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Fryštáčtí skauti zvítězili...
Více čtěte na str. 11
POZVÁNKA
V sobotu 14. srpna 2010 od 18.15 bude ve

fryštáckém kostele svatého Mikulá še slou žena mše
svatá, za Jana Neke še z Landeku, zemřelé a živé
členy singulárních společností.

Chceme tak uctít památku šlechetného člověka,

který na šim p ředků m daroval rozsáhlé lesy.

Kéž tyto lesy rozumně obhospodařujeme a v dobrém

stavu p ředáme dal ším generacím.

K účasti na této mši svaté Vás zvou v ýbory singu-

lárních společností.
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 6/2010/V ze dne 16. června 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 5/2010/V ze dne
26. 5. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání
RMF č. R 8/2010/V ze dne 7. 6. 2010
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku ke dni 15. 06. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku ke dni 15. 6. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o přípravě akce – rekonstrukce vodoinstalace v objektech základní školy
a s ohledem na vývoj příjmové stránky
města ukládá starostovi - v návaznosti
na usnesení U Z 5/2010/V/10 ze dne
26. 5. 2010 – dojednat v rámci uzavření
příslušné SOD postupné plnění předmětu smlouvy, tj. v r. 2010 realizace pouze
oprav rozvodů ve třídách tzv. hlavní budovy.
• ZMF bere na vědomí informaci Ing.
M. Kasaly o přípravě stavebních úprav
křižovatky u hasičské zbrojnice a ukládá
mu zajistit realizaci této akce do 31. 8.
2010.
• ZMF schvaluje RO MF č. 5/2010 –
Přijetí dotace na volby do EP ve výši
10.100,- Kč
• ZMF schvaluje zařazení žádosti manž.
Bc. L. a Ing. A. Bačůvkových, Fryšták,
č. j. 1380/10 ze dne 12. 5. 2010, do
projednávání nového územního plánu
města.
• ZMF schvaluje geometrický plán č.
859-179/2010 ze dne 14. 6. 2010 pro
dělení pozemku p. č. 394/1, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, zpracovaný fou GEOZET, s. r. o., Otrokovice.
• ZMF schvaluje prodej části měst. pozemku p. č. 394/1 (nově vyčleněn poz.
p. č. 394/5), k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, trvalý travní porost, o výměře 800 m², p. K. Balajkovi, Zlín, schvaluje uzavření kupní smlouvy za účelem
prodeje části měst. pozemku a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej části měst. pozemku p. č. 394/1 (nově vyčleněn poz.
p. č. 394/4), k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, trvalý travní porost, o výměře 800 m², p. M. Zedníčkovi, Zlín, schvaluje uzavření kupní smlouvy za účelem
prodeje části měst. pozemku a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje objednávku přeložky vedení NN na poz. p. č. 394/4, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, a to v předpokládané ceně do 100.000,- Kč bez
DPH, a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
tuto objednávku do konce června 2010.
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• ZMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na stavební práce, týkající se úprav objektu Základní školy Fryšták pro zřízení
dvou detašovaných tříd Mateřské školy
Fryšták, a vyhlašuje vítěze výběrového
řízení ﬁrmu Ing. Pavel Gálík, Fryšták.
Určuje pořadí: na druhém místě nabídku společnosti STAVAD , spol. s r. o.,
Martinice a na třetím místě společnost
LADDSTAV, s. r. o., Lukov.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na akci „ZŠ Fryšták, změna účelu užívání části objektu na MŠ“ mezi Městem
Fryšták a fou Ing. Pavel Gálík, Fryšták a
pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje výkup pozemků p. č.
88/2, ostatní plocha, ostat. komunikace, o výměře 86 m² , a p. č. 88/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 226 m², oba v k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, od vlastníka Ing. J. Plška, Lukov,
za cenu obvyklou a to z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům
zastavěným místní komunikací.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
za účelem výkupu pozemků p. č. 88/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 86 m² , a p. č. 88/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 226 m², oba v k. ú. Dolní ves, obec
Fryšták, mezi Městem Fryšták, a Ing. J.
Plškem, Lukov, a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí stažení žádosti manž. Urbánkových, Fryšták o koupi
měst. poz. p. č. 551, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o připomínkách k vydání OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Fryštáku a ukládá Mgr. P.
Nášelovi zveřejnitnávrh této vyhlášky ve
Fryštáckých listech a na úřední desce a
připravit anketu k jednotlivým oblastem
řešené problematiky.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o přípravě dodatku ke smlouvě o majetkoprávním vypořádání silnice na Vítové, který je zajišťován Krajským úřadem
Zlínského kraje.
• ZMF schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu KORIS – Komplexní
odbavovací, řídící a informační systém
veřejné dopravy ve Zlínském kraji mezi
městem Fryšták a Zlínským krajem,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• ZMF bere na vědomí informace k možnosti zpracování projektu komunitního
plánování sociální péče města ve smyslu nabídky zpracované Mgr. Z. Odstrčilo-

vou, Valašské Meziříčí, a ukládá výboru
pro rodinu při ZMF zajistit stanovisko
k uvedenému záměru.
• ZMF schvaluje účast města Fryštáku
v 3. ročníku soutěže Obec přátelská rodině a ukládá starostovi na základě podkladů zpracovaných Výborem pro rodinu
při ZMF podat příslušnou přihlášku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zhotovení sousoší „Návraty“ mezi
Městem Fryšták, a S. Novotným – Kinským, zast. fou Atelier G-1, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO č. 6/2010 – změna
rozpočtu v celkové výši - + 130.000,• ZMF ukládá Ing. J. Košákovi projednat
žádost M. Kamenáře o udělení souhlasu
s rozvodem multifunikční komunikační
sítě ve Fryštáku ve stavební komisi a s
odborníky na tuto oblast a ukládá Ing.
M. Kasalovi zajistit do 14. 7. 2010 znal.
posudek na cenu věcného břemene.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc.,
ve věci plnění rozpočtu města, stavu
ﬁnančních prostředků města a návrhu
předkládaných rozpočtových opatření
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o tom, že kontrolní výbor nezasedal.
• ZMF schvaluje parametry zadávací dokumentace pro účely výběrového řízení
na zajištění dodavatele akce Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták
v návaznosti na usnesení rady města č.
U R 8/2010/V/18 ze 7. 6. 2010.
• ZMF nereﬂektuje na nabídku poskytnutí dotace pro JSDH města Fryštáku
k zabezpečení pohotovosti, a to z důvodu nesplnění všech podmínek pro příjemce dotace.
• ZMF bere na vědomí předběžnou informaci Mgr. M. Vlčka, právního zástupce
města, o úspěšném výsledku soudního
řízení ve věci nájemního bydlení v objektu č. p. 16 na ul. P. I. Stuchlého.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2/2010 mezi Městem Fryšták, a společností DIPS, spol.
s r. o., Zlín - Prštné, kterým se navyšuje
cena díla z důvodu prodloužení opravy
místní komunikace o 30 m, a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty
o neposkytnutí příspěvku na akci „Silnice II/490 – chodník Fryšták – III. etapa“
z důvodu nesplnění náležitostí – není dořešeno majetkoprávní vypořádání.
• ZMF schvaluje parametry zadávací dokumentace pro účely výběrového řízení
na zajištění dodavatele akce „Silnice
II/490 – chodník Fryšták – III. etapa“ viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 10/2010/V ze dne 7. července 2010 (Výběr)
• RMF v návaznosti na usn. U R
8/2010/V/12a) ze dne 9. 6. 2010
schvaluje výpůjčku části měst. pozemků p. č. 408/5 – ostatní plocha, o výměře 175 m², a části poz. p. č. 408/6 –
ostatní plocha, o výměře 260 m² , oba
k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, žadatelce pí
M. Maňáskové, Fryšták, za účelem vybudování dětského hřiště, a to na dobu
neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části měst. pozemků p. č.
408/5, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku pí M. Maňáskové na
vybudování dětského hřiště v lokalitě bytových domů na ul. Holešovská,
a to z důvodu zajištění dětského hracího programu svépomocí žadatelkou.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodeje měst. pozemků

Zápis ze zasedání

RMF č. R 9/2010/V
ze dne 24. června 2010 (výběr)
• RMF v návaznosti na Zápis o průběhu
a vyhodnocení konkurzu na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Fryšták,
ze dne 24. 6. 2010 bere na vědomí
výsledek konkurzního řízení a schvaluje
navržené pořadí uchazečů o výkon této
funkce takto:
1. místo - I. Staňková, Fryšták
2. místo - A. Hochmajerová, Fryšták
• RMF vyhlašuje vítěze konkurzu na
obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Fryšták, pí I. Staňkovou,
Fryšták.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
v souladu s ust. § 166 odst. 2 zák.
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, a v souladu s ust. § 33
odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, jmenuje paní
I. Staňkovou, Fryšták, ke dni 1. srpna
2010 do funkce ředitele Mateřské školy
Fryšták.
• RMF ukládá pí T. Petrášová, mzdové
účetní Města Fryštáku, připravit do 7. 7.
2010 podklady pro platové zařazení pí
I. Staňkové, nově jmenované ředitelky
Mateřské školy Fryšták.

