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Putování pohádkou ve Fryštáku
dočtete se na str. 11
ÚVAHA:

Čím je pro mě rodina?
Co si vlastně pod pojmem MOJE RODINA představím? Při této otázce se mi vybaví
nejen mamka, taťka a sestra, které mám moc ráda, ale také náš dům a zahrada.
Vzpomenu si i na prožité chvíle, výlety či dovolené, ale i na „pouhá“ pohlazení a porozumění v očích mých rodičů, kteří nikdy nezapomínají dávat najevo svou lásku.
Myslím si, že RODINA je pro většinu lidí důležitá, ale najdou se i takoví, kteří své
bližní nemají rádi či jimi opovrhují.
Pro mě je rodina velmi významná. Mám výborné rodiče, kteří se mi snaží pomoci
vždy, když mohou. Sestra je pro mě dobrou kamarádkou. Rodina je mi také místem,
kde se mohu schovat a kde mi nikdo nemůže ublížit.
Nejbližší příbuzní a jejich láska mi vytváří nejen rodinu a domov, ale i pocit radosti,
jistoty, lásky a porozumění. RODINA JE PRO MĚ VŠÍM.
Z prací žáků 9. ročníku ZŠ Fryšták
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 11/2008/V ze dne 28. května 2008 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem
Fryšták a společností Valašský dřevoprůmysl, výrobní družstvo Fryšták, a to
s platností od 1. července 2008 na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu ze strany města,
a to za účelem využití prostor bývalých
kanceláří v I. patře o celk. výměře 55 m²
jako Klubu maminek Fryšták a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí upozornění Hasičského záchr. sboru ZK na možnost předkládání žádostí o poskytnutí dotace na
r. 2009 na zajištění pohotovostní služby
JSDH MF (zabezpečení akceschopnosti)
a z důvodu ﬁnanční nevýhodnosti nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF schvaluje udělení licence na
veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 770370 Bystřice p.
Hostýnem – Holešov – Fryšták – Zlín, o
kterou požádala právnická osoba, podnikající pod obchodní ﬁrmou KRODOS
BUS, a. s., Kroměříž s tím, že tato linka
vede přes město Fryšták a má v něm
plánovanou zastávku.
• RMF bere na vědomí žádost M. Vaculíka, Fryšták, o rozšíření parkovací plochy
mezi bytovými domy čp. 321 a 322 na
ul. Holešovská na městském pozemku
p.č. 408/4 k.ú. i obec Fryšták a o vybudování dětského hřiště a nedoporučuje ZMF schválit realizaci, respektive
doporučuje ZMF schválit udělení souhlasu s realizací obou záměrů v souladu
s platnou legislativou na vlastní náklady
obyvatel bytových domů, popř. odprodej
pozemků.
• RMF neschvaluje udělení ﬁnančního
příspěvku jako podporu konání hasičské
soutěže 9. okrsku Lukovské Podhradí,
která se konala 24. května 2008 ve
Vlčkové, a to z důvodu velkého objemu
podpory vlastní jednotky SDH.
• RMF bere na vědomí žádost pí Z. Plišťákové, Fryšták, o předčasné ukončení
nájemní smlouvy na pronájem bytové
jednotky ve Sdruženém objektu č. p.
386 ve Fryštáku, schvaluje ukončení její
platnosti dohodou ke dni 20. 6. 2008
a pov. starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí ukončení platnosti speciálního tarifu u tzv. krizových čísel
služebního telefonu starosty a velitele
JSDH MF ke dni 30. 6. 2008, schvaluje
zrušení těchto čísel a schvaluje převedení funkcionality přednostního spojení
z těchto krizových čísel na stávající tzv.
pracovní číslo starosty města Fryštáku a
vedoucího Odboru správy majetku MF.
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• RMF bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci likvidace pokutových bloků.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo č. 08044 a č. 08045 mezi Městem
Fryšták a fou VEGI, s. r. o., Kroměříž, na
akci Zpracování dokumentace SEA pro
potřeby Změny č. 14 ÚPN SÚ Fryšták
– Sportovní areál Horní Ves a na akci
Zpracování hlukové studie k doplňující
dokumentaci SEA a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
• RMF pro účely prokazování práva založeného smlouvou ve smyslu ust. §
86 odst. 2, resp. §110 odst. 2 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro potřeby provedení staveb
na cizím pozemku, schvaluje pro smluvní strany, kde je dotčeným vlastníkem
nemovitosti (pozemku) město Fryšták,
uzavírání smluvního vztahu formou
smlouvy o výpůjčce na dobu životnosti
stavebního díla (příslušných zpevněných
sjezdů a vstupů).
• RMF schvaluje předložené znění smlouvy o výpůjčce pro účely prokazování práva založeného smlouvou ve smyslu ust.
§ 86 odst. 2, resp. § 110 odst. 2 zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pro potřeby provedení
staveb na cizím pozemku, kde je dotčeným vlastníkem nemovitosti (pozemku)
město Fryšták.
• RMF ve smyslu ust. § 102 odstavce
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění,
svěřuje Odboru správy majetku Města
Fryšták působnost rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků, a to
pouze pro oblast (působnost) staveb
zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací
obce po dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF pověřuje Ing. Miloslava Kasalu,
vedoucího OSMM, uzavíráním a podpisem smluv o výpůjčce pozemků pro
stavby zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací obce po dobu trvání (životnosti)
stavby.
• RMF v souladu s ustanovením § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
schvaluje ke dni 29. 05. 2008 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. poz.
p. č. 256/1 o výměře 20 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli p. F. Novákovi,
Zlín, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a uza-

vření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí výsledky jednání
starosty s rodičovskou veřejností konaného dne 15. 05. 2008 v rámci projektu
Obec pozorná k rodině a ukládá zajistit
společné stanovisko pro potřeby rady a
zastupitelstva města ze strany Výboru
pro rodinu a Komise pro školství, mládež a tělovýchovu ve smyslu stanovení priorit a navržení variantních řešení
předložených požadavků.
• RMF nereﬂektuje na žádost pí E. Skaličkové, Fryšták, o prominutí části dlužného nájmu a schvaluje úhradu dlužné
částky v plném rozsahu.
• RMF schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o dílo č. 070235,
uzavřené mezi Městem Fryšták a fou
Dopravoprojekt Ostrava, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF ukládá radnímu města a současně předsedovi Finančního výboru při
ZMF Ing. S. Velikovskému, Csc., předložit pracovní materiál možných úprav výše
daně z nemovitostí formou vydáním nové
obecně závazné vyhlášky s platností od
01.01.2009 na celém správním území
města Fryštáku, a to na příští zasedání
zastupitelstva.
• RMF bere na vědomí zápis č. 0308
z jednání Komise pro školství, mládež
a tělovýchovu při Radě města Fryštáku
bez připomínek.

SEZNAM ZKRATE K
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 6/2008/V ze dne 4. června 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryšták k 3. 6. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
MF k 3. 6. 2008 bez připomínek.
• ZMF trvá na svém požadavku převzetí
silnice č. III/4891 („přes Vítovou“) včetně pozemků pod ní do vlastnictví města ve smyslu platného usnesení č. Z 2
/2004 – bod 8f) ze dne 28. 1. 2004
a ukládá starostovi opětovně tuto žádost města uplatnit u Zastupitelstva
Zlínského kraje.
• ZMF schvaluje výkup pozemků p. č.
149 o výměře 994 m², ost. plocha – ost.
komunikace, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
a p. č. 438/19 o výměře 132 m², ost.
plocha – dobývací prostor, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, od manželů Buchtových,
Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem, schvaluje uzavření kupní
smlouvy za cenu stanovenou znaleckým
posudkem a pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje RO č. 3/2008 ve výši
240.000,- Kč.
• ZMF neschvaluje směnu městských
pozemků za objekt č. p. 42, náměstí Míru, Fryšták (tzv. objekt pekárny ve
vlastnictví ZDVF) a ruší své usnesení č.
Z 5/2008/V/15 ze dne 30. 4. 2008.
• ZMF bere na vědomí žádost společenství vlastníků bytů domu č. p. 266 na ul.
Komenského, Fryšták, o zřízení vodovodní přípojky a neschvaluje její vybudování
na náklady města.
• ZMF v návaznosti na své usnesení č.
U Z 05/2008/V/18 ze dne 30. 4. 2008
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu k části měst. poz.
p. č. 423 a 424, oba k.ú. Fryšták, obec
Fryšták, zapsané na LV č. 10001 pro
obec Fryšták, a to pro fu E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF nereﬂektuje na žádost o rozšíření
parkovací plochy a vybudování dětského
hřiště na ul. Holešovské mezi byt. domy
č. 320 – 322 na náklady města.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi jednat
s majiteli bytových domů, jejichž příslušenství tvoří městské pozemky, o možnosti jejich odprodeje jednotlivým společenstvím vlastníků.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
do 20. 6. 2008 cenové kalkulace variantního řešení realizace ZTV v lokalitě
Pod Školkou.
• ZMF v souladu s ustanovením § 60
zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLO
o vyloučení z další účasti v zadávacím

