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VÝZVA
Z ODBORU SPRÁVY
MAJETKU MĚSTA

Vítovští rekruti – odvedenci,
roku 1932 v čele se starostou Josefem Fuksou

PROGRAM OSLAV
610. výročí první písemné zmínky obce Vítová
Sobota 13. září 2008
13.00 - 15.30 h – prohlídka okolí Fryštáku - Vítové z koňského povozu
(nástup trasy vždy u obchodu na Vítové)
16.00 hodin
– slavnostní zahájení oslav v prostoru před víceúčelovou
budovou obchodu na Vítové starostou města a autorů
publikace o obci Vítová
16.15 hodin
– křest publikace VÍTOVÁ – místní část města Fryštáku
1398–2008
16.30 hodin
– Vítovecké vzpomínání, diaprojekce a komentář p. Radka
Slováčka a PhDr. Česlava Zapletala
18.00 hodin
– ukončení odpoledního programu
19.00 hodin
– večerní zábava s občerstvením pro veřejnost
02.00 hodin
– ukončení akce

OSMM důrazně žádá rodiče, aby
své děti upozornili a uvědomili o tom,
jakým způsobem se mají chovat na
veřejných prostranstvích města, zejména v okolí kostela a v parku na
náměstí.
Zvýšeným pohybem dětí v době
prázdnin a také ve večerních hodinách
dochází k nadměrnému znečišťování
a ničení těchto ploch a tím také ke
zhoršování našeho společného životního prostoru.
Město Fryšták je nuceno v důsledku těchto skutečností vydávat navíc
ﬁnanční prostředky za opravy a údržbu těchto ploch, přitom by zmiňované
ﬁnanční prostředky mohly být využity
na potřebnější účely.
Děkujeme!
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Při příležitosti zahájení školního roku 2008/2009 přeji všem žákům i studentům, jakož
i pedagogům a výchovným pracovníkům nadcházející rok naplněný nejen pracovními úspěchy,
pozitivními výchovně vzdělávacími výsledky, ale i úspěchy osobními.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 15/2008/V ze dne 6. srpna 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí nabídku fy DAPA
ve věci vydávání map a reklamních materiálů a nereﬂektuje na tuto nabídku
z důvodu přípravy zajištění komplexních
propagačních materiálů města v rámci
dotačního zdroje přeshraniční spolupráce SR – ČR.
• RMF bere na vědomí protokol z ústního jednání ve věci řízení o odstranění
stavby „Novostavba rodinného domu“
u stavebníka J. Běťáka ze dne 18. 7.
2008 a požaduje, aby stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením
č. 48/2006 ze dne 19. 8. 2006, č. j. V
1790/2006/Ing.K/Š-410.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
pozemků p. č. 904, p. č. 600/3 a p. č.
902/18, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, žadateli fě EVON INVEST,
s. r. o., se sídlem Dlouhá 108, 760 01
Zlín, IČO 27738302, zast. p. Robertem
Filákem, jednatelem společnosti, za
účelem vybudování nového sjezdu na
místní komunikaci ul. Ke Skalce, a to na
dobu životnosti stavby sjezdu a schvaluje uzavření smlouvy.
• RMF bere na vědomí postup prací
opravy čelní zdi hřbitova bez připomínek.
• RMF bere na vědomí průběh a rozsah
oprav havarijního stavu elektroinstalace
Zdravotního střediska Fryšták vč. ekonomického vyhodnocení bez připomínek.
• RMF schvaluje ukončení pojistné
smlouvy číslo 6980439963 ohledně
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel ve vlastnictví
MF a pověřuje starostu města Mgr. L.
Doležela podpisem formuláře Ukončení
smlouvy k datu 30. 6. 2008.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy č. 698 075 0882 ohledně
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (produkt BENEFIT, program EASY FLEET) mezi MF

a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna
Insurance Group, Templářova 747, 110
01 Praha 1, a to s účinností od 1. 7.
2008.
• RMF na základě předložené kalkulace nákladů na dojíždějící žáky z okolních
obcí, plnících si povinnou školní docházku v ZŠF, stanovuje jako částku neinvestičních výdajů částku ve výši 4.980,- Kč
za žáka a kalendářní rok 2007, kterou
bude město Fryšták uplatňovat po obcích, v nichž mají dotčení žáci trvalý pobyt.
• RMF pověřuje Ing. M. Jaška vyhotovením Dohod o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů s obcemi, kterých
se to týká, a současně pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF na základě z. č. 107/2006 Sb.,
o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu, ve znění z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a Sdělení č. 214/2008
Sb., určuje pro rok 2009 u městských
bytů toto měsíční nájemné (bez energií
a služeb): 22,- Kč/m² pro č. p. 16; 27,Kč/m² pro č. p. 44; 30,- Kč/m² pro č.
p. 386.
• RMF souhlasí se záměrem podpisu nové smlouvy za účelem pronájmu
všech městských pozemků určených
k zemědělské činnosti mezi MF a Zemědělským družstvem Fryšták, kterou se
zajistí odstoupení od všech původních
smluv, a ukládá OSMM zajistit novou
smluvní dokumentaci.
• RMF schvaluje předložený vzor smlouvy o umístění a provedení stavby a
schvaluje uzavření Smlouvy o provedení
stavby na IA MF „Cyklostezka Fryšták –
Lukov podél silnice II/489“ mezi MF a
majiteli dotčených pozemků a to z důvodu vydání příslušného územního a stavebního povolení na stavbu, souhlas se
vstupem a vjezdem stavebníka, popř. jím
pověřených třetích osob na předmětný

INFORMACE O VOLBÁCH ve Fryštáku v roce 2008
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby ve 27 volebních obvodech do třetiny Senátu Parlamentu České republiky
v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Sídla volebních okrsků letos tentokrát jsou:
Číslo volebního okrsku / Název / Adresa volebního okrsku
1/
2/
3/
4/
5/
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Fryšták / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 209
Dolní Ves / Pohostinství Lepa, Dolní Ves č.p. 23
Horní Ves / Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 210
Vítová / Multikulturní zařízení, Vítová č.p. 100
Žabárna / Mobilní buňka u „Pospíšilového č.p. 204“

pozemek v souvislosti s realizací stavby
a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv o umístění a provedení stavby na dotčených pozemcích.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi a Ing. arch. J. Ludíkem, Fryšták, za
účelem vypracování návrhu změny č. 4
ÚPN SÚ Fryšták, m. č. Vítová, lokalita z4
ČOV Vítová, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi a Ing. arch. J. Ludíkem, Fryšták, za
účelem vypracování návrhu změny č. 14
ÚPN SÚ Fryšták, lok. z14 Sportovní areál Horní Ves, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje s platností od 13. 09.
2008 úpravu ceny nájmu s odkazem na
čl. III. odst. 5 smlouvy O nájmu nebytových prostor ze dne 12. 9. 2007, uzavřené mezi MF a pí R. Cíchovou, a to
zvýšení ceny nájmu na 720,-Kč/m²/rok
a ukládá OSMM připravit dodatek k této
smlouvě a do 15 dnů informovat nájemce o této změně vč. výzvy k podpisu
nové smluvní dokumentace.
• RMF souhlasí s udělením licence na
veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 780630 Prostějov
– Kojetín – Kroměříž – Holešov - Zlín,
o kterou požádala právnická osoba,
podnikající pod obchodní ﬁrmou FTL –
First Transport Lines, a. s., se sídlem
Letecká 8, 796 23 Prostějov, IČ 463 45
850, a to z důvodu, že tato linka provozuje zastávku v městě Fryšták a jeho
místních částech.
• RMF doporučuje ZMF schválit konání
dnů (založení tradice) města Fryštáku.
• RMF s platností od 1. 8. 2008 schvaluje úpravu platu Mgr.. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták, p. o., a to ve
smyslu přílohy tohoto zápisu.
• RMF ruší své usnesení č. R 14/2008/
V/8c.c) ze dne 9. 7. 2008.

HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
E-MAILEM
Přihlášky k odběru zpráv zasílejte na
adresu kultura@frystak.cz.

