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Víte, že ....

Máme nové přátele!
Více se dočtete na str. 5

1. červen - Mezinárodní den dětí, slaví se
od roku 1950
4. červen - Mezinárodní den boje proti násilí na dětech, slaví se od roku 1982
5. červen - Světový den životního prostředí, slaví se od roku 1973 z rozhodnutí
konference OSN o problémech životního
prostředí roku 1972
8. červen - Světový den oceánů, vyhlášen
na Konferenci o životním prostředí v Rio
de Janeiru v roce 1992
10. červen - Vyhlazení obce Lidice (významný den ČR)
14. červen - Světový den dárců krve, slaví
se od roku 2004
15. červen - Den otců (3. neděle v červnu)
17. červen - Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (od roku 1995)
20. červen - Světový den uprchlíků, slaví
se od roku 2000
21. červen - Svátek hudby, mezinárodně
se slaví z podnětu francouzského ministra
kultury a informací Jacka Langa od roku
1985, v České republice od r. 1990
23. červen - Den veřejné služby
26. červen - Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s
nimi, slaví se od roku 1988 z rozhodnutí
Valného shromáždění OSN
Mezinárodní den Spojených národů na
podporu obětí mučení (od roku 1997)
27. červen - Den památky obětí komunistického režimu, výročí popravy Milady Horákové v roce 1950 (významný den ČR)
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 09/2008/V ze dne 28. dubna 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti při
Radě města Fryštáku ve smyslu zápisů č. 1/2008 ze dne 31. 1. 2008 a č.
2/2008 ze dne 13. 3. 2008 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost společenství vlastníků bytů domu č. p. 266.
• RMF bere na vědomí žádost pana
Ol. Svačiny o opravu zděného oplocení
mezi domy č. p. 50 a č. p. 386, Fryšták,
a ukládá Ing. M. Kasalovi předložit návrh
(vč. cenových nabídek) realizace opatření vedoucích ke zjednání nápravy nevyhovujícího technického stavu oplocení
mezi nemovitostmi č. p. 50 a 386.
• RMF odkládá rozhodnutí ve věci pronájmu zemědělských pozemků pro ZDV
Fryšták do doby vyřešení případné směny městských pozemků za objekt č. p.
42 na náměstí Míru (objekt „pekárny“).
RMF v návaznosti na usnesení č. R
12/2008/V/11 ze dne 25. 7. 2007
schvaluje uzavření smlouvy na pořízení
Informačního výstražného a varovacího
systému města mezi městem Fryšták
a fou Satturn Holešov, spol. s r. o., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták a Klubem
Kultury Uherské Hradiště.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Diakonii Broumov na svoz
humanitárních sbírek z důvodu spoluúčasti na organizaci sbírky.
• RMF schvaluje výpůjčku Sportovního
areálu při ZŠF na den 12. 7. 2008 pro
konání turnaje v nohejbalu „IV. ročník
Nobec CUP – Fryšták 2008“, který organizačně zajišťují Bc. J. Adamík a P. Ševčík, a to s podmínkou podávání občerstvení ve vymezeném prostoru na travnaté
ploše za objektem správce sportoviště
a s podmínkou dohledu pořadatelské
služby včetně vyvěšení vlajky města
Fryštáku.
• RMF ukládá starostovi provést místní
šetření ve věci nabídky zřízení zázemí
Klubu maminek Fryšták v nebytových
(nevyužívaných) prostorách objektu Valašského dřevoprůmyslu.
• RMF ukládá projednat nabídku o. p. s.
Domovem české hudby ve věci konání
koncertu při příležitosti padesátého výročí úmrtí Bř. Bakaly v Kulturní komisi
při Radě města Fryštáku za spolupráce
s kronikářem města PhDr. Č. Zapletalem (návrh programu).
• RMF souhlasí se záměrem přípravy
dalšího vzdělávání zaměstnanců města
v oblasti jazykové a počítačové gramot-
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nosti s tím, že další vzdělávání bude realizováno jen na základě zpracovaného
projektu za účelem zajištění ﬁnancování
cizími zdroji a za těchto předpokládaných
podmínek: ﬁnanční spoluúčast zaměstnance ve výši maximálně 50 procent
z celkových nákladů na vzdělávání, organizace výuky mimo fond pracovní doby,
místo školení dle místa výkonu práce a
jen pro zájemce.
• RMF bere na vědomí nabíku společnosti ELTODO ve věci parkovacích automatů.
• RMF bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Olomouc
(čj. 570/395/08-Šs ze dne 8. 2. 2008)
ve věci souhlasu s převodem průzkumného území Vizovické vrchy I pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených
nerostů ropy a zemního plynu z organizace Moravské naftové doly, a. s.,
IČ26288583, na organizaci MND, a. s.,
Úprkova 807/6, Hodonín, IČ27732932,
a to z důvodu převzetí původní společnosti novou na základě nepeněžitého
vkladu podniku, čímž nebude dotčena
schopnost organizace dostát přebíraným závazkům a povinnostem vzniklých
v důsledku převodu průzkumného území
(technická a ﬁnanční způsobilost).
• RMF bere na vědomí žádost vedoucího OD Zlín, ČSAD Vsetín, a. s., ve věci
zajištění bezpečného průjezdu vozidel
dopravní obslužnosti a schvaluje realizaci navržených opatření – vodorovná
dopravní značení v prostorách náměstí
Míru.
• RMF odkládá rozhodnutí ve věci žádosti p. L. Pospíšila o pronájem pozemků určených k zemědělské činnosti do
doby vyřešení případné směny části
městských pozemků za nabízený objekt
„pekárny“ (č. p. 42 na náměstí Míru).
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
U R 08/2008/V/16 ze dne 7. 4. 2008
schvaluje umístění reklamního zařízení
na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce ul. Osvobození a ul. Ke Skalce
žadateli fě AFB stavitelství, s. r. o., se
sídlem Ke Skalce 106, 763 16 Fryšták,
IČO 25570251, zast. Ing. Ludkěm Rafajem, jednatelem společnosti, schvaluje
uzavření smlouvy od 15. 05. 2008 na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
U R 08/2008/V/20 ze dne 7. 4. 2008
schvaluje výpůjčku části měst. pozemku
p. č. 64 o výměře 10,5 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadateli p. M. Bartí-