p. č. 421 - zahrada, o vým. 290 m², a
poz. p. č. 422 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o vým. 66 m², oba
k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, a to za účelem využití jako zahrady žadateli panu
K. Žitníkovi, Zlín-Štípa.
• RMF bere na vědomí oznámení starosty o přijetí dotace ze Zlínského kraje
na akci Kanalizace Vítová.
• RMF bere na vědomí žádost J. Sanitrníka, V. Holomka, P. Holomka a M. Dlabajové, všichni Fryšták o prodloužení
vodovodního řadu na parcelu č. 561/1
přes parcelu č. 564, vše v k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a ukládá
Ing. M. Kasalovi zajistit příslušnou projektovou dokumentaci.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při RMF č. 3/2010 ze dne 12. 5.
2010 ve věci hodnocení činnosti místních skautů bez připomínek.
• RMF bere na vědomí zápis č. j. PÚ
/1252/10/KA ze dne 4. 6. 2010 z jednání ve věci řešení vodohospodářských
opatření v povodí potoka Racková bez
připomínek.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Fryšták, a spol.
Rozvojová agentura VIA, o. p. s., Valašské Meziříčí, za účelem přípravy a organizace zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na dodavatele stavby
„Silnice II/490 – Chodník Fryšták – III.
etapa“, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje RO MF č. 7/2010 –
zvýšené výdaje v objektu základní školy
ve výši 82.000,- Kč
• RMF schvaluje RO MF č. 8/2010 –
změna rozpočtu v celkové výši 16.000,Kč
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 10.000,- Kč na akci „Valašské setkání – Fryšták 2010“ mezi
Zlínským krajem a městem Fryšták.
• RMF schvaluje úhradu faktury
č. 10240138 fě Kartograﬁe Praha, a.
s., na zhotovení 3 000 ks map Fryštáku
a okolí.
• RMF schvaluje uzavření dohody o
ukončení platnosti smlouvy o nájmu
nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“, uzavřené mezi
městem Fryšták a nájemcem paní L.
Ševčíkovou, Lukoveček, dne 18. 11.
2004, dohodou k datu 31. 7. 2010,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje ke dni 8. 7. 2010 zveřejnění záměru pronájmu nebytových

prostor ve „Sdruženém objektu č. p.
386 Fryšták“ paní P. Chromčákové,
Fryšták v rozsahu:
a) Místnosti č. 1.13 a 1.14 – o výměře
29,89 m² za cenu ne nižší než 720 Kč/
m²/rok
b) Místnosti sociálního zařízení č. 1.18
a 1.19 o vým. 4,75 m² a nebytové společné prostory (1/6 č. 1.12.1 a 1.12.2
- chodby) o výměře 2,08 m² za cenu ne
nižší než 500,- Kč/m²/rok a úhradu nákladů na spotřebovanou energii.
• RMF bere na vědomí žádost manž.
Vaculových, manž. Majkusových, manž.
Jančaříkových, všichni Fryšták a manž.
Matějíčkových, Zlín - Kostelec, o prodloužení vodovodního řadu v ulici P. I.
Stuchlého na pozemku p. č. 2/1, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, a ukládá Ing. M.
Kasalovi zajistit zpracování projektové
dokumentace.
• RMF bere na vědomí nabídku p. Semely ve věci poskytnutí beneﬁtu pro
zaměstnance a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF stanovuje příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka pro žáky dojíždějící z ostatních obcí s trvalým pobytem
v těchto obcích a plnící povinnou školní docházku v ZŠF za rok 2009 ve výši
5.000,- Kč a ukládá Ing. Jaškovi připravit příslušné dohody o úhradě poměrné
části těchto neinvestičních nákladů.
• RMF schvaluje ke dni 8. 7. 2010 zveřejnění záměru pronájmu veřejné infrastruktury Vodovodu Vítová, vybudované
v k. ú. Vítová, v celkové délce 2.364 m,
včetně Automatické čerpací stanice,
nákladem 9,153 mil. Kč bez DPH, a to
provozovateli – MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s., Olomouc, a uzavřít s tímto
partnerem příslušnou smlouvu.
• RMF schvaluje ke dni 8. 7. 2010 zveřejnění záměru pronájmu veřejné infrastruktury Kanalizace Vítová, vybudované v k. ú. Fryšták, Horní Ves u Fryštáku
a Vítová, v celkové délce 5.003 m, včetně Čerpací stanice, nákladem 23,909
mil. Kč bez DPH, a to provozovateli –
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s., Olomouc, za cenu ne nižší než 5.000,- Kč/
rok, a uzavřít s tímto partnerem příslušnou smlouvu.
• RMF schvaluje postoupení pohledávky – náklady přestupkového řízení ve
výši 1.000,- Kč – viz příloha č. 2 tohoto
zápisu - k dalšímu vymáhání – výkonu
rozhodnutí (exekuci) a pověřuje starostu města podpisem plné moci Města
Fryštáku, Mgr. M. Vlčkovi pro úkony
nutné k zabezpečení dalšího postupu
vymáhání této pohledávky.
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 7/2010/V ze dne 14. července 2010 (Výběr)
• ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 7/2010/V dne 14. 7. 2010 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 25.
6. 2010 vč. jeho doplnění – z důvodu
naléhavé potřeby a aktuálnosti - v bodě
č. 13 o podbody 13d) Návrh na zřízení
přeložky zařízení distribuční soustavy č.
Z 101018402 a 13e) Úprava usnesení
č. U Z 6/2010/V/5 ze dne 15. 6. 2010.
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 6/2010/V ze dne
16. 6. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápisy z jednání
RMF č. R 9/2010/V ze dne 24. 6. 2010
a č. R 10/2010/V ze dne 7. 7. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku ke dni 13. 7. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku ke dni 13. 7. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Polyfunkční objekt s Hasičskou
zbrojnicí Fryšták“ bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Polyfunkční objekt s Hasičskou
zbrojnicí Fryšták“ vyhlašuje vítěze této
soutěže, a to uchazeče č. 4 - fu RAPOS,
spol. s r. o., Holešov, s celkovou ekonomickou výhodností nabídky ve výši
93,70 bodů (cenová nabídka ve výši
8.610.365,- Kč bez DPH, tj. celkem
10.332.438,- Kč vč. DPH).
• ZMF schvaluje pořadí na dalších místech, a to: 2. místo – uchazeč č. 2 - ELSO
systém, spol. s r. o., Fryšták, s celkovou
ekonomickou výhodností 90,49 bodů
(cenová nabídka ve výši 9.244.908,- Kč
bez DPH, tj. celkem 11.093.889,60 Kč
vč. DPH); 3. místo- uchazeč č. 3 - sdružení IMOS – sdružující společnosti IMOS
Slovácko, s. r. o., Uherské Hradiště
a IMOS group, s. r. o., Tečovice s celkovou ekonomickou výhodnotí 86,88 bodů
(cenová nabídka ve výši 9.368.845,- Kč
bez DPH, tj. celkem 11.242.614,- Kč vč.
DPH); 4. místo – uchazeč č. 1 - PSG-International, a. s., Otrokovice s celkovou
ekonomickou výhodností 85,37 bodů
(cenová nabídka ve výši 9.794.542,- Kč
bez DPH, tj. v celkem 11.753.450,40
Kč vč. DPH).
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zajištění realizace akce „Polyfunkční objekt s Hasičskou zbrojnicí Fryšták“
mezi Městem Fryšták a fou RAPOS,
spol. s r. o., Holešov a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí Zápis o posou-
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zení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Silnice II/490 – chodník Fryšták
– III. etapa“ bez připomínek.
• ZMF schvaluje vyřazení ze soutěže
uchazeče č. 1 fu Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., Zlín, a to z důvodu
nesplnění požadavku minimální výše
nabídnuté bankovní záruky a dodání výpisu z OR, který byl starší 90 dní.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Silnice II/490 – chodník Fryšták –
III. etapa“ vyhlašuje vítěze této soutěže,
a to uchazeče č. 2 fu DIPS Zlín, spol.
s r. o., Zlín – Prštné, s celkovou ekonomickou výhodností nabídky ve výši 96 bodů
(cenová nabídka ve výši 3.668.283,- Kč
bez DPH, tj. 4.298.042,- vč. DPH).
• ZMF schvaluje pořadí na dalších
místech, a to: 2. místo – uchazeč č.
3 - SMO, a. s., Otrokovice, s celkovou ekonomickou výhodností nabídky
ve výši 86,81 bodů (cenová nabídka
ve výši 4.298.042,- Kč bez DPH, tj.
5.157.650,40 Kč vč. DPH).
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zajištění realizace akce „Silnice II/490 – chodník Fryšták – III. etapa“
mezi Městem Fryšták, a fou DIPS Zlín,
spol. s r. o., Zlín – Prštné, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí usn. Rady Zlínského kraje č. 511/R 14/10 o vyřazení
tzv. zmařené investice – geometrického plánu v hodnotě 31.297,- Kč s tím,
že toto rozhodnutí nezpůsobuje městu
Fryšták újmu v rámci převodu pozemků
a silničního díla v m. č. Vítová.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 7. 2010
zveřejnění záměru zřízení práva vedení podzemní inženýrské sítě přes část
pozemků - uložení multifunkční sítě (optické vlákno) a zřízení práva přístupu
a příjezdu na pozemek za účelem kontroly, údržby a opravy, a to na městských
pozemcích p. č. 336/61, 295, 276/7,
257/1, 205/4, 205/1, 490, 2/3, 2/2,
2/1, 67, 47, 474/1, 516, 474/5, 466,
273/2, 424, 423, 378, 408/4, 408/1,
408/8, 408/7, 408/6, 408/5, 405,
408/9, 376/2, 505, 126/1, vše v k. ú.
Fryšták, zapsané pro obec Fryšták, a to
za těchto podmínek:
a) doba zřízení obou práv: časově neomezeno – doba neurčitá;
b) cenová nabídka – nabízená částka
bude vyjádřena v příslušné výši za m²
za rok;
c) součástí nabídky bude návrh příslušné smluvní dokumentace;
d) součástí nabídky bude příslušné povolení (provedení akce).

