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Mûstsk˘ úﬁad ve Fry‰táku oznamuje obãanÛm, Ïe od 8. 8. 2007
budou v prodeji tﬁi druhy nov˘ch
pohlednic s motivy na‰eho mûsta.
Prodejní místa - novinov˘ stánek
na námûstí, mûstská knihovna
a podatelna MûÚ.
Doporuãená prodejní cena je stanovena na 5,- Kã.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 7/2007/V ze dne 27. ãervna 2007 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí stavy úãtÛ MF
k 26. 6. 2007 bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí informaci starosty o doplnûní podkladÛ k plnûní rozpoãtu MF na pﬁí‰tí zasedání zastupitelstva.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2007/V/b. 4 ze dne 4. ãervna
2007 ve smyslu ustanovení § 43 a ust.
§ 84 odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní, a ust. § 17 odst. 1 zák. ã. 250/
2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech
ÚSC, v platném znûní, schvaluje Závûreãn˘ úãet mûsta Fry‰táku za r. 2006.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2007/V/7 ze dne 4. 6. 2007
schvaluje prodej novû oddûleného
mûstského pozemku p. ã. 433/3 k. ú.
Dolní Ves, obec Fry‰ták, o v˘m. 69 m2,
zapsan˘ na LV ã. 10001 pro obec
Fry‰ták, Ïadateli p. J. ·tefkovi, Fry‰ták,
a schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
s tím, Ïe kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením pﬁíslu‰ného GP a znaleckého posudku a povûﬁuje starostu
podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí kladné vyjádﬁení
majitelky pozemku p. ã. 383/4 k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
k mûstem nabízené smûnû pozemkÛ
(ãástí, popﬁ. prodeji).
• ZMF ukládá vedoucímu OSMM zajistit
podklady pro smûnu a pﬁípadn˘ doplatek za rozdíl ve v˘mûrách obou smûÀovan˘ch pozemkÛ s cílem získat co nejvût‰í ãást poz. p. ã. 383/4 k. ú. Horní
Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, kter˘ je
ve vlastnictví pí M. Zemanové, Zlín.
• ZMF neschvaluje prodej mûst. poz.
p. ã. 394 a ãásti mûst. poz. p. ã. 383/
30, oba k. ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, Ïadateli p. T. Krãmovi.
• ZMF ukládá Ing. arch. Janu Kudûlkovi
pﬁipravit stanovisko zpracovatele ÚP MF
k uvaÏované zmûnû funkãního vyuÏití
plochy na poz. p. ã. 394 k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2007/V/11a) ze dne 4. 6. 2007
schvaluje prodej mûst. poz. p. ã. 287,
k. ú. Vítová, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe
686 m2, zapsan˘ na LV ã. 10001 pro
obec Fr y‰ták, Ïadateli manÏelÛm
BaÈov˘m, Fry‰ták, a schvaluje uzavﬁení
kupní smlouvy a povûﬁuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
• ZMF souladu s ust. § 39 odst. 1 zák.
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, schvaluje ke dni
28. 6. 2007 zveﬁejnûní zámûru prodat
ãást mûst. pozemku p. ã. 408/5, k. ú.
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Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe do 500
m2, ÏadatelÛm Ing. R. Kostkovi, p. S.
Vrubelovi, a p. J. ·tûpáníkovi, za cenu
ne niÏ‰í neÏ je cena stanovená znaleck˘m posudkem a s podmínkou úhrady
nákladÛ na geometrické zamûﬁení
a znaleck˘ posudek Ïadateli.
• ZMF v návaznosti na své usnesení ã.
Z 6/2007/V/13 ze dne 4. 6. 2007
schvaluje prodej mûst. poz. p. ã. 433/
2, o v˘mûﬁe 177 m2, zapsaného na LV
ã. 10001 pro obec Fry‰ták, k. ú. Dolní
Ves, obec Fry‰ták, a to v cenû ve v˘‰i
stanovené ve smlouvû ze dne 22. 1.
1992, z dÛvodu doﬁe‰ení majetkoprávních vztahÛ a nápravy nezaregistrované
pÛvodní kupní smlouvy ze dne 22. 1.
1992, Ïadateli manÏ. Svaãinov˘m,
Fry‰ták, a v souladu s ust. § 85 písm.
a) zák. ã. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), v platném znûní, schvaluje uzavﬁení nové kupní smlouvy mezi
MF a Ïadateli manÏeli Romanem a Ivou
Svaãinov˘mi, Fry‰ták.
• ZMF bere na vûdomí „petici“ podanou
ãástí obãanÛ z ul. Bﬁ. Bakaly, s tím, Ïe
ZMF tuto „petici“ neposuzuje ve smyslu
petice dle petiãního zákona, ale jako
formu podání ve veﬁ. správû (podnût).
• ZMF na základû doporuãení právního
zástupce a vzhledem k okolnosti, Ïe
v tomto pﬁípadû není ZMF kompetentním orgánem, povûﬁuje OSMM neprodlenû postoupit pﬁedloÏenou „petici“ podnût obãanÛ Îivnostenskému úﬁadu
ve Zlínû, Finanãnímu úﬁadu Zlín
a Stavebnímu úﬁadu Fry‰ták.
• ZMF bere na vûdomí odstoupení stávajících ãlenÛ ·kolské rady pﬁi Z·F ke
dni 30. ãervenci 2007, a to Mgr. Libora
Sovadiny (zvolen pedagogick˘mi pracovníky ‰koly) a Radomíra Dupala, jmenovaného zﬁizovatelem.
• ZMF v souladu s ust. § 167 zák. ã.
561/2004 Sb., o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), v platném znûní, jmenuje na místo odstoupiv‰ího ãlena ‰kolské rady pﬁi Z·F R.
Dupala s platností od 1. 8. 2007 p.
Richarda Orsavu.
• ZMF bere na vûdomí zvolení Mgr.
Tomá‰e Nedbala za ãlena ·kolské rady
pﬁi Z·F, a to za pedagogické pracovníky
Z·F ke dni 1. 8. 2007.
• ZMF schvaluje konání akce Svod zvíﬁat (mezinárodní závod v dogtrekkingu)
organizovan˘ ve správním území mûsta
Fry‰táku ve dnech 2. 8. - 5. 8. 2007.
• ZMF s odkazem na v˘sledky místního
‰etﬁení ze dne 28. 2. 2006 (stanoviska
dotãen˘ch orgánÛ) neschvaluje realizaci

zastávkového pruhu (zálivu) pro potﬁeby
autobusové zastávky na ulici Hole‰ovská u kﬁiÏovatky „na Lukoveãek“, dle
poÏadavku p. Manìáka, ul. Hole‰ovská,
uplatnûného u KÚZK.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. s) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní,
udûluje ãestné obãanství pí Marii Kopﬁivové, roz. Krajãové.
• ZMF ukládá PhDr. â. Zapletalovi pﬁipravit podklady pro zﬁízení galerie ãestn˘ch obãanÛ MF, a to nejlépe v prostorách foyeru obﬁadní sínû.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
FV pﬁi ZMF – V¤ na dodavatele telekomunikaãních sluÏeb MF bez pﬁipomínek.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
KV pﬁi ZMF.
• ZMF s odkazem na pﬁedloÏená kladná
vyjádﬁení dotãen˘ch orgánÛ souhlasí
s konáním motoristické akce – Mezinárodní mistrovství âR Cross country rally
Suzuki Fry‰tacká Skalka 2007 ve dnech
3. a 4. srpna 2007 ve správním území
mûsta Fry‰táku, katastru m. ã. Vítová,
a to v rozsahu pﬁedloÏen˘ch vyjádﬁení.
• ZMF ukládá v termínu do 3. 8. 2007
zajistit Ing. Kasalovi místní ‰etﬁení v lokalitû startu závodÛ Fry‰tacká Skalka
off-road se zástupci organizátora akce,
ZDVF, osadního v˘boru a zastupitelstva
za úãelem projednání stavu povrchu
místní komunikace s návrhem moÏn˘ch
dílãích oprav povrchu.
• ZMF souladu s ust. § 85 písm. c) zák.
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, schvaluje poskytnutí úãelové dotace TJ Fry‰ták, oddílu kopané, IâO 65792157, 763 16
Fry‰ták, zast. P. Vratislavem Rudolfem,
jako finanãní pﬁíspûvek na realizaci sociálního zaﬁízení ‰aten, schvaluje uzavﬁení pﬁíslu‰né smlouvy a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO MF ã. 11/2007.
• ZMF v souladu s ust. § 85 písm. j)
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, a v návaznosti
na schválen˘ rozpoãet MF na rok 2007
schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí neinvestiãní dotace mezi MF a Speedbike Team Fry‰ták, zastoupen˘m Ing.
Karlem Kuãn˘m, Pﬁíãná 210, 763 16
Fry‰ták, IâO 27006875, pro úãely podpory dûtského tábora a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF souladu s ust. § 85 písm. j) zák.
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, a v návaznosti
na schválen˘ rozpoãet MF na rok 2007
schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnuFRY·TÁCKÉ LISTY 8/2007
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tí neinvestiãní dotace mezi MF
a Svazem skautÛ a skautek âR – oddíl
skautÛ/oddíl skautek Fry‰ták, zastoupen˘ Bedﬁichem Bûlákem, Horní Ves
5,763 16 Fry‰ták, IâO 71245928, pro
úãely podpory dûtského tábora a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.

• ZMF neschvaluje poskytnutí finanãního pﬁíspûvku Vojenskému sdruÏení rehabilitovan˘ch armády âR.
• ZMF bere na vûdomí informaci starosty o zapojení obãanÛ do diskuse
k pﬁedloÏenému návrhu stavebních
úprav místního námûstí.

• Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku vyslovuje Mgr. Leopoldu Vavru‰ovi, odstupujícímu ﬁediteli Základní ‰koly ve Fry‰táku, p. o., podûkování za práci ve v˘chovnû vzdûlávací oblasti a dal‰í práci
pro mûsto Fry‰ták.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 11/2007/V ze dne 20. ãervna 2007 (V˘bûr)
• RMF ke dni 21. ãervna 2007 schvaluje zveﬁejnûní zámûru pronajmout nebytové prostory v objektu multifunkãního mûstského zaﬁízení Vítová (objekt
obchodu), tj. prostory (místnosti) ã. 109
- obchod o v˘mûﬁe 32 m2, ã. 110 - rampa o v˘mûﬁe 7,80 m2, ã. 111 - sklad beden a obalÛ o v˘mûﬁe 1,10 m2, ã. 112 sklad potravin o v˘mûﬁe 6,30 m2, ã.
113 - WC o v˘mûﬁe 1,10 m2, ã. 114 ‰atna o v˘mûﬁe 2,30 m2, ã. 115 - pﬁedsíÀ o v˘mûﬁe 1,90 m2, ã. 116 - chodba
o v˘mûﬁe 4,95 m2 a ã. 117- úklid o v˘mûﬁe 1,10 m2, a to pí R. Cíchové za
úãelem provozování v˘robny cukroví a
obchodu na dobu neurãitou (nejménû
v‰ak na dobu pûti let) s podmínkou ceny nájmu v celkové smluvní v˘‰i jedna
koruna za v‰echny pronajaté místnosti
bûhem prvních dvanácti mûsícÛ trvání
nájemní smlouvy a uzavﬁít s ní nájemní
smlouvu na dobu neurãitou (nejménû
v‰ak na dobu pûti let ) s podmínkou pﬁehodnocení ceny nájmu po roce trvání
smlouvy.
• RMF v souladu s ust. ãl II bod ã. 3
a ust. ãl. ã. III bod ã. 3 schvaluje bezplatné uÏívání znaku mûsta Fry‰táku
Spoleãností singularistÛ velkousedl˘ch
Fry‰ták, nám. Míru 47, 763 16 Fry‰ták,
a to pro úãely stanovené interní smûrnicí.
• RMF v souladu s ust. ãl II bod ã. 3
a ust. ãl. ã. III bod ã. 3 schvaluje bezplatné uÏívání znaku mûsta Fry‰táku
Tomá‰i a ·tûpánu Dlabajov˘m, Fry‰ták,
a to pro úãely stanovené interní smûrnicí.
• RMF bere na vûdomí aktualizaci bodového ohodnocení Ïádostí uchazeãÛ
o mûstsk˘ byt v b.d. ã. 386, ul. Souhrady, a ukládá OSMM zajistit podklady pro
hodnocení Ïádostí uchazeãÛ, kteﬁí zatím
nepﬁedloÏili aktuální stav jejich bytov˘ch
pomûrÛ.
• RMF nebude do doby doﬁe‰ení majetkoprávních záleÏitostí obãanÛ z m.ã.
Dolní Ves, dotãen˘ch realizací RK R49,
byty obsazovat.
• RMF potvrzuje vítûze v˘bûrového ﬁízení na dodavatele internetového pﬁipojení uskuteãnûného podle bodu ã. 2
Smûrnice MF ã. 3/2006 – spoleãnost