řízení „Polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí“ uchazeče POZIMOS, a.s. Zlín.
Odůvodnění: Dodavatel neprokázal splnění požadované kvaliﬁkace dle § 54
písm. b) a písm. d).
• ZMF na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením §
81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
schvaluje výběr nevhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce
„Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí“ takto: Pořadí č. 1 IMOS Slovácko,
s.r.o., Uherské Hradiště, pořadí č. 2 RAPOS, spol. s r.o. Holešov, 3. pořadí SMO
a.s. Otrokovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem IMOS Slovácko s. r. o., v souladu
s nabídkou uchazeče.
• ZMF bere na vědomí výsledky VŘ na IA
Komplexní dodávka systému Decentrální čištění odpadních vod Vítová a vyhlašuje vítěze fu ASIO spol. s r. o., Jiříkovice 83, IČ 489108458, zast. p. Petrem
Čampou a Ing. Oldřichem Pírkem.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi v termínu
do 20. 6. 2008 předložit návrh smlouvy
mezi MF a fou ASIO spol. s r. o., Jiříkovice 83, IČ 489108458 za účelem
přípravy IA Komplexní dodávka systému
Decentrální čištění odpadních vod Vítová vč. návrhu umístění 2 ks pilotních
DČOV.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat část měst. pozemku p. č. 551,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli
Ing. A. Alaverdimu, CSc., Zlín.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat část městského pozemku p. č.
551, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli p. F. Pančochovi, Fryšták.
• ZMF ruší své usnesení č. Z 04/2008/
V/10 ze dne 16. 4. 2008 a z důvodu
stanoviska majitelů dotčených pozemků
neschvaluje prodej částí pozemků p. č.
281/4 a poz. p. č. 222/1 k. ú. Dolní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje podílu na pozemku p. č. 272,
k.ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsaný na
LV č. 456 s podílem 1/62 pro Město
Fryšták žadateli ﬁrmě A-T-K GmbH, organizační složka Fryšták, se sídlem Tovární 220, 763 16 Fryšták.
• ZMF schvaluje umístění stavby přípojek elektrického vedení NN a kanalizace pro stavbu „Administrativní budova
a dvě haly ﬁrmy CAIS s. r. o. Fryšták“
na měst. poz. p. č. 336/32, 344/66,

344/67, 345, 356/1, 1020/12, 1022/
18, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF ve věci návrhu úpravy stanovení výše daně z nemovitostí ve správním území MF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě č. 1729550049 o umístění nalezených, opuštěných a toulavých
zvířat v Útulku pro zvířata v nouzi, Zlín
– Vršava, uzavřené dne 9. 5. 2005 mezi
sdružením Útulek pro zvířata v nouzi
Vršava, Městem Fryšták a Statutárním
městem Zlín, a to za účelem změny provádění plateb za umístění a pobyt zvířat
v útulku a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty k demolici domu č. p. 16 na ul. P. I.
Stuchlého.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty
o vyhodnocení ankety „Studie náměstí“.
• ZMF vyhlašuje vítěze architektonické
soutěže o nejlepší předložený návrh
„Studie stavebních úprav náměstí Míru
Fryšták“, a to návrh Ing. arch. Richarda
Turny, ateliér Fryšták, a ukončuje tím ke
dni 4. 6. 2008 tuto soutěž.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi a SK vyzvat Ing. arch. Turnu za účelem dojednání dalšího postupu.
• ZMF schvaluje udělení souhlasu s využitím městských pozemků na Skalce
v Horní Vsi, Fryšták, za účelem konání
cyklistických závodů ve sjezdu na horských kolech ve dnech 7. 6. 2008 – trénink a 8. 6. 2008 – závody.
• ZMF v návaznosti na usnesení č. Z
01/2008/V/13c) ze dne 16. 1. 2008
schvaluje prodej cenných papírů nakoupených k dočasnému uložení volných
peněžních prostředků města – měnovou
konverzi fondů splatných 2. 7. 2008,
a to ze zahraničních měn do Kč a za tímto účelem pověřuje podpisem starosty
Pokynu ke splatnosti zajištěných růstových fondů vedených na majetkovém
účtu M-118392, a podpisem Příkazu
k úhradě, kterým se provede měnová
konverze částky odpovídající konečné
hodnotě zajištěných růstových fondů
HSBC splatných 2. července 2008 ze
zahraniční měny splatných fondů do Kč.
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
E-MAILEM
Přihlášky k odběru zpráv zasílejte na
adresu kultura@frystak.cz.
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HEJTMANSKÝ DEN VE FRYŠTÁKU
Vážení občané,
ve čtvrtek dne 29.5.2008 se konal
na radnici MěÚ Fryšták Hejtmanský den.
Tento den byl dnem setkání hejtmana
– p. Libora Lukáše spolu s radními Zlínského kraje se starosty mikroregionu
Lukovského podhradí, do něhož kromě
města Fryštáku patří obce Kašava, Držková, Vlčková, Racková a Lukov. Nabídku
Zlínského kraje mikroregion Lukovského
podhradí s radostí přijal, neboť setkání
s hejtmanem a radními Zlínského kraje
na vlastní půdě, kde lze přednést své připomínky, problémy a podněty, nebývá na
denním pořádku.

Hlavními tématy Hejtmanského dne,
o kterých měl mikroregion potřebu mluvit, byla příprava realizace rychlostní
komunikace R49, úsek Hulín – Fryšták,
a to zejména a) urychlení procesu vydání stavebního povolení zmiňovaného
úseku; b) nesouhlas se zakončením
tohoto úseku ve Fryštáku formou křižovatky s kruhovým objezdem s napojením
na stávající krajskou silnici II/490; c)
řešení spuštění celého úseku z Hulína
až do Zlína přes mimoúrovňovou křižovatku Fryšták a přivaděč Fryšták – Zlín;
d) urychlení přípravy (realizace) navazující etapy R49, a to Fryšták – Lípa s
požadavkem umístění budoucí trasy RK
"uprostřed" vzdálenosti mezi zástavbou
Lukova a arálem Lešné; e) zachování
sjezdu z R49 v lokalitě Zlín – Štípa (zvaná "Horní" u letiště); f) zajištění dostatečného technologického řešení křížení,
respektive přechodu R49 přes cyklistickou trasu spojující aglomeraci Lukova s areálem Lešné podél Lukovského
potoka/, dále pka také údržba a stav
krajských komunikací, majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi,
také nesouhlas s návrhem na zrušení
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sídla Obvodního Policie ČR ve Fryštáku,
ale rovněž problematika odkanalizování
obcí v okolí Fryštáku, možnost ovlivnit
odstranění nadměrné byrokracie a složitosti zpracování žádostí o dotace z EU,
jakož i v neposlední řadě možnosti posílení rozvoje cestovního ruchu a s tím
spojené zlepšení dopravní obslužnosti,
zejména ve dnech volna, a využití potenciálu ZOO Lešná ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu a turistiky
v Hostýnských horách.
Spolu s hejtmanem a radními Zlínského kraje se setkání zúčástnili i zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje,
kteří mohli nejlépe odpovídat na vznesené dotazy a témata.

Setkání, jehož hostitelem a moderátorem byl starosta města Fryštáku Mgr.
Lubomír Doležel, bylo rozděleno na dvě
části. Dopolední část byla věnována problematice obcí mikroregionu, odpolední
pak byla věnována setkání s představiteli místního podnikatelského sektoru
a organizacemi provozující svou činnost
na území mikroregionu.
Dopolední část zahájil starosta města Fryštáku představením jednotlivých
obcí mikroregionu. Následovala diskuze k jednotlivým tématům. Největší pozornost byla soustředěna na výstavbu
rychlostní komunikace R49, která by
měla propojit Zlínský kraj v trase Hulín – Fryšták se slovenskou silniční sítí
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a měla by se stát jednou z nejdůležitějších dopravních tepen evropského
významu. V neposlední řadě se také
hovořilo o problémech odkanalizování
malých obcí s počtem ekvivalentních
obyvatel do 2.000 s tím, že se Zlínský
kraj bude snažit sloučit podmínky dané
zákonem s požadavky danými v jednotlivých lokalitách, byť je to práce náročná
a ze strany zákona nekompromisní.
Po skončení programu na radnici ve
Fryštáku následovalo předání pamětního listu věnovaného hejtmanem Zlínského kraje mikroregionu Lukovské podhradí, a také ze strany mikroregionu byl
předán hejtmanovi pamětní list spolu
s ručně vyrobenou upomínkovou vázou
se znakem mikroregionu.
Součástí Hejtmanského dne byla
prohlídka ﬁrmy SOLAR TECHNIK s.r.o.
Fryšták. Přijetí ve ﬁrmě bylo profesionální a velmi příjemné, a pro samotného
hejtmana p. Libora Lukáše zajímavé.
Po prohlídce ﬁrmy následoval pracovní
oběd s podnikateli, a to v restauraci
U Pivovaru v Lukově, kde přivítal všechny zúčastněné starosta obce Lukov p.
Jiří Jangot. Zástupci ﬁrem byli přivítání
a představeni starostou města Fryštáku
a následně každý z nich provedl krátkou
prezentaci své ﬁrmy. Součástí pracovního oběda bylo i kladení dotazů ze stran
podnikatelů směrem k zástupcům kraje,
které se týkaly věcí podnikání, průtahu
RK R49 Fryštákem a problematiky získávání dotací z dotačních titulů ČR i EU.
Hejtman Zlínského kraje p. Libor Lukáš na závěr poděkoval mikroregionu
Lukovské podhradí za příjemné přijetí,
za klidnou a na dotazy bohatou atmosféru a sdělil, že věří, že taková setkání
budou i nadále snahou o přiblížení se k
obcím a městům Zlínského kraje a jejich
jednotlivým problémům.
Závěrem je na místě říci, že Město
Fryšták jako spoluhostitel Hejtmanského dne uvedl jméno města a jméno mikroegionu Lukovské podhradí do čela
povědomosti a věříme, že tímto krokem
přiblíží možnosti řešení aktuálních problémů na co nejkratší dobu trvání.

