Huba
ReÏie: Jiﬁí Menzel
vstupné 25 Kã

dopis – nevûsta dosáhla dospûlosti a je
tﬁeba dávn˘ slib naplnit. PotíÏ je v tom, Ïe
Jura studuje vysokou ‰kolu, chodí s atraktivní blond˘nkou, Ïenit se nechce a uÏ vÛbec nestojí o dûvãe odkudsi ze slovenské
vesniãky, které v Ïivotû nevidûl... Nová
ãeská komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvÛrcÛ hitu Úãastníci
zájezdu.
ReÏie: Jiﬁí Vejdûlek
vstupné 85 Kã
14. ãervna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
PIANO
Austrálie/Nov˘ Zéland/Francie-1993-121
minut-titulky-Intersonic-(15)
Nostalgická romance o lásce, která vzplála v drsném prostﬁedí novozélandské pustiny. Mistrovské dílo, které se nepodobá
niãemu, co jste doposud vidûli… Holly
Hunter, Harvey Keitel a Sam Neil v oscarovém filmu
ReÏie: Jane Campion
vstupné 60 Kã
15. - 20. ãervna v 17 a v 19,30 hodin
SHREK T¤ETÍ
USA-2007-93 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
JiÏ tﬁetí pokraãování úspû‰né animované
komedie, v níÏ se zelení manÏelé Shrekovi
vydávají vstﬁíc dal‰ím dobrodruÏstvím:
Král Harold má na kahánku a tak musí vládu v království Za sedmero horami nûkomu pﬁedat. A komu jinému, neÏ manÏelovi
jeho nejjasnûj‰í dcery Fiony. Shrek se ale
vyhlídkám na kralování brání tak intenzívnû, Ïe se radûji rozhodne pﬁemluvit Fionina bratrance, teenagera Artu‰e, aby si
královskou korunu nasadil on. Nejdﬁív ho
ale bude muset najít a udûlat z nûj chlapa...
ReÏie: Chris Miller, Raman Hui
vstupné 85 Kã

7. ãervna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
HOR·Í UÎ TO NEBUDE
USA-2006-113 min.-titulky-prem.-SPI-(12)
Herold Crick není je‰tû pﬁipraven zemﬁít.
Teãka. Pozoruhodná komedie s Willem
Ferellem, Dustinem Hoffmanem a Emmou
Thompson
ReÏie: Marc Forster
vstupné 65 Kã

20. ãervna ve 14 hodin
FKS
ÎIVOTY TùCH DRUH¯CH
Nûm.-2006-137 min.-tit.-Bontonfilm-(12)
Sen o velké lásce se zmûnil v boj o pﬁeÏití... V˘jimeãn˘ obraz syrové atmosféry
NDR. OSCAR za nejlep‰í neanglicky mluven˘ film
ReÏie: Florian Henckel von Donnersmar
vstupné 25 Kã

8. – 13. ãervna v 17 a v 19,30 hodin
ROMING
âR/Rumunsko/SR-2007-105 minut-premiéra-Falcon-(0)
Roman (Marián Labuda) dal kdysi dávno
kamarádovi slib, Ïe aÏ jejich dûti dospûjí,
oÏení se RomanÛv syn Jura s jeho dcerou.
Cesty rodin se roze‰ly. Po letech pﬁichází

21. ãervna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
ZÁPISKY O SKANDÁLU
Velká Británie-2006-92 minut-premiéra-titulky-Bontonfilm-(15)
V centru pﬁíbûhu jsou dvû Ïeny, které se
díky sv˘m touhám a neãekané zradû ocitnou ve velmi vyhrocené situaci. Cel˘ pﬁíbûh je i se sv˘mi zvraty zaznamenán v de-