AVONET s.r.o., Krátká 219, 763 26
Luhaãovice, a schvaluje uzavﬁení Dodatku ã. 1 ke smlouvû o poskytování telekomunikaãních sluÏeb ã. 2170416-P
mezi MF a spoleãností AVONET s.r.o.,
a povûﬁuje starostu podpisem Dodatku
ã. 1.
• RMF potvrzuje vítûze v˘bûrového ﬁízení na dodavatele hlasov˘ch sluÏeb
uskuteãnûného podle bodu ã. 2 Smûrnice MF ã. 3/2006 – spoleãnost EMEA
s.r.o., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín,
a schvaluje uzavﬁení Dodatku ã. 1 ke
smlouvû o poskytování hlasov˘ch sluÏeb mezi MF a spoleãností EMEA s.r.o.,
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, a povûﬁuje starostu podpisem Dodatku ã.1.
• RMF potvrzuje dosavadního dodavatele internetového pﬁipojení pro Mûstkou
knihovnu ve Fr y‰táku – spoleãnost
Internext 2000, Palackého 166, 755
01 Vsetín.
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R 9/2007/V/bod 10 ze dne 24. 5.
2007 schvaluje v˘pÛjãku mûstského pozemku p.ã. 258, k.ú. Vítová, obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 852 m2, Ïadateli p. Novákovi, Zlín, za úãelem umístûní vãelína,
a to na dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛtou bez udání dÛvodu,
schvaluje uzavﬁení smlouvy a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí v˘sledky „v˘robního jednání“ - projednání zmûny ã. 11
ÚPN SÚ Fry‰ták ve vûci úpravy koridoru
pro RK R49 v úseku Fry‰ták – Lípa
s dotãen˘mi orgány ze dne 5. 6. 2007
s tím, Ïe pﬁíslu‰n˘ koridor bude v rámci
pﬁipravované zmûny ÚP MF zúÏen dle
poÏadavku MF, a to tak, Ïe bude posunut v maximální moÏné míﬁe na jih
(vzdálen od zástavby).
• RMF v návaznosti na své usnesení ã.
R9/2007/V/b. ã. 14 a v souladu s ust.
§ 102 odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení),
v platném znûní, a v souladu s ust. §
166 odst. 1a 2 zák. ã. 561/2004Sb.
(‰kolsk˘ zákon), v platném znûní, jmenuje pana Mgr. Libora Sovadinu ke dni
1. srpna 2007 do funkce ﬁeditele Základní ‰koly Fry‰ták, p.o., okr. Zlín, IâO
75022702.

• RMF v souladu s ust. § 102odst. 2
písm. m) zák. ã. 128/2000Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní,
svûﬁuje s platností od 1. ãervence
2007 odboru správy majetku mûsta
Fry‰táku pÛsobnost rozhodování o uzavírání smluv o nájmu hrobového místa,
urnového místa a nik na veﬁejném pohﬁebi‰ti (hﬁbitovû) mûsta Fry‰táku.
• RMF schvaluje pﬁedloÏené znûní (vzor
textu) smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o nájmu urnového místa
a smlouvy o nájmu niky v kolumbáriu na
veﬁejném pohﬁebi‰ti (hﬁbitovû) Fry‰ták
mezi MF a zájemcem o hrobové místo
(urnové místo ãi niku v kolumbáriu) na
veﬁejném pohﬁebi‰ti (hﬁbitovû) mûsta
Fry‰táku.
• RMF s platností od 1. ãervence 2007
povûﬁuje Ing. Miloslava Kasalu, vedoucího odboru správy majetku mûsta
Fry‰táku, uzavíráním a podpisem smluv
o nájmu hrobového místa (urnového
místa ãi niky) na pohﬁebi‰ti (hﬁbitovû)
mûsta Fry‰táku.
• RMF bere na vûdomí závûry provedeného hodnocení pﬁimûﬁenosti a úãinnosti systému finanãní kontroly MF za
rok 2006.
• RMF bere na vûdomí zprávu Mgr.
Petra Pagáãe o ãinnosti Komise pro
‰kolství, mládeÏ a tûlov˘chovu.
• RMF ukládá vedoucímu OSMM Ing. M.
Kasalovi zajistit studii vyuÏití zelené plochy v prostoru „za objektem správce
hﬁi‰tû“ pro moÏnost umístûní zákoutí
s obãerstvením.
• RMF bere na vûdomí zámûr K·MT pravidelnû vyhodnocovat ãinnost NNO pÛsobících na území MF vãetnû zámûru
systematického oceÀování práce vedoucích NNO, pﬁípadnû jin˘ch obãanÛ (neprofesionálÛ) aktivnû pracujících v této
oblasti.
• RMF bere na vûdomí ukonãení platnosti smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor v b.d. ãp. 386 na ul. Souhrady
(sdruÏen˘ objekt MF), uzavﬁené mezi MF
a pí M. Cociancichovou, a to uplynutím
v˘povûdní lhÛty ke dni 30. 9. 2007 z dÛvodu dání v˘povûdi ve smyslu platné
smlouvy.
• RMF ke dni 21. 6. 2007 schvaluje
3
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zveﬁejnûní zámûru pronajmout nebytové prostory ve sdruÏeném objektu MF
ãp. 386, ul. Souhrady, a to místnost ã.
1.11 o v˘mûﬁe 11, 66 m2 a spoleãn˘ch
prostor – 1/6 chodby ã.1.12.1 o v˘mûﬁe 1,12 m2, a to za cenu ne niÏ‰í neÏ
720/m2/rok u místnosti ã. 1.11 a za
cenu ne niÏ‰í neÏ 500,- Kã/m2/rok
u spoleãn˘ch prostor.
• RMF bere na vûdomí souhlasné stanovisko pí M. Zemanové, Zlín, k uvaÏované smûnû ãásti mûstského pozemku
p.ã. 394 k.ú. Horní Ves u Fry‰táku a pozemku p.ã. 383/4 k.ú Horní Ves u Fry‰táku v jejím vlastnictví.

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

Star‰í ãísla Fry‰táck˘ch listÛ
Na odd. kultury MûÚ ve Fry‰táku
Vám jednotlivé v˘tisky star‰ích ãísel
poskytneme (do vyãerpání zásob)
zdarma.
-IP-

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
Mûsto Fry‰ták oznamuje v souladu
s § 39 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní, svÛj zámûr pronajmout nebytové prostory ve sdruÏeném objektu MF ãp. 386, ul.
Souhrady, a to místnost ã. 1.11 o v˘mûﬁe 11, 66 m2 a spoleãn˘ch prostor
– 1/6 chodby ã.1.12.1 o v˘mûﬁe 1,12
m2, a to za cenu ne niÏ‰í neÏ
720/m2/rok u místnosti ã. 1.11 a za
cenu ne niÏ‰í neÏ 500,- Kã/m2/rok u
spoleãn˘ch prostor.

námûstí
Míru

Svěcení kříže na Vítové
V pátek 22. ãervna 2007 od 18 hodin u zrekonstruovaného kﬁíÏe na Vítové se konal církevní obﬁad „Svûcení kﬁíÏe a bohosluÏba slova“. V doprovodu pana faráﬁe Dibelky
na varhany provázel pan Pﬁívara z Lukova. Od 19.30 probûhla v multifunkãním zaﬁízení
na Vítové „âervnová noc“, kde hrála Vítovecká jedniãka.
Zahajovací projev mûl starosta Mgr. Lubomír DoleÏel, kter˘ zdÛraznil, Ïe oprava kﬁíÏe je v˘razn˘m krokem MF smûrem k péãi o hmotné kulturní dûdictví obce, kter˘m navazujeme na odkaz na‰ich otcÛ a dûdÛ. Stalo se nedopatﬁením, Ïe kﬁíÏ byl poniãen
a my jsme se tu se‰li, abychom mu dali svou prvotní podobu materiální i kﬁesÈanskou.
Vyzvedl práci restaurátorky p. Hradilové, která po nûkolik t˘dnÛ pracovala na jeho
opravû.
MÛÏeme ﬁíci, Ïe kdykoliv se podíváme na tento kﬁíÏ, vzpomeneme si na na‰e pﬁedky, kteﬁí o nûj peãovali a on drÏel ochrannou ruku nad obcí.
Kronikáﬁ mûsta Fry‰táku PhDr. âeslav Zapletal vyzvedl kﬁíÏ jako hodnotu duchovní,
kulturní a spoleãenskou pro celou obec. Tento kﬁíÏ z r. 1841, pozdûji pﬁestavûn v r.
1907, byl svûdkem mnoha generací a nese v sobû peãeÈ trápení v‰ech, kteﬁí tady Ïili,
souÏili se s problémy, ale dokázali vÏdy najít svou tváﬁ, pohodu, a to, co nás poutá, je
„velká láska“.
Vítová má v dûjinách ﬁadu krásn˘ch míst. K tûm nejvût‰ím patﬁí pracovitost, úctu
k sobû navzájem, vztah k této krásné pﬁírodû a taky velk˘ kulturní pomûr. Lidé tu hledají to, co Ïivot obohacuje, co mu dává krásu a pomáhá jim pﬁekonat to, co nás nûkdy
tíÏí. A kﬁíÏe v krajinû jako by byly svûdky, jeho mlãenlivou kronikou na kﬁiÏovatce cest.
Tento kﬁíÏ patﬁí do kategorie hraniãních, kde na okraji obce se lidé scházeli z rÛzn˘ch dÛvodÛ v prÛbûhu jejich Ïivota, mÛÏeme ﬁíci, Ïe je provázel od narození aÏ po poslední rozlouãení. Tato hodnota kﬁíÏÛ je Ïivá, vÏdycky Ïivá a obestﬁená osudem lidí, kteﬁí v tomto prostoru Ïijí, pracují a milují... v‰echno, co Ïivot povzná‰í. Buìme k tûmto
rozpt˘len˘m památkám svûdectví doby laskaví a mûjme je rádi jako Ïivé spoleãníky.
Jsou to na‰i mlãenliví pﬁátelé, svûdkové.
Tak jako kronika naznaãuje, co máme
rádi a co bychom nechtûli nikdy ztratit
…vûrnost tomuto kraji, vûrnost navzájem..„tu vûãnou nádhernou nehynoucí lásku…“
DÍKY VÁM.
RS

CENÍK INZERCE
soukromá i firemní
A4
A5
A6
A7
A8
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1000,. 500,. 250,. 125,. . 60,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

Obãané, kteﬁí mají zájem o hrobová místa na pohﬁebi‰ti ve Fry‰táku, nechÈ kontaktují ing. V. DoleÏelovou na MûÚ ve Fry‰táku, tel. 577
911 221.
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Rozhovor s novým ředitelem ZŠ Fryšták
1. Co tû vedlo k tomu, Ïe ses pﬁihlásil do konkurzu na ﬁeditele?
S fry‰táckou ‰kolou jsem bytostnû
spjat jiÏ od ‰kolních let. K úãasti v konkurzu na ﬁeditele mû vedla moÏnost ovlivÀovat vzdûlávací proces nejen jako
uãitel, ale i jako ﬁeditel s moÏností pﬁímého vlivu na prÛbûh v˘chovnû vzdûlávacího procesu. ·kolství prodûlává v
souãasnosti mnoho zmûn. Chci tyto
zmûny co nejefektivnûji vyuÏít pro zkvalitnûní vzdûlávání dle potﬁeb ÏákÛ a jejich dal‰ího uplatnûní v souãasné spoleãnosti.
2. Jak na tvé zvolení reagovali tvoji
nejbliÏ‰í?
Dostalo se mi velké podpory, pochopení a pomoci ze strany nejbliÏ‰ích ãlenÛ rodiny, pﬁedev‰ím mojí manÏelky.
Stejnû tak musím podûkovat i ãlenÛm
pedagogického sboru, ostatním pracovníkÛm Z· i sv˘m pﬁátelÛm a znám˘m za
podporu v pﬁípravû na tuto funkci. M˘m
velk˘m rádcem a motivací byl p. Mgr.
Leopold Vavru‰a, kterému za tuto pomoc patﬁí velk˘ dík.
3. Co se ti na fry‰tácké ‰kole líbí?
Je to krásná historická budova, která
neodmyslitelnû patﬁí ke koloritu mûsta.
Aã je Fry‰ták mûsto, pﬁesto si ‰kola uchovala pﬁátelskou a rodinnou atmosféru bez vût‰ího vlivu patologick˘ch jevÛ, ãast˘ch v souãasnosti na ‰kolách
velk˘ch mûst. Velk˘m pﬁínosem pro fungování ‰koly je velká podpora mûsta
Fry‰ták jako zﬁizovatele, díky nûmuÏ je
napﬁíklad celá ‰kola krásnû opravená
nebo mÛÏe vyuÏívat sportovní areál pﬁi
Z·. Také ve ‰kole funguje kvalitní uãitelsk˘ sbor, nad‰en˘ pro svoji práci,
schopn˘ t˘mové a obûtavé ãinnosti pﬁi
práci s dûtmi.
4. Co se naopak nelíbí, co bys chtûl
vylep‰ít?