kovi, a pí J. Pastyříkové, za účelem vybudování sjezdu z pozemku p. č. 978,
k.ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu
neurčitou, schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení
č. U R 08/2008/V/22 ze dne 7. 4.
2008 schvaluje výpůjčku pozemku p. č.
813/2 o vým. 434 m², ostatní plocha
– ostatní komunikace, k. ú. Lukoveček,
obec Lukoveček, zapsaný na LV č. 1, žadateli obci Lukoveček, za účelem provedení opravy povrchu místní komunikace,
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Městem Fryšták a obcí Lukoveček,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 29. 4. 2008 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. poz. p. č. 101 o vým.
11 m², ost. plocha – ost. komunikace,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli Ing. J. Spourovi, za účelem
zpevnění stávajícího sjezdu z pozemku
p. č. 99/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, uzavření příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
03/08 za zpracování studie projektové
dokumentace „Rekonstrukce silnice
II/490 – Průtah Fryštákem“.
• RMF bere na vědomí předložené
nabídky na geodetické zaměření pro
DSP IA Kanalizace Vítová dle IS Města
Fryštáku č. 4/2004 – bod č. 2, schvaluje objednávku geodetického zaměření
pro DSP IA Kanalizace a vodovod Vítová
u společnosti IGH-geodetická kancelář
Miroslav Hrbáč, Vsetínská 476, 757 01
Valašské Meziříčí.
• RMF bere na vědomí předložené nabídky na dodavatele projektové dokumentace k územnímu řízení pro IA Vodovod
Vítová dle bodu č. 2 IS Města Fryštáku
č. 4/2004, schvaluje uzavření smlouvy
č. 153/08 mezi Městem Fryšták a VHK
Zlín za účelem zpracování PDUR „Vodovod Vítová“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ustanovení Komise pro
otevírání obálek pro IA Polyfunkční dům
s hasičskou zbrojnicí ve složení: předseda: Mgr. Lubomír Doležel (náhradník
R. Dupal); člen: Ing. Miloslav Kasala
(náhradník Ing. V. Doleželová); Ing. Miroslava Špačková (náhradník pí G. Najmanová).
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• RMF schvaluje ustanovení Komise pro
hodnocení nabídek na IA Polyfunkční
dům s hasičskou zbrojnicí ve složení:
předseda: Mgr. Marta Černá, MCI SERVIS, s. r. o., Zlín (náhradník p. Ivan Černý); člen: Ing. Miloslav Kasala (náhrad-

ník pí G. Najmanová); Ing. Jan Košák
(náhradník Ing. E. Baďura,); p. Radomír
Dupal (náhradník Ing. S. Velikovský,
CSc.); Ing. arch. Jan Kudělka (náhradník
Ing. M. Špačková).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo

č. 0508 mezi městem Fryšták a Ing.
arch. Jiřím Ludíkem, Fryšták, za účelem
pořízení Změny č. 13 ÚPN SÚ Fryšták
(změna funkčního využití území v lokalitě z 13 Horní Ves – Pod Přehradou) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 5/2008/V ze dne 30. dubna 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryšták k 29. 4. 2008 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
MF k 29. 4. 2008 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na své usnesení
č. Z 3/2008/V/3c) ze dne 19. března
2008 ve smyslu ustanovení § 43 a ust.
§ 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ust. § 17 odst. 1 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění, schvaluje
Závěrečný účet města Fryštáku za r.
2007 s výhradou včetně přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledu přezkoumání
hospodaření města s tím, že nevyžaduje
po odpovědných úřednících úhradu škody, neboť nedošlo k žádné újmě města.
Současně ukládá Ing. M. Jaškovi dle §
13 odst. 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, v
platném znění, podat do 30. 05. 2008
Krajskému úřadu ZK písemnou zprávu o
plnění přijatých opatření - viz příloha č. 1
tohoto zápisu.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. a) z. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje dokument „Strategický rozvojový
plán Města Fryštáku na období 2008 –
2013.
• ZMF s odkazem na cenu stanovenou
znaleckým posudkem u měst. pozemků
p. č. 721/2, 873/2, oba k. ú Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a p. č. 113/9
k. ú. Vítová, obec Fryšták, neschvaluje
zveřejnění záměru jejich prodeje, a to
z důvodu, že nabízená cena ze strany
ŘSZK není stanovena v souladu s platnou legislativou týkající se hospodaření
ÚSC.
• ZMF v návaznosti na usn. RMF č. R
9/2008/V/27 ze dne 28. 4. 2008
schvaluje bezúplatný převod nově oddělených pozemků (dílů) p. č. 409/1 díl
„i“ o výměře 95 m² a díl „j“ o výměře 5
m² a z parc. č. 410/1 díl „d“ o výměře
177 m², vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a staveb zpevněných ploch vybudovaných na měst. pozemcích p. č. 408/9
díl „a“ o výměře 37 m², 408/5 díl „c“
+ „m“ o výměře 20 m², p. č. 408/6 díl

„f“ o výměře 81 m², p. č. 408/7 díl „g“
o výměře 20 m² od fy MSI Zlín, s. r. o.
• ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi Městem Fryšták, a fou
MSI Zlín, s. r. o., za účelem bezúplatného převodu nově oddělených pozemků a
staveb (dílů) viz výše a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části měst. pozemku p. č.
356/1 o výměře do 10 m², ost. plocha
– ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli p. Z. Škývarovi, za účelem rozšíření pozemku před bytovou
jednotkou v nově vybudovaném bytovém
domě č. p. 427.
• ZMF pověřuje starostu jednat s majiteli pozemků p. č. 149 o výměře 994 m²
a p. č. 438/19 o výměře 132 m², oba
k. ú. Vítová, obec Fryšták, na nichž se
nachází místní komunikace (od „Skalky“
do MČ Vítová), o jejich výkupu, a to pouze za cenu znaleckého posudku.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 47
odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. zadání změny č. 12 ÚPN SÚ Fryšták,
souhlasí v souladu s ust. § 47 odst. 5
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s
postupem při pořizování na zpracování
návrhu zadání a ukládá určenému zastupiteli p. R. Dupalovi a pořizovateli
Ing. arch. J. Kudělkovi zajistit projednání návrhu změny č. 12 ÚPN SÚ Fryšták.
Náklady na dokumentaci návrhu změny
č. 12 hradí žadatel, pro jejíž výhradní potřebu se výše uvedená změna pořizuje.
• ZMF bere na vědomí vyhlášení VŘ na
komplexního dodavatele decentrálního
čištění odpadních vod té části místní
části Vítová (domácností), kde nelze využít kanalizace gravitační, bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí jednání starosty
ve věci dotačního řízení o poskytnutí dotace na investiční akci kanalizace Vítová
(gravitační kanalizace) bez připomínek.
• ZMF schvaluje zřízení Komise pro výběr a zpracování návrhů na obnovu památek Městské památkové zóny Města
Fryšták v návaznosti na schválený Plán
regenerace MPZ MF a schvaluje členy
Komise pro výběr a zpracování návrhů
na obnovu památek MPZ MF ve slože-