níku Barbary Covett (Judi Dench), despotické a samotáﬁské uãitelky na chátrající
lond˘nské stﬁední ‰kole, která své tﬁídû
vládne Ïeleznou rukou. V jejím osamûlém
Ïivotû dojde k zásadní zmûnû v okamÏiku,
kdy se ve ‰kole setká s novou uãitelkou
Shebou Hart (Cate Blanchett)...
ReÏie: Richard Eyre
vstupné 65 Kã
22. – 27. ãervna v 17 hodin
SHREK T¤ETÍ
USA-2007-93 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Koneãnû máte zelenou...
ReÏie: Chris Miller, Raman Hui
vstupné 80 Kã
22. – 27. ãervna v 19,30 hodin
ODST¤ELOVAâ
USA-2007-125 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(15)
B˘val˘ ‰piãkov˘ armádní prÛzkumník a odstﬁelovaã Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) povûsil kariéru na hﬁebík poté, co se
stal obûtí jednoho obzvlá‰È nepûkného
podrazu organizovaného vy‰‰ími místy.
Z jeho samoty vysoko v horách ho vytrhne
plukovník Johnson (Danny Glover), kter˘
ho poÏádá o pomoc. Ve hﬁe je Ïivot amerického prezidenta...
ReÏie: Antoine Fuqua
vstupné 85 Kã
28. ãervna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
PIANISTA
Francie-2002-140 minut-tit.-Falcon-(12)
Drama o pﬁeÏití polsko-Ïidovského klavíristy Wladyslawa Szpilmana (Adrien Brody)
ve var‰avském ghettu. OSCAR za hlavní
muÏskou roli
ReÏie: Roman Polanski
vstupné 60 Kã
29. ãervna – 4. ãervence
v 17 a v 19,30 hodin
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA-2007-titulky-premiéra-Bontonfilm(12)
Amerika je pﬁi oslavách Dne nezávislosti
napadena velmi rafinovan˘m útoãníkem.
Ten vyuÏívá nejmodernûj‰í technologie,
aby napáchl co nejvût‰í ‰kody na americké infrastruktuﬁe a uvrhl zemi do chaosu.
Jeho promy‰len˘ plán v‰ak má jednu trhlinu. Nepoãítá s tím, Ïe existuje John
McClane (Bruce Willis), kter˘ je v proklatû
dobré formû…
ReÏie: Len Wiseman
vstupné 85 Kã
P¤EDSTAVENÍ PRO DùTI
v sobotu v 15 hodin
SE V MùSÍCI âERVNU N E K O N A J Í
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LETNÍ KINO VE ZLÍNĚ

Matrika



âERVEN 2007

ZAâÁTKY VE 21 HODIN • VSTUP ZDARMA

JUBILANTI

Alois Jakuba
Zdenka Vrubelová
Ing. Bohumil Vrba
Ludmila Mertová
Vladimír Cholasta
Ludmila âubová
Drahomíra Jurãíková
Ladislav Grulich
Vlasta Kynclová
Ing. Jiﬁí Su‰il
Anna Ja‰ková
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Velké kino a Magistrát mûsta Zlína pﬁipravily na poslední ãervnov˘ t˘den jako rozlouãení se ‰kolou promítání pro dûti, mládeÏ a jejich rodiãe v parku pod Velk˘m kinem.
23. 6.
NOC V MUZEU
USA-2006-108 minut-ãesk˘ dabingBontonfilm-(0)
Posvátné sínû Pﬁírodovûdného muzea
jsou plné nejúÏasnûj‰ích exponátÛ.
V dobrodruÏné komedii budeme svûdky
toho, co se stane, kdyÏ v‰echny oÏijí...
ReÏie: Saun Lewy
24. 6.
ZA PLOTEM
USA-2006-83 minut-animovan˘-ãesk˘
dabing-Bontonfilm-(0)
KdyÏ venku zaãne zuﬁit jaro, probouzejí
se ze zimního spánku i ti nejvût‰í spáãi...
ReÏie: Len Blum, Lorne Cameron

NAROZENÍ

Simon Steiner
Barbora Fry‰ová



23. - 27. ãervna 2007

ÚMRTÍ

Ing. Drahomír Holík ve vûku 63 let
Emílie Pí‰ková ve vûku 82 let
•••
Komise pro obãanské záleÏitosti
mûsta Fry‰táku pﬁipravuje vítání dûtí
do Ïivota na ãtvrtek 21. ãervna
2007 do obﬁadní sínû radnice.