Díky peãlivé a obûtavé práci pana
Mgr. L. Vavru‰i, jako mého pﬁedchÛdce,
je Z· na velmi vysoké úrovni, takÏe nalézt váÏnûj‰í nedostatky je tûÏké.
Pﬁesto bych rád zlep‰il spolupráci Z·
s rodiãi a veﬁejností a prezentaci ‰koly
v nejrÛznûj‰ích médiích.
5. Dobr˘ ﬁeditel musí b˘t v dne‰ní
dobû hlavnû manaÏer – povaÏuje‰ se
za nûho?
¤editel Z· v souãasnosti musí zvládat roli uãitele, ekonoma a manaÏera.
Do problematiky tûchto rolí jsem pronikl bûhem roãního Funkãního studia pro
ﬁeditele Z·. Nicménû dal‰í vzdûlávání v
tûchto oborech je a bude samozﬁejmostí.
6. Jsi ãlenem nûjaké politické strany a proã?
Nejsem ãlenem Ïádné politické strany, dosud jsem k ãlenství neshledal
Ïádn˘ dÛvod.
7. ZÛstane‰ i nadále ãlenem zastupitelstva, co stﬁet zájmÛ?
V ZMF budu pracovat i nadále. Stﬁetu
zájmu se neobávám, naopak si myslím,
Ïe pro ﬁeditele Z· jako ãlena zastupitelstva je to pﬁíleÏitost pro lep‰í komunikaci a spolupráci se zﬁizovatelem
smûﬁující k dobrému fungování ‰koly.
8. Co bys chtûl vzkázat ÏákÛm a jejich rodiãÛm?
Tû‰ím se na na‰i spolupráci, pﬁí níÏ
budeme spoleãnû usilovat o vytvoﬁení
‰koly jako místa aktivního a radostného poznávání s respektem individuálních odli‰nosti dûtí, vytvoﬁení pozitivního vztahu ke vzdûlávání, kreativitû, logickému uvaÏování, schopnosti ﬁe‰it
problémy, komunikovat, spolupracovat,
váÏit si a respektovat práci druh˘ch
a dokázat se uplatnit v dal‰ím Ïivotû.
Mgr. Pavel Ná‰el

Mgr. Libor Sovadina
Narodil jsem se 14. listopadu 1973
ve Zlínû. Moje maminka pracovala cel˘ Ïivot jako zdravotní sestra a mÛj tatínek jako horizontáﬁ ve Svitu. Nyní
jsou oba v dÛchodu. Mám jednoho
sourozence, o pût let star‰ího bratra
Jaroslava.
Základní ‰kolu jsem absolvoval ve
Fry‰táku a poté jsem studoval na Gymnáziu Ladislava Jaro‰e v Hole‰ovû.
Bûhem studií na gymnáziu jsem se
rozhodl pro práci uãitele a po maturitû
jsem vystudovat uãitelství, obor fyzika
a základy techniky na Pedagogické fakultû Masarykovy univerzity v Brnû.
Po ukonãení vysoké ‰koly jsem nastoupil jako uãitel do Základní ‰koly ve
Fry‰táku. Ucházet se o místo v základní ‰kole, kterou jsem sám nav‰tûvoval, bylo m˘m velk˘m pﬁáním. Bûhem
své jedenáctileté praxe uãitele ve Fry‰táku jsem vyuãoval pﬁedev‰ím fyziku,
pracovní ãinnosti, informatiku, ale také chemii, matematiku, tûlocvik a zemûpis. V rámci mimo‰kolní ãinnosti
jsem nûkolik let pÛsobil jako vedoucí
krouÏku modeláﬁÛ a volejbalu.
Ve sv˘ch 24 letech jsem se oÏenil
s manÏelkou Michaelou a bydlíme ve
Fry‰táku. V souãasnosti oãekáváme
narození na‰eho prvního potomka,
takÏe nyní proÏíváme nádherné chvíle
spojené s pﬁípravou na rodiãovství.
JiÏ druhé volební období jsem ãlenem Zastupitelstva mûsta Fry‰ták.
âtyﬁi roky jsem pracoval jako pﬁedseda
‰kolské komise. V souãasném volebním období jsem ãlenem komise pro
mládeÏ, ‰kolství a tûlov˘chovu a v˘boru pro rodinu.
Ze ‰irokého spektra m˘ch zájmÛ
bych namátkou jmenoval práci s dûtmi, pﬁírodu, turistiku, historické motocykly a literaturu.
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„Není-li duše člověka potom není ani člověka...“
(Na okraj krásného podvečera)
K lahÛdkám fry‰táckého kulturního
dûní, které se neprávem ocitají ve stínu
‰ir‰ího zájmu, patﬁí ﬁada umûlecky a intelektuálnû hodnotn˘ch setkání, poﬁádan˘ch v sympatickém komorním prostﬁedí Múzického klubu na‰í ãajovny.
Lituji, Ïe ze sluÏebních ãi jin˘ch „dÛvodÛ“ (zvan˘ch pohodlnost) této pestré
nabídky klubu ãi o. s. Z kola ven (pravidelnû zveﬁejÀovan˘ch ve Fry‰táck˘ch listech) ke své ‰kodû nevyuÏíváme.
Jedineãn˘m záÏitkem sui generis byl
i jazzovû poetick˘ podveãer („trocha jazzu a poezie minulého století pro jarní
pohodu“, jak praví se v umnû vypraveném a vyti‰tûném programu, jak˘ jsem
v tûchto konãinách jiÏ dávno nespatﬁil).
Spojili tu síly profesionálové – muzikanti, Ïáci ZU· Morava i ctitelé poezie
a pod vedením Ing. Franti‰ka Odstrãila
a pana uãitele Ladislava Doliny – pana
Pavla Juﬁíka a recitátorky Jitky Modlitbové, studenty Gymnázia L. Jaro‰e
v Hole‰ovû, dokázali bez rádoby okázal˘ch, podbíziv˘ch gest vrátit vdûãnému
posluchaãstvu mizející svût „laskavého
hledání bliÏního svého“. Toto pÛvabnû
ladûné souznûní du‰í zahrnovalo vûhlasné hudební delikatesy Str ˘ãek,

6

West side story, All the thines you are,
Alice in wonderland, Autumn leaves,
Lullaby of birdland, místy, Satin doll,
Smile, Sophisticated lady a Tenderly –
citlivû propojené lyrick˘mi klenoty z dílny
Mistra Jaroslava Seiferta, pﬁedãasnû
zesnulého básníka vûãného mládí Jiﬁího
Wolkera, vûãného „ro‰Èáka“ a snílka
Jiﬁího Îáãka, písníãkáﬁe a publicisty
Daniela Rause ãi amerického myslitele
Douglase Noela Adamse, známého
z rozsáhlé tvorby rozhlasové a televizní
(i v âesku zaujala napﬁ. jedna z jeho nejznámûj‰ích knih StopaﬁÛv prÛvodce
1991). Díky, pﬁátelé, za tuto milou kytici radosti i nekoneãného jara. „Udûláme si krásnou chvíli“, pravila Ïena a zatouÏili jsme strávit podveãer na‰eho
dvojjubilea jinak: bez razítek úﬁedních,
fádních frází a fale‰n˘ch gest, s lidmi,
které nûco krásného spojuje, kteﬁí nepotﬁebují vlastní prázdno zaplÀovat vym˘‰lením dal‰ího prázdna. Vzpomnûl
jsem pﬁitom na uãitele Holá‰ka, ·indlera, Fridricha, Kubáta, Bardodûje, Matou‰e, Knedlu, milovníky vûcí vzne‰en˘ch, na nûkdej‰í fry‰tácká vystoupení
tûles jako Pûvecké sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ, VachÛv sbor moravsk˘ch

uãitelek, Státní filharmonie Brno ãi
umûní sbormistra Karla Ko‰árka, Anny
Pavlíkové a jejich svûﬁencÛ ze základní
‰koly, zalistoval jsem fotografiemi z varhanních koncer tÛ – organizovan˘ch
Josefem Fridrichem za spoluúãasti fry‰táck˘ch muzikantÛ, salesiánÛ a pﬁedních umûlcÛ praÏsk˘ch, vzpomnûl jsem
si na dvojí realizaci Blodkovy opery
V studni, pod vedením prof. Jaroslava
Kvapila, i domácí poãiny místních tûles
doby nedávné i souãinnosti. „KéÏ bychom slinou jedovatou více ‰etﬁili a ruce k dílu spoleãnému v pokoﬁe a úctû
spojili“, jak praví jeden z velikánÛ národních, pﬁál jsem si v tûchto chvílích …
KdyÏ není du‰e ãlovûka jen proto,
Ïe ji nevidíme
potom není ani bolesti, jiÏ nevidíme
není smutku ani radosti
není vûrnosti ani touhy:
kdyÏ není du‰e ãlovûka,
není ani lásky ani moudrosti.
Není-li du‰e ãlovûka,
potom není ani ãlovûka.
(Daniel Raus)
Díky pﬁátelé!

âZ
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Patnáct měsíců...
Zní to témûﬁ neuvûﬁitelnû, ale obãanské sdruÏení Klub dÛchodcÛ Fry‰ták
má uÏ patnáct mûsícÛ existence za sebou. První rok ãinnosti jsme si za
úãasti 38 ãlenÛ zhodnotili na dubnové
schÛzi. Dá se ﬁíci, Ïe se mnohé podaﬁilo a uspokojilo tak nejen ãleny, ale i neãleny, kteﬁí se pﬁipravovan˘ch akcí zúãastÀují. Nûco bylo moÏná slab‰í, ale
tak uÏ to b˘vá. Nikdo není svûta znal˘,
proto ani dokonal˘, ale také ne kaÏdému se líbí v‰echno. A nyní trochu blíÏe
k akcím, i kdyÏ jen ve struãnosti.
Pﬁípravn˘ v˘bor zajistil ustavující
schÛzi na 10. 4. 2006. V jídelnû penzionu se tehdy se‰lo 49 zájemcÛ. pﬁítomní byli seznámeni nejen se stanovami, ale také s plány klubu do budoucna. Pak bylo zvoleno osm ãlenÛ rady. Rada se schází jednou mûsíãnû
a kromû vyﬁizování rÛzn˘ch formalit na
MV âR hodnotila minulé akce a pﬁipravovala kaÏd˘ mûsíc nejménû jednu akci
novou.
Prní zdaﬁilou akcí byla pﬁedná‰ka pana Josefa Okála ze ·típy o vãelách
a medu a úãastí 34 zájemcÛ. Mnozí si
zakoupili i nabízené medové v˘robky mateﬁí ka‰iãku, medovinu... V ãervnové
akci bylo pozvání k prohlídce Penzionu
pod názvem Den otevﬁen˘ch dveﬁí a pak
následovala pﬁedná‰ka F. Zálohy na téma Vznik, tvorba a lu‰tûní kﬁíÏovek, rébusÛ a pod. V ﬁíjnovém setkání a úãastí 20 ãlenÛ jsme mûli besedu na téma
Nestyì se - pochlub se. Pozvání pﬁijala
Lenka Jasenská z Horní Vsi a dostavila
se s krásn˘mi malbami. Také b˘valá
HorÀanka paní JeÏíková (nyní DD
Lukov) nám pﬁinesla své ukázky ze zájmové ãinnosti. Ukázky tvorby ostatních
byly, bohuÏel, minimální.
Sedmadvacet se nás se‰lo v listopadu, bychom posedûli u vína, kávy, ãaje..
Volnou zábavu doplnil ukázkami s námûtem Jak trénovat mozek F. Záloha
a rovnûÏ pﬁeãetl povídku o zájezdech
Fry‰taãanÛ s b˘val˘m hornovesk˘m ﬁidiãem Miroslavem JeÏíkem.
Na pﬁedsilvestrovskou zábavu se pﬁi‰lo pobavit 44 úãastníkÛ. Podle chování byli zﬁejmû v‰ichni spokojeni. Îivou
hudbou nás bavili tﬁi muzikanti
z Lukova. Besedu o ¤ímû a Vatikánu,
která pﬁilákala koncem ledna 35 úãastníkÛ, mûl pan Franti‰ek Frélich, vhodnû
doplÀován mnoh˘mi detaily paní Aniãkou Krajãovou. Únorovou pﬁedná‰ku
ZdeÀky ·evãíkové o kosmetice si vyslechlo 31 úãastníkÛ, z toho tﬁi muÏi.
V‰ichni byli s pﬁedná‰kou i odpovûzen˘mi dotazy spokojeni.