CENÍKINZERCE
soukromá i ﬁremní
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 8/2008/V ze dne 12. srpna 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryšták k 12. 8. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 12. 8. 2008 bez připomínek.
• ZMF v souladu s ustanovením § 60
zákona č. 137/2006 Sb. schválilo
vyloučení z další účasti v zadávacím
řízení „Kanalizace Vítová“ uchazeče
STAVEKO, s. r. o. Uherské Hradiště, IČ
45479437.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. schválilo výběr nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –
ekonomické výhodnosti nabídky zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce
„Kanalizace Vítová“ takto: Pořadí č. 1
fa VW WACHAL, a. s., Kroměříž, pořadí
č. 2 fa IMOS Zlín, s. r. o., Zlín, pořadí
č. 3 fa SMO, a. s., Otrokovice, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi MF
a fou VW WACHAL, a. s., Tylova 220/17,
767 01 Kroměříž, IČO 25567225, DIČ
CZ25567225, zast. Ing. Viliamem Wachalem, předsedou představenstva, za
účelem provedení stavebního díla „Kanalizace Vítová“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje RO MF č. 6/2008 ve
výši 162.500,- Kč - zajištění ﬁnancování
naučné stezky Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi MF a ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, a to za účelem zhotovení díla spočívajícího v přípravě a realizaci akce Naučná stezka Fryšták a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO MF č. 7/2008 ve
výši 197.000,- Kč - ﬁnancování PD Rekonstrukce náměstí Fryšták.
• ZMF schvaluje objednávku projektové
dokumentace k územnímu řízení stavby
„Rekonstrukce náměstí ve Fryštáku“
u fy Ateliér 91, s termínem realizace do
30. 11. 2008.
• ZMF bere na vědomí zápis o posouzení nabídek a vyhlašuje vítěze fu SÚS
Zlínska, s. r. o., a schvaluje pořadí dalších ﬁrem: 2. ELSO systém, spol. s r. o.,
3. SMO a. s., Otrokovice, 4. PSVS, a. s.,
závod 6 Morava – Tlumačov, schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi mezi MF
a vítěznou ﬁrmou za účelem realizace
akce Chodník Fryšták – Žabárna – II.
etapa a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí návrh Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. R 05 198B, č.

j. 27219/08 – 15130 ve věci spoluﬁnancování akce Fryšták – Vodovod ulice
Dolnoveská, Korábová a Holešovská ze
zdrojů MZe ČR.• ZMF schvaluje RO MF
č. 8/2008 ve výši 822.000,- Kč – přijetí dotace a doﬁnancování akce Chodník
Žabárna.
• ZMF schvaluje úpravu zřizovací listiny
organizační složky Městské knihovny
Fryšták v Čl. č. 3 bodě č. 6 tak, že ke
stávajícímu obsahu připojuje tuto větu:
„Knihovna zajišťuje bezplatný přístup k
internetu.“.
• ZMF bere na vědomí informace o sběru vzorků vody ve vodní nádrži Horní Ves
ve Fryštáku.
• ZMF schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 913/3
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
o vým. 10368 m², zaps. na LV č. 6000,
a pozemku p. č. 913/1 k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 8118 m²,
zaps. na LV 10002, vč. vodního díla v lokalitě vodní nádrže ve Fryštáku Horní Vsi
z vlastnictví ČR (zast. ÚZSVM a Pozemkovým fondem) do vlastnictví města,
a to z důvodu záměru města realizace
projektu komplexní revitalizace této lokality z hlediska letní rekreace.
• ZMF v souladu s ust. § 44 až 47 zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, schvaluje pořízení změny č. 5 ÚPN SÚ Fryšták, měst. část Vítová, lok. Pod Vodojemem, a to za účelem
převedení plochy pro sport a rekreaci na
plochu s obytnou zástavbou rodinnými
domy a ukládá pořizovateli Ing. arch. J.
Kudělkovi ve spolupráci s určeným zastupitelem – místostarostou Radomírem
Dupalem zajistit zadání změny č. 5 ÚPN
SÚ Fryšták na části poz. p. č. 147/1 k.
ú. Vítová, ob. Fryšták, o vým. 720 m²
s tím, že žadatel o změnu se prokáže
smluvní dokumentací, jíž garantuje úhradu veškerých nákladů spojených s touto
změnou.
• ZMF konstatuje, že stávající pohřebiště města Fryštáku je s výhledem na cca
30 let kapacitně vyhovující a že budování nového hřbitova v tomto výhledu
nebude řešit.
• ZMF v souladu s ust. § 44 až 47 zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, schvaluje pořízení
změny č. 15 ÚPN SÚ Fryšták, ul. Skalková, na poz. p. č. 720/1, 719, 718/1,
718/2, 717 a 716/1, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, a to za účelem převedení plochy veřejné zeleně

a městského hřbitova na plochu s obytnou zástavbou rodinnými domy a ukládá pořizovateli Ing. arch. J. Kudělkovi
ve spolupráci s určeným zastupitelem
– místostarostou Radomírem Dupalem
zajistiti zadání změny č. 15 ÚPN SÚ
Fryšták, ul. Skalková, s tím, že žadatelé
o změnu se prokážou smluvní dokumentací, jíž garantují úhradu veškerých nákladů spojených s touto změnou.
• ZMF v souladu s ust. § 47 odst. 5
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schvaluje zadání
změny č. 14 ÚPN SÚ Fryšták.
• ZMF v souladu s ust. § 47 odst. 5
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schvaluje postup
při pořizování zpracování návrhu zadání
změny č. 14 ÚPN SÚ Fryšták.
• ZMF ukládá určenému zastupiteli
– místostarostovi Radomíru Dupalovi
a Ing. arch. Janu Kudělkoví zajistit zpracování návrhu změny č. 14 ÚPN SÚ
Fryšták.
• ZMF bere na vědomí žádost pí L.Švajdové, Fryšták, o prodej id. 1/3 pozemku
p. č. 162/1 o celkové výměře 2281 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit znalecký posudek na pozemky p. č.
162/1, 162/2, 159/2, vše k. ú. Vítová,
obec Fryšták.
• ZMF bere na vědomí stanovisko manž.
Pušových, č. j. 1349/08 ze dne 18.
06. 2008, a trvá na svém usnesení č.
Z 6/2008/V/15 ze dne 4. 6. 2008 ve
věci prodeje městských pozemků p. č.
281/4 a části p. č. 222/1 (nově odděleno 222/4), vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o
poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu ZK č. D/1053/2008/ŘDP
mezi MF a Zlínským krajem, tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, zast. Liborem Lukášem, hejtmanem ZK, na realizaci projektu „Kanalizace Vítová“ ve
výši 1.980.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí podpory z rozpočtu ZK č.
D/0996/2008/ŘDP mezi MF a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ 70891320, zast. Liborem Lukášem,
hejtmanem ZK, na realizaci projektu
„Vodovod Fryšták – ul. Dolnoveská, Korábová a Holešovská“ (reg. č. PF 0108/04) ve výši 940.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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• ZMF schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného břemene k novému kabelovému vedení NN pod názvem „SB4505-105 Fryšták, Ke Skalce, příp. 50
m, Janošek“ uloženému na pozemku
p. č. 600/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a uzavření příslušné
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro ﬁrmu E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČO 28085400,
zast. fou E.ON Česká republika, s. r. o.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO 25733591, zast. JUDr.
Josefem Hubáčkem, vedoucím Nemovitostí a pojištění, a to za úplatu v částce
ne nižší než 500,- Kč.
• ZMF souhlasí – v návaznosti na usnesení Z 7/2008/V/13e) ze dne 25. 06.
2008 – s tím, aby město Fryšták bylo
nositelem projektu Cyklostezka Fryšták
– Lukov (podél silnice II/489) a schvaluje ﬁnancování projektu v poměru 2: 1
(Fryšták : Lukov).
• ZMF schvaluje objednávku dokumentace pro územní rozhodnutí vč. dokladové části u Ing. V. Šafáře.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Finančního výboru při ZMF.
• ZMF bere na vědomí, že zpráva předsedy Kontrolního výboru při ZMF bude
předložena na příštím zasedání ZMF.
• ZMF bere na vědomí nabídku Dr. J.
Vavřičky ve věci využití kinosálu jakožto
multifunkčního kulturního zařízení s tím,
že zastupitelstvo rozhodne v návaznosti
na výsledky řešení požadavků na zázemí
neziskového sektoru města.
• ZMF schvaluje odložení realizace těchto IA: demolice domu č. p. 16 na ul. P.
I. Stuchlého, rekonst. povrchu ul. Příčná
v Dolní Vsi a parkoviště u Penzionu,
z důvodu zajištění doﬁnancování akcí
spoluﬁnancovaných ze stát. rozpočtu.
• ZMF s odkazem na oﬁciální stanoviska státních institucí a odborné veřejnosti neschvaluje další spolupráci s o. s.
Řekni NE drogám – řekni ANO životu,
a to z důvodu, že město Fryšták má dostatečně a fundovaně zajištěný celoroční systém prevence sociálně-patologických jevů, fungující několik let.
• ZMF neschvaluje začlenění města
Fryštáku do regionu MAS – místní akční
skupiny „Partnerství Moštěnka, o. s.“.
• ZMF neschvaluje uvolnění ﬁnančních

prostředků na dobudování sítě kanalizace na hranici soukromého pozemku p.
č. 406, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
ve vlastnictví manželů Minaříkových,
Fryšták, a to z důvodu, že město neﬁnancuje realizaci přípojek k sítím.
• ZMF ve smyslu přípravy směny části
pozemku p. č. 477/6 – lesní pozemek,
k. ú. Vítová, ob. Fryšták, o výměře do
1500 m², ve vlastnictví Města Fryšták,
za část pozemku p. č. 479 – lesní pozemek, k. ú. Vítová, ob. Fr., o výměře do
1500 m², ve vlastnictví Společnosti singularistů velkousedlých, v.o.s., Fryšták,
ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit podklady
pro tuto směnu.
• ZMF bere na vědomí rozsah nutných
opatření k odstranění havarijního stavu na místní komunikaci Formanská
a schvaluje jejich okamžitou realizaci
v předpokl. ceně do 250.000,- Kč.
• ZMF schvaluje RO č. 9/2008 ve výši
212.500,-Kč – ﬁnancování oprav ul. Formanská.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 009C08/25 a Dohodu
na užívání nepronajatého pozemku č.
57N08/25 mezi MF a Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3, zast. Ing. Vítem Tománkem,
ved. Územního pracoviště PF ČR ve Zlíně, a Ing. Miroslavem Hutyrou, zástupcem vedoucího územního pracoviště, IČ
45797072, DIČ: CZ 45797072, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
a dohody.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
č. 106/22/08-213 „Kanalizace Vítová“ mezi Zlínským krajem, tř. Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320,
zast. Liborem Lukášem, hejtmanem
ZK, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860, zast. Ing. Bronislavem Malým, ředitelem, a MF, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí bezplatné
inzerce v rozsahu A5 v periodiku Fryštácké listy ve vydání č. 9/2008 a 10/2008
pro potřeby propagace subjektů kandidujících v krajských a senátních volbách.
• ZMF bere na vědomí stanoviska ředitelů ZŠF a MŠF k možnosti konání tzv.
škol v přírodě.