• ZMF bere na vědomí informace k možnosti zpracování projektu komunitního
plánování sociální péče města Fryštáku
ve smyslu nabídky zpracované Mgr. Z.
Odstrčilovou, Valašské Meziříčí, a doporučuje zastupitelstvu řešit v rámci nového volebního období.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o přípravě projektu likvidace staré
ekologické zátěže – akce „Rekultivace
skládky TKO Fryšták – Žabárna“ bez připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 67 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanovuje počet
členů zastupitelstva pro Zastupitelstvo
města Fryštáku na volební období 2010
– 2014 ve výši 17 osob.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v
návaznosti na tzv. delimitační protokol
o dělení majetku mezi městem Fryšták
a nově vzniklou obcí Lukoveček schvaluje ke dni 15. 7. 2010 zveřejnění záměru
bezúplatně převést Obci Lukoveček pozemky – historický majetek obce, a to
nemovitosti KN a PK: k. ú. Lukoveček,
obec Lukoveček, LV č. 671, pozemky katastru nemovitostí (KN) - p. č. 715/14
ostatní plocha, o výměře 1563 m²; p. č.
715/15 ostatní plocha, o výměře 1144
m²; p. č. 715/16 ostatní plocha, o výměře 2466 m²; k. ú. Lukoveček, obec
Lukoveček LV č. 671, pozemky vedené
ve zjednodušené evidenci,
původ Pozemkový katastr (PK) PK p. č. 953/1 o výměře 572 m²
PK p. č. 953/2 o výměře 971 m²
PK p. č. 1092 o výměře 27187 m²
PK p. č. 1094 o výměře 1075 m²
PK p. č. 1095 o výměře 1190 m²
PK p. č. 1193 o výměře 324 m²
PK p. č. 1336 o výměře 2223 m²
PK p. č. 1337 o výměře 10218 m²
PK p. č. 1338/1 o výměře 10938 m²
PK p. č. 1338/2 o výměře 12854 m²
PK p. č. 1340/1 o výměře 972 m²
PK p. č. 1340/2 o výměře 937 m²
PK p. č. 1341 o výměře 486 m²
PK p. č. 1342/2 o výměře 1104 m²
PK p. č. 1342/5 o výměře 1634 m²
PK p. č. 1379/2 o výměře 3989 m²
a uzavření příslušné smlouvy o bezúplatném převodu.
• ZMF ukládá OSMM ve spolupráci
s ESO objasnit příčiny vzniklého stavu
v rámci převodu pozemků – majetkoprávního vypořádání mezi obcemi Lukoveček a Fryšták.
• ZMF ruší své usnesení č. U Z 2/2010/
V/4e.v) ze dne 17. 2. 2010.
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• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Fryšták,
a Salesiánskou provinicií Praha, za účelem částečného krytí nákladů spojených
se zřízením muzea P. I. Stuchlého se sídlem ve Fryštáku, a to ve výši 30.000,Kč, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc.,
ve věci plnění rozpočtu města Fryštáku
a stavu ﬁnančních prostředků města
Fryštáku ke dni 13. 7. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF Ing. J. Dofka, že výbor nezasedal.
• ZMF v návaznosti na usn. U Z 3/2010/
V/10 ze dne 24. března 2010 schvaluje
geometrický plán č. 858 – 223/2010,
zpracovaný Ing. L. Zlámalem, a bere
tím na vědomí nově vzniklé parcely
č. 858/7, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, o vým. 750 m² - prodáno p. L.
Poľakovi, a p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 5 314
m² - ve vlastnictví města Fryštáku, bez
připomínek.

ZPRÁVY

Z

• ZMF schvaluje podání objednávky
na zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z 101018402, souhlasí
s podmínkami realizace této přeložky
uvedenými ve stanovisku spol. E.ON
Distribuce, Regionální správa Otrokovice, č. j. 1896/10 ze dne 25. 6. 2010,
a ukládá Ing. V. Doleželové zajistit tuto
objednávku a připravit smluvní dokumentaci do 25. 8. 2010.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 7. 2010 zveřejnění záměru prodeje měst. poz. p. č.
394/4, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, o vým. 800 m² , pí D. Učňové,
Zlín, a to za těchto podmínek:
- nabídnutá kupní cena nebude činit
méně než 1.000,- Kč/m² ;
- úhrada kupní ceny proběhne do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy;
- žadatel uhradí náklady spojené se
zhotovením GP, znaleckého posudku
č. 4584/72/2010 ze dne 26. 4. 2010
a s vkladem do KN;
- žadatel zhotoví přístupovou komunikaci na své náklady
(pozn.: splnění výše uvedených podmínek žadatel písemně doloží v zákonem
stanovené lhůtě).

SE ZN A M ZK R ATEK
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

RADNICE

OBECNÍ VOLBY

PODĚKOVÁNÍ

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták jako Registrační úřad pro
volby do Zastupitelstva města Fryštáku, které se konají ve dnech 15. a 16. 10.
2010 oznamuje: starosta města Fryštáku stanovuje na základě §21 odst. 4 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Fryštáku,
které se konají ve dnech 15. a 16. 10. 2010.
Celkový počet obyvatel Města Fryštáku k 1. 1. 2010: 3701.
Potřebné počty podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu:
• pro nezávislé kandidáty 3 %, nejméně 120 podpisů
• pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %, nejméně 260 podpisů.

Zastupitelstvo města Fryštáku vyslovuje poděkování ﬁrmě INGO Casino
a.s. Františkovy Lázně zastoupené ing.
Zdeňkem Buchtou za peněžitý dar ve
výši 100 tisíc korun, který byl poskytnut
na základě zákona č. 202/1990 Sb. na
veřejně prospěšné účely.
Uvedená částka bude použita na ﬁ nancování výdajů na ekologii.

Poslední
rozloučení
s paní
Drahuškou
Brnovjákovou
Dva zástupci města Fryštáku se ve
středu 14. července rozloučili ve zlínském krematoriu na Lesním hřbitově
s paní Drahuškou Oksnerovou – Brnovjákovou ze Zlína.
A proč vám tuto zprávu přinášíme?
Jistě jsou mezi Fryštačany pamětníci Sokola, kterým pojem Oksnerova
děvčata (Vlasta a Milada už zemřely
před několika lety, Drahuška – nyní)
připomněl cvičitelky Hanácké župy,
které jezdily do Fryštáku, aby zde secvičovaly sletová vystoupení.

Fryštačané mladšího věku si možná vzpomenou na devadesátá léta 20.
století, kdy na zakázku Města Fryštáku, za starostování ing. Vladimíra Chudárka, šila národopisná pracovnice,
paní Brnovjáková (podle historicky
ověřených materiálů) pravé fryštácké kroje. Mužské, ženské, slavnostní
i všední.
Ty pak byly propůjčeny folklornímu
souboru Kašava. Pásmem nazvaným
„Na zóle“ se v těchto krojích členové
tohoto souboru představili Fryštačanům a dodnes jimi proslavují naše
město.
Díky nevšednímu úsilí paní Drahomíry Oksnerové – Brnovjákové máme
v těchto nádherných krojích i kus symbolu Fryštáku.
Děkujeme za to – zůstanete navždy
v našich vzpomínkách.
SK

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo města Fryštáku vyslovuje poděkování Zlínskému kraji za peněžitý dar ve výši 10. tisíc korun, který
byl poskytnut jako účelová neinvestiční
dotace na pořádání kulturní akce „Valašské setkání – Fryšták 2010“ konané
dne 9. 4. 2010.