V bﬁeznu jsme za úãasti 39 pﬁítomn˘ch pﬁivítali jaro, ale také paní Jarku
Nûmcovou, která nám pﬁipravila nejen
recepty, ale také nûkolik druhÛ chutn˘ch salátÛ se slovním doprovodem.
Vyslechli jsme i ver‰e Hlady netrpím
a prohlédli si fotografie z rÛzn˘ch kurzÛ
vaﬁení, poﬁádan˘ch dohlíÏecím v˘borem
Jednoty pﬁed tﬁiceti a více lety. Nûkteré
úãastnice se na nich je‰tû poznaly.
âást akcí jsme zaji‰Èovali ve spolupráci - pﬁedev‰ím to byla, s mûstskou
knihovnou, pﬁedná‰ka Fry‰taãana pana
Jiﬁího Grygery o Africe. Pro oãekávan˘
velk˘ zájem se tato akce uskuteãnila
v kinosále s úãastí asi 150 pﬁítomn˘ch,
z toho hodnû mládeÏe.
V rámci záﬁijov˘ch oslav mûsta jsme
spoluzaji‰Èovali dozor na v˘stavû instalované v DISu a navíc opût s knihovnou, jsme se setkali v jídelnû Penzionu
na pﬁedná‰ce pana PhDr. âeslava
Zapletala, nad kronikami mûsta s názvem Fry‰ták napﬁíã staletími. Úãast
zde byla 70 posluchaãÛ.
Zastoupení jsme mûli také v hodnotitelské komisi na hﬁi‰ti pﬁi Drakiádû poﬁádané mateﬁskou ‰kolou. V komisi
stáli a peãlivû hodnotili kritéria soutûÏe
s paní Sylvou Knedlovou také na‰i ãlenové, paní Vlasta Miku‰ková a Franti‰ek Záloha. A je‰tû ãtrnáct˘ a patnáct˘
mûsíc aktivity - 21. kvûtna odcházelo

40 spokojen˘ch posluchaãÛ z pﬁedná‰ky na téma Zdraví, kterou si perfektnû
pﬁipravila paní Franti‰ka Orsavová. zatím poslední, ale také vydaﬁenou akcí,
kterou se mÛÏeme pochlubit, byl ãervnov˘ zájezd 32 ãlenÛ klubu a 12 neãlenÛ na Svat˘ Kopeãek, a to nejen do
chrámu, ale také do zoologické zahrady. Pﬁi zpáteãní cestû na v‰echny cestovatele mile zapÛsobila dvouhodinová zastávka v Bystrovanech, kde v‰echny okouzlila zahrada s rÛznou vegetací,
ale také vodopády a barevn˘mi rybiãkami v jezírku. Zde hlavnû Ïeny neodolaly
a nakupovaly si rÛzné rostlinky.
A co na závûr? Snad jen to, Ïe ná‰
klub má v souãasnosti 45 ãlenÛ, z toho
36 Ïen a 9 muÏÛ. Nejmlad‰ími ãleny
jsou Anna BaãÛvková, Marie Jedliãková, Alena Michálková, Zdenka Mlãáková, Libu‰e Rektoﬁíková a Vladislava
Veselá. Vûkovû nejv˘‰e se zatím vy‰plhaly v pomûrnû dobré vitalitû paní
Vlasta PoledÀáková, Zdena Adamíková,
Vlasta Miku‰ková a Anna Dlabajová.
V‰em ãlenÛm, jmenovan˘m i nejmenovan˘m, dûkujeme za zájem a pﬁejeme v‰em, pokud moÏno, pﬁijatelné
zdraví, abychom se mohli i nadále setkávat a uÏívat si seniorsk˘ vûk.
Franti‰ek Záloha
pﬁedseda Klubu dÛchodcÛ
ve Fry‰táku

Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve spolupráci s MûÚ Fry‰ták
VYHLA·UJE

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
•
•
•
•

Letního a zimního obleãení /dámské, pánské,dûtské/
LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon, látek
Domácích potﬁeb - nádobí bílé i ãerné, skleniãky - v‰e jen funkãní
Peﬁí, péﬁov˘ch a vatovan˘ch pﬁikr˘vek, pol‰táﬁÛ a dek

Vûci, které z ekologick˘ch dÛvodÛ jiÏ nelze shromaÏìovat: obno‰ené boty, koÏichy, odûvy z umûl˘ch vláken, kabáty dále pak ledniãky, televize, nábytek, poãítaãe, jízdní kola a dûtské koãárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteãní v pátek dne 17. srpna 2007 od 8 do 17 hodin
a v sobotu 18. srpna 2007 od 8 do 16 hodin
v areálu Technick˘ch sluÏeb mûsta Fry‰táku.
Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, aby se nepo‰kodily transportem. Dûkujeme za Va‰i pomoc. BliÏ‰í informace podá p. Najman na TS ve
Fry‰táku nebo dispeãink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potﬁebn˘m obãanÛm u nás i v zahraniãí a dává práci lidem, kteﬁí jsou tûÏko
umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org
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Pasování na školáky
VÏdycky, kdyÏ nastane poslední ãervnov˘ t˘den, pﬁipravujeme pro pﬁed‰kolní dûti závûreãnou slavnost na ‰kolní
zahradû zakonãenou spoleãn˘m spaním v mateﬁské ‰kole. Nebylo tomu jinak ani leto‰ní rok, pro dûti byl pﬁipraven bohat˘ program. Nejdﬁíve se spoleãnû s rodiãi pobavili pﬁi pohádce O
tﬁech princeznách a poté pﬁedstoupili
pﬁed své kamarády, rodiãe. Paní uãitelka jednotlivû pﬁedstavila pﬁítomn˘m budoucího ‰koláka a následoval rituál
„pasování na ‰koláka“. Dítû si kleklo
na pﬁipraven˘ koberec a poloÏením meãe na rameno s klasickou vûtou „Pasuji

tû na ‰koláka“ byla ukonãena jeho docházka do mateﬁské ‰koly. KaÏd˘ budoucí ‰kolák dostal pamûtní list, kníÏku
a dárek od paní uãitelek. Pﬁi spoleãném
táboráku s rodiãi jsme se posilnili na
v˘pravu do Skály u Lukoveãka, kde byl
pro dûti ukryt˘ poklad. Cestou jsme plnili ﬁadu úkolÛ, a tak o sladké odmûny
nebyla nouze, a ne jen o nû. Spoleãné
posezení v ti‰ícím se lese u kouzelného jezírka ohromilo v‰echny. Po slibované zmrzlinû na Îabû jsme se se‰eﬁel˘m Fry‰tákem vrátili do mateﬁské ‰koly a dûti se vrhly na koblihy pﬁipravené
kuchaﬁkami. Za okny tma, ale nás ãe-

Putování pohádkou
V sobotu 2. 6. 2007 uspoﬁádalo obãanské sdruÏení Vûneãek v parku v Horní Vsi
oslavu Dûtského dne s názvem Putování pohádkou. Poãasí pﬁálo, a tak o náv‰tûvníky nebyla nouze. Dûti si pro‰ly 25 pohádkov˘ch stanovi‰È, kde napﬁ. budily písniãkou ·ípkovou RÛÏenku ze spánku nebo se uãily sedat na lopatu jeÏibabû u Perníkové
chaloupky, vozily pytle s moukou s mlynáﬁi, nebo pomáhaly Popelce tﬁídit hrách. Jistû
nikdo nezapomene ani na Otesánka a jeho bohatû prostﬁen˘ stÛl.
V cíli dûti dostaly diplomy a sladkou odmûnu.
Po poledni nám zatancovaly bﬁi‰ní taneãnice ze Studia Salma, vystoupili karatisté s ukázkou historického boje, zacviãila dûvãata z aerobicu pí VáÀové. Nejvût‰í
obdiv mûlo vystoupení kouzelníka. Se Saxanou dûti otevﬁely diskotéku s Radiem
âAS, která byla doprovázena soutûÏemi a odmûnami pro vítûze.
Celé odpoledne si dûti mohly také vyzkou‰et stﬁelbu z ku‰e a indiánské foukaãky, zajezdit si v terénním voze, zaskákat si v nafukovacím hradu, zajezdit na koních
a vyzkou‰et si zruãnost s hasiãskou hadicí a spoustu dal‰ích dovedností. Mlsné jaz˘ãky si pochutnaly na cukrové vatû a dal‰ím obãerstvení.
Doufáme, Ïe se akce v‰em dûtem líbila a Ïe na ni budou vzpomínat.
Velké podûkování patﬁí v‰em dobrovolníkÛm, kteﬁí nelitovali volného ãasu a pomohli nám tuto velkou oslavu zorganizovat, a také sponzorÛm, kteﬁí bohatû pﬁispûli. Je‰tû jednou velké DÍKY.
âlenové Vûneãku
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kala je‰tû poslední zkou‰ka -„Cesta odvahy“na‰í potemnûlou ‰kolní zahradou.
Zpoãátku mûli nûkteﬁí strach, ale nakonec se nikdo nenechal zahanbit a do‰el
si pﬁi svûtle lucerniãek pro odmûnu. Pﬁi
pohádce a po pohlazení od paní uãitelky jsme pomalu usínali. Ráno nás ãekalo pﬁekvapení, diplom za „Spaní
v mateﬁské ‰kole“ a náv‰tûva Mûstského úﬁadu ve Fry‰táku. Dûti byly pﬁijaty panem starostou Mgr. L. DoleÏelem, kter˘ dûtem popﬁál mnoho úspûchÛ v jejich nové ‰kolní docházce
a spoleãnû s paní matrikáﬁkou pﬁedal
dûtem na památku tohoto dne velkou
leteckou fotografii na‰eho mûsta.
A nám v‰em v mateﬁské ‰kole nezb˘vá, neÏ se s „na‰imi dûtmi“ rozlouãit ,
pﬁejeme jim, aby byly zdravé, ve ‰kole
se jim daﬁilo a aby si kaÏdé v Ïivotû na‰lo své místo, na kterém bude ‰Èastné.
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FL8/2007 26.7.2007 11:06 Stránka 9

M A T E Ř S K Á

Š K O L A

F R Y Š T Á K

LOUâÍME SE...
1. ﬁada (z leva): ·imon Polák, Martina ·krabánková, Patrik Slamûna, Rudolf Fila,
Samuel Petﬁík, Karel Gregor
2. ﬁada: Pavel Chlud, Tereza Mikesková, Michal Danûk, Adam Srovnal, Vendula
Hanaãíková, Denisa Doláková, Zuzana Vidláﬁová, Ondﬁej ·kubala, Adéla Du‰ová
3. ﬁada: Jakub Jurák, Tomá‰ Polepil, Michal Buchta, Marek ·imurda, Natálie
Grajová, Patrik Svaãina, David Svaãina, Jakub Lauterkranc, Eva Zajíãková, Kateﬁina
Koãendová, Kateﬁina P‰ejová
4. ﬁada: Karina Zábojníková, Petr ·kumát, Hana Vicherková, Tomá‰ Petﬁík, Lubomír
Ml˘nek, Sára Zapletalová, Vít Hanák, Hana Dlabajová, Barbora Odstrãilová,
Markéta Hrbáãková

Dobré ráno, milé dûti,
‰kolní rok ten stra‰nû letí.
Jedna, dvû, tﬁi, ãtyﬁi, pût,
líbí se nám cel˘ svût.
Mûli jsme se tady rádi,
byli jsme tu kamarádi.
Teì se spolu rozlouãíme,
ve ‰kole se uvidíme.
Mûj se krásnû ‰koliãko,
zasteskne se maliãko.
Alexandra Hochmajerová
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STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY FRYŠTÁK
ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
V leto‰ním ‰kolním roce Mateﬁskou ‰kolu ve Fry‰táku nav‰tûvovalo celkem
112 dûtí, z toho 1 dítû integrované. Na kaÏdé tﬁídû tedy bylo zapsáno 28 dûtí.
I v tomto roce bylo v M· zamûstnáno 8 pedagogick˘ch pracovnic a 6 provozních
zamûstnankyÀ. Do 1. tﬁíd odchází k 1. záﬁí 2007 36 pﬁed‰kolních dûtí.

P O Z VÁ N K A
4. Benefiční koncert
„POD HVĚZDAMI“
11. 8. 2007

✶

Stﬁelnice MS Lukoveãek

✶✶

Program
P¤EHLED ZÁKLADNÍCH AKCÍ
ZÁ¤Í 2006
4. 9. Zahájení nového ‰kolního roku
7. 9. SchÛzka rodiãÛ, rodiãovského sdruÏení Vûneãek pﬁi Mateﬁské ‰kole
12. 9. V˘stava v M· – „Svût oãima dûtí“
14. 9. Náv‰tûva v˘stavy modelÛ v základní ‰kole
¤ÍJEN 2006
4. 10. Drakiáda na fotbalovém hﬁi‰ti-akce rodiã. sdruÏení Vûneãek
LISTOPAD 2006
10. 11. Fotografování dûtí na Vánoce
24. 11. Vláãkování – akce rodiã. sdruÏení Vûneãek
30. 11. Vánoãní tvoﬁivé odpoledne rodiãÛ a dûtí
PROSINEC 2006
6. 12. Mikulá‰ská nadílka na Sokolovnû ve Fry‰táku
12. 12. Divadelní pﬁedstavení v M·- Perníkáﬁ Kornoutek
14. 12. Vánoãní den v M·- besídka u stromeãku
LEDEN 2007
11. 1. Divadelní pﬁedstavení v M·- O princeznû na hrá‰ku
ÚNOR 2007
1. 2. Zápis pﬁed‰kolních dûtí do základní ‰koly
24. 2. Karneval na sále ZDV – akce rodiã. sdruÏení Vûneãek
B¤EZEN 2007
8. 3. Zápis nov˘ch dûtí do mateﬁské ‰koly
21. 3. Náv‰tûva divadelního pﬁedstavení v Mûstském divadle ve Zlínû
22. 3. Velikonoãní tvoﬁivé odpoledne rodiãÛ a dûtí
28. 3. Divadelní pﬁedstavení O pejskovi a koãiãce
DUBEN 2007
12. 4. Aprílov˘ v˘let ke studánce – akce rodiã. SdruÏení Vûneãek
24. 4. Fotografování dûtí, tﬁíd a pﬁed‰kolních dûtí na tablo
KVùTEN 2007
3. 5. Den se Zlínsk˘m deníkem – vystoupení dûtí na námûstí
10. 5. Malování na chodníku – akce rodiã. SdruÏení Vûneãek
17. 5. Oslava Dne matek v mateﬁské ‰kole
22. 5. Pohádkov˘ les – akce pro dûti, rodiãe i veﬁejnost
24. 5. Divadelní pﬁedstavení v M· – Cirkusová pohádka
24. 5. Zahájení v˘cvikového kurzu plavání ve Zlínû
âERVEN 2007
1. 6. Oslava Dne dûtí na ‰kolní zahradû
2. 6. Pohádkov˘ les – akce rodiã. SdruÏení Vûneãek ke Dni dûtí
5. 6. ·kolní v˘let do ZOO Le‰ná
25. 6. Rozlouãení s pﬁed‰koláky na ‰kolní zahradû M·
25. 6. Spaní pﬁed‰kolních dûtí ve ‰kolce
28. 6. Poslední lekce plaveckého kurzu ve Zlínû
29. 6. Divadelní pﬁedstavení v M· O princeznû Rozmaﬁilce
29. 6. Pﬁehlídka poÏární techniky fry‰táck˘ch hasiãÛ
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16.00 hod.
Zahájení benefiãního festivalu - zábavné soutûÏení pro dûti
16.30 hod.
Vystoupení
‰ermíﬁské
skupiny
Tasarlass – spolek mlad˘ch lidí, zab˘vající se zejména dﬁevûn˘m ‰ermem
(www.tasarlass.wz.cz)