Již druhý ročník Svatováclavského jarmarku
pořádá v neděli 28. září na dostihové dráze ve Slušovicích Region Zlínsko.
Velká prezentační akce měst a obcí Zlínska, řemeslníků i lokálních lidových
tvůrců bude doplněna také o doprovodný kulturně-společenský program
a řadu zábavních atrakcí.
Odpoledne pro celou rodinu začíná ve 13 hodin. www.regionzlinsko.cz.
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Plukovník R. Mlčoch
u prezidenta ČR
Jedenadvacátý srpen 1968 patří
k okamžikům, potvrzujícím vrtkavost historie i spojeneckých vztahů (vzpomeňme
např. léta 1918, 1648, 1938, 1948...)
Na 15 tisíc našich důstojníků a praporčíků se postavilo v oněch pohnutých srpnových dnech roku 1968 proti okupaci
vlasti částí armád Varšavské smlouvy
a po nástupu normalizace museli armádu opustit a se svými rodinami prožít
důsledky rozsáhlé diskriminace.
Patřil k nim i Fryštačan – plukovník
letectva v. v. ing. Radomír Mlčoch, který se dne 21. srpna t. r. zúčastnil slavnostního shromáždění s prezidentem
České republiky Václavem Klausem na
Pražském hradě.
(Některá fakta z oné doby, které pluk.
Mlčoch se svými přáteli prožil v srpnových dnech osmašedesátého, navíc na
místě z hlediska obrany vlasti mimořádně významném, jsme přiblížili v jednom
z předchozích ročníků Fryštáckých listů).
Red.
Občanské sdružení
Klub důchodců ve Fryštáku
připravuje na

pondělí 15. září 2008
SETKÁNÍ U TÁBORÁKU.
Začátek v 17 hodin ve dvoře DISu
(za každého počasí).
Všechny členy klubu zvou pořadatelé.

SEZNAM ZKRAT EK
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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Projekt ZELENÁ OBEC
OSMM Fryštáku informuje občany,
že v rámci projektu „Zelená obec“ byl
v prostorách vstupu radnice umístěn
sběrný box, do něhož je možné odkládat drobná vyřazená elektrozařízení
a baterie. Sběrný box bude po naplnění zdarma vyvážen. Současně prosíme
občany, aby do boxu umisťovali pouze
uvedená elektrozařízení. Věříme, že
tuto službu využijete a společně tak
přispějeme ke zlepšení našeho životního prostředí.
Děkujeme!
Třiďte elektroodpad! Kam s ním?
Ekologické nakládání s elektroodpadem – REMA System
Co jsou elektrospotřebiče? Mezi elektrospotřebiče se řadí všechna zařízení,
která fungují na elektrický proud nebo
na baterky. REMA Systém se specializuje především na výpočetní techniku a
lékařské přístroje. Do těchto skupin patří například tyto elektrospotřebiče: IT a
telekomunikační zařízení - počítač, myš,
klávesnice, tiskárna, mobil, kalkulačka,
GPS, webová kamera,CD mechanika,
graﬁcká karta apod. Lékařské přístroje tlakoměr, teploměr, kartáček na zuby…

Proč recyklovat?
Od srpna roku 2005 platí novela zákona o odpadech, která dává nové povinnosti ve vztahu k nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči. Ve chvíli kdy se
elektrozařízení stane nepotřebným nebo
nevyužitelným, je několik možností jak
s ním dále naložit. Kam s vyřazenými
elektrospotřebiči?
Pokud Váš elektrospotřebič již dosloužil, není nic jednoduššího, než ho
odevzdat na recyklaci REMA Systému.
Jak se označuje elektrospotřebič?
Rozpoznat, jestli se jedná o elektrospotřebič Vám napomůže také symbol
přeškrtnuté popelničky. Tento symbol
vyjadřuje, že elektrozařízení nesmějí
končit v popelnici, ale mají být sbírána
odděleně.
Co je recyklační poplatek?
Recyklační poplatek, který platíte při
nákupu nového elektrospotřebiče, připočítávají od srpna 2005 výrobci a dovozci
k ceně všech nových elektrospotřebičů.
Tento poplatek, se liší pro jednotlivé typy

ROZVRH jednotlivých stanovišť při

SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 20. září 2008
STANOVIŠTĚ

elektrospotřebičů a je odváděn do tzv.
kolektivních systémů. Poplatky vybrané
kolektivním systémem slouží k ﬁnancování sběru, svozu a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.

MÍSTO SVOZU

1. stanoviště
VÍTOVÁ – u obchodu
2. stanoviště
HORNÍ VES – na Špici
3. stanoviště
HORNÍ VES – točna
4. stanoviště
FRYŠTÁK – u Sokolovny
BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA
5. stanoviště
DOLNÍ VES – u Žáků
6. stanoviště
DOLNÍ VES – točna
7. stanoviště
ŽABÁRNA – u dřevopodniku
8. stanoviště
FRYŠTÁK – hospodářský dvůr

ČAS
8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.30 – 11.15
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

Svoz nebezpečných odpadů dává možnost zbavit se zdarma věcí jako jsou :
televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, zářivky, výbojky, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla, chladničky.
Žádáme velmi důrazně občany, aby na svozová stanoviště nevozili komunální
odpad a železný šrot, rovněž nebudou pracovníci TS Zlín odebrány prošlé léky –
tento odpad je nutno odevzdat v lékárně. Žádáme také občany, aby při sběrech nebezpečného odpadu předávali nebezpečný odpad (lednice, televizory, pračky apod.)
V KOMPLETNÍM STAVU!!!
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat veškeré druhy odpadů
na vlastní náklady – ﬁremní nebezpečný odpad taktéž nebude odebrán do sběrného vozu.
Za OSMM Ing. Miloslav KASALA, tel. 577 911 048

Co se stane se spotřebiči, které
odevzdáte na recyklaci?
Spotřebiče, které odevzdáte na některém se sběrných míst REMA Systému jsou odvezeny na zpracování do
specializovaných společností, které
jsou partnery REMA Systému. Některé z těchto společností jsou takzvané
chráněné dílny zaměstnávající spoluobčany se sníženou pracovní schopností.
V těchto dílnách jsou z elektrozařízení
nejprve odděleny části, které si vyžadují speciální nakládání. Může se jednat o nebezpečné složky nebo naopak
o hodnotné součásti, které jsou pak
zpracovávány odděleně. Zbylá zařízení
jsou na speciální lince nejprve rozdrcena na drobné části a ty jsou s využitím
fyzikálních zákonů tříděny na jednotlivé
materiály. Tato metoda umožňuje získat
ze starých spotřebičů různé materiály,
které mohou opět využity při zpracování nových výrobků. Ta část, kterou není
možné využít materiálově je odvezena
do spalovny, kde je využito teplo získané
jejich spálením.
CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU
ODKLÁDAT?
Všechna elektrická a elektronická
zařízení, která se do boxu vejdou (fény,
toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, apod.).
Baterie.
CO DO BOXU NEPATŘÍ?
Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky apod.).
Žárovky a zářivky. Autobaterie.
Pramen: www.remasystem.cz

oﬁciální
webové stránky MF
www.frystak.cz
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Rozloučili jsme se
s kolegou
V pátek 8. srpna 2008 jelo hodně Fryštačanů do Holešova, aby vzdalo poslední poctu učiteli, panu Karlu
Košárkovi. Svou kantorskou dráhu
započal ve Fryštáku. Učil matematiku
a hudební výchovu. Založil ve škole
pěvecký soubor, který čítal přes sto
dětí. Dosahoval vynikajících výsledků.
Vyhrával s dětmi pěvecké soutěže,
koncertoval s nimi v Československu
i v zahraničí.
Posléze byl nucen ve Fryštáku svou
činnost ukončit. Odešel učit do Zlína,
pak do Holešova a Kroměříže. Stále
jsme jeho práci sledovali. Měli jsme
radost z úspěchů. Oceňovali jsme vynikající dirigentskou činnost, pedagogické umění i manažerskou práci při
vedení škol.
Bohužel, těžkou nemocí vyhořel
jeho umělecký život. V holešovském
kostele, plném smutečních hostů, stála rakev s mým slušovickým žákem,
později fryštáckým kolegou. Loučí se
s ním asi padesátičlenný pěvecký soubor středoškoláků, senátor a starosta
Holešova pan Mgr. Janalík, ředitelka
3. ZŠ v Holešově, kolegyně z církevní
kroměřížské školy, loučí se s ním přátelé – i sám biskup P. J. Hrdlička, který
celebroval mši.
I na hřbitově se rozezněly hlasy pěveckého sboru, aby naposledy zazpívaly svému učiteli, dirigentu Mgr. Karlu Košárkovi. I když se po obloze hnaly
černé mraky, zástupy lidí se loučily
a jistě byli myšlenkami na koncertech,
které pro ně pořádával.
Podle velikého počtu Fryštačanů,
kteří přijeli Karla doprovodit na poslední cestě, jsem pochopila, že i zde,
i u nás ve Fryštáku, zanechal ve svých
žácích kus svého Já. A jsem si jista,
že nám vzpomínka na Karla Košárka
nevymizí z paměti.
SK