Úřad práce ve Zlíně - Důležité upozornění
Upozorňujeme příjemce dávky státní sociální podpory přídavek na dítě, že příslušné předtisky pro uplatnění nároku na uvedenou dávku po 30. září 2008, stejně
tak i další potvrzení, doklady a prohlášení (např. Prohlášení osob o příjmech rozhodných pro nárok, Doklady o výši ročního příjmu, Potvrzení o studiu), již nebudou
rozesílány poštou.
Náleží-li výplata přídavku na dítě za září je nutné pro zajištění výplaty dávky po
30. září 2008 příslušné předtisky odevzdat následovně:
• do 30. 9. 2008
Potvrzení o studiu - jde-li o dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole, nebo o dítě, které plní povinnou školní docházku
(jde-li o školní rok začínající v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok
věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce následující)
• do 30. 9. 2008 (nejpozději do 31. 10. 2008)
Doklad o výši ročního příjmu spolu s Prohlášením osob o příjmech rozhodných
pro nárok (popř. Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky).
Výše uvedené tiskopisy si vyzvedněte na místně příslušném pracovišti státní sociální podpory, kde budete zároveň poučeni o dalším postupu ve vyřizování dávky
státní sociální podpory přídavek na dítě.
Všechny tiskopisy, potřebné k uplatnění nároku na dávky státní sociální podpory,
jsou rovněž dostupné na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz).

G. Najmanová
manažerka hejtmanského dne
za město Fryšták

Poděkování
Děkujeme spolužákům ze Základní školy Fryšták, ročník 1974 – 1988
za vzpomínku a krásný květinový dar
na hrobě Ing. Zdeňky Adamíkové.
Rodina
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Z Frantinovy zahrádky
(Z líhně fryštáckých pábitelů – lidových vypravěčů)
Fryšták byl svého času pověstný výtečnými vypravěči a taškáři, („pábiteli“, jak
je nazývá spisovatel B. Hrabal), dotvářejícími originální pohodu a klima někdejší
panenské náruči na pokraji Hostýnských
vrchů. Jména Pepa Svačina z Dolní Vsi,
Pepa Škrábal, Frantina Matula, Pepa Kokotík nebo Vladivoj Žádník z Fryštáku, Mirek Ticháček z Lukovečka, Laďa Fuksa či
Karel Batíků z Vítové, stejně jako rázovité
a nezapomenutelné ﬁgurky Meťa Kovářů
z Horní Vsi nebo Květoš, Francek a Ignác
z bývalého domova důchodců (dnes DIS)
, či kdysi všestranně činný Vojta Kozmík a
další se stali součástí koloritu městečka.
Jejich stopy ještě dnes doznívají v různé
podobě nejen při sjezdech rodáků, spolužáků, ve vzpomínkách pamětníků, kulturních vystoupeních, ne náhodou jejich
jména i příběhy zazněly také při oslavách
jubilea nejstarší dochované písemné
zmínky o Fryštáku. Tento odkaz je dodnes
inspirací pro soudobé tvůrce, sběratele a
ctitele Fryštáku.
K legendám patřil známý muzikant a
šprýmař František Matula, výtečný houslista, bubeník, divadelní ochotník, lidový
vypravěč, hospodský (v jeho hospodě
našli fryštáčtí muzikanti nadlouho jeden
z nejlepších azylů při svém nedobrovolném „putování“, které zatím symbolicky
skončilo ve vlhkém sklepě našeho ratúzu).
Frantina zanechal po sobě širokou paletu všelikých vlastních vyprávění. O jeho
osobě, stejně jako o jednom z jeho nejvěrnějších souputníků Meťovi Kovářovi, koluje dodnes řada příběhů všech odstínů.
Když Frantina onemocněl, požádal
mého otce, aby pár věcí na památku poznamenal. Některé postřehy byly naklepány na psacím stroji a přiloženy jako příloha
Kroniky fryštáckých muzikantů, z níž jsem
částečně čerpal při zpracování publikace
Fryštácko hudební (vydáno při příležitosti jubilea fryštáckých rodáků zasloužilých
Jaroslava Kvapila Břetislava Bakaly roku
1987, ve spolupráci s prof. Stanislavem
Brunclíkem). Tato příloha – vzpomínky
mého otce na život muzikantský - byla
k dispozici při besedách nad kronikou a
vystavena mezi rukopisnými vzpomínkami
v sále DISU v rámci výstavy k 650. výročí
Fryštáku v září 2006.
Úryvek ze vzpomínek mého otce byl
publikován ve Zpravodaji města Fryštáku,
č. 3, l986, s. 10 – 11 (ZP: Jak se bavívali
staří Fryštačané). Celkem 12 originálních
příběhů tohoto druhu mi v rukopise zapůjčil pro potřeby kronikářské, publikační či
pro využití v rámci besed nad kronikou v
knihovně také výborný vypravěč a znalec
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našeho regionu pan Miroslav Ticháček
z Lukovečka (pan Ticháček některé z nich
sám připomněl při besedě nad svou knihou o Lukovečku v naší knihovně v roce
2004). Vtipné příhody ze starého Fryštáku využívá a zpracovává i pan R. Hovadík
(v rámci vystoupení pí Vlasty Kunstové a
FOS Prameny).
Coby účastník různých akcí fryštácké
dechovky, řízené slavným dirigentem Karlem Matulou a později dlouhá léta panem
kapelníkem Antonínem Rajndlem, jsem si
pár Frantinových příběhů za mladých let
poznačil a občas je při různých příležitostech připomínám. Mám radost, že tyto
humorné příběhy nezanikly a v různých
úpravách kolují na Fryštácku dál…
Pro ukázku ze záznamů Frantinových
vyprávění vybírám…
„Jářku, říkám si, ať děláš, co děláš,
ledaco se dá za ocas přidržet, ale ten
čas, jářku, za ocas neudržíš… A tak mi až
moja mosela připomět, že bych měl toho
posledního ogaru dat pokřtit. Tož dyž je to
tak, ať se stane! Zavolál sem kmocháčky,
příbuzenstvo a kamarády z muziky, pořádně zme pojedli a cosi aj popili, chytl sem
ogařisko a hnál do chrámu Páně. Šak
sem tam býl jak doma, na chóře zme hrávali co chvílu.

Ke kostelu sem trefíl jedna radosť, strčíl potomka kmocháčkovi a kmotře, a dál
se starajte sami! Kmocháček se pěkně
prohl, dyž sem mu to ogařisko hodíl do
náruče. Velebný pán zděšeně pozvihl zrak
k nebesům…a místo aby zahájil obřad,
ukázál na vrata chrámu a sykl: Ven!!!
Zkormúcený sem přišél dóm… Moja
lomila rukama: Cos to zas, chlape, vyvédl, novorozeného necháls doma a k oltářu
odvlékls toho staršího!!!“
--„Už tych ledačin bylo dosť, měl bys konečně zajít ke spovědi! pravila mi jednúc
o pulnoci moja polovička. Jako by těžký
kameň padl mi na palec, zaskučél sem
do duchny. Ale neposlechněte tú svoju
najmilejší!
Po náročnej „přípravě“ – šak bylo čerstvě napálené – vydál sem se, rozhlédnúc
se na fšecky strany, do kostela… Spovědnicu sem našél hneď a pokorně poklekl,
tak se mi ruky aj hlas klepaly. Důstojný
pán zaňuchál, škaredě na mňa pohlédl
a přísně vybaﬂ: V podnapilém stavu nespovídám!
Přišél sem dóm jak spráskaný. Tož,
sakra, kdejakú tetinu pan farář vysléchne, a já mu za to nestojím! Bylo mi do
plaču…
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Cosi brzo přišéls! zahučelo z kuchyně.
Ále, důstojný pán býl dnes společensky unavený. Říkál, že v podnapilém stavu
nespovídá...“
--„Dyž máte hospodu a chcete, aby
slúžila liďom jak se patří, mosíte občas
vyrazit do světa, ledacos nakúpit a zařídit. Atož sem vyrazíl do Zlína… Napřeď
sem se stavíl v bufetě na fajnovú fazolovú
poléfku. Její vúňa se táhla po celém náměstí. Aj chlebíček byl čerstvý a měkučký
jak robečka po ránu. Šak sem si dál hneď
repete! Cítil sem se jak v sedmém nebi…
Málem mi ujél aj trolejbus.
Mosél sem trochu pohodit koňom,
abych doběhl na zastávku a na poslední
chvílu hépl na stupátko… A v tom okamžiku začala v mých útrobách taková búřená,
že se mi na čele a po celém těle kúľaly
krapě potu jak hrachy.
Abych neudělál ze státního dopravního prostředku Pompeje, posunovál
sem se opatrně co krok to prd ke kukani slečny průvodčí, abych honem zaplatíl
a druhým koncem vypadl ven. Krčíl sem
se v tlačícím davu až to záklopka nevydržela a Vesuv explodovál.
Slečna průvodčí spráskla rukama
a na celý trolejbus zaječela: To se mi ešče
nestalo!!!
Duchapřítomně sem vybaﬂ: Jak to
vám, slečno? Já myslél že mi…
Na první zastávce sem vystřelil jak
dělo a v nedalekej příkopě dokončil dílo
skázy!“ (Z přílohy kroniky vybral Č. Zapletal)