UPOZORNĚNÍ
Na základě rozhodnutí Rady města
Fryštáku bude politickým subjektům
kandidujícím v podzimních komunálních
volbách do zastupitelstva města poskytnut ve Fryštáckých listech (čísla 9
a 10 – září, říjen) prostor o max. velikosti A4 formátu (jedna strana) pouze formou placené inzerce – podle platného
ceníku města (tj. 1.200,- Kč vč. DPH)
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placená inzerce

Vážení spoluobčané,
je to již 8 let, kdy jsem byl osloven panem Richardem Orsavou a takto vstupoval jako nezávislý kandidát na kandidátce
ČSSD do fryštáckých komunálních voleb.
Tenkrát s myšlenkou „nejen kritizovat,
ale také přiložit ruku k dílu a ukázat svou
vlastní zodpovědnost.“ To, že mi to nebylo
potřeba (jak říkají mí blízcí) a že tako služba není rozhodně pro výdělek, nemusím
rozumným lidem vysvětlovat.
Přesto Vás dnes oslovuji jako člen
ČSSD a také jako předseda MO ČSSD
Fryšták, kterou jsme se svými kolegy spolustraníky znovu založili v prosinci minulého roku a tak navázali na tradici, kterou
tato strana ve Fryštáku má. Stále silněji
si totiž uvědomuji potřebu solidarity mezi
lidmi, sociální spravedlnost a zásadu rovných příležitostí mezi mužem a ženou.
Jsou to ty nejzákladnější principy ČSSD.
Nejenom, že za uvedenými principy si stojíme, ale také je budeme v rámci komunální politiky prosazovat. Budeme podporovat
a lobovat za skupiny lidí nejvíce zranitelné
např.: mladé rodiny, penzisty, nemocné
a handicapované. Chceme, aby se ve
Fryštáku stále rozvíjelo školství, kultura
a sport. Budeme hojně podporovat mimoškolní činnost a hlavně neziskové organizace pracující s mládeží a všechny platformy vykazující činnost tzv. bezprahových
zařízení, i fryštácké hasiče. Chceme se
také podílet a podporovat dobudování základní infrastruktury města, eliminovat nebezpečná místa silničního průtahu města
Fryštáku, včetně autobusové zastávky Na
Špici. Uvědomujeme si silně také problém
tzv. chráněného bydlení ve fryštáckém
penzionu a v neposlední řadě zachování
základní zdravotní péče ve Fryštáku.
Budeme také podporovat již zamýšlenou výstavbu řadových domků s cílem přilákaní mladých rodin do Fryštáku. Jeden
z nejtěžších úkolů do budoucna však
bude, vytvořit z Fryštáku město, které
bude známé svou turistickou atraktivností,
kulturní, sportovní a vůbec společenskou
vyspělostí vážící si svých tradic. Chceme
také, a budeme se snažit, vytvářet dobré
podmínky pro rozvoj hlavně malé a střední
podnikatelské sféry. Cíl je jednoznačný,
aby obyvatelstvo města Fryštáku bylo co
nejvíce spokojeno a nevnímalo město jen
jako noclehárnu. Chceme také poděkovat
všem našim voličům, kteří nám dali svůj
hlas a podpořili naše kandidátky ve volbách do poslanecké sněmovny.
Libor MIKL
předseda MO ČSSD Fryšták
a člen rady města
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Investiční akce 2010

Období letních prázdnin využilo vedení města k důležitým opravám v budově
ZŠ (výměna vodoinstalace, která byla v havarijním stavu a úprava dvou tříd pro
potřeby rozšíření MŠ). Stavební ruch ve škole by měl utichnout k prvnímu školnímu dni (středa 1. září).

Důkladnou rekonstrukcí fasády – včetně tolik potřebného zateplení budovy
a výměny oken - prochází také fryštácká mateřská školka.
Tuto investici se podařilo uskutečnit díky dotaci, kterou město na opravu
školky získalo.

Po nově vybudované komunikaci už jezdí také občané Dolní Vsi v ulici Strž.
Nový kvalitní povrch vozovky značně zlepšil přístup k jednotlivým domům
v této lokalitě.
-pn-

FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2010

Žabka s chotí, nositel Ceny města Vizovic, bývalé metodičky Okresní knihovny
Zlín paní Skopalíková a Hanačíková či
ctitelé výtvarného umění z Hodonína
a dalších míst naší Moravy. Při zahájení
výstavy jsem záměrně zdůraznil přímo
existenční nutnost tvůrčí seberealizace v dnešním jednotvárně konzumním
a mravně deformovaném světě, touhu
po nalézání nových obzorů a laskavějších vztahů. A také ocenil krásnou atmosféru, která se v průběhu setkání
vytvořila, snahu popřát i generacím
„postškolním“ trochu nektaru z mámivého pramene múz. Proto patří všem
organizátorům expozice, zvláště panu
Stanislavu Novotnému - Kinskému, jeho
paní Jitce Medkové a vnímavému, šikovnému týmu účastnic večerního ateliéru upřímný dík za renesanční ovzduší

V náruči barev a vůní...
(Pár dojmů z výstavy absolventek kurzu kresby a malby)
K milým kulturním a společenským
zážitkům na prahu letošní prázdninové
výhně patřila vedle deﬁlé hudebních těles na nádvoří Domu I. Stuchlého, soutěže hasičů, rybářů nebo setkání singularistů a myslivců pod Ondřejovskem
také výstava prací frekventantek večerního kurzu kresby a malby, pořádaného
ateliérem architekta, sochaře, malíře
a graﬁka Stanislava Josefa Kinského - Novotného, konaná v netradičním
a přesto sympatickém prostředí farní
stodoly ve dvoře u chrámu sv. Mikuláše ve Fryštáku. Vkusná instalace, představující výběr z tvorby paní Mgr. Aleny
Adoltové, Mileny Dostálové, Zdeňky Gořalíkové, Evy Hanačíkové, Aleny Horákové, Karly Januškové, Marcely Štěpánkové
a Gabriely Zálešákové a jejich „guru“
Mistra Kinského, naznačila, že spolu

s dětskými talenty v základní škole
i ZUŠ Morava vyrůstá v našem městě
slibné zázemí výtvarných individualit
i v řadách dospělých spoluobčanů.
Pestrá kolekce ukázek (zátiší, portréty,
ﬁgurální kompozice, akty, graﬁky, díla
motivovaná naší krajinou etc., včetně
modelu připravovaného sochařského
vyznání Návraty), právem potěšila oko
i duši hojné obce divácké.
Slavnostní vernisáže se spolu se
zastupiteli města – vedoucím Městské
knihovny Mgr. Pavlem Nášelem, Mgr.
Sylvou Knedlovou, kronikářem PhDr.
Česlavem Zapletalem, ing. Janem Görigem a panem Radomírem Vyskupem zúčastnilo i několik osobností kulturního
dění na Zlínsku (např. legendární organizátor slavných Vizovických trnkobraní
a kulturního života Podřevnicka PhMr.

(včetně výtečné tabule, darů vinic velkomoravských!) a nová přátelství !
(P.s.: Škoda, že přestože je ve Fryštáku pořádáno měsíčně tolik pěkných
a zajímavých akcí kulturního i sportovního rázu, najdou se tací, kteří kritizují, že
tu nic není, a sami od „telecí vize“, PC
a z baráku paty nevytáhnou. Vím, že
mnohým z pracovních i jiných důvodů
moc času nezbývá, a občas se člověku nechce, aj mi! Ale občas je potřeba,
jak se říká, vypnout a přijít na jiné myšlenky. A přesto druzí nacvičují, trénují,
připravují, obětují stovky hodin v zájmových organizacích, často i na úkor rodin
a mála svého volného času – a těší
se na Vás, abychom k sobě navzájem
aspoň občas našli cestu a v dobrém si
porozuměli. Nebo se aspoň slušně pozdravili, i to se jaksi ze života vytrácí...
Škoda, že i do Zlínského městského divadla nás z Fryštáku jezdil plný autobus
a dnes jen 5 a půl! Ta půlka, to su já...
SLÁVEK Z.
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Hurá na prázdniny

Dny utíkají jako voda v potoce
a máme tu konec školního roku. Je to
čas, kdy něco končí, někteří se loučí
se školkou, jiní se školou, paní učitelky nosí plné náruče květin a děti zase
dostávají hodnocení za jejich celoroční
snažení. Také je to čas, kdy něco nového začíná , pro mnohé je to krok do
neznáma – nové prostředí, učitelé, jisté
zvyky či pravidla, ale pro všechny je to
jedno společné – začínají velké prázdniny ! Aby start na prázdniny byl jak
se patří veselý, obč. sdr. Věneček při
Mš Fryšták připravilo 30.6. 2010 pro
děti akci s názvem „Hurá na prázdniny“. Slunce pálilo, ale v parku v Horní
Vsi nám bylo dobře a o zábavu nebyla
nouze. Z Prahy za námi přijela paní Inka

Rybářová se svým manželem. Zazpívali spoustu veselých dětských písniček,
s dětmi si společně zatancovali a zadováděli. Měli připraveny soutěže nejen
pro děti, ale i pro rodiče a k tomu všemu
spoustu odměn. Kdo měl zájem, mohl
si také zakoupit některé z jejich kazet,
CD nosičů či upomínkových předmětů.
Po jejich vystoupení zábava nekon-

čila. Soutěžilo se, zpívalo a tancovalo
dál, vše pod vedením naší oblíbené moderátorky Jany. Kdo si chtěl odpočinout
od soutěží, mohl si jen tak zaskotačit ve
skákacím hradu, nebo si nechat namalovat různé ornamenty či masky na obličej. Doufám, že se Vám program líbil,
a že se uvidíme opět při další naší akci.
Děkuji všem za pomoc při organizování
celé akce a velké poděkování posílám
také všem našim sponzorům. Fotograﬁe, sponzory a další informace najdete
na www.venecek.cz .
Na závěr bych Vám chtěla popřát
krásné prázdniny, vydařenou dovolenou,
spoustu zážitků a nových zkušeností
a hlavně šťastný návrat domů.
Za OS Věneček Z.V.