✶

17.00 hod.
Podjezd – Zlín – pomûrnû barevné hudební spektrum s prvky jazzu, swingu
i moderní country (www.sopa.cz)
17.45 hod.
Mirek Paleãek – znám˘ písniãkáﬁ z legendární dvojice Paleãek - Janík

✶
✶

18.20 hod.
Skupina Jogurt – mladá rocková kapela
18.50 hod.
Heidi JankÛ – za svoji kariéru nazpívala spoustu hitÛ, mimo vystupování
rovnûÏ úãinkuje v divadle. Hity – KdyÏ
cowboy spí, Zlatej dÛl, O to nejde a
dal‰í…
19.30 hod.
The Magic Sebastian – kouzelnická
show
19.50 hod.
Gott Karel Emanuel – díky dokonalé
podobû hlasu Karla Gotta si na‰el cestu od svého ‰enku aÏ mezi hvûzdy
pop music. Hity – Tﬁi ãuníci,
Esmeralda, Céãka…

✶

20.20 hod.
Reser ve band – folková kapela
Ostrava (www.reserve.wbs.cz)
21.00 hod.
Rozjet˘ zips – rock (kapela ÏákÛ Z·
Fry‰ták)

✶

22.00 hod.
Taneãní zábava se skupinou Labyrint
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Vítání prázdnin
Konec ‰kolního roku a tedy nadcházející prázdniny jsme leto‰ní rok oslavili trochu netradiãnû. Pﬁenesli jsme se
do svûta divokého Západu a nahlédli
tak do umûní lasování, Ïonglování kolty
a práskání honáck˘m biãem. V‰echny
tyhle westernové dovednosti nám pﬁedvedli Rychl˘ Johny a Papá Romancho,
vicemistﬁi âR a Stﬁední Evropy. Nechybûla ani projíÏìka vláãkem Orient
Expres, na koních a jízda na divokém
bizonu. A indiáni? Hledání indiánského
pokladu se nemohlo obejít bez indiánÛ.
KaÏd˘, kdo na‰el odvahu a podle mapky se vydal hledat poklad, byl také odmûnûn. VÏdyÈ v pokladu se skr˘vala
truhlice plná zlaÈákÛ (ãokoládov˘ch),
takÏe pro kaÏdého bylo dost.
Zkrátka divok˘ Západ se v‰ím v‰udy,
a snad se pobavili nejen dûti, ale i dospûláci.
S.V.

L U K O V E Č K A

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Vûra Jurãíková
Milada Láníková

60 let
60 let

ÚMRTÍ
BoÏena Odstrãilíková ve vûku 76 let
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Fryštácký
dogtrekking 2007
Dobrou tradicí se jiÏ stává sportovní
akce Fry‰táck˘ dogtrekking, jedná se
o orientaãní turistiku se psem na dlouhé trasy v pﬁedem urãeném ãasovém limitu. Long je trasa nad 80 km a více,
kterou musí t˘m ãlovûk a pes zvládnout
za 52 hodin. Pro zaãáteãníky a pohodové úãastníky je urãena kategorie Mid
s poloviãní délkou trasy a ãasov˘m limitem 14 hodin. V‰ichni si ponesou
povinnou v˘bavu, pﬁedev‰ím mapu, jídlo a vodu pro sebe i svého psa, navíc
úãastníci longu je‰tû bivakovací potﬁeby. Po celou dobu budou odkázáni sami
na sebe.
Start se uskuteãní ve dnech 3. srpna 2007 v 8 hod. na námûstí Míru ve
Fry‰táku (start LONG), 4. srpna 2007
v 8 hod. z DISu (start MID), 5. srpna
2007 dopoledne vyhlá‰ení vítûzÛ
v areálu DISu.
Tﬁetí roãník povede jihov˘chodním
smûrem a úãastníci zavítají na Fry‰táckou pﬁehradu, ZboÏenské rybníky, Zlín,
Kudlov, Provodov, Vizovice…
Pﬁihlásilo se 75 úãastníkÛ na trasu
Long a 35 na trasu Mid.
Mûsto Fry‰ták se tak na nûkolik dnÛ
stane hostitelem úãastníkÛ z celé âeské republiky i hostÛ ze Slovenska.
Fry‰táck˘ dogtrekking je jeden z devíti sportovních podnikÛ zaﬁazen˘ch do
seriálu o Mistrovství âeské republiky
a stává se tak prestiÏní záleÏitostí úspû‰n˘ch závodníkÛ. Dog trekking je
v‰ak také pﬁíleÏitost pro pohodovûj‰í
turistiku s moÏností bivaku mimo chránûná území. Rádi mezi sebe uvítáme
v‰echny, které taková aktivita osloví,
podrobnûj‰í informace najdete na internetu: http://www.frystak.tombru.com
Pﬁijìte se podívat na start, podpoﬁit
tak závodníky jako v pﬁedchozích letech, pﬁispûjete tím k dobré náladû této oblibené akce úãastníkÛ. Za skvûlou
podporu a zázemí dûkuji v‰em, kteﬁí
sv˘m dílem umoÏÀují zdárnou realizaci
tohoto podniku.

Místní skupina ČČK v Lukovečku
Dne 26. 5. 2007 jsme uspoﬁádali jiÏ tﬁetí zájezd, a to do JeseníkÛ. Cestou jsme
v Jiﬁíkovû u R˘maﬁova nav‰tívili Pradûdovu galerii u HalouzkÛ. Mistr ﬁezbáﬁ zde vytvoﬁil oázu umûní, klidu a citového spojení umûní, pﬁírody vãetnû zvíﬁat. Byli jsme
nad‰ení a v‰em tuto náv‰tûvu doporuãujeme. Pak jsme zajeli na Pradûd. Zdatní,
a bylo jich dost, zdolali horu je‰tû za hezkého poãasí. Cesta pﬁes Karlovu Studánku
byla jiÏ de‰tivá. Úkryt ve stylové restauraci v Moravském Koãovû pod Uhlíﬁsk˘m vrchem u Bruntálu byl pﬁíjemn˘.
Spokojeni jsme se vraceli kolem pﬁehrady Slezská Harta.
Dne 23. 6. 2007 na sousedském posezení seniorÛ byla rekordní úãast 38 pﬁítomn˘ch dobﬁe naladûn˘ch seniorÛ, kteﬁí se dobﬁe pobavili u poho‰tûní a hudby.
E. Hubayová

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V nedûli 1. 7. 2007 jsme uspoﬁádali na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Fry‰ták jiÏ 8. roãník soutûÏe v poÏárním sportu ,,O putovní pohár starosty mûsta Fry‰ták“.
Tato soutûÏ byla zároveÀ dal‰ím dílem 4. roãníku zlínské ligy poÏárního sportu.
Za krásného poãasí se k nám sjelo tradiãnû velké mnoÏství soutûÏních t˘mÛ.
V muÏské kategorii to bylo 29 muÏstev a 12 t˘mÛ nûÏného pohlaví. Diváci a fandové tohoto sportu také nezaháleli, se‰lo se jich neb˘valé mnoÏství. Zahájení soutûÏe se ujal místostarosta Radomír Dupal.
Ihned po zahájení se soutûÏ dostala do obrátek. DruÏstva se stﬁídala v rytmu
podle pravidel tohoto sportu. Od úvodu soutûÏe byly vidûní kvalitní v˘kony s dobr˘mi ãasy. Zhruba v polovinû soutûÏe nastaly technické problémy s ãasomírou. Pro
poﬁadatele i zbylé soutûÏící nastala dlouhá hodina nervÛ a nejistoty. Nakonec se dalo v‰echno do poﬁádku a soutûÏ byla zdárnû dokonãena. V opaãném pﬁípadû by se

Za t˘m poﬁadatelÛ Muschers‘ club
Pohoda ﬁeditel závodu Bronislav RÛãka.

SoutûÏící druÏstva Hosti‰ové
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soutûÏ musela anulovat pro neregulérnost. Zbylé t˘my by totiÏ byly mûﬁeny
pouze stopkami. Tímto se je‰tû jednou
omlouváme v‰em za nezavinûné zdrÏení.
Vítûzství a putovní pohár v hlavní kategorii muÏÛ si odvezli kluci z Babic
z okresu Vsetín. Je to jejich druhé vítûzství v historii fry‰táck˘ch pohárovek.
To první se datuje do roku 2003, kdy
zvítûzili dosud v rekordním ãase 17.13
s. Jejich leto‰ní ãas byl jen o 0.03 s
hor‰í rekordního. V kategorii Ïen hlavní
trofej putovala taky na Vsetínsko.
Radovala se dûvãata z Kunovic (A) pﬁed

První místo Ïeny - Kunovice A

Druhé místo Ïeny- druÏstvo Kunovic B
sv˘m mlad‰ím (B) t˘mem. Dal‰í pﬁíãky v obou kategoriích pak
obsadila druÏstva zlínského okresu. V‰echny t˘my patﬁí ke
‰piãce poÏárního sportu nejen na Zlínsku.
Konec soutûÏe sledoval uÏ i starosta mûsta Fry‰táku Mgr.
DoleÏel, kter˘ taky pﬁedal vítûzÛm poháry a finanãní odmûny.
Fry‰táãtí hasiãi (poﬁadatelé) dûkují TJ Fry‰ták za pÛjãení
sportovního areálu, p. ÎÛrkovi za kvalitní pﬁípravu trávy a mûstu Fry‰ták za krásné poháry vûnované do soutûÏe.
Zvlá‰tní podûkování patﬁí na‰emu partnerovi Zdravotní poji‰Èovnû ministerstva vnitra âR a firmám Solar Technik

Vítûzové (zprava) 1. Babice, 2. DrÏková a 3. Vrbûtice
Fry‰ták, Hanák náﬁadí, Mava lisovna, Simcar v.o.s., Elso
systém a Okenní systémy Zlín za sponzorské pﬁíspûvky. Je‰tû
jednou v‰em jmenovan˘m moc dûkujeme a tû‰íme se na podporu pﬁi poﬁádání dal‰ího roãníku této jiÏ populární soutûÏe ve
Fry‰táku.
LR

O putovní pohár starosty města Fryšták
SoutûÏící druÏstvo z Lukoveãka

Pro zájemce o podrobnûj‰í zpravodajství z hasiãského sportu
na www.firesport.cz nebo www.oshzlin.cz
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F R Y Š T Á K

V srpnu slunce parné, ovoci a vínu zdárné
Poãínající prostuzené mlÏné opary a sálavé polední Ïáry. Pﬁedev‰ím ale neobvykle pﬁekotná pﬁestavba vzhledu krajiny. Pﬁed nûkolika dny je‰tû cele zalitá, do ‰íroka se rozlévajícími plav˘mi vlnami obilí, poté na mûnícím se pozadí Ïhavé symfonie
léta onûmûlá nepﬁedstavitelnû bizarní architekturou armád mandelÛ a pak jiÏ mlãky stojící v pohasínajících barvách ladního kvítí a strni‰Èat, s narÛstajícím podílem
hnûdi za pluhy, mûlce odlamujícími úrodná orniãní pláství…

án‰tí spolupracovníci, Îáci a Ïákynû
Dona Boska, Volontárie Dona Boska
aj.).
11.00 hod. m‰e svatá v kostele sv.
Mikulá‰e, hlavní celebrant P. Václav
Klement, SDB
14.00 hod. konference s P. V. Klementem (kostel)

• Pátek 28. záﬁí 2007
Oslava SDB (setkání salesiánÛ z celé
republiky)
10.30 hod. m‰e svatá v kostele sv.
Mikulá‰e – hlavní celebrant Msgr. Karel
Herbst, a za pﬁítomnosti P. Václava
Klementa (ãlena generální rady salesiánÛ), provinciála P. Franti‰ka Blahy a dal‰ích hostÛ.
11.45 hod. odhalení busty P. I. Stuchlého v parãíku vedle kostela, oznámení (starostou mûsta) o udûlení ãestného obãanství P. I. Stuchlému.
PrÛvod na hﬁbitov a náv‰tûva hrobu
sluÏebníka BoÏího P. I. Stuchlého.