Poděkování
Zastupitelstvo města Fryštáku touto
cestou děkuje ﬁrmám INGO Casino a.s.,
Františkovy Lázně a INGO-AUTOMATIC
WIN s.r.o., Mariánské Lázně za vzornou
spolupráci s městem Fryšták v oblasti
podpory veřejně prospěšné a kulturněosvětové činnosti.
Za Zastupitelstvo města Fryštáku
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Z časů zlaté éry našich formanů
(Z kronik a pamětí fryštáckých občanů, k výročí samostatnosti)
Když hrabě Josef Seilern vytvořil na
svém panství proslulý evropský hřebčín
belgického chladnokrevného plemene,
našel pro svůj záměr široké pochopení
zejména mezi sedláky a chovateli koní
v obcích na Fryštácku a postupně na
celé Moravě. Kvalitu a vysokou úroveń
fryštáckých formanů dosvědčuje i slavný transport 2 kusů obrovitých jedlí na
Pražský hrad. Díky singularistům a jejich péči o lesní bohatství byli Parní pilou ve Valašském Meziříčí velikáni na
stožáry vybráni v hornoveském lese,
v revíru Ráztoka, v oddělení tzv. Séčky. Skáceny byly pro jistotu 3 mocné kusy (jeden z nich měl 25 m délky a 13 kubických metrů, další 11
kubíků a poslední 10 kubíků, pořitom
jeden metr kubický jedle váží 8 metrických centů!). Jednání s obcemi
a formany (ve Chvalčově, v Bystřici p. H.
aj.) dopadlo neúspěšně, nenašly se koňské přípřeže, které by přepravu do Prahy
provedly. Nikdo si na svoz netroufal. Dodavatel se tedy obrátil do Horní Vsi, kde

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika, s.r.o. v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. § 25
odst. (4) d) 6. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie.
Termín:
2. 7. 2008 od 07:30 do 15:30
Obec/Část obce: Fryšták
Vypnutá oblast:
ul. Nová a ul. Kvapilova včetně ﬁ. Obalprint
Použití vlastního náhradního zdroje je možné jen po předchozím projednání na
E.ON Česká republika, s.r.o.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

sedláci chovali těžké koně belgického
plemene.
A tak se v říjnu 1925 vydali Horňani
do členitého terénu, zhodnotili situaci,
připravili masivní vozy a 4 páry koní, klády stáhli na saních po blátě až k silnici
a mohutné kmeny díky skvělé souhře
naložili. Celé okolí sledovalo s napětím
nebezpečný podnik, který mohl při sebemenší chybě znamenat ztrátu lidských
životů i výtečných koní. S obdivem a
úctou se dlouhá léta vyjadřovali diváci i
lidé z projíždějícího vlaku o umění i odvaze formanů z Fryštácké brázdy.
Přepravu velikánů, připomínající
transport kvádrů při stavbách egyptských pyramid, zajišťovali z lesů na
nádraží do Hlinska naši slavní občané
Filip Kamenář se synem Františkem
s 1 párem koní, Josef Vitovský s 1 párem koní, Jan Hovadík a Jan Januška
rovněž s párem koní, a jako závozníci Pavel Brablc a František z Horní Vsi
a pan Jurčík z Vítové. Dva vozy měli vlastní a jeden zapůjčila ﬁrma Thonet Bystřice
pod Hostýnem. „Šak vás sama Panenka
Maria Svatohostýnská chránila, ogaři,
dyš ste to dokázali!“ volala na ně jedna
paní ze stojícího blízkého vlaku.
Pan prezident Masaryk, sám od dětství znalec a milovník koní, byl pyšný na
své krajany z Moravy, když hostům ze světa na 3. hradním ukazoval stožáry, vyrostlé v našich hvozdech, pevné jako vozové
hradby a bojové šiky neporazitelných husitů a československých legií!
(Podle zapsaných vzpomínek pana
Františka Rašky z Fryštáku a pana Vladimíra Plška z Dolní Vsi a díky ochotě paní
Ludmily Jarcovjákové z Fryštáku pro FL
upravil kronikář Č. Zapletal).
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M AT E Ř S KÁ

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

Navšívili jsme akci HRÁDECKÁ KLAPKA

Třída Berušek vystupuje v Penzionu ve
Fryštáku
Hasiči ve školce

Otevření školní zahrady
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Z Á K L A D N Í

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
U PŘÍLEŽITOSTI 48. ROČNÍKU DĚTSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU VE ZLÍNĚ
Malování na chodníku se stalo na
naší škole téměř tradicí. Mezi žáky je
velmi oblíbené, a proto jsme letos dali
možnost všem žákům předvést své výtvarné schopnosti. Žáci prvního stupně

malovali pro maminky v květnu a druhý stupeň jej spojil s velkým ﬁlmovým
svátkem v našem krajském městě Zlín.
Téma znělo: „Můj oblíbený ﬁlm nebo ﬁlmový hrdina.“

Vybrat z plejády těch nejroztodivnějších nápadů to nejlepší není vůbec
lehké. Všichni se snažili mít svůj obrázek nej…, proto všechny moc chválíme
a jmenujeme jen několik skupinek žáků,
jejichž práce vzbudily obdiv jak dětí, tak
i dospělých obdivovatelů.
Pomyslné první místo tedy patří Adéle Voráčové, Karolíně Zbrankové a Renatě Filákové ze 6. B, druhé Antonínu
Hvozdenskému, Marku Červenkovi a Ondřeji Jasenskému z 9. B a třetí Michalu
Konečnému a Janu Svačinovi ze 7. B.
Mrzí nás, že náhlá bouřka po dvanácté hodině vše spláchla do nenávratna, tudíž široká fryštacká veřejnost se
obrázky nepotěšila, snad příště.
Všem organizátorům, ale hlavně
účastníkům ještě jednou moc děkuje
vedení ZŠ Fryšták.

„ZKUSTE S NÁMI...“
Ve středu 4. června 2008 se uskutečnilo v naší školní družině další tvořivé odpoledne pro děti a rodiče.
Vyráběli jsme veselé kolíčky a různé zápichy z drátu. Odměnou dětem
byly hotové výtvory, které si s radostí
odnášely domů.
Děkujeme všem rodičům za zájem
o naši práci.
Vychovatelky ŠD
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Z P R Á VY

Z

L U KOVEČ K A

Z činnosti SDH Lukoveček

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Jiří Ježík
Jaroslav Horký
Antonín Bardoděj

60 let
85 let
60 let

V sobotu 24. 5. se uskutečnily ve
Vlčkové Okrskové závody v požárním
sportu.
Naše soutěžní družstvo, které ochotně doplnili členové lukovského sboru,
se tentokrát umístilo na krásném třetím
místě.
Všem zúčastněným blahopřejeme.

V sobotu 31. 5. proběhlo ve sportovním areálu u víceúčelové nádrže „Sousedské posezení pod májkou“. K tanci a poslechu hrála skupina „Bob a Bobek “,
podávalo se točené pivo a dobré grilované klobásky. Jelikož nám tentokrát přálo
i počasí, akce se vydařila.
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Ve čtvrtek 12. 6. v odpoledních hodinách se
konalo čištění požární nádrže. Zde jsme provětrali naši hasičskou techniku a spojili příjemné
s užitečným. Nejenom členové sboru, ale i někteří přihlížející se chopili kartáčů a pomohli
s náročným čištěním. Je třeba dodat, že naší
akci předcházela brigáda občanů Lukovečka,
kteří se podíleli na úklidu chodníků a okolí nádrže.
J. K.

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 24. 5. 2008 občanské
sdružení Věneček při MŠ Fryšták uspořádalo ke Dni dětí II. PUTOVÁNÍ POHÁDKOU. Oslavy se konaly v parku v Horní
Vsi u Myslivecké chaty a okolí. Počasí
se nakonec umoudřilo a od rána krásně svítilo sluníčko, které přilákalo velké
množství návštěvníků. Na děti čekalo 24
stanovišť plných pohádkových postav a
také pestré úkoly, za které dostaly sladké odměny.
Děti navštívily např. Sněhurku s trpaslíky, Krakonoše, Karkulku, Pipi, Ferdu, Otesánka….
I přes ztížený terén způsobený vytrvalým deštěm děti zdárně dorazily do
cíle, kde na ně čekal diplom a lakrumáček. Následoval bohatý program, který
zahájily břišní tanečnice. Dále vystoupi-

la skupina asijského historického boje,
aerobic, nechyběl ani velmi oblíbený
kouzelník. Celé odpoledne byly dětem
k dispozici čtyřkolky, RC modely rally
aut, koně, hasiči a také skákací hrad.
Shlédli jsme pohádku O Sněhurce
v podání dětského ochotnického divadelního souboru z Hostišové. Oslavy
zakončila diskotéka propletená soutěžemi. Po celý den nám bylo k dispozici
bohaté občerstvení.
Doufáme, že si to děti i rodiče hezky
užili a zůstanou jim příjemné vzpomínky.
Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nám tuto velkou akci pomohli
zorganizovat. Také velké poděkování
touto cestou posíláme všem sponzorům, kteří jakoukoliv formou přispěli.
Ještě jednou DĚKUJEME.
JK
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SVĚCENÍ STUDÁNKY
„RYBÁRKY“