Alois HOLÍK
*
*
*
*

malíř
narozen: 12. 9.1908 v Březové u Zlína
zemřel: 25.11.1985 ve Fryštáku
studia: zlínská Škola umění, večerní kursy

Vyrůstal v rodině se šesti sourozenci. Přestože na studia nebylo, nechal se
mladý Alois ve dvanácti letech bez vědomí rodičů zapsat do měšťanky ve Vizovicích. Po jejím ukončení však musel
místo dalšího studia nastoupit do učení. Učil se malířem pokojů a snil přitom
o malování obrazů.
Po vyučení odešel do Zlína k ﬁrmě
Baťa, kde nastoupil do reklamního oddělení. Bylo to v době, kdy se ve Zlí-

ně zakládala zlínská Škola umění. Její
profesoři často chodili do reklamního
oddělení, kde je Holík poznal. Byli mezi
nimi například Karel Hoffmann, Vladimír Hroch i další. Alois využil příležitosti
a nechal se do nově otevřené školy zapsat do večerních kursů. Oženil se již
ve dvaadvaceti letech a v manželství se
mu narodily čtyři děti: dcera Růžena a tři
synové: Josef, Alois a Jiří. Alois se stal
sochařem a Jiří malířem. Kromě záliby
v malování měl Alois Holík také hudební
nadání. Rád a dobře zpíval. Byl členem
pěveckého sboru Dvořák, slušovického
Hlaholu a v kostele zpíval sbory. Jako
první v obci Březové koupili Holíkovi klavír. Dalším koníčkem bylo sadaření.
V roce 1970 se odstěhoval z rodné
Březové do Fryštáku–Horní Vsi, kde žil
až do smrti.
IP

Oznámení

Konec platnosti OP

V pátek 5. září 2008 bude na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností
(Magistrát města Zlína) omezen provoz správních evidencí -- občané si nebudou moci
podat žádost nebo si vyzvednout občanský průkaz či cestovní doklad, provést změnu
či doplnění údajů v cestovním dokladu, provést změnu trvalého pobytu apod.
Ministerstvem vnitra ČR bude ve dnech 4. -- 8. září 2008 prováděna úprava centrálních informačních systémů správních evidencí -- převod na vyšší verzi operačního
systému a databázového prostředí. Po dobu technické odstávky proto nebude možné
provádět v informačním systému evidence obyvatel, informačním systému evidence
občanských průkazů a informačním systému cestovních dokladů žádné aktualizace.
Toto omezení bude mít přímý dopad na rozsah služeb poskytovaných především obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Proto Ministerstvo vnitra žádá, aby občané
v týdnu od 1. září do 5. září, přizpůsobili svou návštěvu úřadu. Ministerstvo vnitra se
omlouvá za případné potíže, které tento krok může části veřejnosti způsobit.

bez strojově čitelných údajů
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Blíží se konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. 12. 2003. Občané, na které se vztahuje povinnost výměny občanských průkazů,
jsou povinni požádat o vydání nového
občanského průkazu nejpozději 30.
listopadu 2008 (Občanský průkaz
bude vydán do 30 dnů od předložení
všech dokladů potřebných pro jeho
vydání).
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P. Ignác Stuchlý
*14. 12. 1869 ✝ 17. 1. 1953

Staříčkova pouť 2008
(neděle 28. 9. 2008)
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti.
Program:
10:00 – Slavnostní mše a požehnání (v případě dobrého počasí venku
u busty P. I. Stuchlého) - hraje Fryštácká Javořina
11:30 – otevření farního dvora – připraveno bude bohaté občerstvení
11:30 – slavnostní zahájení tradiční výstavy fryštáckých umělců (sál DIS)
14:00 – zahájení odpoledního programu
14:30 – fotbalový zápas (na hřišti v DISu) svobodní x ženatí
15:00 – hraje vám Vítovecká 1
15:30 – promítání ﬁlmů se salesiánskou tematikou (farní stodola)
17:00 – hraje vám 3+F (kapela)
17:30 – vyhlášení dětských soutěží a předání cen
V průběhu celého odpoledne jsou připraveny hry pro děti.
Zajištěno bude bohaté občerstvení (uzeniny z udírny, frgály, koláčky, nealko zdarma a na čepu bude i tentokrát populární „Staříčkův ležák“…)
Akce se koná za každého počasí – v případě deště ve farní stodole.
Zveme všechny Fryštačany, ať se přijdou pobavit na 2. ročník „Staříčkovy pouti“.
SRDEČNĚ ZVOU ORGANIZÁTOŘI

První český salesián se narodil
v Boleslavi v Horním Slezsku (dnes
Polsko).
V roce 1894 přijel k salesiánům
Dona Bosca do Turína o rok později
vstoupil do noviciátu a v roce 1901 přijal kněžské svěcení.
Postupně byl pověřován úkoly v Itálii, ve Slovinsku a poté i v Československu.
Do Fryštáku přišel 28. září 1927
se skupinou 17 chlapců a začal tu šířit
salesiánské dílo.
V letech 1935 – 1948 byl inspektorem české salesiánské inspektorie.
P. Ignác Stuchlý zemřel 17. ledna 1953 a je pohřben na hřbitově ve
Fryštáku.
V současnosti probíhá proces jeho
blahořečení.
V roce 2007 mu udělilo zastupitelstvo města čestné občanství.
Bustu, která stojí v nově rekonstruovaném prostoru u fryštáckého kostela
svatého Mikuláše vytvořil akademický
sochař Miroslav Minks.
Byla slavnostně odhalena u příležitosti 80. výročí příchodu prvních salesiánů do Fryštáku 28. září 2007.
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placená inzerce

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje rozšiřuje své služby
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí podnikatelům a občanům
Zlínského kraje širokou nabídku služeb
nejen v oblasti podnikání. V sídle Krajské
hospodářské komory na Štefánikově ulici
ve Zlíně naleznou občané i podnikatelé
pracoviště nabízející pomoc při řešení
spotřebitelských sporů mimosoudní
cestou, kancelář Kontaktního centra pro
východní trhy, Regionální exportní místo
CzechTrade, kancelář CzechPOINTu a Jednotné kontaktní místo pro podnikatele,
které poskytuje podnikatelům široký servis služeb.
Pokud máte problém s reklamací, či
spotřebitelskými smlouvami a druhá strana není ochotná problém řešit, můžete se
obrátit na Krajskou hospodářskou komoru ve Zlíně, která je zapojena do projektu
Mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů. Jedná se o způsob řešení spotřebitelských sporů jinou než klasickou
soudní cestou, která je obvykle dlouhá
a nákladná. Základní principy tohoto
procesu jsou dobrovolnost, objektivita
a nestrannost řízení, časová úspora, nižší ﬁnanční náročnost, jednodušší postup
pro vyřešení sporu.
Pokud patříte mezi ty podnikatele,
kteří by rádi začali exportovat do zahrani-
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čí, pak je tu pro vás k dispozici Regionální
exportní místo CzechTrade, které poskytuje aktuální informace jak pro zájemce
o export, tak pro ty, kteří již své výrobky
vyvážejí. Zahájit spolupráci s agenturou
CzechTrade není nákladné ani složité.
Stačí se spojit telefonicky nebo e-mailem
s Regionálním exportním manažerem,
který sídlí v prostorách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Ochotně
vás navštíví a představí produkty agentury CzechTrade. Obracet se můžete také
s žádostí o pomoc či konzultaci v konkrétních případech souvisejících s vaším
exportem.
Na základě Dohody mezi Zlínským
krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje zahájilo v březnu
2008 svou činnost Kontaktní centrum
pro východní trhy. Činnost centra je zaměřena zejména na teritorium Ruské
federace (Samarskou oblast) a teritorium Číny (provincie Shandong). Kontaktní
centrum tak poskytuje zázemí podnikatelům, kteří zvažují možnosti jak se uplatnit na zahraničních trzích daných teritorií
a nabízí podporu exportním i importním
aktivitám zástupcům zejména malých a
středních ﬁrem. Podnikatelská veřejnost
Zlínského kraje tak může využít široké

nabídky služeb Kontaktního centra k získání kvaliﬁkovaných informací o daných
trzích a teritoriích až po řešení individuálních obchodních zakázek. Díky Dohodám
o spolupráci mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí a mezi Zlínským krajem
a provincií Shandong máme přímé vazby
na představitele politické i hospodářské
sféry těchto zemí, které napomáhají vzájemnému obchodování a pracovním kontaktům.
V kanceláři Krajské hospodářské
komory Zlínského kraje naleznete také
jedno ze třinácti Jednotných kontaktních
míst pro podnikání v České republice, kde
vyškolená konzultantka odpovídá na dotazy podnikatelů. Můžete využít i naši poradnu, dále nabízíme formulářový portál,
kde naleznete např. formuláře k daňovým
přiznáním, formuláře k založení živnosti,
přehled příjmů a výdajů OSVČ a mnoho
dalších. Provádíme výpisy z Obchodního
rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů a z Katastru nemovitostí.
Více informací na www.khkzlin.cz,
kde naleznete také pozvánky na pořádané akce. Své dotazy posílejte na e-mailovou adresu info@khkzlin.cz.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2008
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„Pod hvězdami“
Charitativní program Lojzy Řezníčka a jeho hostů – 5. ročník
Již popáté v řadě za sebou se v sobotu 9. srpna uskutečnila na Myslivecké
střelnici v Lukovečku charitativní akce „ Pod hvězdami .“ Tuto tradici beneﬁčních
koncertů zavedl pan Lojza Řezníček. Jeho nápad dosáhl takových rozměrů, že mu
s ním již druhý rok pomáhá Obecní úřad Lukoveček. Akce pomůže potřebným,
tentokrát dětem ze Základní školy speciální a praktické při dětském domově Zlín
Lazy.