UPOZORNĚNÍ

POZVÁNKA

Vedení školní jídelny ve Fryštáku oznamuje, že od pondělí 16. srpna přestávají platit stávající typy stravenek. Změní se jejich barva i graﬁcká úprava.

Občanské sdružení „Dobrá nálada
Vítová“ Vás srdečně zve na třetí ročník SOUSEDE, NEZLOB SE!
Akce se koná v pátek 13. 8. 2010
od 17. hodin ve VÚB Vítová.
Po vyhodnocení nejlepších soutěžících bude taneční zábava.
K tanci a poslechu hraje rockové
překvapení. Občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Kdo má nakoupeny staré stravenky, může si je vyměnit vždy v pondělí:
16., 23., 30. srpna a také 2. září v kanceláři vedoucí jídelny.
Po tomto termínu stravenky, které nebudou včas vyměněny, PROPADAJÍ.
V pondělí 16. srpna si již musíte narazit stravenky nového typu.
V tento den je možné nahlásit oběd rovněž telefonem (na čísle 577 911 112)
a po zakoupení nových stravenek je dodat do školní kuchyně.
Cena všech typů stravenek zůstává stejná.
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Jak jsme hráli Karkulku...

Začalo to někdy v únoru, když jsem
dětem řekla, že nacvičíme pro rodiče
jako překvapení divadlo. Z návrhů, které
jsem dětem předložila, zcela bezkonkurenčně vyhrála operka Karkulka a pohádka Tam, kde žijí divočiny.
O role v pohádkách byl tak velký zájem, že jsme nastudovali dvoje obsazení.
V hodinách hudební výchovy jsme nacvičili písničky, ve čtení a slohu texty, v tělocviku jsme k tomu přidali choreograﬁi. Ve
výtvarné výchově jsme namalovali kulisy,
v pracovních činnostech jsme si vyrobili
masky. Kostýmy nám pomohly dotvořit
naše milé maminky a babičky.
Premiéra se odehrála u příležitosti
Dne otevřených dveří a pro velký zájem
jsme odehráli celkem ještě osm repríz.
Pohádku zhlédlo nejméně tři sta žáků,
učitelů, rodičů a prarodičů.
I když to bylo celkem zábavné, poznali jsme, že herectví je dřina. Nicméně
potlesk našich rodičů, prarodičů, spolužáků a kamarádů byl velkou odměnou.
Mgr. Pavlína Dračková a třída 2.B

Školní družina
Poslední dny školního roku si mohly
děti z 1. - 4. tříd zasoutěžit ve skákání
přes kroužící lano. Klání se konalo vždy
odpoledne na školním dvoře a i když
tato soutěž probíhala poprvé, zapojily
se i děti, které nenavštěvují ŠD.
Letošní rekord pro chlapce vytvořil
Tomáš Petřík ze 3. třídy a naskákal 142
skoků. Z děvčat byla nejlepší Lenka Matelová z 1. třídy a naskákala neuvěřitelných 365 skoků.
Hodně radosti ze sportování a pěkné prázdniny přejí
vychovatelky školní družiny

Vycházka po Andrýskově stezce • V úterý 22. června jsme se sešli u knihovny ve
Fryštáku s kronikářem města panem Zapletalem. Podnikli jsme totiž krátkou vycházku
s povídáním o historii města. Děti ze školní družiny se tak dozvěděly, kde byly staré
brány do města, kde byla šatlava, nebo jak je stará naše škola. Děkujeme tímto panu
vychovatelky ŠD
PhDr. Č. Zapletalovi za poutavé vyprávění a trpělivost s dětmi.

Děti versus rodiče
Znáte to? Chvíli radost, chvíli starost. To dělají rodičům děti v každém
věku. Někdy si říkáte, bez dětí by neměli mnozí stres, vydání, komplikace. Současně by však přišli o překrásné chvíle
„svého zrcadla“, o zvláštní cit. Vztah
dítě – rodič je složitý, ale krásný.
Přečtěte si úryvky z písemných slohových prací žáků 8. tříd:
• Když jsem byla malá, dávala jsem
své city rodičům víc najevo. Teď se stydím. (Že by puberta?) Když rodiče něco
potřebují, řeknu, že se učím. Ve skutečnosti se mi nechce. Protože mám rodiče ráda, pak mne to mrzí.
• Miluji své rodiče nade vše, ale
někdy řeknu něco, čeho potom velmi

lituji, jenže se slovo nedá vzít zpět. Proto někdy nemohu usnout a sama sobě
vyčítám, jak krutá umím být, i když si
uvědomuji, že jsou to moji rodiče, kteří
se na mne poprvé usmáli, vychovávají
mne, udělali by pro mne první poslední.
Vím, že nikdo nemá úžasnější rodiče…
• Roky plynou a jsem v pubertě.
S rodiči to mám těžké. Někdy paráda,
jindy zle. Doma musím 3 hodiny hrát
na hudební nástroj, (chci jít na konzervatoř), chci pomáhat mamince, potřebuji se učit, mám jet s orchestrem
na zájezd. Nevím, co napřed. Ale je to
na mně, musím se snažit sám. Rodiče
mám velmi rád. Omlouvám se za své
škaredé chování, chvíli jsem v pohodě,

ale když „nestíhám“ vybuchnu. Pak mě
to velmi mrzí.
• Jsem v pubertě a připadám si
jako na horské dráze. Chvíli nahoře,
snažím se všem dělat radost. Vím, že
vše sice dělám pro sebe, ale také pro
rodiče, protože jim tímto vracím všechnu jejich lásku. Někdy však přijdu domů
a chci být sám. Rodiče mě však znají,
jako „moje boty“ a vyptávají se mě. Já
místo, abych byl vděčný, že je můj problém zajímá, vybiju si na nich zlost. Pak
toho moc lituji a ptám se. „Jsem dobrý
syn?“
Toť koloběh. Rodiče, přiznejte, že
jste nebyli jiní!
SK
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Pohárová soutěž v požárním sportu - O putovní pohár starosty města Fryštáku
Po dlouhých dvou letech, kdy se pohárová soutěž zařazená do Zlínské ligy
požárního sportu nekonala z různých
důvodů, se do Fryštáku letos opět vrátila.
Startovní pole na soutěžích zařazených do ZLPS bývá tradičně kvalitní,
stejně tomu bylo i u nás. Na IX. ročník
O putovní pohár starosty města Fryštáku přijelo soutěžit 23 mužských a 8
týmů žen ze dvou okresů (Zlín a Kroměříž). Počasí bylo jako na objednávku
a není divu, že si na hřiště TJ Fryšták
našlo cestu i hodně diváků.
Kategorie mužů byla velmi kvalitně
obsazena. Do Fryštáku si našly cestu
týmy: Vrbětic, dvojnásobní vítězové
ZLPS, velmi kvalitní týmy z Velkého
Ořechova a dále z Nedašova, Brumova, Držkové a Přílep. Boje na dálku byly
opravdu těsné a soupeřilo se o vteřinky. Jako první nastupovali na základnu
domácí z SDH Fryšták v dosti přeházené sestavě. Výsledný čas byl průměrný
23.09 a stačil až na 16. místo. Vynikající čas zaběhli kluci z SDH Vrbětice “A“,
když překonali i rekord tratě a po právu
si odnesli odměny za vítězství. Jejich výsledný čas zastavil stopky na hodnotě
16.95.
V podobném duchu se nesly boje
i v kategorii žen. Do Fryštáku si našly
cestu trojnásobné vítězky z Loukova,

10

dále holky z Pravčic, Hřívínova Újezda
a další. Děvčata předvedla hodně pěkný sport a velmi se snažila. Bohužel
s výsledkem “N“ odjely holky z Loukova, když se jim nepodařila nasát voda
do stroje. Naopak se dařilo děvčatům
z Pravčic a jejich čas 17.49 znamenal
další překonání rekordu.
Všem zúčastněným děkujeme za
ukázku kvalitního a pěkného sportu.
Divákům za vytvoření skvělé atmosféry.

Hlavně děkujeme všem partnerům soutěže, bez kterých by se soutěž neuspořádala na tak vysoké úrovni. Partnery
soutěže byly: Solar technik, Hanák nářadí, Elso systém, Kompresory Januška, Simcar Fryšták.
Všechny také zveme na jubilejní X.
ročník O putovní pohár starosty města
Fryštáku.
SDH Fryšták
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Dupalův pohár ve stolním tenise získala Alena Hoždorová
Alena Hoždorová zvítězila v červnovém turnaji mládeže ve stolním tenise O pohár místostarosty města Radomíra Dupala.
Druhou příčku a pohár města Fryštáku v nejdůležitějším turnaji sezony získal
Jan Karásek, bronzovou pozici a pohár,
který věnovala fryštácká organizace
ODS, vybojoval Václav Košák.
„Hoždorová znovu potvrdila pozici
nasazené jedničky v turnaji, a to i přesto, že se v některých zápasech dostala do složité situace. Díky sebevědomí
a psychické odolnosti, ale po zásluze,
obsadila první místo. Druhý v pořadí Jan
Karásek šel cílevědomě za svým cílem.
Své soupeře zdolával zejména zásluhou
účinného forhendu. Třetí Václav Košák
hodně toužil uspět. Reprezentant Horní
Vsi si také za předvedené herní pojetí
a bojovnost zisk třetí příčky zasloužil,“
hodnotil nejlepší turnajové účastníky
kouč kroužku mládeže stolního tenisu
Lubomír Hotař.
Přehled výsledků
Skupina A: Hoždorová 6výher/0porážek, 2. Václav Košák 5/1, 3. Vojtěch Košák 4/2, 4. Hotař 3/3, 5. Lhotský 2/4,
6. Kamas 1/5, 7. Baška 0/6.
Skupina B: Karásek 5/1, 2. Sklenář
5/1, 3. Kučera 4/2, 4. Hunák 3/3, 5. Zelinka 2/4, 6. Folk 1/5, 7. Šabršula 1/5.
Semiﬁnále: Hoždorová – Sklenář 2:0,
Karásek – Václav Košák 2:1.
Finále: Hoždorová – Karásek 2:0 (10, 7).
Pořadí v turnaji: 1. Alena Hoždorová, 2.
Jan Karásek, 3. Václav Košák, 4. Jakub
Sklenář, 5. Václav Kučera, 6. Vojtěch Košák, 7. Vojtěch Hunák, 8. Petr Hotař, 9.
Ondřej Zelinka, 10. Vlastimil Lhotský, 11.
Patrik Kamas, 12. Michal Folk, 13. Jan
Šabršula, 14. Robert Baška.