• Nedûle 30. záﬁí
Oslava farnosti Fry‰ták
M‰e svaté v obv. poﬁádku v 8.00
a 10.00 hod. s pﬁipomínkou 80. v˘roãí
pﬁíchodu „staﬁíãka“ P. Ignáce Stuchlého a prvních salesiánÛ do Fry‰táku.
Obyvatelé Fry‰táku se mohou zúãastnit programu jak v pátek, tak i v sobotu. Na oslavy budou pﬁichystány v˘stavy
o P. I. Stuchlém, ·tûpánu kardinálovi
Trochtovi (v˘stava putovní) a o nejstar‰ím oratoriánovi na Moravû a v âechách panu Vojtûchu Zezulkovi. Vyjde
nová kniha o staﬁíãkovi ze vzpomínek
P. Jaroslava Kopeckého, kter˘ napsal
i novou novénu. Na trhu budou mnohé
upomínkové pﬁedmûty i speciální pivo,
které nám uvaﬁí v pivovaﬁe Kunc v Hodonínû.
VK

Co bylo
Prázdninov˘ provoz nijak neumen‰il
dûní na DISu. Duchovní cviãení, rodiny
s dûtmi, anglick˘ kemp, závody se psy,
opût rodiny s dûtmi pravidelnû ukrajují
na‰e pracovní dny. Mûsíc srpen vyuÏijeme na vût‰í úklid, kter˘ není moÏn˘ bûhem ‰kolního roku. Tmelení a lepení vyÏaduje ãas a kdyÏ uÏ vám na chodbû
stojí dal‰í tﬁída, tak se nemÛÏete do niãeho vût‰ího pustit.

Co bude
V záﬁí probûhnou dlouho oãekáváné
oslavy 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do
âeska. Obyvatelé Fry‰táku mají to privilegium, Ïe to bylo právû zde. S pﬁedstihem uvádíme cel˘ program:

Foto: archiv DISu

• Sobota 29. záﬁí 2007
Oslava „Salesiánské rodiny“
Do Fry‰táku pﬁijedou zástupci sloÏek
salesiánské rodiny (sestry FMA, salesi-

Dne‰ní dobové fotografie jsou velmi zajímavé. Na jedné stojí i mlad˘
Cyril Juro‰ka. Poznáte ho nûkdo?
Vidíme i mladé po‰Èáky s ãasopisem
Rozsévaã. Já sám jsem tento ãasopis
je‰tû nevidûl. Existuje vÛbec aspoÀ jeden exempláﬁ? Kdybychom si ho mohli pÛjãit, bylo by to pûkné oÏivení v˘stavy.
Jedna spoleãná fotografie je velmi
vzácná: staﬁíãek spolu se ·tûpánem Trochtou, kter˘ se ve Fry‰táku mnoho neohﬁál a s prvním ﬁeditelem Giuseppem Coggiolou z Itálie.

D Û m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z
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Výzva ke sbírce
VáÏení Fry‰táãané,
28. záﬁí uplyne 80 let ode dne, kdy pﬁi‰el salesián P.
Ignác Stuchl˘, pozdûji v‰emi lidmi naz˘van˘ „staﬁíãek“ do
Fry‰táku, aby zde zaãal budovat salesiánské dílo pro záchranu mládeÏe na Moravû a v âechách. Od ﬁeholních sester salesiáni koupili dÛm, kter˘ se stal místem zrodu mnoha povolání ke knûÏství, ale i k dobr˘m manÏelstvím.
P. Ignác Stuchl˘ byl du‰í celého domu, do kterého pﬁicházeli chlapci z celé Moravy i âech, aby zde vystudovali nebo se
vyuãili a pﬁipravili se na to, b˘t opravdu poctiv˘mi obãany a
dobr˘mi kﬁesÈany. Díky tomuto knûzi, narozeném v polské
Bole-slavi se dostalo i mûsteãku Fry‰táku celosvûtové pozornosti.
Radnice, starosta Mgr. Lubomír DoleÏel a v‰ichni zastupitelé proto leto‰ním oslavám vûnují mimoﬁádnou pozornost.
Jejich souãástí bude mimo jiné také úprava prostor parku na
jiÏní stranû fry‰táckého kostela sv. Mikulá‰e. Na místû b˘valého hﬁbitova tak vznikne dÛstojné pietní prostranství v jehoÏ
stﬁedu by mûl stát pomník – busta dona Ignáce Stuchlého.
Úpravy zaplatí radnice z rozpoãtu, ve kterém uÏ bylo na tuto
dÛleÏitou akci pamatováno. Ve Fry‰táku tak vznikne dal‰í dominanta, která zkulturní a zkrá‰lí stﬁed na‰eho mûsta.
Zástupci farnosti jednali s akademick˘m sochaﬁem Miroslavem Minksem z Velké nad Veliãkou, kter˘ památník Dona
Stuchlého vytvoﬁí. Tato záleÏitost ov‰em uÏ nebude hrazena
z prostﬁedkÛ mûsta a pan faráﬁ Miroslav Dibelka a ekonomická rada se proto rozhodli, Ïe vyhlásí veﬁejnou sbírku.

V první fázi uÏ obeslali na 300 salesiánsk˘ch spolupracovníkÛ a b˘val˘ch ÏákÛ (dne‰ního) DISu a poÏádali je o jak˘koliv finanãní pﬁíspûvek. ZároveÀ s tím mohou v‰ichni zájemci pﬁispût také na speciálnû zﬁízené bankovní konto nebo pﬁímo do pokladniãky ve fry‰táckém kostele.
Dosud se vybralo asi 60 tisíc korun a jedním z prvních,
kter˘ na úãet poslal namalou finanãní ãástku byl i b˘val˘ fry‰táck˘ faráﬁ a souãasn˘ praÏsk˘ biskup Mons. Karel Herbst.
Je ale nutné pﬁipomenout, Ïe tato dÛleÏitá akce není jen
záleÏitostí zdej‰ího DISu a farnosti, ale v‰ech obãanÛ na‰eho mûsta. Budeme proto rádi, pokud i Vy projevíte dobrou vÛli a ukáÏete své ‰iroce otevﬁené ‰tûdré srdce. Novû opravené prostranství pod na‰ím kostelem a busta Ignáce
Stuchlého totiÏ vût‰inu z nás urãitû pﬁeÏijí a budou tak i pro
dal‰í pokolení dÛkazem, Ïe ve Fry‰táku byli vÏdy lidé vzdûlaní a kulturní, kteﬁí si váÏili odkazu sv˘ch pﬁedkÛ.
Vá‰ pﬁíspûvek mÛÏete zaslat na bankovní úãet:
000019–1407461399/0800
âeská spoﬁitelna, nám. Míru 383, 763 16 Fry‰ták
Dal‰í moÏností je pﬁedat dar pﬁímo otci Dibelkovi na zdej‰í faﬁe ( ten vám jistû vystaví i pﬁípadné potvrzení ..) a nebo
pokud chcete pﬁispût anonymnû – pak je k tomuto úãelu vyãlenûna pokladniãka v zadní ãásti na‰eho kostela.
Za va‰e dary vám pﬁedem dûkuje organizaãní v˘bor leto‰ních oslav 80. v˘roãí, zastupitelé mûsta a fry‰tácké farnosti.
Mgr. Pavel Ná‰el

Tomáš Dlabaja jede opět na MS v orientačním běhu!
Bratr ·tûpán: Ahoj brácho, na konci
ãervna jsi vyhrál ãeské nominaãní závody a byl jsi nominován na MS v orientaãním bûhu, které se letos koná
u Kyjeva na Ukrajinû. Byla pro tebe nominace pﬁekvapením?
Tomá‰: Nominace ne, ale vítûzství
mne velmi pﬁekvapilo. Neãekal jsem tak
dobrou formu. Od loÀského listopadu,
kdy jsem zaãal s pﬁípravovou, jsem si
‰el za sv˘m cílem a problémy se mi obloukem vyh˘baly. Ale letos na jaﬁe, kdyÏ
dva na‰i historicky nejlep‰í závodníci ohlásili, Ïe se pokusí o návrat do reprezentace, zaãalo to vypadat na solidní
pﬁetlak v reprezentaãním t˘mu, navíc
spousta mlad˘ch klukÛ se velmi zlep‰ila. A na MS bylo pro âeskou republiku
jen 5 míst...
·tûpán: ¤íká‰, Ïe pﬁíprava byla perfektní, letos pﬁes zimu jsi trénoval ve
·védsku, v ãem pak jsi se zlep‰il?
Tomá‰: Urãitû v samotné orientaci,
‰védsk˘ les není pro zaãáteãníky. Ale navíc jsem pﬁes zimu spolupracoval s olympijsk˘m medailistou v bûhu na 3000
metrÛ pﬁekáÏek a tak jsem dost zrychlil.
Pﬁes zimu jsem koneãnû zabûhl 5 km za
15 minut. A dobrou vytrvalost ukázalo
·védské mistrovství na ultra-dlouhé trati, kde jsem po 2,5 hodinách pﬁibûhl do
cíle na 7. místû, jen 10 vteﬁin za vítû-

zem. ·koda, Ïe mi tûsnû unikla medaile.
·tûpán: A jak se tû‰í‰ do Kyjeva?
Nemá‰ trochu strach z Ukrajiny?
Mûl jsem, to mi vûﬁ. Ale po její náv‰tûvû na konci kvûtna ve mnû pﬁevládá
spí‰ pozitivní nálada. Kyjev je pûkné
mûsto, politická situace se taky trochu
uti‰ila a úroveÀ orientaãního bûhu je
tam vysoká. Myslím, Ïe to nakonec mÛÏe b˘t pûknûj‰í záÏitek neÏ tﬁeba mé první MS v Japonsku, kde to poﬁadatelÛm
moc ne‰lo a to zkazilo i celkov˘ dojem.

·tûpán: Jaké jsou tvé cíle pro srpnové MS? Jestli si dobﬁe pamatuji, loni si
obsadil 18. místo a nebyl si pﬁíli‰ spokojen˘.
Tomá‰: Loni jsem mûl formu aspoÀ na
10. místo. Letos si vûﬁím více.
Teì bych se tû rád zeptal já, proã pak
ses ty nepokusil probojovat na MS?
KdyÏ jsem ze ·védska sledoval tvé jarní
v˘sledky, vypadalo to nadûjnû?
·tûpán: V dubnu pﬁi‰lo zranûní, kdyÏ
jsem se znovu dostal do vrcholné formy,
tak nás vykradli na soustﬁedûní ve
Vracovû, to mû psychicky nalomilo, potﬁeboval jsem ãas se znovu dostat do
pohody, která je potﬁeba pro kvalitní v˘kony. TakÏe jsem nominaãky vynechal.
Teì bude m˘m cílem podzimní Mistrovství republiky ve Vizovicích!
Tak hodnû ‰tûstí nám obûma!
·D
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ V ZÁVùRU PRACÍ NA AKCI

Rychlostní silnice R49, stavba 4902.1 Fryšták - Lípa,
1. ãást, dokumentace pro územní rozhodnutí, které se konalo 20. ãervna 2007 na Krajském úﬁade Zlínského kraje ve Zlínû
Jednání uvedla paní Purdjaková, zástupce investora RSD
CR, Závod Brno. Pojednala o souãasném stavu v˘stavby dálnic a rychlostních silnic na Morave a jejich dal‰ím v˘hledu.
Dokumentace vychází ze studie úãelnosti a proveditelnosti na silnici R49/R6 Hulín - Púchov, (Mott McDonald/Viapont,
2006). Rychlostní silnice R49 je trasována v souladu s územním plánem VÚC Zlínská aglomerace a územním plánem
mûsta Zlín.
Projektant seznámil pﬁítomné s ﬁe‰ením stavby 4902.1,
tak, jak bylo projednáno v prÛbûhu prací na samostatn˘ch jednáních. Stavba 4902.1 zahrnuje rychlostní silnici R 49 od
konce úseku 4901 km 17.300 v silniãní kategorii S25.5/120
aÏ do km 19.000, kde navazuje úsek 4902.2 Fry‰ták - Lípa,
2. ãást.
Se stavbou dále souvisí pﬁeloÏka silnice II/490 mezi
Fry‰tákem a kﬁiÏovatkou se silnicí III/4911 na Kostelec a ·típu v délce 3350 m jako ãást tzv. pﬁivadûãe Zlín, v ﬁe‰eném úseku v silniãní kategorii S24.5/80. V prÛbûhu prací byl upﬁesnûn a stabilizován prÛchod trasy pﬁeloÏené silnice II/490 kolem pﬁehradní nádrÏe Fry‰ták
Souãástí stavby je také Stﬁedisko správy a údrÏby rychlostní silnice Fry‰ták a pﬁeloÏka místní komunikace mezi
Mal˘m Kostelcem a Kostelcem. SSÚRS je situováno v prostoru vymezeném rychlostní silnicí R 49, pﬁeloÏkou II/490,
pÛvodní II/490 a kﬁiÏovatkovou vûtví Fry‰ták - Hulín. Pﬁístup
do SSÚRS je z pÛvodní silnice II/490 pﬁes nové napojení na
pﬁeloÏku II/490 u ãerpací stanice pohonn˘ch hmot na okraji
Fry‰táku.
Ve stavbû 4902.1 budou dvû mimoúrovÀové kﬁiÏovatky: na
rychlostní silnici R 49 bude v km 18.500 mimoúrovÀová kﬁiÏovatka Fry‰ták s pﬁeloÏkou II/490, na pﬁeloÏce II/490 vznikne v km 2.430 mimoúrovÀová kﬁiÏovatka Kostelec se silnicí
III/4911. MimoúrovÀová kﬁiÏovatka R49 a pﬁeloÏky II/490 je
v‰esmûrná, preferován je smûr Hulín - Zlín direktní rampou a
Zlín - Hulín semidirektní rampou. MimoúrovÀová kﬁiÏovatka na
pﬁeloÏce II/490 se silnicí III/4911 je rovnûÏ v‰esmûrná, její
tvar je dán konfigurací terénu. V tomto tvaru je obsaÏena a
schválena v územním plánu Zlína.
PÛvodní silnice II/490 bude tam, kde se jí nedotkne pﬁeloÏka, ponechána jako místní komunikace, dále v soubûhu s
Fry‰táck˘m potokem bude ponechána jako cyklistická stezka
a polní cesta v kategorii P5 s v˘hybnami, která v prostoru kﬁiÏovatky Kostelec pﬁejde na lev˘ bﬁeh Fry‰táckého potoka a napojí se na silnici III/4911 naproti vjezdu do lázní. Druhá ãást