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Ladislav Jurčík
Vlasta Nevřalová
Miroslav Krajča 60 let
Ludmila Horáčková
Jan Jurčík

70 let
65 let
65 let
65 let

Je zbytečné vypočítávat všechny ty
peripetie, které předcházejí tomuto dni,
ale je nutné říct, že je vždy velice náročné všechno zařídit, přichystat a na
nic nezapomenout. Dlouho dopředu se
shánějí sponzoři, věcné dary do tomboly, také dobrovolníci. Práce je hodně
a každá ochotná ruka je dobrá a vítaná.
Týden příprav dělá vrásky skoro všem,
kteří se na tomto větší či menší měrou
podílejí, aby, jak už je to tady zvykem,
udělal čáru přes rozpočet faktor nevyzpytatelný – a to počasí.
Ale už k vlastnímu programu charitativního festivalu. I letos byla úroveň
velmi vysoká. Ve zkratce vyjmenuji interprety pěkně popořádku, ať si každý
udělá svou představu. Na úvod vystoupil charismatický Láďa Kerndl – český
král swingu s nezaměnitelným „chraplákem“, potom zlínská skupina Orchestrion s místním rodákem a výborným kytaristou Ondrou Svačinou, dále Vítězslav
Vávra, pro dříve narozené známý jako
zpívající bubeník, se svými melancholickými texty písničkářka Eva Henycho-

vá, Šárka Vaňková – druhá v soutěži
Superstar 2004. Za tmy už vystoupil
písničkář Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou, zahráli pár neotřelých písniček
pro pobavení, ještě následovala kapela Robie Williams a Bee Gees revival
a nakonec taneční zábava s holešovským SEXteť music bandem. K tomu
všemu probíhal souběžně doprovodný
program pro děti: soutěžení s rádiem
KISS, projížďky na koních, precizní rádiem řízené modely aut Patrika Mlčocha,
ochutnávka kávových a čokoládových
koktejlů a vystoupení skupiny Kolaloka
z dětského domova Lazy. Pokud by toho
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pro někoho bylo málo, přidám ještě krásný ohňostroj od ohňostrůjce Zdeňka Hlobila z Dobrotic. Jako třešnička na dortu
– promítání hezkého dokumentu od p.
Olina Krajči a spol., který tímto předložil
důkazy o tom, že peníze ze všech předešlých ročníků přišly do správných rukou.
Bylo dojemné a příjemné zároveň
vidět reakce obdarovaných. Podtrženo
a sečteno, na tak malou vesnici toho
bylo požehnaně a leckterý známější hudební festival by mohl závidět.
Ještě zmínka o bohatém občerstvení, velké tombole, slušném zázemí pro
účinkující a početné návštěvníky. Výbornou atmosféfu nepokazil ani chladný ve-

čer a nakonec vyšly i hvězdy na obloze,
které symbolicky připomněly název programu celého večera.
Ještě než skončím musím určitě za
všechny poděkovat všem sponzorům,
účinkujícím, obci Lukoveček a všem těm
nejmenovaným dobrovolníkům, kteří svojí mravenčí prací přispěli ke zdárnému
průběhu tohoto určitě zajímavého dne.
PS: Velký dík patří samozřejmě i těm
místním i cizím návštěvníkům, kteří přišli a utratili nějakou tu korunu a tak pomohli potřebným. Celkovou část výtěžku
zveřejníme určitě v příštím čísle FL.
P. Kojecký

CHRAŇME PŘÍRODU
Větřík se v létě prohání
ovlaží
tvář pohladí
slunce na své pouti
objímá
duši naladí

Lípa je kouzelník
včely i lidi přitahuje
ve dne i v noci
vůní čaruje

Vzduch zázračný
v lese dýcháš
to fascinuje
oči se rozzáří
když pták zatrylkuje

Každý strom je živý
třeba ho chránit
i člověk bezcitný
ho může zabít

Voda uhání – šplouchá
v uchu to hladí
v přírodě nalézáš klid
i věčné mládí

tím také bere ptákům
domov i zpívání
a od lidí
je svou rukou
zahání …

Perleť měsíce
rozkvétá
jak květ
na který vláha přilétá

Richard Hovadík
14. 6. 2008
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Vítovecká šipka

Víkend na Tesáku
Ve dnech 25.-27. 8. 2008, po loňské
premiéře, se opět uskutečnil druhý pokus o utužení volejbalového kolektivu.
Fryštáčtí volejbalisté se svými rodinami
a jejich přátelé /Poledňákovi, Fryšovi,
Urbánkovi, Koneční, Jasenští, Sadilovi,
Bečicovi, Křiklavovi.../ poznávali krásy
přírody Hostýnských vrchů i chutnali speciality místního kuchaře. V pátek večer
se již všem sbíhaly sliny na grilované selátko, a to stálo opravdu zato.

Když se pár dobrých lidí sejde a podělí se o práci, tak z toho může být další
snad povedená akce. A tak jsme to zkusili a výsledek si teď můžete přečíst a prohlédnout sami. Dne 26. 7. 2008 jsme uspořádali první turnaj “Vítovecké šipky“.
Přípravy nebyly jednoduché a proto
jsme s nimi začali brzy ráno. Úderem
18. hodiny se sešlo 28 závodníků, každý se svým doprovodem. Nejdříve si
účastníci vylosovali startovní čísla, pod
kterými byli zapsáni na startovní listinu a mohlo se hrát. U třech terčů se
všichni spravedlivě prostřídali a ti šťastní postoupili do semiﬁnále. Atmosféra
houstla fanoušci povzbuzovali, slzy tekly

a po napínavém ﬁnále se na 4. místě
umístil Kamil Bačůvka. Na třetím místě
skončil vítovecký rodák Marek Tkadlec,
stříbro si odnesl Pavel Januška a Putovní pohár “Vítovecké šipky“ a zlatou medaili vybojoval Petr Kolajík. To ale nebylo
všechno, protože náš křeček stále ještě
neměl svého majitele. Žádný ze závodníků neměl tušení proč a hlavně o co se
znovu bojuje. Byla to cena útěchy, kterou si vyházel další rodák Radek Jurčík.
Po rozbalení dárečku se svoji ceny vzdal
a nechal zabojovat ty nejmenší. Nejlepší trefu měl Lubošek Chládek, který si
pyšně odnesl křečka domů. Každá cena
našla svého majitele a pak už se házelo
jen pro zábavu.
Za tuto akci děkuji všem spolupořadatelům a také účastníkům.
Těšíme se na příště!!!
Sanitrníková

V sobotu ale bylo potřeba vydat nabytou energii, a tak ti zdatnější a starší
děti absolvovali náročnou pouť na svatý
Hostýn. Chvilka rozjímání v překrásné
bazilice však dala zapomenout na pády
i klopýtání dětí. Po vydatném obědě, procházce po sv. Hostýnu, hrách na průlezkách, nakoupení nezbytných upomínkových předmětů jsme se opět vydali zpět
na Tesák. Počasí nám přálo, takže jsme
se mohli kochat úžasnými scenériemi.
S písní na rtech jsme opět zasedli ke
společnému stolu.
Nedělní dopoledne patřilo hrám
a soutěžím. Poznámka Michalky Fryšové: “Konečně dovolená!“ vyloudila všem
přítomným úsměv na tváři. Děti si užily
houpaček, průlezek, kolotoče, míčových
her a soutěží.
Odpoledne se již partie rozjížděly do
svých domovů. Určitě si budou chtít tuto
akci zopakovat. Takže za rok na shledanou ve SPORT Hotelu Tesák.