Lubomír Hotař

Fryštáčtí skauti opět zabodovali
Ve dnech 11.–13. června se uskutečnil v Jevíčku Lobinův závod ve skautských disciplinách.
Jedná se o soutěž hlídek dětí, které bojují v kategoriích
podle věku a tím je limitována i náročnost trati a disciplín.
Naopak délka závodu je pro všechny stejná a to 24 hodin. Celkově to znamená, že se závodní hlídka musí dokázat o sebe
postarat se vším všudy od vaření, přespání v lese, hygieny,
až po plnění úkolů ve skautských dovednostech. Na vše po
celou cestu dohlíží dospělý rozhodčí, zadává úkoly a hodnotí.
No a že máme u nás ve Fryštáku pořádné děti, které toto
všechno zvládnou, dokazují výsledky.

Ve čtyřech kategoriích jsme postavili pět hlídek a získali
jsme 2 první místa a 3 druhá místa!!!
Za tento fantastický výsledek nezbývá než poděkovat
všem světluškám, vlčatům i skautkám, kteří bojovali na trati
a to i z nepřízní počasí (v noci se strhla bouře, a přesto to
z našich nikdo „nezabalil“) a poděkování patří i těm vůdcům
a vůdkyním, kteří děti na závod připravili a dopravili v pořádku
do Jevíčka a zpět.
Bedřich Bělák – zástupce vedoucího 5. oddílu SSSČR
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Vítání prázdnin trochu jinak
Jak už název napovídá, letošní vítání prázdnin proběhlo trochu jinak, než
obvykle. Slovenští přátelé z Kocuran
nás přijeli navštívit a nejen malí, ale
i velcí odhodlaně bojovali za barvy své
obce ve sportovním klání.
Tradicí bývá, že každý ročník se
odehrává s nějakou tématikou, letos
to byly „Olympijské hry“. Slavnostní zapálení olympijského ohně tak zahájilo
odpoledne plné sportovních disciplín
a soutěží, které střídalo vystoupení
AEROBIK klubu Zdena Zlín, ukázka bojového umění TAEKWON-DO WTF klubu
DRAGON Sokol Březnice nebo taneční
vystoupení děvčat v HIP-HOPU. Každý
měl možnost se tady pořádně vyřádit,
ať už na trampolíně, v lukostřelbě nebo
ti nejmenší na skákacím hradu. NěkteV celkovém vyhodnocení zvítězil Lukoveček nad hráči z Kocuran, ale v podstatě
umístění nebylo až tak důležité.
Když se ohlédnu a dívám se na uplynulé dva dny, co říct. Rozdávaly se medaile, rozdávala se radost, rozdávala se
zábava.
A jak se zpívá ve známé česko-slovenské písničce:
„Bylo jim dobře a taky kalili do rána
nad ránom spievali nezáväzne ná, ná, ná
mnoho priateľských slov
jedu za tebou.“
Příští rok znovu na shledanou!
S.V.
ří odvážlivci využili možnosti vyzkoušet
si potápění v místním bazénu za účasti zkušených potápěčů klubu ze Zlína.
Den plný her, pohybu a zábavného vyžití
ukončila tombola a taneční zábava za
doprovodu, dnes už všem známé, country skupiny PĚŠÁCI.
Bohatě nabitý program letošní akce
však zdaleka nekončil a pokračoval druhý den nedělním turnajem v malé kopané mezi družstvy A, B Kocurany a A,
B Lukoveček. Únava z předešlého dne
a ostré sluneční paprsky dávaly zabrat
všem hráčům. Avšak rychlá obsluha,
dodržování „pitného režimu“ a nástup
„masérek“ – tím vším jsme se snažili z
našich hochů dostat ještě poslední síly.
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Beneﬁční festival
Pod Hvězdami
Jsme občanské sdružení POD
HVĚZDAMI, o.s. a letos pořádáme
již 7. ročník beneﬁčním festivalu Pod
Hvězdami, který se koná 7. 8. 2010
tradičně na myslivecké střelnici v Lukovečku.
Výtěžek z festivalu je každoročně
věnován pro potřeby znevýhodněných
skupin občanů ve Zlínském kraji (slabozrací, tělesně či mentálně postižení, sociálně slabí apod.). Letos jsme
své síly spojili s naším „kolegou“,
občanským sdružením SANITY o.s.
(www.sanity.cz), které představují rodiče, příbuzní a přátelé duševně nemocných a jejímž cílem je mimo jiné
propagovat otevřený přístup a toleranci k osobám s duševní poruchou.
Společně jsme se rozhodli podpořit
Psychiatrickou léčebnu v Kroměříži
(www.plkm.cz), konkrétně výtěžek
akce poputuje na rekonstrukci hřiště
u dětského pavilonu a nákup potřeb
pro terapeutické dílny dospělých pacientů léčebny. Se současným vedením
PLKM Sanity dlouhodobě spolupracuje a pomáhá jim ve věcech volnočasových aktivit pacientů.
Vedle základního smyslu festivalu
v něm spatřujeme také významnou
událost v životě obce i okolí, která přispívá k tvorbě bohatého komunitního
a kulturního života v regionu. Velká
část obyvatel obce Lukoveček (ale i
z jiných obcí) také při přípravách a při
realizaci festivalu dobrovolně pomáhá.
V minulých letech festival hostil
např. Pavlínu Jíšovou, Pakáž Bluegrass band, hvězdy ze soutěže Superstar, folklorní soubory, taneční
skupiny, místní hudební skupiny, duo
Paleček a Janík, Karla Emanuela Gotta, Heidi Janků, Leonu Černou, Wabi
Daňka a Miloše Dvořáčka, Laďu Kerndla, Honzu Čenského a mnohé další.
Letos si zatím necháváme inteprety
jako překvapení… Ale bude to opět
hvězdné…
Za organizátory všechny zdraví
Barbora Honová

Ahoj přátelé,
na podzim, tak jako každý rok, připravujeme společné tancování pro dospělé
a seniory. Zaplatíme pouze pronájem sálu a režii, což bude 30–40 Kč na pár.
Tančíme ve Fryštáku, v restauraci u Žáků, která má nejkrásnější sál, velikosti
20x10 m. Začátek plánujeme na říjen, ukončení v dubnu, optimální je čtvrtek, od
19 - 20,30 hodin. Tančíme se začátečníky i mírně pokročilými, standardní i latinskoamerické tance.
PŘIHLÁŠKY PROSÍM POŠLETE NEJPOZDĚJI DO 10. 9. 2010
Jiří Vavřička, Marie Schwallerová, tel.: 603 155 665, j.vavricka@obalprint.cz

Kontaktní údaje sdružení:
POD HVĚZDAMI, o. s.
zast.: Mgr. Barbora Honová,
předsedkyně sdružení
Pasíčka 134, 763 16 Lukoveček
tel. 732 172 208
e-mail:
barbora_honova@centrum.cz
IČO: 26563029, bank. spojení:
4200193570/6800 (Volksbank)
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Prosme Pannu Marii a důvěřujme jí, ona nám může hodně
pomoci v našich těžkostech.
P. Ignác Stuchlý
Kronika oratoře (16.)
(školní rok 1931–32)

Nový provinciál
Novým provinciálem českých salesiánů je od soboty 26. června 2010 Petr
Vaculík, který převzal pomyslné veslo po Františku Blahovi během slavnostní mše
svaté v kostele sv. Terezičky v Praze-Kobylisích.
Petr Vaculík se narodil 3. 11. 1959 Pochází z věřící rodiny ze Zlína a má tři sestry. Ve svém rodišti se již v 70. létech seznámil se salesiány. Své první sliby složil
tajně v roce 1978, věčnou profesi o šest let později.
Vyučil se elektromechanikem a na střední průmyslové škole elektrotechnické
získal maturitní vysvědčení. Po absolvování dvouleté vojenské služby vystudoval
teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1988 přijal
jáhenské a posléze i kněžské svěcení. Působil jako kaplan v Kyjově a ve Vizovicích.
Po Sametové revoluci začínal v salesiánské komunitě ve Zlíně. Čtyři roky žil v Řádu
bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří a ve Frýdlantě nad
Ostravicí. Od roku 1998 působí na Prostějovsku. Již čtvrtým rokem vykonává službu
ředitele komunity v Prostějově a druhým rokem je členem provinciální rady.
„I když povolání každého z nás (SDB,FMA, VDB, ASC, manželé, rodiče) má jinou
podobu, přece jsme všichni pozváni k rozhodnosti a pevné věrnosti Kristu a závazkům, které jsem na sebe kdysi dobrovolně vzali. Vždy je vysilující poskakovat na obě
strany, chvíli za Kristem a chvíli za svým sobectvím. Jednodušší je jít jednou přímou
cestou, byť není snadná. Ježíšova cesta je úzká pro začátečníka, ale široká pro pokročilého.“
– z homilie nového provinciála.