cyklistické stezky pak pokraãuje po levém bﬁehu ·típského potoka zpût do prostoru kﬁiÏovatky Kostelec, kde se napojí na
existující cyklistickou stezku do Zlína.
Na stavbû bude vybudováno 14 mostních objektu, z toho
5 na rychlostní silnici R 49.
Zmen‰ení záboru je dosaÏeno na pﬁeloÏce silnice II/490
pomocí zárubních zdí v záﬁezu mezi Kostelcem a Mal˘m
Kostelcem vlevo i vpravo, a dále vpravo na konci úseku pﬁeloÏky silnice II/490. Opûrné zdi jsou navrÏeny jednak na soubûhu pﬁeloÏky II/490 s polní cestou podél Fry‰táckého potoka k vyrovnání v˘‰kového rozdílu mezi niveletami, jednak na
konci úseku, kde je tím eliminováno roz‰íﬁení silnice do
Fry‰táckého potoka.
Otáãení údrÏby rychlostní silnice v kﬁiÏovatce Fry‰ták bude
umoÏnûno obsluÏnou komunikací, která se odpojuje 17.870
ve smûru Fry‰ták - Hulín, prochází pod mostním objektem v
km 17.700 a pﬁipojuje se zpût ve smûru Hulín - Fry‰ták v km
17.485. Dal‰í místo pro otáãení údrÏby rychlostní silnice v kﬁiÏovatce Fry‰ták je navrÏeno na pﬁeloÏce II/490 v km 1.735,
kde bude umoÏnûn v˘jezd po pojíÏdûném chodníku k autobusov˘m zastávkám v záﬁezu s vyuÏitím mostu na místní komunikaci. Jak na úãelové komunikaci, tak na chodníkov˘ch rampách, budou osazeny závory, zabraÀující pﬁístupu jin˘ch vozidel.
V rámci stavby 4902.1 bude pﬁeloÏena polní cesta, která
vede od propustku na silnici II/491 k pﬁehradní nádrÏi a kterou kﬁíÏí hlavní trasa v km 18.930. Zaãátek úseku polní cesty
bude pﬁeloÏen tak, aby cesta R49 nekﬁíÏila. Pﬁetrasovaná polní cesta v terénní úÏlabinû sv˘m tûlesem vytvoﬁí hráz retenãní
nádrÏe, do níÏ bude svádûna ve‰kerá voda z nezpevnûn˘ch
ploch kﬁiÏovatky Fry‰ták a voda z vozovky po projití odluãovaãi ropn˘ch látek.
Ve‰kerá voda ze zpevnûn˘ch ploch vzhledem k ochrannému pásmu vodní nádrÏe Fry‰ták bude odvádûna vodotûsnou
kanalizací pﬁes odluãovaãe ropn˘ch látek.
Trasa R 49 i pﬁeloÏka II/490 se dot˘ká pozemku, na kter˘ch jsou provedeny meliorace. Dotãené meliorace budou pﬁi
stavbû podchyceny.
ZpÛsob kﬁíÏení s dotãen˘mi inÏen˘rsk˘mi sítûmi je projednáván s jednotliv˘mi pﬁíslu‰n˘mi správci.
Podrobná akustická studie pro stavbu 4902.1 je objednána u zpracovatele Ekola Praha.
Mûﬁení hluku pro zpracování hlukové studie nyní probíhá.
Souãástí DÚR bude také hodnocení zdravotních rizik.

Rekonstrukce školy pokračuje...
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Zprávy z oddílu kopané Tj Fryšták
Vyhodnocení sezóny 2006/2007 muÏstev TJ Fry‰ták – oddílu kopané
A muÏstvo
I. B. tﬁída, sk. B, 4. místo
MuÏstvo splnilo cíl, kter˘ byl stanoven pﬁed zahájením soutûÏe. Do sezóny
vstupovalo bez posil s cílem zapracovávat mladé hráãe. Vstup do podzimní
ãásti byl hor‰í, ale dal‰í v˘sledky muÏstvo vynesly aÏ na 3. místo. Stﬁelecky
se daﬁilo Josefu Kﬁenkovi, kter˘ dal na
podzim 8 branek. Po dlouhé zimní pﬁestávce se ani jarní vstup do soutûÏe pﬁíli‰ nevydaﬁil. Dlouhá série neuspokojiv˘ch v˘sledkÛ skonãila zmûnou na trenérském postu. Pﬁi‰lo oÏivení a naopak
velká série vítûzn˘ch utkání, která znamenala koneãné ãtvrté místo v soutûÏi.
MuÏstvo nastupovalo v sestavû:
Sebera, Mikel – Kopl, Uhlíﬁ, Rudolf,
Hubáãek, Zelík, Flasar, Rozum,
Bednaﬁík, Noha, Slamûna, Kﬁenek T.,
Kﬁenek. P., Kﬁenek J., Velikovsk˘,
Su‰ila, Petrá‰, Málek, ·evãík, JuráÀ,
·vajda, Chud˘ T., Adamík, DoleÏel.
Trenéﬁi: Záhora Milan, Kadlãák
Antonín, Pagáã Petr
Vedoucí muÏstva: ·obáÀ Miroslav
B muÏstvo
III. tﬁída, sk. A, 7. místo
MuÏstvo neodehrálo ‰patnou sezónu. Koneãné umístûní je v˘sledkem
hor‰ích v˘sledkÛ na hﬁi‰tích soupeﬁÛ.
Tabulka soutûÏe se vzhledem k vyrovnanosti muÏstev mûnila kaÏd˘m odehran˘m kolem. Stejnû nakonec bylo ke
krasnému umístûní na ãele, ale taky na
místa na konci tabulky.

Dorost
okresní pﬁebor, 9. místo
Chlapci reorganizací soutûÏí postoupili do okr. pﬁeboru. Vstup do této vy‰‰í kategorie vy‰el v˘bornû. Podzimní v˘sledky, hra i umístûní naznaãovaly ‰ance poprat se o postup je‰tû do vy‰‰í
soutûÏe. Po zimní pﬁestávce pﬁi‰lo
ov‰em rychlé vystﬁízlivûní. Série velmi
‰patn˘ch v˘sledkÛ zastavila muÏstvo aÏ
na koneãném 9. místû tabulky.
Îáci
okresní pﬁebor, 8. místo
Chlapci odehráli sezónu dvou rozdíln˘ch poloãasÛ. Po podzimním to nevypadalo pﬁíli‰ dobﬁe a bylo jasné, Ïe
muÏstvo ãeká tuh˘ boj o záchranu. Po
této ãásti soutûÏe se s muÏstvem rozlouãil trenér p. Krajãa Pavel, kter˘ muÏstvo vedl 5 let a vzhledem ke svému
pracovnímu vytíÏení jiÏ nemohl chlapce
vést. Dlouhé hledání nového trenéra
skonãilo ‰tastnû. MuÏstvo si vzali do
parády je‰tû aktivní hráãi Jirka Málek a
StaÀa Mikulík. Dlouhá a nároãná pﬁíprava chlapcÛm prospûla. Jarní poloãas soutûÏe a dobré v˘sledky zaruãily
klidnou záchranu.
Pﬁípravka
okresní pﬁebor, sk. A, 3. místo
Na‰i nejmen‰í hráãi oddílu odehráli
v˘bornou sezónu. AÏ do posledního kola bojovali o prvenství. Koneãné tﬁetí
místo je v˘sledkem silného roãníku 96,
dobré party, tréninkové píle a chuti se
neustále zlep‰ovat.
JH

Fry‰tácká Skalka 2007
(3. – 4. 8. 2007)
Technická pﬁejímka vozidel, kontrola a znaãení mechanick˘ch ãástí:
Místo: budova ZDV Fry‰ták
Datum: 3. 8. 2007
âas: 15.00 hod - 17.00 hod
Rychlostní zkou‰ky:
Vítová 8,5 km,
KameÀák 6,3 km,
Májová 9,5 km
Celková délka RZ 81 km
Celková délka tratû 131,3 km
Poﬁadatel:
AMK Suzuki off road Zlín,
Fry‰ták, Hole‰ovská 380
fax: 577 911 784,
tel: 577 911 653,
mob: 602 732 362
e-mail: simcar@simcar.cz
Program soutûÏe, pﬁihlá‰ky, startovné, zvlá‰tní ustanovení, divácká
místa a v˘sledky najdete na webov˘ch stránkách poﬁadatele:

www.simcar.cz.

Turnaj přípravek
Velk˘ úspûch na‰ich chlapcÛ
V sobotu 23. 6. se uskuteãnil turnaj nejmen‰ích fotbalistÛ 8 regionálních muÏstev na hﬁi‰ti ve Fry‰táku. Na‰im
nejmen‰ím chlapcÛm Tj Fry‰ták se podaﬁilo získat stﬁíbrné medaile, coÏ je v silné konkurenci v˘born˘ v˘sledek.
Ocenûním je urãitû i pohár pro nejlep‰ího hráãe turnaje,
kter˘ získal Martin DoleÏel.
Toto umístûní je vyvrcholením v˘borné sezóny.
O medaile se zaslouÏili tito hráãi: Jasensk˘-BaãÛvka,
Mrázek J., Danûk R., Gálík, DoleÏel, Trojan, ·evãík, Nesrsta, Folk, Okonkwo, Hﬁebaãka, trenérem je p. Hrbáãek.
V˘sledky ve skupinû
Fry‰ták – Hole‰ov 2:3
Fry‰ták – Lukov 0:0
Fry‰ták – Mladcová 8:0
semifinále
Fry‰ták – Paseky 1:0
finále
Fry‰ták – Hole‰ov 1:2
Koneãné poﬁadí
1. SFK Hole‰ov, 2. TJ Fry‰ták, 3. Teãovice, 4. SK Paseky, 5. FK Lukov, 6. LuÏkovice, 7. Ho‰Èálková, 8. Mladcová.
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Malý svět 2007
Osm˘ roãník festivalu probûhne ve
Fry‰táku v prostoru dvorku âajovny Múzického klubu ve dnech 31. srpna
– 1. záﬁí.
Fry‰táck˘ Mal˘ svût je hudební pﬁehlídkou upﬁednostÀující úzké potÛãky
alternativních ÏánrÛ pﬁed ‰irok˘m veletokem mainstreamu. Men‰í rozsah
vdechuje festivalu milou, aÏ rodinnou
atmosféru, která je vedle v˘konÛ úãinkujících jedním z nejlep‰ích dÛvodÛ akci nav‰tívit. Leto‰ní roãník nabídne náv‰tûvníkÛm osvûÏující koktejl z plodÛ
moravské hudební zahrádky ozdoben˘
impor tovan˘m ovocem slovensk˘m
a polsk˘m, ‰lehaãkou navrch budou
chutné divadelní bonusy. K dobré tradici festivalu patﬁí i ‰irok˘ doprovodn˘
program: v˘stava fotografií, bazar, sekáã, malování na tûlo atd.
Pátek 31. 8.
MLADÉ PLÍCE jazz, rock (Zlín)
Kapela sloÏená z mlad˘ch, nadûjn˘ch
muzikantÛ.
BEATA BOCEK folk (RoÏnov p. R.)
Mladá ãesko-polská písniãkáﬁka s naprosto v˘jimeãn˘m hlasov˘m projevem
a polsk˘mi texty.
Pﬁíjemnou atmosféru koncertu dokreslí
housle a rytmicky upevní i odlehãí
exotické nástroje udu a djembe.
CAFÉ LA MA≈ANA pop, jazz
(Vala‰ské Meziﬁíãí)
Popová káva s jazzov˘m aroma a dívãími vokály.
T¤I TUNY alternativa (Fry‰ták)
Alternativní hardpop 80. let s lehk˘m
závanem nefal‰ovaného smradu.
VRBOVSKÉ VŸBY
stﬁedovûk˘ heavymetal
(Vrbové, Slovensko)
Osobitá folklórní hudba ze Slovenska.
Dudy, pí‰Èalky, buben, fujary, ozembouch, to v‰e okoﬁenûné netradiãními
lidov˘mi texty, humorem a tro‰kou mystifikátorství.
DIVADLO MEDOMET (Zlín-Brno-Zagreb)
s hrou Sjedeme se v Bruselu aneb
Europa eutanasis

Dětský den
na našem hřišti
V sobotu 9. 6. 2007 jsme uspoﬁádali pro fry‰tácké dûti soutûÏe a jiné
atrakce k jejich svátku.
Poﬁadatelé zaregistrovali do soutûÏí
pﬁes 100 dûtí, které soutûÏily o ceny
nebo jen tak pro radost. Mimo soutûÏe
bylo pro dûti pﬁipraveno nové hasiãské
vozidlo na‰ich fry‰táck˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ, jejich voda byla v krasném
poãasí pro mnohé dûti tou nejvût‰í zábavou, dále trampolína, motokáry, ãtyﬁkolky, kolo ‰tûstí aj.
Vyvrcholením celého dne bylo pﬁistání vrtulníku na hﬁi‰ti, kter˘ umoÏnil nejlep‰ím dûtem v soutûÏích nezapomenuteln˘ záÏitek - prohlídku na‰eho mûsta z ptaãí perspektivy.