Za fryštácké volejbalisty
Dana Konečná
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Tomáš Dlabaja akademickým mistrem světa

Český orientační běh zaznamenal
14 dní po mistrovství světa v Olomouci
další velký úspěch. Tentokráte na Akademickém mistrovství světa v orientačním běhu v Estonsku. Na mistrovství
světa v Olomouci, které vysílala dokonce Česká televize v přímém přenosu,
doběhl Tomáš Dlabaja z Fryštáku deset
vteřin za bronzovou medailí a obhájil 6.
místo z ukrajinského Kyjeva. Tentokrát

spokojený nebyl, nebýt malé orientační
chyby, mohl získat svou první světovou
medaili. Poučen nezdarem z Olomouce,
předvedl v estonském městě Tartu v divácky atraktivní disciplíně – městském
sprintu – opět fantastický výkon. A stejně jako před měsícem na mistrovství
republiky v Praze získal rovnou tu nejcenější medaili. Teď navíc v celosvětové
konkurenci i titul akademického mistra

světa roku 2008. Je to určitě největší
životní sportovní úspěch a první medaile
v individuálním závodě na vrcholné soutěži. Už před čtyřmi lety byl v týmu vítězné štafety, ale sám na stupních vítězů
ještě nestál.
Dlabajův komentář k závodu: Trať
v Tartu, druhém největším městě Estonska, byla podle mých představ. Měřila
vzdušnou čarou 3,5 km a na trati bylo
17 kontrol. Start, divácká kontrola i cíl
závodu byli v přírodním amﬁteátru. Začátek závodu probíhal ve městě, druhá
polovina v kopcovatém lesoparku. Bylo
to dost těžké, neběželo se mi lehce, ale
věřil jsem v medaili, mám teď životní
formu. Zlato bylo ale obrovským překvapením. Myslím, že i divákům se tento závod líbil. Ale s atmosférou na domácím
mistrovství světa v Olomouci se to nedá
srovnat, tam nás na náměstí povzbuzovalo 3 tisíce diváků.
V závěrečném závodě štafet skončili čeští muži na 5. místě, když Michal
Smola ze Zlína ztratil na posledním úseku těsně před cílem jasné vedení a obhajoba zlaté medaile se nečekaně rozplynula. Ženy ale doběhly druhé. Sezóna
2008 se tak stala jednou z nejúspěšnějších v historii tohoto sportu.
Děkuji městu Fryšták za podporu
v přípravě!
Tomáš Dlabaja

Veligrad 2008
Ve dnech 9. a 10. srpna 2008 se na
Modré u Velehradu konal již 3. ročník
Veligradu. Tato bitva si za velmi krátkou
dobu získala oblibu u účinkujících i diváků. O tom svědčí i samotná čísla, dobově oblečených aktérů bitvy bylo přes
150 a z toho asi 100 bojovníků. Diváků
přišlo přibližně 1500, tento počet je nižší než minulý rok, ale způsobilo to hlavně
nevypočitatelné sobotní počasí.
Samotná bitva Slovanů s Vikingy,
kteří napadli vesnici, netrvala dlouho,
ale program pro návštěvníky byl doplněn
o souboje jednotlivých bojovníků, soutěž
v lukostřelbě a divák si mohl prohlédnout,
jak Slované dříve žili a jaká řemesla provozovali.
Této akce jsem se sama účastnila
a patřím do skupiny Velkomoravané, která
bitvu také pořádala. Velkomoravané a též
další skupiny, př. Gunnar, Hersir, Midgard
a další, se věnují nejen boji, ale také dobovým řemeslům jako karetkování, tkaní
na hřebenovém stávku, keramice, výrobě
dřevěného nádobí či jiným věcem. Tyto řemesla pak ukazují ku příležitosti různých
akcí, jednou z nich je i týden pro školy,
konaný na konci června, nebo Letní slu-

novrat. Tyto dvě akce se konají taktéž na
Modré (viz www.archeoskanzen.cz).
Příští rok se Veligrad bude konat znovu, ale s jednou změnou. Scénář se bude
snažit zachytit prvopočátky Velké Moravy,
ne již líté boje s Vikingy jako doposud.
Petra Klimková
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Štěpán král, léto vzal
Školní rok, který právě začíná, je jedním ze tří roků, který v období 12 měsíců
prožíváme. Pro upřesnění: rok občanský – od 1. ledna, rok školní – od 1. září a rok
liturgický (církevní) – od 1. adventní neděle. Reklama by řekla: „Tři v jednom“.
Největší pohyby ve společnosti a největší nutnost plánování asi přináší rok školní. Mění se organizace času v rodinách, mění se programy v životě farností, mění
se rytmus a nabídka na úrovni společenského, pracovního, politického a kulturního
života. Mění se následně i naše biorytmy, to kvůli dřívějšímu vstávání dětí a tudíž
i celých rodin a následně většiny společnosti.
Spolu s těmito změnami je nutno pro příštích 10 měsíců rozmyslet a naplánovat rozvrhy, aktivity, akce, kroužky, bohoslužby atd. atd. Není to na člověka příliš?
V takovéto situaci jsme opět možná postaveni před otázky, které nás provázejí
celým naším životem: „Na jak dlouho si mohu plánovat svůj život já? Co mě čeká
v nejbližší budoucnosti? Kam se bude ubírat můj život? Zvládnu stanovené úkoly?“
Takovéto otázky mohou být někdy znepokojující. Mohou nám ale pomoci. Pomoci
hledět nejprve na to, co je opravdu důležité. A až následně plánovat svou (vždy
nejistou) budoucnost.
Vždyť „Svítilnou našim nohám je jeho slovo a světlem na naší stezce“ (srov. Žl
119,105).
Bože, náš nebeský Otče,
Prosíme požehnej tyto školní tašky a pomůcky
a požehnej všem,
kdo je budou v novém školním roce používat.
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého.
Ať mají odvahu a trpělivost.
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky
a radost z kamarádských vztahů.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
Amen.

mětům: latině, němčině, matematice
a řečtině. Odpoledne bývá za pěkného
počasí vycházka.
31. 8. Přijíždějí do ústavu primáni a
sekundáni. Zde nutno dodatečně poznamenati, že letošní nástup chovanců byl
velmi nepořádný. Někteří z chovanců se
vymlouvají, že nevěděli, kdy mají nastoupit, ač jim to ústně bylo řečeno na konci
prázdnin. Plný počet chovanců je 125.
23. 9. Náhle v noci o 22 hodině vyhlášena rádiem mobilizace. Pan ředitel
ihned vzbudil P. Lepaříka a pana Astra.
Venku zatím se lidé sbíhali na náměstí.
24. 9. Odjíždějí na vojnu podle mobilizační vyhlášky P. Černík, P. Lepařík,
koadjutoři Malota a Astr. Téhož dne byl
u nás pan inspektor Ignác Stuchlý. Chovanci zůstávají i nadále v ústavě, škola
jde tempem téměř pravidelným, ač někteří z chovanců vypomáhají v požární,
strážní a poplachové službě, jakož i u
telefonu na obecním domě. Střídají se
po dvou.

Co bylo
• Za uplynulý školní rok nás návštívilo 60 tříd s 1.464 studenty z Olomouce,
Zlína, Brna, Ostravy, Kostelce u Holešova, Otrokovic, Valašského Meziříčí, Vsetína, Opatovic nad Labem, Letohradu,
Štítné nad Vláří, Kroměříže, Kopřivnice,
Hroznové Lhoty, Bělotína a Bánova. My
jsme naopak jeli do Českých Budějovic
a Olomouce na velké seznamovací kurzy
na začátku školního roku.
• 16. srpna jsme s Cyrilkem oslavili
jeho malé výročí. Před 70 lety totiž přijel jako sedmnáctiletý do Fryštáku. Jel
poprvé vlakem. Staší sestra Anna mu u
tehdejšího ředitele P. Václava Mrtvého
domluvila, aby mohl u salesiánů studovat. „Já jsem tu byl ale velice nešťastný,
všechno pro mě bylo cizí, nikoho jsem
neznal. Byl jsem zvyklý na volnost, les,
samotu a tady jsem musel studovat latinu, dodržovat kázeň, až časem se mi
tu začalo líbit,“ vzpomíná Cyrilek. Což
dokumentuje i korespondenční lístek,
který si uchoval až do dnešní doby.

Co o tomto období píše salesiánská
kronika:
17. 8. Vracejí se z prázdnin terciáni až kvintáni, pro něž začíná druhého
dne vyučování. Vyučuje se těmto před-

• František Bezděk letos vyměnil slovenské hory za rumunské. Vrátili se celí
a se spoustou zážitků. Malá fotogalerie
je výmluvná sama.

D ů 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

14

FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2008

SOS – poradna pro spotřebitele
K O N TA K T Y:

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940
fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)

dávající tohle po vás nemůže požadovat
a musí přijmou reklamaci i bez toho,
abyste s tím souhlasil. Pokud se dohodnete, tak ano.
V případně nepřijetí reklamace doporučuji stížnost na ČOI.

REKLAMACE KAPESNÍHO POČÍTAČE

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

DOTAZ:
Koupil jsem si v lednu MDA (kapesní
počítač s funkcemi mobilního telefonu).
Měl bych tři dotazy: 1. Musí mít tento
přístroj certiﬁkát(nálepku) od ČTÚ? Mám
totiž podezření, že se jedná o neoﬁciální
dovoz a mohl by to být i důvod k odstoupení od smlouvy. 2. Asi před měsícem
mě přestal fungovat joystick. Přístroj
jsem reklamoval a převzal před cca třemi dny z opravy. Po příchodu domů jsem
zjistil, že není funkční paměťová karta,
část menu je v angličtině, fotoaparát
pracuje poruchově (se žlutým zabarvením) a přístroj je na boční straně trochu
poškozen. Tyto závady se před opravou
nevyskytovaly. Jak mám tuto věc řešit?
3. Při předávání přístroje do záruční
opravy byla uvedena v zápatí doložka, že
souhlasím s prodlouženou lhůtou záruční opravy. Musím s tím souhlasit? Může
být můj nesouhlas s touto položkou důvodem nepřijetí reklamace?
Předem děkuji za odpověď. M. Z.