Co bylo
7. ročník DISfestu navázal na skvělou domácí atmosféru posledních let.
Úroveň účinkujících byla skvělá a vystupující se bavili stejně dobře jako posluchači. Především strhující dvojice kapel
v podání Trabandu a Poletíme? rozpumpovala DISácký areál. Opět vystoupilo
improvizační divadlo, které skvěle podpořilo rozmanitost festivalu. Tabásci
s SBJ nezklamali, předvedli kus opravdu poctivé muziky a potěšili srdce všech
přítomných. Závěrečná tečka v podání
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Prázdných obalů, skotačících na pódiu,
pak uzavřela (dnes už opět) historii dosavadní hudební produkce na tom našem dvorečku.
(převzato z www.disfest.cz)

Vedoucí v oratoři byl P.Šebek a výpomocní asistenti byli klerik Januš a
pan Hlaváč. Pravou rukou byl zde pan
Chalupa (cvičil jazzhřebínek, sklenice
atd.). Pan Hlaváč vedl záznamy oratoře a zápasy oratoriánů. Klerik Januš
po měsíci byl určen k ústavní kapele.
Mimo to odjel na tři týdny do Kyjova
zastupovat katechetu. V zastoupení
p. Januše byl klerik Veselý. Panu Hlaváči byla přidělena škola a Věstník.
Oratoř byla otevřena – zahájena slavnostní schůzí.
Legio angelica vzkvétala pod vedením pana Hlaváče. Asi 15 členů
se pravidelně scházelo k pravidelným
schůzkám. Přes prázdniny si odvykli
oratoriáni večerním modlitbám a přivykli fotbalu. Brzy i to se vpravilo do
svých kolejí. Na podzim po večerních
modlitbách se hrálo s velkým zájmem
„tingolo“. Učni přímo z pokračovací
školy s knihami pod paží přicházeli na
tuto hru. Tak byla oblíbená.
V podzimním období nás zastihly
deště, proto jsme se uchýlili do dvou
bídně upravených místností. Při prvním večerním slůvku bylo oratoriánům
„bez příčiny“ vynadáno. Odtud nepochopení mezi vedoucím P. Šebkem
a oratoriány. P. Šebek se vícekrát
v oratoři neobjevil.
V zimním období pan Hlaváč ve
volných chvilkách zvěčňoval svou perokresbou některé nezapomenutelné
oratoriány. Někteří seděli až hodinu
trpělivě a druzí obdivovali. V menším
měřítku byly šachové turnaje. Též ping
- pongové. Před Mikulášem oratoř hojně navštěvována v naději na dárky.
V neděli na ranní chodívalo až 80 oratoriánů, z nich 5-6 k sv. přijímání. Odměny řídil pan Hlaváč, protože hochy
dobře znal. Mikulášem byl chovanec
z ústavu. Nebyli uspokojeni.
Na půlnoční ředitel ústavu dal
chlapcům čaj a pan starosta z Vítové
– pan Fuks – podělil jablky a ořechy
(rodina Zbořilova). Stromek byl jednoduchý a menší nadílka byla srdečná.
Velcí oratoriáni, unaveni jízdou od
„Špice až k Matelům“, zpestřovali si
večery v malé oratoři při kamnech
pestrými příběhy. Bavili se hrou v karty. Tak uběhly měsíce leden a únor.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2010

XIV. ROČNÍK AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
III. ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích

KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU
Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, neděle 8. srpna v 18.00 hodin
Johann Sebastian Bach • Jan Křtitel Vaňhal • Wolfgang Amadeus Mozart
Antonín Dvořák • Francesco Manfredini • Georg Friedrich Händel

Učinkují:
Václav Hudeček, Jan Mráček – housle
Pavel Svoboda – varhany
Michaela Kapustová – mezzosoprán
Barocco sempre giovane
– umělecký vedoucí Josef Krečmer
Koncert se koná pod záštitou
primátorky statutárního města Zlína PhDr. Ireny Ondrové.
Projekt je podporován z Kulturního fondu města Zlína.

POSEZENÍ PŘÁTEL LESA A MYSLIVOSTI
Výkon práva myslivosti je neodlučitelně spjat s honitbou, tedy s koridorem
polí, luk a lesů. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví soukromých majitelů. Ti buď na
těchto pozemcích provádějí „výkon práva myslivosti“ samostatně nebo polnosti
a lesy podle zákona pronajímají Mysliveckým sdružením.
Všechno se odvíjí pouze od dobré vůle pro dobrou věc a dobrých mezilidských
vztahů…. Zejména ochotu pomoci chránit naši přírodu, o vzájemnou komunikaci,
dohodu a v mnohém i o kompromis v jednání, o důvěru a umění diplomacie ve
vztahu k lidem.
V dnešní přetechnizované době mobilních telefonů, počítačů, plazmových televizorů, nákupních středisek a jiných vymožeností současného života, není místo
pro chvilky v oázách pohody – v přírodě. Není to „IN“, prostě „se to nenosí“. Přílišný spěch, stres a honba za materiálními hodnotami života, ochuzuje zejména,
bohužel, děti o spojení s přírodou, s nejrůznějšími formami života, který nás obklopují. Přírodní zákony, vnímání okolní krásy, barev a různorodosti tvarů zrakem,
neobyčejných a roztodivných zvuků sluchem, a nezaměnitelných vůní čichem, je
nezapomenutelným zážitkem pro každého člověka. Vždyť vychází z jeho přirozenosti. Proto začínáme pracovat s dětmi a mládeží, a to zejména v oblasti Lesní
pedagogiky, formou nejrůznějšího přiblížení a spojení s přírodou – pravidelná činnost, příležitostné vycházky, besedy s myslivci, kynology, hry a soutěže znalosti
i obratnosti a zručnosti v lese, na louce, na poli.
A kdo jiný, než právě členové Mysliveckých sdružení, svou činností se řadí lvím
podílem k ochraně naší krásné přírody – ﬂóry a fauny, zvěře a květeny.
Členové Mysliveckého sdružení Dolní Ves – Fryšták II. pořádají každým rokem
v měsíci červenci „Posezení přátel lesa a myslivosti“ na lesní chatě „Lindáč“ ve
Fryštáku – Dolní Ves. Toto přátelské setkání je poděkováním všem majitelům polností, lesním singularistům a Zemědělskému družstvu vlastníků ve Fryštáku.
Nad touto akcí, kterou mají plně ve své režii členové MS Dolní Ves – Fryšták
II., bdí patron a ochránce myslivců – Svatý Hubert.
Tak příští rok opět ve zdraví, pohodě a spokojenosti uprostřed lesního hvozdu
nashledanou...
Všem, kteří podpořili tuto již tradiční krásnou a záslužnou akci dne 17. 7. 2010
v nezvykle velkém počtu, patří naše poděkování.
LESU A LOVU ZDAR!
Členové Mysliveckého sdružení Fryšták II. – Dolní Ves