Dûkujeme za dobrovolné vstupné
a v‰em organizátorÛm i dobrovoln˘m
hasiãÛm za pomoc pﬁi organizaci krasného dne pro na‰e dûti.
V‰e se vydaﬁilo a tak se tû‰íme zase
za rok.
TJ Fry‰ták

Sobota 1. 9.
SÍLA chanson (Brno)
·piãka brnûnské sklepní scény na rozhraní agropunku a turbofolku.
4. CENOVÁ (Kyjov)
Harmonika, baskytara, kytara a zpûv.
V písniãkáﬁském duchu uvolní i rozproudí sobotní odpoledne.
KRUT¯ OMYL UNPLUGGED
alternativa (Zlín)
·iroce Ïánrovû zamûﬁená kapela s dechovou sekcí. V jejích procítûn˘ch autor-

sk˘ch písních se oz˘vají reakce na písnû Michala Davida, stejnû jako ozvûny
koﬁenÛ ﬁízné moravské dechovky.
SENZACE P¤Í·TÍHO LÉTA reggae, ska
(Zlín) Skupina s v˘razn˘mi vlivy reggae,
ska, rocku, rapu a hip-hopu.
CABO WABO funky (Hranice na Moravû)
Kapela hrající funk, groove, latinu...
zkrátka a dobﬁe fussion.
DIVADLO HVIZD (Hole‰ov)
Pﬁed Va‰imi zraky oÏijí loutky a vtáhnou
Vás do svého malého svûta.

http://www.malysvet.zde.cz/
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VELKÉ KINO ZLÍN - SRPEN
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Zaãátky pﬁedstavení dennû v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

1. srpna v 17 a v 19,30 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
USA– 2007-85 minut-animovan˘-ãesk˘ dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Jeden z nejúspû‰nûj‰ích televizních seriálÛ se koneãnû doãkal prvního celoveãerního filmového zpracování. Populární rodinka
Simpsonov˘ch ze Springfieldu bude tentokrát ãelit globálním v˘zvám.

ReÏie: David Silverman

vstupné 80 Kã

2. – 5. srpna v 17 hodin
O·KLIVÉ KÁâÁTKO A JÁ
Dánsko/Francie/Nûmecko-2006-90 min.anim.-ã. dabing--prem.-HCE-(0)
Nová verze klasické pohádky Hanse Christiana Andersena
ReÏie: Michael Heger
vstupné 60 Kã
2. – 5. srpna v 19,30 hodin
ZODIAC
USA-2007-158 minut-titulky-WB-(12)
Je více zpÛsobÛ jak zemﬁít v rukou vraha...
Pﬁíbûh filmu vychází ze skuteãn˘ch událostí a vypráví o ﬁádûní ‰ílence, kter˘ nebyl nikdy dopaden a kter˘ drÏel cel˘ národ
v osidlech strachu...
ReÏie: David Fincher
vstupné 80 Kã
6. srpna v 10 hodin
FKS
KRÁLOVNA
Velká Británie/Francie/Itálie-2006-97 minut-titulky-SPI-(12)
Strhující a jedineãn˘ pohled za zavﬁené
dveﬁe královského paláce a do mysli a
srdce královny AlÏbûty II., tûsnû po tragické smrti princezny Diany
ReÏie: Stephen Frears
vstupné 25 Kã
6. – 8. srpna v 17 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI SVùTA
USA-2007-170 minut-titulky-Falcon-(0)
Tﬁetí pirátské dobrodruÏství s neodolateln˘m Johnnym Deppem - v dal‰ím pokraãování jejich dobrodruÏného pﬁíbûhu pﬁibudou i noví hrdinové a v‰echny je ãeká bitva v‰ech bitev, která rozhodne o osudu
jednotliv˘ch hrdinÛ…..
ReÏie: Gore Verbinski
vstupné 80 Kã
6. – 8. srpna ve 20 hodin
(a)
TAJNOSTI
âR-2007- 95 minut -Bontonfilm-(12)
Julie má v‰echno, ale pod tímto zdánlivû
spokojen˘m a klidn˘m povrchem se skr˘vá mnoho tajemství, která nebude moÏno
skr˘vat donekoneãna…
V hlavních rolích Iva Bittová, Karel Roden,
Martha Issová, Ivan Franûk
ReÏie: Alice Nellis
vstupné 80 Kã

9. – 15. srpna v 17 hodin
DIVOKÉ VLNY
USA-2007-88 minut-animovan˘-ãesk˘ dabing-premiéra-Falcon-(0)
Nauãte se surfovat s tuãÀáky...
ReÏie: Ash Brannon a Chris Buck
vstupné 75 Kã
9. – 12. srpna v 19,30 hodin
(a)
FAUNÒV LABYRINT
Mexiko/·panûlsko/USA-2006-112min.titulky-premiéra-Aerofilms-(15)
DrÏitel 3 OscarÛ za v˘pravu, kameru a
masky
ReÏie: Guillermo del Toro vstupné 70 Kã
13. – 15. srpna v 19,30 hodin
JEDNOTKA P¤ÍLI· RYCHLÉHO NASAZENÍ
Velká Británie-2007-121 minut-titulky- premiéra-Bontonfilm-(15)
Nicholas Angel (Simon Pegg) je nejlep‰í
serÏant, kter˘ kdy slouÏil v ﬁadách lond˘nské policie. Proto ho nadﬁízení pﬁevelí do
místa, kde sv˘m talentem nebude kolegy
ztrapÀovat...
ReÏie: Edward Wright
vstupné 80 Kã
16. – 22. srpna v 17 a v 19,45 hodin
TRANSFORMERS
USA-2007-144 minut- titulky-premiéraBontonfilm-(12)
Prakticky odnepamûti ve vesmíru kolem
nás zuﬁí válka dvou vyspûl˘ch mimozemsk˘ch civilizaci, „hodn˘ch“ Autobots a
„zl˘ch“ Decepticons…
ReÏie: Michael Bay
vstupné 80 Kã
22. srpna ve 14 hodin
FKS
ATENTÁT V AMBASSADORU
USA-2006-117 minut-titulky-BLUE SKY
FILM-(12)
Senátor Robert F. Kennedy pﬁijíÏdí do hotelu Ambasador v Los Angeles v rámci své
pﬁedvolební prezidentské kampanû. V následujících dvou dnech bude svût svûdkem událostí, která zmûní historii a Ïivoty
mnoha lidí…
ReÏie: Emilio Estevez
vstupné 25 Kã
23. srpna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK
USA-2007-114 minut-titulky-premiéraPalace Cinemas-(15)
Jungle Julia, nejlep‰í DJ ve mûstû, se
dnes chystá poﬁádnû to roztoãit se dvûma
kamarádkami. Zatímco se holky usazují v
baru, Mike Ïhaví svou zbraÀ - nadupané
kaskadérské auto – do Ïivotu nebezpeãn˘ch otáãek...
ReÏie: Quentin Tarantino vstupné 65 Kã

24. – 29. srpna v 17 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXÒV ¤ÁD
USA-2007-138 minut-ãesk˘ dabingWarnerBros-(0)
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého roãníku ‰koly ãar a kouzel...
ReÏie: David Yates
vstupné 80 Kã
24. – 29. srpna v 19,45 hodin
KLETBA ZLATÉHO KVùTU
Hong Kong/âína-2007-114 minut-titulkypremiéra-HCE-(12)
Velká ﬁí‰e na pokraji zkázy - Imperátor
Ping, hlava dynastie Tang, vládce âíny desátého století, spalován neskonalou láskou i nenávistí vÛãi své Ïenû Phoenix rozehrává tragédii, která zasáhne kaÏdého
ãlena královské rodiny.
ReÏie: Yimou Zhang
vstupné 80 Kã
30. srpna v 17 a v 19,30 hodin
(a)
ANGEL
V. Británie/Belgie/Francie-2007-119 minut-tit.-premiéra-ArtCam-(12)
Francois Ozon natoãil první anglicky mluven˘ film podle novely Elizabeth Taylor
z roku 1957. Odehrává se na pﬁelomu 19.
a 20. století a pojednává o nelehké, barevné, veselé, smutné cestû jedné Ïeny spisovatelky Ïensk˘ch románÛ.
vstupné 60 Kã
31. srpna – 5. záﬁí v 17 hodin
SHREK T¤ETÍ
USA-2007-93
minut-ãesk˘
dabingBontonfilm-(0)
JiÏ tﬁetí pokraãování úspû‰né animované
komedie, v niÏ se zelení manÏelé Shrekovi
vydávají vstﬁíc dal‰ím dobrodruÏstvím...
ReÏie: Chris Miller, Raman Hui
vstupné 80 Kã
31. srpna – 5. záﬁí v 19,30 hodin
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
USA-2007-titulky-prem.-Bontonfilm-(15)
Vrací se uÏ po tﬁetí a opût mu pÛjde o Ïivot. Tentokrát pÛjde b˘valému agentovi
CIA (Matt Damon) po krku nejen jeho dost
tajemná minulost, ale také nepﬁátel‰tí
agenti...
ReÏie: Paul Greengrass vstupné 80 Kã

P¤EDSTAVENÍ PRO DùTI
v sobotu v 15 hodin
SE V MùSÍCI SRPNU N E K O N A J Í

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA
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SRPEN 2007

JUBILANTI

Emilie Paráková
Eva Svaãinová
Blanka Kopﬁivová
Mgr. Julie BûhÛnková
Marie Zuzaníková
Marie Dohnalová
Stanislav Slováãek

65
75
70
65
65
70
65

let
let
let
let
let
let
let

NAROZENÍ
Daniel Kamenáﬁ
Daniel Sebastian Mi‰urec
Vendula Va‰ková

ÚMRTÍ
Josef Stanûk ve vûku 74 let

♥ZLATÉ

SVATBY

50 let od uzavﬁení manÏelství
oslavují manÏelé
Franti‰ek a Vûra JARO·OVI
z Fry‰táku a
Jan a Marie KO·A¤OVI z Horní Vsi.
Obûma manÏelsk˘m párÛm pﬁejeme
hodnû rodinné pohody, lásky, ‰tûstí
a zdraví do dal‰ích spoleãn˘ch let.

placená inzerce

Zdroje pitné vody a jejich ukazatele
Mûsto Fry‰ták je zásobováno pitnou vodou ze Skupinového vodovodu Zlín, jehoÏ
souãástí jsou dvû velké úpravny vody UV KleãÛvka a UV Tlumaãov. Úpravna vody
KleãÛvka je zdrojem pitné vody pro mûsto Fry‰ták. Úpravnu, ãerpací stanice i vodovod provozuje spoleãnost Zlínská vodárenská, a.s. – Vá‰ dodavatel vodárensk˘ch
sluÏeb.
Zdrojem surové vody pro UV KleãÛvka je pﬁehradní nádrÏ Slu‰ovice. Následující
tabulka zobrazuje prÛmûrné hodnoty ukazatelÛ stanoven˘ch na v˘stupu z úpravny
vody KleãÛvka bûhem první poloviny roku 2007:

Cviãení na Sokolovnû ve Fry‰táku

ukazatel

CVIâÍ SE CELÉ PRÁZDNINY

Vápník + hoﬁãík (tvrdost)

PO / aerobik od 20-21 hod.
ST / aerobik od 20-21 hod.

Od záﬁí 17. 9. 2007 se pﬁipravují
NOVÉ KURZY PILATES
PRO ZAâÁTEâNÍKY A POKROâILÉ.
•••
BliÏ‰í informace v dal‰ím ãísle FL
a na tel. 776 769 400.
Monika VáÀová, fitness instruktor

limit

UV KleãÛvka

mmol/l

2,0 - 3,5*

1,80

Îelezo

mg/l

0,2

<0,02

Dusiãnany

mg/l

50,0

6,40

Dusitany

mg/l

0,5

<0,005

CHSKMn - mnoÏství organick˘ch látek

mg/l

3,0

1,69

Pozn.: *Jedná se pouze o doporuãená hodnotu dle vyhlá‰ky ã. 252/2004 Sb.,
která ale není závazná. Tato vyhlá‰ka v platném znûní stanovuje hygienické poÏadavky, rozsah a ãetnost kontroly pitné vody.
Vybrané údaje o jakosti vody se aktualizují na www.zlv.cz a informace o kvalitû vody se dozvíte i na bezplatné lince 800 100 063.

KDO DARUJE

Soukromé kamenictví

Klubu maminek ve Fryštáku

TOMÁ· HAUER
Loukov 16, Bystﬁice p. Host˘nem

star‰í, zachovalou
sedaãku,
nejlépe rohovou, nižší,
tzv. na pohodu.

jednotka

PRODÁM
STAVEBNÍ POZEMEK
v centru Fryštáku.

***
Případné nabídky na tel:

nabízí
zhotovení, brou‰ení
a renovaci pomníkÛ,
sekání a zlacení písma.

IS na hranici pozemku,
oploceno,
vlastní studna,
470 m2.

577 912 488 nebo 737 040 427
Jana Jasenská, Osvobození 199.

Tel.: 606 134 129

Tel.: 603 297 811
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