DOTAZ:
Dobrý den, přes internet jsem si
objednal mobilní telefon, který jsem si
osobně vyzvednul v pobočce prodejce.
Platba telefonu proběhla pomocí úvěru
(tzv. 10+1), podpis smlouvy se uskutečnil v prodejně při převzetí smlouvy, na

místě jsem uhradil 1. splátku. Druhý
den jsem zjistil, že telefon nesplňuje jeden z parametrů, které prodejce avizoval
ve svém katalogu, navíc není přiložen
český návod. Rád bych tedy od smlouvy
odstoupil, je to možné? A jak je to v tomto případě s úvěrem? Mohu nárokovat
vrácení již zaplacené 1. splátky? Děkuji
za odpověď.
ODPOVĚĎ:
Jestliže po zakoupení výrobku vznikne tzv. rozpor s kupní smlouvou, tedy
že výrobek nemá vlastnosti které byly
prodávajícím popisovány, můžete žádat
výměnu výrobku za výrobek který už popisované vlastnosti mít bude. Pokud to
nebude možné můžete žádat odstoupeplacená inzerce

ODPOVĚĎ:
1. Přístroj zmíněnou nálepku mít nemusí, povinnost certiﬁkace u ČTÚ byla
zrušena cca před 4 lety. Musí mít tzv.
prohlášení o shodě CE, které je vydáváno pro celý vnitřní trh EU. U mobilních
telefonů podle našeho názoru není prodej „šedého dovozu“ nijak protiprávní
a samo o sobě to důvod k odstoupení
od smlouvy určitě není. Prodávající prodejem takového telefonu neporušuje
žádný zákon. 2. Prodávající odpovídá
podle § 421 občanského zákoníku za
škodu, která byla způsobena na věci v
době, kdy byla v reklamaci. Je ale třeba
podle mého názoru z důvodu důkazních
možností toto uplatnit co nejdříve po
převzetí. Doporučuji zaslat prodávajícímu doporučený dopis, kde uvedete, že
dané vady vznikly v době, kdy byla věc
v reklamaci a že tedy požadujete jejich
odstranění. Jako důkaz by šel použít reklamační protokol, na kterém by měly
být uvedeny všechny vady, které věc při
uplatnění reklamace měla. Tedy pokud
tam nejsou, dá se předpokládat, že
vznikly při reklamaci. 3. Nemusíte, pro-
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ní od smlouvy. Dále zákon o některých
podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru stanoví v § 8 že jestliže spotřebitelský úvěr poskytuje dodavatel
a spotřebitel odstoupí od smlouvy o dodání zboží, vrátí mu dodavatel splacený
spotřebitelský úvěr. § 9 stanoví že právo
na vrácení spotřebitelského úvěru podle
§ 8 může spotřebitel písemně uplatnit
také u věřitele (tedy pokud je poskytovatel úvěru odlišná osoba od dodavatele),
jestliže spotřebitel uzavře smlouvu, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr s
osobou jinou, než je dodavatel. Český
návod by přiložen být měl, vyplývá to ze
zákona o ochraně spotřebitele.

KURZY
ANGLIČTINY
– Step by step in English
• NABÍZÍME TYTO KURZY:
angličtina pro začátečníky i pokročilé
konverzace s rodilým mluvčí
obchodní angličtina
• SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
kurz angličtiny pro nejmenší
od 3 do 6 let
kurz angličtiny pro děti
různých věkových kategorií
Učebny v centru Fryštáku, mikroskupiny,
kvalifikovaní lektoři, 1x týdně 90 minut.

Věra Nováková

• TERMÍNY KURZŮ:

776 723 837

15. 9. 2008 – 30. 1. 2009

Fryšták

Cena pro děti: 2.250,Cena pro dospělé: 3.500,Zajišťujeme firemní výuku
a soukromé hodiny.

Tel.: 777 210 031, 775 369 100

NOVÉ KURSY PILATES
na Sokolovně ve Fryštáku od 15. 9. 2008 pro muže i ženy
Kursy jsou pro uzavřenou skupinu lidí • 20 lekcí
Pilates je pomalé cvičení pro všechny. Naučíte se správně dýchat, mít správné držení těla, zmírníte nebo odstraníte bolesti zad,
zeštíhlíte v pase, budete mít ploché břicho a protáhnete si tělo.
• PILATES je 2x týdně, můžete si vybrat den i hodinu.
Po-St 18.00-19.00 Pilates pro začátečníky - A skupina
Po-St 19.00-20.00 Pilates pro mírně pokročilé- B skupina
Út-Čt 18.00-19.00 Pilates pro začátečníky - C skupina
Út-Čt 19.00-20.00 Pilates pro mírně pokročilé - D skupina
Út-Čt 10.00-11.00 Pilates pro mírně pokročilé - E skupina
Pilates pro začátečníky dopoledne po domluvě - F skupina
• DALŠÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Po 20.00-21.00 Posilovácí hodina,strečink

Út 20.00-21.00 Cvičení na velkých míčích
St 20.00-21.00 Aerobik pro mírně pokročilé
Čt 20.00-21.00 Cvičení na velkých míčích
• CVIČENÍ PRO DĚTI:
Út 13.00-14.00 Aerobik pro začátečníky
Čt 13.00-14.00 Závodní aerobik, 2x týdně
Začínáme 9. 9. 2008. Hodina se upřesní podle vyučování.
Pohybová výchova pro děti od 3-6 let - bude upřesněno na MŠ
ve Fryštáku. Asi od 12.30 do 13.30 vždy v úterý.

Dotazy a objednávky na tel.: 776 769 400 • Monika Váňová, ﬁtness instruktor Pilatesovy metody a cvičitelka aerobiku II. třídy
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ZodpovČdnost
a výsledky
Vážení spoluobþané,
v posledních þtyĜech letech
se nám na území Zlínského kraje podaĜilo realizovat celou Ĝadu
rozvojových projektĤ v oblastech, které vás prioritnČ zajímají.
Zlepšuje se dopravní infrastruktura (výstavba dálnice D1, R55,
R49, rekonstrukce silnic II. a III.
tĜíd), investuje se do nemocnic
(onkologické centrum, krajské
stĜedisko záchranné služby, jednotlivé pavilony
ve všech nemocnicích), modernizuje se školství
(investice do škol, studijní programy, podpora
uþĖovského školství stipendii).
Chceme pokraþovat v této zapoþaté práci,
chceme zachovat kontinuitu rozvoje regionu,
chceme vidČt další konkrétní výsledky. VČĜím,
že Vy chcete to samé.

Libor Lukáš
Váš hejtman
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Klub maminek
Program na září 2008
Pravidelné úterky 9 – 18 hodin:
2. 9. Setkání po prázdninách
9. 9. Den otevřených dveří
16. 9. Říkanky, hry a písničky s dětmi
23. 9. Návštěva farmy u Rašků
30. 9. Výroba podzimních dekorací
Pravidelné čtvrtky 16 – 18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
1x za měsíc v pátek od 17 hodin tvoření
pro širokou veřejnost:
19. 9. Výroba bižuterie – materiál zajištěn

OHLÉDNUTÍ
za cyklem besed o výchově,
tzv. Kursem efektivního rodičovství
V uplynulém půlroce probíhal v Klubu maminek cyklus šesti besed
o výchově, tzv. Kurs efektivního rodičovství. Setkání probíhalo každý měsíc a vedla jej paní Šárka Kincová ze
zlínského Centra pro rodinu a sociální péči. Základními stavebními prvky
efektivního rodičovství jsou vzájemný
respekt a úcta, princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi, princip demokracie, dostatek společné zábavy rodičů
a dětí, pozitivní povzbuzování, vyjadřování a sdělování lásky a radosti a také
přeměna negativního v pozitivní.
Možná se vám zdají některé pojmy trochu složité, ale v podstatě jde
o to, že když dítě ví, že je žádaným
a ceněným členem rodiny, ochotně spolupracuje. Když ví, že je schopné, může
přispívat k celku a dobré věci. Roste
z něj človíček sebevědomý, odhodlaný
a optimisticky smýšlející, respektující
ostatní i sebe, chápající řád i disciplínu.Člověk ochotný nést zodpovědnost
za své chování. Na konkrétních příkladech jsme se učili, jak reagovat na
určité každodenní situace ve výchově
právě podle tohoto demokratického
přístupu. I když se nám to ne vždy dařilo, protože přiznejme si, že každý si
neseme v podvědomí do života model
rodiny, odkud pocházíme, je dobré znát
a vědět, že to jde dělat i jinak. V klidu,
s láskou, úctou, respektem, ale i důsledností a vyžadováním.
Domnívám se, že nám mnohým tento cyklus alespoň trochu pomohl v té
naší nelehké každodenní úloze maminky, že nám naznačil, kudy se ubírat
a jak vylepšovat naše rodinné vztahy.
Jana Jasenská
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Klub maminek Fryšták Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná v úterý 9. 9. 2008 od 10 hodin
v nových prostorách ve Valašském dřevoprůmyslu.