25. 6.
V TOM DOMù STRA·Í
USA-2006-91 minut-animovan˘-ãesk˘
dabing-Falcon-(0)
Zaklepejte s námi na dveﬁe záhadného

domu, kde se neustále záhadnû ztrácejí vûci...
ReÏie: Gil Kenan
26. 6.
AUTA
USA-2006-116 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-Falcon-(0)
Velmi ambiciózní závodní auto Blesk
McQueen se bûhem cesty na velkolep˘
‰ampionát zatoulá do ospalé Kardanové Lhoty. Tady se nauãí, Ïe opravdová
radost ze Ïivota se neskr˘vá za cílovou
rovinkou, ale na cestû k ní...
ReÏie: John Lasseter
27. 6.
KARCOOLKA
USA-2005-80 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-SPI-(0)
âervená Karkulka, kde je v‰e naopak.
Zaãíná od konce...
ReÏie: Cory Edwards

Oddíl kopané TJ Fry‰ták zve v‰echny pﬁíznivce
na 2. roãník

Oznámení

TURNAJE MUÎSTEV P¤ÍPRAVEK

Mûstsk˘ úﬁad oznamuje v‰em obãanÛm, firmám a zájmov˘m organizacím,
kteﬁí uÏívají obrazové symboly mûsta
a nemají k tomu udûlen písemn˘ souhlas rady mûsta, tedy znak ãi prapor, Ïe
dle platné interní smûrnice MF O znaku
a praporu mûsta, ãl. II. a III. - UÏívání
znaku a praporu mûsta, je nutno poÏádat Radu mûsta Fr y‰táku písemnû
(i mailem) o souhlas s pouÏíváním
mûstského znaku ãi praporu.
Pokud uÏivatel do níÏe uvedeného data nepoÏádá Radu mûsta Fr y‰táku
o souhlas, vystavuje se sankcím a postihu dle ãl. V.
Îádosti zasílejte nejpozdûji do 30.
ãervna 2007 na adresu MûÚ Fry‰ták,
nám. Míru 43, 763 16 Fry‰ták, k rukám
p. I. Pl‰kové, ãi mailem na adresu: kultura@frystak.cz.
-IP-

O POHÁR P¤EDSEDY TJ FRY·TÁK
kter˘ se uskuteãní v sobotu 23. 6. 2007
od 9.00 hod. na hﬁi‰ti ve Fry‰táku.
Úãast:
Hole‰ov, Paseky, Mladcová, Ho‰Èálková, Lukov, Teãovice, LÛÏkovice, Fry‰ták

placená inzerce

Koupím

STAVEBNÍ POZEMEK
ve Fryštáku a okolí.
Kontakt
tel.: 604 522 580

Pﬁijdte povzbudit na‰e nejmen‰í ãleny oddílu.

ODDÍL KOPANÉ TJ FRYŠTÁK
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN
SOBOTA 9. 6. 2007 od 14.00 hod. • hřiště ve Fryštáku

TESA¤STVÍ A POKR¯VAâSTVÍ
Stanislav Skaliãka, Potoky 401, 763 16 Fry‰ták

ST¤ECHY NA KLÍâ
montáÏ krytiny BRAMAC, TONDACH, KM BETA
sádrokartony, okna VELUX, ROTO
solární panely, plovoucí podlahy
Kontakt • tel.: 776 696 135, e-mail: stanislav.skalicka@seznam.cz

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 900 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
Odpovûdná redaktorka Ivana Pl‰ková. Grafická úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registraãní ãíslo MK âR E 13006