ní: předseda p. Libor MIKL, radní Města
Fryštáku a předseda Kulturní komise při
RMF; místopředsedkyně pí Hana SLUŠTÍKOVÁ, referentka Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje; člen Ing. Miroslava ŠPAČKOVÁ,
referentka Stavebního úřadu MěÚF; člen
pí Marie BERANOVÁ, referentka Odboru
kultury Magistrátu města Zlína; člen pí
Gabriela NAJMANOVÁ, referentka Odboru správy majetku MěÚ Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták a Maticí
svatohostýnskou, za účelem zřízení – vybudování jednoho zastavení poutní stezky Velehrad – Svatý Hostýn a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO č. 1/2008 ve výši
30.000,- Kč..
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o převodu licencí programového vybavení Radnice VERA č. SWR/08/174
včetně prvotního školení mezi městem
Fryšták a společností VERA, spol. s. r.
o., Praha, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o podpoře provozu a užití IS Radnice
VERA mezi městem Fryšták a společností VERA, spol. s. r. o., Praha, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO č. 2/2008 ve výši
269.800,- Kč.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru převodu (směny) části městských pozemků
za objekt na náměstí Míru Fryšták, č.p.
42 (pekárna ZDV), a ukládá Ing. Janu
Košákovi projednat návrh ve Stavební
komisi při RMF včetně místního šetření
na místě samém.
• ZMF bere na vědomí informaci
k plánovaným investičním akcím města
Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF o přípravě návrhu OZV MF –
stanovení výše daně z nemovitostí.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF.
• ZMF bere na vědomí zápis OV Vítová a
ukládá Ing. M. Kasalovi projednat s OV
návrh případného umístění retardérů.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
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ní zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 2. 5. 2008 zveřejnění záměru uzavřít
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
k části měst. pozemků p. č. 423 a 424,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsané na LV č. 10001 pro obec Fryšták, a
to pro fu E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, uzavření příslušné smlouvy
v ceně ne nižší než jeden tisíc Kč.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 668 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 916 m²,
v k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve smyslu

S E ZN A M Z K RATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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MěÚF
MK
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. 125,- Kč
. . 60,- Kč

Výzva
Vážení občané, v souvislosti s přípravou vydání speciálního Fryštáckého kalendáře v roce 2009 vyzýváme občany,
aby poskytli pro tyto účely rodinné či
generacemi předávané kuchařské recepty - speciality z Fryštácka.
Pokrmy dle receptur budou vyrobeny
a nafoceny pro zmíněný kalendář ve
spolupráci se školní jídelnou. Své recepty můžete předat pí M. Rakové ve
fryštácké školní jídelně nebo pí Plškové
na MěÚ do 30. června 2008.
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ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to od České republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a podání příslušné žádosti
na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Zlín ( z důvodu možnosti opravy MK
– žádost p. F. Koutného).
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, deleguje na jednání Valné hromady společnosti VaK Zlín, a. s., tř. Tomáše Bati 383,

760 49 Zlín, IČ 49454561, která se
bude konat v sídle společnosti v pondělí
dne 2. června 2008, místostarostu p.
Radomíra Dupala.
• ZMF schvaluje realizaci výběrového řízení na investiční akci Polyfunkční dům
s hasičskou zbrojnicí Fryšták formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle
ustanovení § 38 zákona o veřejných zakázkách, zajištěného ﬁrmou MCI SERVIS
s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín, a schvaluje oslovení ﬁrem - viz příloha č. 2 tohoto
zápisu.