Setkání knihovnic střediska Fryšták

Dne 1. července se konalo již druhé letošní setkání knihovnického střediska
Fryšták, tentokrát v nově upravené obecní knihovně v Kašavě. Mezi knihovnice
zavítali také starosta Kašavy pan Milan Zaoral a fryštácký kronikář dr. Česlav
Zapletal. Jedním z bodů jednání byly formy práce s regionální literaturou a vzájemná výměna zkušeností.
- AZ FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2008

K ULT UR N Í
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VELKÉ KINO ZLÍN - ZÁŘÍ
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Pondělí 1. – středa 3. září
v 17 a v 19,30 hodin

KOPAČKY
USA-2008-110 minut-komedie-titulkyBontonfilm-(15)
Neskutečně katastrofická romantická
komedie
Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila
Kunis, Russell Brand
Režie: Nicholas Stoller vstupné 80 Kč
Středa 3. září v 10 hodin

FKS

PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Francie/Švýcarsko-2OO6-120 minuttitulky-HCE-(0)
„Město světel“ očima 18 světoznámých režisérů, kteří se sešli, aby společně ukázali Paříž způsobem, jaký tu
ještě nebyl...
vstupné 30 Kč

Filmová komedie na motivy povídek
Petra Šabacha podle scénáře Petra
Jarchovského. Hrají: B. Polívka, J.
Schmitzer, L. Vlasáková, J. Somr, M.
Vladyka, V. Javorský,
Režie: Jan Hřebejk
vstupné 30 Kč
Čtvrtek 18. – neděle 21 . září
v 17 hodin
Německo-2007-animovaná dobrodružná komedie-85 min.-č. dabing-SPI-(0)
Sissi a císař Franz. Nádherný pár
v nádherném světě. Světě tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být
ani pravda...
Režie: Michael Herbig vstupné 85 Kč

Čtvrtek 4. – středa 10. září
v 17 a v 19,45 hodin

BATHORY

AKTA X: CHCI UVĚŘIT
USA-2008-105 minut-sci-fi thriller-titulky-Bontonfilm-(12)
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí
za dalším případem.
Hrají: D. Duchovny, G. Anderson,
A. Peet, B. Connolly
Režie: Chris Carter
vstupné 80 Kč

KUNG FU PANDA

Čtvrtek 11. – středa 17. září
v 19.30 hodin

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA-2008-114 minut-dobrodružnýčeský dabing-Bontonfilm-(0)
Zlo se právě probudilo... Hrají: Brendan
Fraser, Jet Li, Maria Bello
Režie: Rob Cohen
vstupné 80 Kč
Středa 17. září ve 14 hodin

U MĚ DOBRÝ

FKS

Něm./VB-2007-120 minut-válečný/
dobrodr.-titulky-Bioscop-(0)
Jeho největším vítězstvím byla láska.
Režie: Nikolai Müllerschön
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 25. – sobota 27. září v 19.30
hodin + neděle 28. září – středa 1.
října (kromě pondělí 29. září) v 17 h

KONEČNĚ SPOLU
USA-2007-100 minut-tragikomedie-titulky-Bontonfilm-(O)
Helen Hunt jako režisérka tragikomedie, inspirované románovým bestsellerem Elinor Lipmanové. Hrají: Helen
Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick,
Bette Midler
vstupné 80 Kč
Pondělí 29. září
Recitál Heleny VONDRÁČKOVÉ –
Sladké mámení s Helenou.
Dvouhodinová strhující hudební show
s nejznámějšími hity začátek v 19 h
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI se ve Velkém
kině v měsíci září NEKONAJÍ.

Městský úřad
K rukám starosty
Náměstí Míru 45
763 16 Fryšták

Čtvrtek 11. – středa 17. září
v 17 hodin
(kromě úterý 16. září)
USA-2008-90minut-anim. komediečeský dabing-Bontonfilm-(0)
V líhni animovaných talentů studia
DreamWorks se zrodil nový hrdina mladý, neklidný, roztomilý a totálně
nešikovný pandí chlapík jménem Po…
Režie: Mark Osborne, John Stevenson
vstupné 80 Kč

RUDÝ BARON

SISSI A YETTI

Čtvrtek 18. – neděle 21 . září
v 19.30 hodin
+ pondělí 22. – středa 24. září
v 17 a v 19,30 hodin

ČR-2008-140 minut-historický thriller-Bontonfilm-(12)
Historický velkofilm Juraje Jakubiska
a současně nejdražší filmový projekt
střední Evropy přivádí k životu krvavou
legendu o Čachtické paní.
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans
Matheson, Karel Roden
Režie: Juraj Jakubisko vstupné 90 Kč

Čtvrtek 25. – sobota 27. září v 17 h
+ neděle 28. září – středa 1. října
(kromě pondělí 29. září) v 19.30 h

Vážený pane starosto,
naše vzpomínání bychom mohli nazvat třeba Kořeny lidského času.
V nedávném červencovém dnu jsme navštívili město Fryšták. Je půvabné, malebně upravené. Tam někde na rozmezí Hané a Valašska na nás dýchla pohoda
obyčejného, pracovního dne.
Nejvíce nás však uchvátilo vaše náměstí s maličkým, ale dokonale upraveným
parčíkem i dominujícími památníky zasloužilého umělce Jaroslava Kvapila a Břetislava Bakaly. Bylo pro nás nesmírným pohlazením posezení v parčíku pod nádherným košatým stromem, jehož kořeny a koruna jsou bezesporu svědky ubíhajícího
času a určitě i němými svědky mnoha lidských osudů. Jediné, co nám však chybělo, bylo označení stromu, snad i letopočet, ve kterém byl vysázen.
Tlumočte prosím naše poděkování všem, který o tento živý půvab uprostřed
betonových kostek pečují. Všem těm, kteří se snaží kořeny lidského času uchránit
tak, aby byly předány generaci, která jedenkrát přijde po nás!
Je – li to možné, prosíme o otisknutí našeho upřímného uznání ve vašich Fryštáckých listech, které mají stejnou úroveň jako vkusně upravený parčík na vašem
náměstí.
Zdena Dočkalová, Kroměříž
Marie Zahradníková, Kroměříž

ČR-2008-102 minut-Falcon-(12)
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Matrika

=

Jsou zákazníci spokojeni s dodávkami pitné vody?
ZÁŘÍ 2008

JUBILANTI

Zdenka Křepelková
Marie Mazalová
Rudolf Fišer
Ladislav Pospíšil
Mgr. Marie Bilíková
Věra Dlabajová
Ludmila Horáková
Marta Ševčíková
Kamila Dvořáková
Libuše Janušková
Františka Doleželová
Antonín Bačůvka

❂

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

NAROZENÍ

Aneta Baďurová

❤DIAMANTOVÁ

SVATBA

60 let od uzavření sňatku slaví manželé LUDVÍK a MILADA JANUŠKOVI
z Dolní Vsi.
K tomuto vzácnému jubileu přejeme
mnoho krásných a šťastných let prožitých ve zdraví v kruhu svých nejbližších.
***
Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku připravuje vítání dětí do
života na čtvrtek 18. září 2008 do obřadní síně radnice.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že v Rakovníku dne
6. 7. 2008 zemřela rodačka z Vítové
paní LUDMILA FUKSOVÁ ve věku 84
let.

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
se uskuteční v pátek a sobotu
12. 9.–13. 9. 2008 od 8 do 16 hodin
na sběrném dvoře TS Fryšták.

Odpověď na tuto otázku hledá společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – Váš
dodavatel vodohospodářských služeb v okrese Zlín. Během měsíce září provádí nezávislá společnost Ipsos Tambor telefonický průzkum spokojenosti tisíc zákazníků
na Moravě. Průzkum se týká spokojenosti se službami největšího provozovatele
vodohospodářských služeb na Moravě, konkrétně na území okresů Olomouc, Prostějov a Zlín.
„Osloveno bude asi 1000 individuálních zákazníků, asi padesát ﬁrem a stejný
počet správců bytových domů nebo zástupců bytových družstev. Názory našich
zákazníků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou možnost
dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci spokojeni, a kde máme podle nich rezervy,“
uvedla mluvčí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Helena Koutná.
Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi a ten, pokud má o rozhovor zájem, odpovídá asi deset minut na její otázky. Otázky se týkají samozřejmě
pitné vody a zvyků zákazníka. Například, zda pije vodu z kohoutku nebo je spokojen
se způsobem plateb za vodu. Dále zda zákazník ví, kdo je jeho provozovatelem
v regionu, zda je spokojen s jeho službami, a také s množstvím a dostupností
informací o vodě.
Telefonický průzkum probíhá již čtvrtým rokem a zadává jej pro všechny své
pobočky společnost Veolia Voda ČR - která je největší společností na českém
vodohospodářském trhu.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí
společností Středomoravská vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská, a.s. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku,
má 575 zaměstnanců, zásobuje celkem 413 tis. obyvatel Olomouckého a Zlínského
kraje. MOVO provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních
vod a zajišťuje servis pro 2 267 km vodovodních a 1 082 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, Zlíně, Prostějově, Uničově,
a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky
844 744 644 na Olomoucku a 800 100 063 na Zlínsku. Webové stránky společnosti
jsou www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz.

Více informací Vám ráda zodpoví:
Helena Koutná, tel.: 577 124 257, mobil: 724 275 392, koutna@smv.cz

Město Fryšták realizuje v současné době, za ﬁnanční podpory Zlínského kraje,
tyto investiční akce:
• Vodovod ul. Dolnoveská a Korábová
• Vodovod ul. Holešovská

VÝSKYT PADĚLKŮ KOLKOVÝCH ZNÁMEK
Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo upozorněno na zvýšený výskyt padělků
kolkových známek, a proto v této souvislosti doporučuje nákup kolkových známek
pouze u označených nákupních míst. Správním úřadům dále doporučuje upozornit
na uvedenou skutečnost občany a věnovat zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou hrazeny správní poplatky.

JŠ LINGUA – ZLÍN
Aj, Nj, Rj, Fj, Šj, Ij, Pj
Tel.: 605 464 801, 775 243 320, Tel./fax: 577 222 067
info@elingua.cz
www.elingua.cz
Výuka jazyků s 18letou tradicí
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