Studánku světil 29. 5. 2008 p. farář Orság z Lukova. Svěcení předcházelo procesí jdoucí z Lukova údolím Chladné doliny až k Rybárce. Po vysvěcení si mládež
opékala špekáčky a zpívalo se.
Museli by jsme projít mnoha místy
tyto bublající poklady. Najde se i člověk
po lukách i stráních v našich lesích,aušlechtilý, který má cit k přírodě.
Jedna taková studánka je pod vrchobychom se napili vody aspoň z těch nejlem známého kopce „Vela“ ,jmenuje se
známějších studánek, které jsou rozese„Rybárka“.
ty v našem okolí. Mezi nejznámější patří
Toto pojmenování Rybárka získala,
lesní studánky, které nás přivedou svými
drobnými stružkami,tekoucími přes cespo umělé líhni pstruhů, která byla zřízena v roce 1924. S touto myšlenkou
tu nebo vedle pěšiny, i za největšího letzřídit v Lukově umělý chov pstruhů přišel
ního vedra.
ing. Antonín Dyk, ředitel Lukovské lesní
Těšíme se z toho, když zjistíme, že
správy. Zrealizoval ji ing. Šubert a Dykův
neznámý přítel čistých vod studánku
vyčistil, zbaví jí nánosu bahna, přisune
syn Zdeněk.Všichni byli velmi vášnivými
vypadlý kámen, nadkryje ji plochým karybáři. V této souvislosti je nutno připomenem či dokonce u ní udělá sedátko.
menout, že ing. Šubert zmapoval lesní území velkostatku. Byl odborníkem
Setkáváme se ale taky s vandav tzv. taxaci.
ly, kteří bez příčiny a bezdůvodně ničí

Vydatný pramen vody v Chladné dolině nad cestou vedoucí k příkrému svahu
Bzové, předurčil místo, kde by mohlo být
lokalizováno toto rybářské zařízení v celém kraji v té době ojedinělé.
Rybárka měla podobu nízkého srubu a byla postavena panskými tesaři
a lesními dělníky z tyčoviny na zvýšené
kamenné podezdívce pod lesní cestou.
Srub byl přikryt šindelovou střechou
a vytvářel v lesní tišině půvabnou stavbičku.
Voda z pramene nad cestou přitékala
dřevěným potrubím samospádem. Líheň
byla založena na kaskádovém systému
malých dřevěných nádrží, naplněných na
dně říčním pískem.
Rybí potěr podle vyspívání a růstu
postupoval dolů do nejspodnější polohy
bazénků, kterých bylo asi deset. Každý
z bazénků měl síťovou propust různých
proﬁlů, kudy se malá rybka dostala
v určitém stádiu svého vývoje a kudy
nemohla dříve uniknout. Rybárka měla
taky zařízení, aby voda přitékala plynule
i době vodních přívalů. Chov rybího potěru trval rok. Pak byly malé rybky vypuštěny do potoka.Ne však jen do svého
rodného potoka u něhož vyrůstaly. Odtud byly malé rybky přenášeny do ostatních lukovských bystřin a potoků a také
do ostatních - držkovských, včkovských
a kašavských.
Začátkem třicátých let Rybárka byla
ještě v provozu, pstruzi se tu však pěstovali jen okrajově. V té době ing. A. Dyk
byl profesorem na vysoké škole lesnické
v Brně a ing. Šubert už nebyl zaměstnán
na Lukovském velkostatku.
Radomír Slováček
Prameny: Rudolf Matouš, Zlín-Klečůvka

DĚTSKÝ DEN
NA VÍTOVÉ 2008
Opravu krásné odpoledne prožily děti
na Vítové 1. 6. 2008. Konal se tu dětský
den se vším všudy.
Sponzoři Roman Svačina - občerstvení, rodiče dětí, pí Matějíčková - papírnictví,
P. Severin, mž. Štefkovi-Pralinka, L. Mikl
a T. Mlčoch - stolařství, hračky Pompo,
městský úřad, ZŠ za zapůjčení propozic,
Hasiči a spolupořadatelé.
Třicet pět soutěžících dětí se sešlo na
trati, která vedla od víceúčelového zařízení kolem bývalé slepičárny ke kravínu,
kde byli fryštačtí hasiči, kteří dětem ukázali pravé hasičské auto se vším všudy.
Celá akce měla dvanáct stanovišt např.
skákání panáka, kroužky, skákání v pytli,
poznávání dopravních značek, atd.
Byl to opravdu pěkný, slunný Dětský
den a za něj všem zúčastněným děkujeme.
Radomír Slováček
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Klub maminek
Program na červenec 2008
Pravidelné úterky
od 9 – 11 hodin: herna
Jakýkoliv jiný termín po domluvě aspoň 2-3 maminek.
18. 7. v 17 hod. Kreativní páteční podvečer pro širokou veřejnost - výroba
triček technikou savováním. Prosíme
přineste si svoje bavlněné barevné
tričko.
Kontaktní osoby,
které vlastní klíče od klubu:
pí. J. Jasenská
Horní Ves, tel.: 737 040 427
pí. L. Plšková
Dolní Ves, tel.: 725 756 817
pí. K. Krajčová
Fryšták, tel.: 737 479 092

dětí, v partnerských vztazích, protože cílem projektu je zdravá fungující rodina
e) Organizovat programy pro děti
f) Pořádat akce pro širší veřejnost
Co je cílem Klubu maminek nyní v době letních prázdnin?
Připravit harmonické prostředí, kde
mohou maminky i děti navázat nové přátelství, načerpat nových sil a nápadů,
předávat si své zkušenosti a dělit se o
své každodenní radosti a starosti.

fantazie. Pak záleželo na veliké šikovnosti přenést bez sebemenšího otřesu
kov na plotýnku, kde se dílo opět nechalo zapéct. Tento krok, jak se zdálo, byl
pro mnohé nejtěžší z celé techniky.
Pro zhotovení šperku stačily již tyto
dvě fáze, ale kdo chtěl, mohl pokračovat
dalším práškovým smaltem a rytím.
Na závěr se vybrala vhodná stužka či
zapínání na náušnice. A ﬁnální výrobek
byl dokonalý.
Smaltování je technika, která není
obtížná, zvládly ji i děti. Jen je třeba
zvýšit opatrnost u rozžhaveného vařiče.
Rozhodně je to netradiční technika, kterou si doma těžko můžeme vyzkoušet.
Jsme rády, že jsme měly možnost udělat
si radost výrobou pěkných šperků a dárků pro své blízké.
Za Klub maminek Lenka Plšková

S radostí oznamujeme, že Klub
maminek Fryšták od 1. 7. 2008 bude
probíhat v nových prostorách, a to
ve Valašském dřevoprůmyslu v Dolní
Vsi (před restaurací U Žáků odbočka
vpravo - směr z města), v 1. patře na
konci chodby.
Dokončovací fáze pro úplné umožnění příjemného a důstojného prostoru proběhnou v měsíci červenci, popř.
srpnu.
Budeme rádi, když naší činnost,
máte-li možnost, podpoříte formou ﬁnanční a věcných darů. Děkujeme.
Všem, kteří doposud svým způsobem klubu pomohli, mnohokrát děkujeme. K oﬁciálnímu otevření, které se
uskuteční 9. 9. 2008, budou podpůrci
i tvůrci s radostí zveřejněni.
CO JE KLUB MAMINEK?
Klub maminek Fryšták je nezisková
organizace pod záštitou Centra pro rodinu a sociální péče Zlín, o.s
Co je dlouhodobým cílem Klubu maminek?
a) Provozovat KM jako prostor ke
vzájemnému setkávání rodičů s dětmi
(především maminek na mateřské či
rodičovské dovolené). Má mít funkci
podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a
relaxační, s možností využití služby pro
rodiče – hlídání dětí.
b) Pořádat kurzy a přednášky pro
udržení a doplnění profesních znalostí
rodičů
c) Umožnit rodičům na RD navazovat
nové sociální kontakty, podpořit jejich
komunikační schopnosti
d) Ve spolupráci s odborníky předcházet problémům v rodině, ve výchově

KREATIVNÍ DÍLNA
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Klub maminek pořádal dne 16. 5.
2008 pro širokou veřejnost výrobu šperků a dekorací technikou smaltování.
Naskytla se nám možnost nahlédnout na netradiční způsob tvorby pod
vedením paní Šárky Kincové, která nám
nabídla zajímavé možnosti zdobení kovových předmětů.
Kromě dobré nálady a šikovných rukou bylo zapotřebí speciálních práškových barev – smaltů, měděných plíšků,
kovových podložek pod výrobek při zapékání, kleště k přemísťování horkého
kovu a elektrického vařiče.
Nejdříve si bylo třeba vybrat z mnoha
tvarů a velikostí plíšků. Výběr záležel na
tom, kdo si co chtěl vyrobit, zda náušnice, přívěšek či jinou dekoraci.
Vybraný kousek mědi se jemně poprášil smaltovou barvou. Na kovové
podložce nad rozžhavenou plotýnkou
se po několika málo minutách barva na
plíšku zatavila. Po zchladnutí se opět již
barevný lesklý plíšek poprášil jiným barevným odstínem a pomocí párátka se
do sypkého povrchu vytvořil obrazec dle

Jménem pořadatelů si dovolujeme
informovat a pozvat
všechny občany Fryštáku
na:

IV. ročník

NOHEC CUP - Fryšták 2008
Místo:
Sportovní hřiště při ZŠ Fryšták
Datum:
Sobota 12. 7. 2008 od 8:00
zápas o první místo v 15:00 hod.
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Na svatého Prokopa, vody plná příkopa
Prázdniny a dovolené
Život člověka má rytmus práce a odpočinku, rekreace. Má odpočívat a dovolit i
druhým, aby si mohli oddechnout. Práce patří k životu člověka. Nemá ale člověka
zničit.
V dnešní době dochází k přecenění aktivity a k přecenění toho, co slouží k nějakému účelu - co je „užitečné“. Tak se ve tváři člověka usadilo neustálé napětí. Ale
ne vždy to, co je nejnáročnější, nejtěžší a „účelné“, je to nejlepší.
Protikladem přecenění práce je volný čas! Mnohý člověk jej ale odmítá jako něco
nesmyslného, jak něco, co si nelze dovolit.
Odpočinek a rekreace může být:
* příležitostí k načerpání sil pro tělo i ducha
* časem pro lidi blízké: děti, partnery, stárnoucí rodiče, opuštěné přátele
* skvělou příležitostí, abychom zjistili, že i bez nás se svět ani nezhroutí, ani
nezastaví
* příležitostí k obdivování Božího díla
* příležitostí k zamyšlení nad sebou samým
* příležitostí k pohledu na sebe a na život pod jiným zorným úhlem
* příležitostí k (pře)hodnocení zaběhaných životních cest
* obdobím, kdy máme dostatek času pro Boha
Nemá být:
* dobou horečného pobíhání od města k městu, od památky k památce...
* časem pro horečné sbírání dojmů, kterými později ohromíme své přátele
* otrockou prací
* jiným výrazem pro lenost a zahálku
Po dobrém odpočinku se člověk vrací do svého běžného prostředí a do své práce posilněn, s chutí a radostí. Ne s nechutí a unaven.
Z dobré rekreace se člověk nemusí rekreovat...
Sám Ježíš se často odebíral na „opuštěné místo“, aby se zotavil. Nebojme se
proto vyjít si s ním ani my! Najděme si klidné místo. Můžeme se procházet, sednout
si, nebo si i lehnout. Předstupme v tichu před Boha, uvolněme se a promlouvejme
v hloubi svého bytí: „Pohleď, Bože, zde jsem.“ Takto k němu můžeme promlouvat
kdykoliv a kdekoliv...

Co bude
DIS zaplní rodinné dovolené, duchovní cvičení a dva kurzy angličtiny. Na
konci srpna bude průlomový seznamovací kurz pro Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži.
K 30. 6. 2008 ukončíme náš projekt
Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí, který je spoluﬁnancován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Naším výstupem
bude kniha. A to nejenom jak to děláme
a proč to děláme, ale také co děláme.
Autoři jsou manažer projektu František
Bezděk a lektoři Marta Hefková a František Spáčil.

Co bylo
K Disfestu se vracíme skrze fotograﬁe. Nálada bylo dobrá, vystoupení zdařilé, hosté nadšení, učinkující příjemně
naladěni. Jenže po pěkném víkendu
přišlo úterý. Maminky s dětmi si přišly
sklouznout na skluzavku a jaké nepříjemné zděšení: skluzavka nikde. Nějaký
dobrák nám ji v noci odcizil. Že se krade, to se ví, ale že se vykrádají dětská
hřiště? Nyní už máme skluzavku novou,
žlutou. Snad nám chvíli vydrží.

Dům Ignáce Stuchlého
tel: 577 911 065
email:
disfrystak@disfrystak.cz
w w w. d i s f r y s t a k . c z
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SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)

NÁKUP KUFRŮ V AKCI
DOTAZ:
Dobrý den,
při koupi výrobků (konkrétně se jednalo o cestovní kufry) v akci 1+1, resp.
libovolný za plnou cenu a libovolný za 1
Kč, jsem byla na pokladně dotázána, na
jaký kufr chci uplatnit cenu 1 Kč a na
jaký kufr plnou cenu (kufry stály shodně
- 1699 Kč/ks, byť měly různou velikost).
V případě reklamace bych u kufru koupeného za 1 Kč měla nárok na vráce-

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

ní ceny zboží (pominu-li další možnosti
jako opravu aj.), tj. 1 Kč, u kufru koupeného za plnou cenu na vrácení plné
ceny zboží.
Můj dotaz zní, zda je postup prodejce
oprávněný?
ODPOVĚĎ:
V případě reklamace máte u obou
kufrů stejnou možnost. Podle § 622
Občanského zákoníku máte nárok žádat
bezplatné odstranění vady. V případě, že
by se vada vyskytla do 6 měsíců, může-

te si zvolit mezi opravou a výměnou, po
6 měsících máte možnost opravy, pokud
by vada byla označena za neodstranitelnou, případně, kdyby reklamace nebyla
vyřízena ve lhůtě 30 dnů, máte nárok
na výměnu. Volba je totiž vždy na Vaší
straně. Problém by nastal jedině pokud
by shodný kufr na výměnu neměli, pak
by jedinou možností bylo odstoupení od
smlouvy a to by pro Vás skutečně znamenalo vrácení 1 koruny. Přejeme Vám
příjemné cestování bez reklamací zavazadel.

Zamyšlení nad „osudem“ PEKÁRNY ve Fryštáku
K napsání níže uvedených řádků mě
dovedla určitá dnešní ranní nostalgie,
kdy jsem jela autobusem a viděla jsem
zavřenou mříž u Pekárny na náměstí.
Než autobus přijel na autobusové nádraží ve Zlíně, přemýšlela jsem, kolik
generací spokojených či nespokojených
spotřebitelů ve Fryštáku a okolí si za
doby své existence pekárna získala. Nezkoumala jsem historii pekárny, ale jen
v době patnáctiminutového vzpomínání
se mi vybavila jména, která charakterizovala tuto pekárnu v minulosti – byli
to vynikající pekaři pan Rudolf Rektořík,
pan Alois Holík, či jejich žáci jako pan
Láník (ať mi prominou všichni ti, které
zde nejmenuji). Ráda vzpomínám na
výborné chlebové dalamánky, upečené
speciálně panem Rektoříkem nebo výborné tyčinky či masné rohlíky od pana
Holíka. Je nutné také vzpomenout, kolik
prvních rohových koláčků se zde upeklo
na svatby!
Nelze nevzpomenout také rozvozce
pečiva pana Škubala, který rozvážel výrobky z pekárny nejen do okolí, ale především do prodejen v Horní i Dolní Vsi,
na Vítovou, do Lukovečka apod. (jistě se
vybaví tato postavička mnoha lidem, kdy
jeho auto bylo jediným dopravním prostředkem, které projelo v dopoledních
hodinách těmito částmi Fryštáku). Ranním vzpomínáním se mi vybavila jména
jako paní Kamenářová, která dlouhá léta
pracovala zde v pekárně jako provozní,
a také paní Holíková, která byla v této
pekárně aktivní dlouhá léta. Má nostalgie byla podpořena hlavně osobním
vzpomínáním na dobu mého dětství, neboť naše maminka prodávala v prodej-

ně pečiva nejméně 5 let. Do prodejny,
která nebyla součástí pekárny, si musela okolo 5 hodiny navozit několik košů
čerstvě napečeného a voňavého chleba
(od obyčejného malého, velkého až po
výražkový) a několik košů obyčejných a
masných rohlíků (pan Škubal nevozil do
této prodejny, neboť to bylo blízko a bylo
snad neefektivní….). Během polední
přestávky se tento návoz opakoval, ale
ve větším množství. O půl třetí nastaly
„spěchy“, neboť autobusy projíždějící
Fryštákem zastavovaly a řidiči vyčkávali až lidé, kteří „vběhnou“ do prodejny,
spokojeně nakoupí chleba za přesně
připravený obolos a rychle se vrátí to
autobusu. Musím konstatovat, že v tuto
dobu mezi nakupujícími nepanovala žádná nevraživost, i když řada nakupujících
stála až na chodníku před prodejnou.
Fryštačané posečkali až si „přespolní“
nakoupí a dávali jim „klidně“ přednost.
Nejednou maminka předávala chleba
řidiči autobusu, který jezdil pro ČSA
a zasílal tento fryštácký chleba letadlem
do Prahy.
Vracím se ve vzpomínkách ještě k pekárně jako fungujícímu „záchrannému“
bodu, který byl v minulosti mnohokrát
obyvateli Fryštáku využíván k rychlému
zatelefonování na záchranku/pohotovost či oznámení požáru….. Ano, to vše
byla dávná minulost…..