Stavba nové silnice mezi
Malenovicemi a Otrokovicemi
byla zahájena
Stavba silnice I/49 Malenovice – Otrokovice byla v uplynulých dnech slavnostně zahájena za účasti představitelů
Zlínského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších hostů. Stavba, kterou
dojde k rozšíření stávající komunikace
na čtyřpruhovou, navazuje na již realizovanou stavbu „Silnice I/49 Zlín – Malenovice“ a úsek čtyřpruhové silnice I/49
postavený v rámci vybudování severovýchodního obchvatu Otrokovic. Délka
úpravy je 2 153 metrů, její součástí budou i 4 mostní objekty o celkové délce
50 metrů. Uvedení do provozu se očekává v květnu 2012. Náklady na realizaci
dosáhnou 585 milionů korun, investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Trasa silnice I/49 prochází územím
mezi obchvatem Otrokovic a sídlištěm
Malenovice. Již realizovaný úsek byl postaven v souběhu s novými obchodními centry. V souvislosti s rozšiřováním
komunikace dojde k četným přeložkám
inženýrských sítí. Součástí stavby bude
také přeložka Hleděnovského potoka,
která umožní zkapacitnění jeho toku.
V rámci stavby je dále navržena nová silniční kanalizace a jsou řešeny kolize se
stávající splaškovou kanalizací. Budou
vybudovány i zastávky pro trolejbusovou
dopravu a nové veřejné osvětlení. Nutné
jsou úpravy odvodnění železniční trati
v místech rozšíření silnice směrem
k drážnímu tělesu. Provedena budou rovněž opatření ke snížení negativních účinků silničního provozu. V rámci stavby
proto dojde k vybudování protihlukových
stěn a k výměnám oken se zvýšeným
protihlukovým útlumem u souběžných
výškových domů. Ve ﬁnále budou realizovány vegetační a terénní úpravy.
„Stavba bude prováděna při zachování provozu a z toho důvodu je nutné
postupné budování silnice a převádění
dopravy na realizované části. Průběh výstavby je tak rozvržen do tří etap,“ přiblížil náměstek hejtmana zodpovědný za
oblast dopravy Jaroslav Drozd. První etapa zahrnuje přípravu území, kácení stromů, provedení přeložek sítí, trolejového
vedení a poté výstavbu pravé poloviny
silnice I/49 a pravé poloviny mostu. Ve
druhé etapě budou přeloženy inženýrské
sítě v prostoru levé poloviny silnice I/49,
dále budou budovány mostní objekty
a přeložka Hleděnovského potoka.
S ohledem na minimalizaci výluk na železniční trati je nutné realizovat úrovňové přejezdy a přechody. Ve třetí etapě
budou dobudovány ty části komunikací,
které nebudou realizovány v předchozích
etapách.
Zdroj : kr-zlinsky.cz
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V měsíci srpnu 2010 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Ignác Dohnal
Jarmila Doležalová
Marie Doležalová
Eva Dupalová
Anežka Hauptmanová
Jaroslav Hefka
Bohumil Kolínský
Vlastimila Krajčová
Stanislav Kutra
Josef Manďák
Marie Metelová
Marie Pagáčová
Jiří Pavlík
Alena Sádlíková
Hana Šimíková

XII. ročník Malého světa ve Fryštáku
Fryštácký Malý svět je hudební přehlídkou upřednostňující úzké potůčky alternativních žánrů před širokým veletokem mainstreamu. Menší rozsah vdechuje
festivalu milou, až rodinnou atmosféru, která je vedle výkonů účinkujících jedním
z nejlepších důvodů akci navštívit. Letošní ročník nabídne návštěvníkům osvěžující
koktejl z plodů moravské hudební zahrádky ozdobený importovaným ovocem polským, šlehačkou navrch budou chutné divadelní bonusy. K dobré tradici festivalu
patří i široký doprovodný program: výstava fotograﬁí, bazar, sekáč, malování na tělo
atd. Akce se uskuteční díky ﬁnanční podpoře města Fryšták a Zlínského kraje.
Více na www.malysvet.zde.cz

SRPEN 2010

Fotbalový turnaj SIMCAR CUP 2010
Ve středu 23. června se uskutečnil
již 14. ročník turnaje v malé kopané
tradičně sponzorovaný ﬁrmou Suzuki
Simcar Fryšták.
Za krásného počasí se sešly na fotbalovém hřišti ve Fryštáku čtyři týmy z
okolních škol. Letos bohužel z důvodu
rekonstrukce škol a dřívějšího ukončení školního roku se nemohly zúčastnit
týmy z Kašavy a družební školy Muráň
na Slovensku. Nicméně účast čtyř družstev z Fryštáku, Kašavy, Štípy a Želecho-
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vic byla zárukou kvalitního fotbalového
klání. Po velmi napínavých utkáních se
na 1. místě umístilo mužstvo naší školy
z Fryštáku, 2. místo obsadili žáci ze ZŠ

Štípa, 3. místo patřilo ZŠ Trnava a 4.
místo obsadila ZŠ Želechovice. Velké
poděkování patří ﬁrmě SUZUKI, která
dodala krásné poháry a ceny pro vítěze,
paní Haně Černé, která podpořila turnaj
svou účastí a předávala ceny a také TJ
Fryšták za umožnění konání turnaje na
fotbalovém hřišti. Těšíme se na příští již
15. jubilejní ročník a držíme palce našim fotbalistům, aby obhájili 1. místo.
Mgr. Radek Matulík,
organizátor turnaje
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Nové služby vodáren usnadňují život
Stále více lidí má dnes doma počítač a přístup k internetu a jeho službám
a stále více z nich chce komunikovat se svými dodavateli moderně a efektivně.
Nechodit například s každou složenkou na poštu nebo vyřizovat své záležitosti
s vodou na zákaznickém centru ve městě. Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO), která je členem skupiny Veolia Voda, jim jde s nabídkou nových elektronických zákaznických služeb vstříc.

Výboj života
Dnes je sluneční světlo bílé jako mléko.
Předměty se v něm smějí mladým štěstím.
Haluze se postupně obsypávají květy.
Vzpínají se ke slunci jako dětské ruce
dychtící po životě.
Jako by chtěly uchopit a mazlit se s ním.
Včely omámené záplavou světla se tísní na skle.
Chvílemi poletují, chvílemi sedají na stěny.
Hrají při tom jako malé varhany,
jejichž klávesy někdo rozezvučel.
V tom tichu snad i ústa vypovídají poslušnost,
protože slovo by asi něco rozbilo,
porušilo nějaký zákon
a ticho by se zvedlo a uletělo.
Stromy pod sebou stelou stíny.
Všechno se hýbá výbojem odvážného života,
který nezná překážek.
SK

Patří mezi ně například osobní zákaznický účet, dostupný na webových stránkách MOVO na adrese www.smv.cz. Ten zákazníkům umožní nejen nepřetržitý
přístup k informacím, ale zejména pak kontrolu jejich výdajů. Kdo má informace,
lépe si dokáže svou spotřebu vody, ale i vynaložené náklady na její zajištění řídit,
rozhodovat se jak uspořit apod. Osobní účet je naprosto zabezpečený před zneužitím, přístupný jen pro osoby, které jeho majitel určí. Zákazníci tak mají přehled
nejen o své spotřebě vody, ale o všech svých fakturách, odečtech vodoměru ve
svém odběrném místě, stejně jako o možnosti nahlásit změnu smluvních údajů,
výši placených záloh, nebo možnosti doručit samoodečet vodoměru atd.
Další novinkou jsou elektronické faktury pro zákazníky. Faktura je zasílána
na uvedenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF.
Doporučuje se hradit tyto faktury buď přímým inkasem z účtu zákazníka nebo
jednotlivým příkazem k úhradě. O aktivaci této služby je možné požádat na zákaznické lince 800 100 063 nebo e-mailem na zc@smv.cz stejně jako osobně
přímo v zákaznických centrech MOVO v Olomouci, Prostějově, Uničově, Valšských
Kloboukách a Zlíně.
MOVO zavedla také nový způsob platby za vodu, a to přes terminály SAZKY,
které jsou u čerpacích stanic, v nákupních centrech, prodejnách tabáku apod.
Tam stačí pouze předložit čárový kód, umístěný v příloze faktury a částku v hotovosti zaplatit. Výhodou této služby je pouze 15korunový poplatek, který nezávisí
na výši úhrady.
O haváriích na mobilu
Zákaznická linka společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a její operátoři poskytují veškeré informace, které se
týkají dodávek vody a odvádění a čištění odpadní vody. Po telefonu je možno se
také zaregistrovat k zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv.
MOVO zdarma rozesílá důležité informace například o dodávkách vody, haváriích, odstávkách vody včetně předpokládaného termínu ukončení odstávky
a další. K této nové službě se již na Moravě přihlásilo více než 2800 zákazníků
a bylo jim od roku 2006 rozesláno na 60 tisíc zpráv. Kromě upozorňování na odstávky a havárie lze tímto způsobem získat také informace o cenách, změnách
provozní doby zákaznického centra a jiné.
Registraci je možné provést na www.voda-info.cz , na tel. 800 100 063 nebo
zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112.

V sobotu 3. července přes Fryšták,
část obce Horní Ves, vedl jeden z nejnáročnějších závodů horských kol
– Drásal. Trať dlouhá 115 km a 53
km, s převýšením 3 200 m, vedoucí z
velké části terénem Hostýnských vrchů, startovala v Holešově na náměstí
a končila na zdejším zámku.
Výsledky závodníků z Fryštáku:
M. Žmolík, L. Pavlík 188. a 189.
místo v čase 6 h 40 min. na dlouhé trati, dále R. Pavlík.
M. Švajda – 60. místo na krátké trati, dále M. Holík.
Blahopřejeme, že jste se mezi cca
1 300 závodníky na trati neztratili :–))

placená inzerce

Bikemarathon Drásal

Martina Kocháňová

17

placená inzerce
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FRYŠTÁK – DOLNÍ VES
NABÍZÍ

• DENNÍ MENU
• PIVO RADEGAST 10°, 12°
• POSEZENÍ NA ZAHRÁDCE
• UZAVŘENOU ZAHRÁDKU PRO DĚTI
• POŘÁDÁNÍ SVATEB, OSLAV, VEČÍRKŮ

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rezervace na tel.: 604 820 641

placená inzerce

KULINAŘSKÉ POCHOUTKY
Z ČESKÉ KUCHYNĚ

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Řidičské průkazy lze vyřídit POUZE na Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Zlína, na ulici L. Váchy 602
(naproti Intersparu). Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod., v pátek od 08:00 do 12:00 hod.
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Obec Muráň, reklamná agentúra INFINITI MEDIA a RANČ HP Vás pozývajú na
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