Bližší minulost v mých myšlenkách
je vzpomínána již jako doba, kdy byla
pekárna přebudována a bylo pečení
fryštáckého chleba obnoveno. Opět
byly řady a fronty na výborný chléb
a nastaly situace, kdy přijíždějící v odpoledních hodinách nekoupili tento chleba
v prodejně ve Fryštáku, ale museli si
zajistit fryštácký chleba koupí ve Zlíně.
Dalším mezníkem v historii této pekárny
je nynější situace, kdy se přestal péci
fryštácký chleba a mnoho mých spolupracovníku a přátel se dotazovalo, zda
je to jen přechodný stav, neboť byli zklamáni odpovědí v obchodech ve Zlíně, že
fryštácký chleba už není…. a snad ani
nebude!?
Do mého patnáctiminutového přemýšlení se již „nedostal“ záměr, jaké
jsou strategie a plány s touto pekárnou
v budoucnosti, a proto „visí“ několik
otazníků nad budoucností naší pekárny.
Milena Šímová

Zastupitelstvo města Fryštáku
děkuje společnosti

ČSAD, a.s., divize Vsetín
za vzornou spolupráci
při zajištění slavnostního aktu
podpisu Smlouvy o spolupráci
v obci Brezová pod Bradlom
dne 17. 5. 2008.
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Rozhovor s ing. Ladislavem Vašinou,
ekologem Technických služeb Zlín

Záleží nám na čistotě separovaného odpadu
Technické služby Zlín sváží vytříděné odpady ze Zlína a dalších 36 obcí,
v nichž žije zhruba 108 tisíc obyvatel.
O bližší informace jsme požádali ing. Ladislava Vašinu, ekologa TS Zlín:
Který druh odpadu třídí občané nejlépe?
Nejméně problémovou komoditou
je sklo, jehož kvalita v nádobách je celkem dobrá. V loňském roce jsme svezli
celkem 982 tun skla, přičemž 967 tun
bylo vyexpedováno k dalšímu zpracování. Občané už většinou vědí, že do zelených zvonů na sklo nepatří porcelán,
keramika a zrcadla. Nejdou zde žádoucí
ani zářivky, žárovky, drátem vyplétané či
lepené sklo, lahvičky od léků, chemikálií
a jiných nebezpečných látek.
Jaké problémy se nejčastěji vyskytují při separaci papíru a plastu?
V roce 2007 jsme vytřídili z 1707 tun
svezeného papíru celkem 1 612 tun.
Pokud se rozdíl mezi svezeným a vytříděným odpadem pohybuje do desíti procent, lze to považovat za přijatelný stav i
vzhledem k tomu, že barevné kontejnery
na plast, sklo i papír jsou na území měst
a obcí volně dostupné a záleží na přístupu každého občana (například i dítěte),
jaký druh odpadu do nádoby odloží.
U plastu jsme na třídící linku dovezli
v roce 2007 celkem 794 tun a z nich
jsme vyexpedovali k dalšímu zpracování 441 tun. Zbývající množství se využít
nedalo, a tak skončilo na skládce Suchý
důl. Někteří neukáznění občané totiž
odkládají do žlutých kontejnerů odpad,
který se nedá recyklovat.
Můžete zopakovat, co do kontejneru na plast nepatří?
Kanystry od oleje či jiných mazadel.
Ty totiž velmi často ještě obsahují zbytky
olejů, které se při promíchání odpadu ve
svozovém vozidle dostanou i na ostatní
plasty. Takto zamaštěné jsou pak zcela
nevyužitelné, protože i malé množství
oleje působí koncovým zpracovatelům
plastů velké potíže.
Do kontejneru na plasty nepatří ani
folie, které jsou značně znečištěny stavebním odpadem, dále pak plastové
obaly s neodstraněnými zbytky potravin, obaly od desinfekčních prostředků,
chemikálií, olejů, pohonných hmot, léčiv,
injekční stříkačky, pneumatiky, pryž, molitan, pleny, plastové hračky obsahující
kovové součástky a plasty značně znečištěné stavebním odpadem.
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Naučili se občané už PET lahve sešlapávat, aby v kontejneru nezabíraly
tolik místa?
Je to různé, záleží na přístupu každého jednotlivce. Bohužel hodně PET lahví
nacházíme stále ještě i v kontejnerech
s komunálním odpadem.
Naši svozovou společnost trápí ještě jeden problém: zhoršená či nemožná

průjezdnost – zejména ve Zlíně. Špatně
zaparkovaná vozidla na některých komunikacích průjezd svozové technice neumožňují. Rád bych připomenul, že brání
průjezdu nejen nám, ale také složkám
záchranných systémů (HZS, ZZS). V zimním období pak i autům, která zajišťují
pravidelnou zimní údržbu ulic ve městě.
(MTA)

MÁTE
2 hodiny denně

ČAS?
Pracovní příležitost na PC
www.pracezdomu.com

NA HORY V LÉTĚ?

ANO!

WWW.PENZION-PANORAMATA.CZ

Zhubněte zdravě,
bez diet a navždy!
PORADENSTVÍ
ZDARMA
www.hubni.eu
tel: 776 085 308
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ti. Ale i přesto jsme nakonec vezli domů
vavříny, Ondrovo zlato.
Mezi Moravským pohárem se jelo
ještě v Písku a ve Vysokém Mýtě. I když
se tyto body nezapočítávají do MP, náš
tým dovezl 2. a 3. místo.
Dalším místem kde budou naši
jezdci hájit fryštácké barvy je Vysoké
Mýto 28.-29. 6. 2008, poté následuje
Bruck (A) 19.-20. 7. 2008, Písek 26.27. 7. 2008, Dunajská Streda 13.-14.
9. 2008.
Doufejme, že se nám bude dařit co
nejlépe reprezentovat Fryšták a ostatní
sponzory ve zbývajících závodech.
JOGO

Zbyněk Sedlář, okruh Trebatice

Motokáry ve Fryštáku
Než jsme se po zimě rozkoukali, už
tu máme léto v plné parádě. Také v motokárové branži se od začátku sezony
hodně událo.
Po soustředění v Trebaticích už následovaly ostré závody v Mošnově. Zgenerálkované motory si težko zvykaly
na ukrutné tempo, které zavládlo hned
v první rozjížďce. I tak si náš tým nevedl
špatně. Utržený závěs předního kola posunul Zbyňka Sedláře na 5. místo, více
štěstí měl Ondra Januška a vybojoval 1.
místo. Další závod se jel na Slovensku
v Trebaticích. I tam se smůla lepila Zbyňkovi na závodní stroj. Přes velkou snahu
mechanika Stanislava Vymětala se nepodařilo přimět zapalování k poslušnos-

Mechanici a jezdci,Trebatice

Sjezd horských kol
V neděli 8. 6. 2008 proběhl ve Fryštáku na Skalce sjezd horských kol. Počasí
nezklamalo a i letos nám řádně zapršelo. Kvůli dešti a bahnu jsme museli zkrátit
počet RZ. Někteří jezdci byli zklamaní, zvláště ti nejmenší, kterým se jízda v blátě moc líbila. Atrakcí pro diváky byla letošní novinka – přejezd přes cestu, dále
klopenky a brod přes potok. Bikeři si tratě pochvalovali. Navštivte naše internetové stránky na www.wbcrally.com. Najdete zde fotky z tohoto sjezdu i termíny dalších závodů, které se pořádají v blízkém okolí. Nejbližší sjezd je 26. 7.v Podhradí
u Luhačovic.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří se na těchto závodech podíleli. Děkujeme
i divákům, kteří nás přišli povzbudit.
Za SPEEDBIKE TEAM Fryšták Lukáš Nášel
Výsledky:
ELITE
1. Vlastimil Hynčica
2. Martin Hoférek
3. Pavel Čep

JUNIOR
1. David Pala
2. Martin Slovák
3. Zdeněk Bělák

S 15
1. Daniel Mikel
2. Stanislav Sehnal
3. Michal Ševčík

Z našeho týmu se umístili následovně:
(JUNIOR) Zdeněk Bělák – 3. Lukáš Nášel – 10. Petr Kubín – 32. Aleš Žůrek – 35.
Roman Šebík – 49. Křepelka Jan – 53.
(ELITE) Karel Pitra – 33. (S15) Jirka Baďura – 4. Petr Hoférek – 7. Tomáš Frnka
– 8. Richard Šimek - 17. Vojtěch Šimek – 21.
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VELKÉ KINO ZLÍN - ČERVENEC
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Úterý 1. – středa 2. 7. v 17 hodin
SUPRHRDINA
USA-2008-85 minut-titulky-prem.-SPI-(12)
Má superschopnosti a nebojí se je použít…Režie: Craig Mazin
vstupné 90 Kč

Úterý 1. – středa 2. 7. v 19.30 hodin
ÚHEL POHLEDU
USA-2008-90 minut-titulky-Falcon-(12)
8 lidí – 8 úhlů pohledu – 1 pravda
V hlavních rolích Denis Quaid, Matthew Fox,
Forest Whitaker
Režie: Pete Travis
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 3. – neděle 6. 7. v 17 hodin
Pondělí 7. – středa 9. 7. v 19,45 h
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR-2007-95 minut-(12)
Když už nevíte koho podvádět, zbývá podvádět
jen sám sebe... V hlavních rolích Josef Polášek, Ela Lehotská
Režie: Jan Prušinovský
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 3. – neděle 6. 7. v 19.30 h
Pondělí 7. - středa 9. 7. v 17 hodin
SEX VE MĚSTĚ
USA-2008-145 min.-tit.-WarnerBros-(12)
Romantická komedie – pokračování seriálových
příběhů Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy
čtyři roky po skončení seriálu..
Režie: M. Patrick King
vstupné 90 Kč

Pondělí 7. července v 10 hodin

FKS

VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-120 minut-Bontonﬁlm-(15)
Osudy tří hlavních hrdinů – Učitele, Marie
a Chlapce – jejichž náhodné setkání rozpoutá
příběh lásky, přátelství a odpuštění.
V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý
Režie: Bohdan Sláma
vstupné 30 Kč

Čtvrtek 10. – neděle 13. 7. v 17 h
Pondělí 14. - středa 16. 7. v 19,30 h
MOJE BORŮVKOVÉ NOCI
Hong Kong/Čína/Fran.-2007-111 min.-titulkyPalace Pictures-(12)
Cesta sebepoznání jako lék na zlomené srdce… V hlavních rolích Norah Jones, Jude Law,
Natalie Portman
Režie: Wong Kar Wai
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 10. – neděle 13. 7. v 19.30 h
Pondělí 14. - středa 16. 7. v 17 h
INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA-2008-123 min.-tit.-Bontonﬁlm-(12)
Jedna z nejslavnějších postav ﬁlmové historie
se vrací na stříbrné plátno.
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt,

Jim Broadbent
Režie: Steven Spielberg

Čtvrtek 24. – neděle 27. 7.v 17 h
vstupné 90 Kč

Středa 16. 7. ve 14 hodin
ĎÁBLOVA DÍLNA
Rak./Něm.-2007-98 min.-titulky-HCE-(12)
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob! Strhující vzpomínky vězně č.
64401. V hlavních rolích Karl Markovics, August Diehl, Marie Bäumer
Režie: Stefan Ruzowitzky
vstupné 30 Kč

Čtvrtek 17. – neděle 20. 7. v 17 h
Pondělí 21. - středa 23. 7. v 19,30 h
LET’S DANCE 2 – STREET DANCE
USA-2008-98 minut-titulky-SPI-(12)
Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co
chceš…..
Režie: Jon Chu
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 17. – neděle 20. 7. v 19.30 h
Pondělí 21. - středa 23. 7. v 17 h
MEJDAN V LAS VEGAS
USA-2008- 99 min.titulky-Bontonﬁlm-(12)
Štěstí na dosah? Komedie s Cameron Diaz a
Ashtonem Kutcherem v hlavních rolích
Režie: Tom Vaughan
vstupné 90 Kč

WINX CLUB – VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO
KRÁLOVSTVÍ
Itálie-2007-89 min.-anim.-č. dabing-SPI-(0)
Před lety se nejmocnější mágové Magické dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní je osud
království v rukou mladé dívky Bloom, víly Dračího plamene...
Režie: Iginio Strafﬁ
vstupné 70 Kč

Čtvrtek 24. – neděle 27. 7. v 19.30 h
Pondělí 28. - středa 30. 7. v 17 a v 19,30
h
STALO SE
USA-2008-90 minut-titulky-Bontonﬁlm-(15)
Mohli jsme to vycítit… Viděli jsme znamení…
A teď se to stalo…
Režie: M. Night Shyamalan
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 31. 7. – neděle 3. 8
v 17 a v 19,45 hodin
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
USA-2008-144 minut-č. dabing-Falcon-(0)
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo - Skříň je pryč – Bílá čarodějnice je mrtvá –
a Aslana už přes tisíc let nikdo neviděl...
Režie: Andrew Adamson
vstupné 90 Kč

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Vedle běžného půjčovního provozu (okolo 2 tisíc návštěv čtenářů, uživatelů internetu, besed apod.) proběhla
v Městské knihovně Fryšták řada naučných a kulturních
akcí: např. exkurze družiny základní školy a dětí z mateřské školy, z večerních pořadů připomínán cestopisné přednášky s diapozitivy pana PaedDr. Miloslava Růžičky z Gymnázia L. Jaroše v Holešově (Indie a Himálaje), besedu o
významné osobnosti Fryštáku Augustinu Doležalovi v rámci cyklu „Fryštačané dobývají svět (samostatný příspěvek
vyjde v srpnu) a besedu o životě v Orientě s průvodcem po Egyptě panem Antonínem
Vavříkem. Ve spolupráci s Klubem důchodců proběhla v jídelně penzionu beseda
s kronikářem města PhDr. Česlavem Zapletalem o dějinách Fryštácka, v jejímž závěru se člen Zastupitelstva MF pan Zapletal podělil s krásnými dojmy z podpisu smlouvy o příhraniční spolupráci mezi slovenskou obcí Kanianka a městem Fryšták na
Památníku generála M. R. Štefánika na Bradle. Dále připravujeme např. vlastivědný
zájezd na Pekařskou sobotu do Rožnova p. R. a na Valašsko (19. červenec), večer
poezie, putování po stopách zmizelého středověkého Fryštáku, besedy nad kronikou
pro žáky základní školy a další akce.
AZ

Pekařská sobota ve skanzenu
(ZÁJEZD KNIHOVNY DO ROŽNOVA A VSETÍNA)
Městská knihovna pořádá v sobotu 19. července zájezd na atraktivní setkání cechu pekařského z celé vlasti v dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí našeho putování bude i návštěva značkové prodejny svíček UNIPAR
a zámku ve Vsetíně.
Přihlásit se můžete v Městské knihovně ve Fryštáku, cena zájezdu 250 Kč na
osobu (autobus a vstupné do zámku Vsetín).
Odjezd v 6,30 hodin z fryštáckého náměstí.
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Matrika

=

ČERVENEC 2008
JUBILANTI

Zdeněk Mikel
Bohuslav Bělák
Božena Zapletalová
Marie Kocháňová
Karel Chudárek
Ludmila Paráková
Oldřiška Skoupá
Ing.Bohdan Procházka
Oldřich Kuba
Jindřiška Kocourková
Marie Pulcová
Vladimír Polepil
Olga Kolářová
Vojtěška Kolajíková
Alena Navrátilová
Antonie Miklová
Věra Krajčová
Naděžda Dlabajová
Jaroslav Hřebačka

❂

60 let
70 let
85 let
75 let
60 let
95 let
65 let
65 let
80 let
80 let
60 let
60 let
70 let
80 let
70 let
60 let
80 let
60 let
60 let

Domov seniorů na Burešově dostal nové pétanquové hřiště
V areálu Domova seniorů na Burešově vyrostlo již loni nové pétanquové hřiště,
které domovu darovala společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a její Nadační
fond Veolia Voda. Hřiště bylo seniorům slavnostně předáno tento červen v areálu
Domova seniorů na Burešově ve Zlíně. Pétanquová hřiště jsou jedním z mnoha
sociálních projektů Nadačního fondu Veolia Voda. Hlavní myšlenkou projektu je
integrace seniorů do společnosti.
Senioři si se zástupci NF Veolia Voda a MOVO připili tradičním francouzským
nápojem Pastis a zahráli si přátelské utkání, které vyhrál dle očekávání Domov
seniorů na Burešově. „Jsme rádi, že se senioři tak aktivně zapojili do využití hřiště,
porážka nás vůbec nemrzí, ba naopak,“ uvedl s úsměvem manažer Nadačního
fondu Veolia Voda Jan Dolínek.
„Cílem projektu je podpora aktivního života seniorů a posílení mezigeneračního soužití“ uvedla Helena Koutná ze společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Pétanque je ze své podstaty sport vhodný pro všechny generace. Vzhledem k jednoduchým pravidlům a dostupnosti herního vybavení nekomplikuje přístup ke hře
začátečníkům nebo nesportovcům.
V letošním roce bude v rámci projektu Nadačního fondu Veolia Voda otevřeno
i v dalších regionech České republiky, kde Veolia působí, celkem deset pétanquových hřišť. Nadační fond Veolia Voda tak pokračuje se svými sociálními aktivitami
zaměřenými na seniory, které rozvíjí vedle své hlavní činnosti tj. environmentálních
a výchovných projektů zaměřených na děti a znevýhodněné mladé lidi vycházející
z dětských domovů viz. – www.nfveolia.cz.

NAROZENÍ

Adéla Kamenářová
Diana Pavlíková

✞ ÚMRTÍ
Miroslav Mikl ve věku 61 let
František Šantavý ve věku 92 let
Zdenka Vrubelová ve věku 60 let

Ostření dřevoobráběcích nástrojů,
pilových kotoučů a pilových řetězů.
Přijmu na výpomoc brusiče
(i důchodce).
***
Jaromír Januška, Ke Skalce 125, Fryšták
tel.: 605 585 018

Vážení zákazníci,

KADEŘNICKÉ STUDIO JANY VACULÍKOVÉ
JE PŘESTĚHOVÁNO.
Najdete nás v budově Městského divadla ve Zlíně
na tř. T. Bati. Vchod od Divadélka v klubu,
vedle půjč. kostýmů.

Telefon 732 625 330

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POUTNÍ CESTY

Soukromá výuka AJ a FL v Lukově
Bc. Eva Malíšková
nabízí na rok 2008/2009
výuku AJ pro:
dospělé - začátečníky, mírně pokročilé,
středně pokročilé, pokročilé
děti - AJ, FJ, NJ, IJ
2x2 hodiny týdně, malé skupinky max. 10 osob,
výuka v odpoledních a večerních hodinách.
Zápis do 30. 8. 2008.
Kontakt: 739 677 389, 577 911 973.

Výtvarný atelier v Lukově
BcA. Lucie Malíšková
nabízí

výtvarné vzdělání pro děti (a dospělé)
pro rok 2008/2009.
Studenti si osvojí základní techniky,
týkající se různých uměleckých oborů
(kresba, sochařství, keramika, malba, experiment.
a hraní si s nejrůznějšími materiály...)
Zápis kdykoliv.
Kontakt: 739 677 055

Svatý Hostýn - Velehrad
3.- 4. července 2008
PROGRAM:
• 3. července 2008
- pouť bude zahájena svátostným požehnáním v 8.15 hod. na Sv.Hostýně,
poté společný odchod směr Zlín
- příchod do Zlína - v 18.30 hod. společná mše svatá
ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba za účasti biskupů
- pokud budete mít zájem o nocleh ve Zlíně, prosíme
o nahlášení-nejpozději do 10. 6. 2008, na telefonní číslo: 573 381 693
• 4. července 2008
- 7.00 hod. odchod ze Zlína na Velehrad od kostela sv. Filipa a Jakuba
- předpokládaný příchod na Velehrad před 18.00 hod.,
zde program navazuje na Dny lidí dobré vůle
více www.velehrad2008.cz
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Zpáteční cestu z Velehradu si zajišťuje každý sám.
S sebou si vezměte svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty.
Délka trasy je přes 50 km, první den cca 24 km a druhý den cca 28 km.
Případné informace na tel.: 573 381 693
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