Změny ve výdeji pasů
Požádat o pas s biometrickými prvky, o "blesk" pas nebo si dítě nechat zapsat
do svého pasu - to jsou tři možnosti, z nichž si rodiče mohou nově vybrat. Od 25.
dubna vydává Magistrát města Zlína pasy s biometrickými prvky i pro děti mladší
pěti let. Rodiče nemusí při podání žádosti předkládat fotograﬁi dítěte. Musí se však
dostavit i s dítětem na pracoviště magistrátu, kde fotograﬁi pořídí přímo při zpracovávání žádosti o pas. Postup při žádosti o pas s biometrickými prvky, o tzv. e-pas, je
nyní prakticky stejný pro všechny žadatele, bez ohledu na jejich věk. S žadateli do
18 let musí samozřejmě přijít i jeden z rodičů.
K pořízení elektronické fotograﬁe pro biometrické zpracování u malých dětí používají úředníci oddělení cestovních dokladů některé další pomůcky jako např. stupínek, dětskou sedačku či speciální osušky pro vytvoření správného pozadí.
Za vydání e-pasu pro děti mladší 15 let rodič zaplatí správní poplatek ve výši
100 Kč, pas má platnost 5 let. Lhůta pro vydání tohoto typu dokladu, který vyhotovuje Státní tiskárna cenin, je 30 dnů.
Pokud chce rodič pro dítě vyřídit pas v kratším termínu, může požádat o vydání
pasu bez strojově čitelných údajů, tzv. "blesk" pasu. Tento typ pasu se vyhotovuje
přímo oddělení cestovních dokladů. Platnost dokladu je v tomto případě pouze půl
roku. Správní poplatek činí 1 000 Kč. V tomto případě jsou také nutné 2 fotograﬁe
dítěte.
Děti mladší deseti let si mohou rodiče nechat zapsat do svého cestovního dokladu. Do pasů s biometrickými prvky se tak děje pomocí speciálního samolepícího
štítku s bezpečnostními prvky. Protože musí dojít k vytvrzení adhezní vrstvy, mohou
si rodiče pas vyzvednout nejdříve 24 hodin po nalepení štítku. Rodičům, kteří mají
platný pas bez biometrických prvků, tzv. "blesk pas" nebo si o cestovní doklad
požádali před 1. září 2006, zapíšou úředníci oddělení cestovních dokladů dítě klasickým způsobem na počkání.
Správní poplatek za každý zápis dítěte do již vydaného cestovního dokladu rodiče je 50 korun. Rodič při požadovaném úkonu předkládá svůj platný pas a rodný
list dítěte.
Žádosti o pasy vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na zlínském
magistrátu, resp. v budově v Prštném, L. Váchy 602, tedy žádají o pas občané
s trvalým pobytem v obcích Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice,
Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata,
Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín.
Občané mohou využít možnost elektronicky se objednat v záležitosti vyřízení
cestovního dokladu prostřednictvím internetových stránek města (www.mestozlin.
cz), pomocí dalšího odkazu "Elektronické objednávky termínů - cestovní doklady".
Rovněž tak si mohou zjistit aktuální stav v obsazenosti jednotlivých přepážek cestovních dokladů a počet občanů ve frontě na obsloužení. Po podání žádosti o vydání
cestovního dokladu lze také prostřednictvím uvedeného odkazu zjistit, zda je již
nový cestovní doklad připraven k vyzvednutí.
Pramen: www.mestozlin.cz
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Máme nové přátele!
Podobně jako některé další české a slovenské obce uzavřely smlouvu o přeshraniční spolupráci město Fryšták a obec Kanianka v okrese
Prievidza v Trenčínském kraji. Spolupráce, která se bude odehrávat
především v oblastech kultury, sportu a cestovního ruchu, dává možnost čerpání dotací z fondů EU na ﬁnancování odbobně směrovaných
projektů realizovaných oběma partnery.
Z tohoto stručného úvodu by se mohlo zdát, že oﬁciální podpis
smlouvy, předem schválené zastupitelstvy obou obcí, byl především
nezbytným formálním a zcela rutinním úkonem a jeho účastníci jen
jakousi jeho povinnou kulisou.
Přiznám se, že ani tuto možnost jsem předem zcela nevylučoval,
když jsem spolu s naším panem starostou, kolegy zastupiteli, členy
souboru Fryštacká Javořina a několika dalšími občany Fryštáku v sobotu 17. května odjížděl autobusem do Brezové pod Bradlom, kde se
měl podpis smlouvy uskutečnit. Proto mě na místě příjemně překvapilo
setkání se starostou, zastupiteli i občany obce Kanianka, které bylo
již od začátku setkáním přátel, kteří se už přáteli stali nebo přátelství
právě uzavírají.
V tomto duchu zněly i společné tóny obou dechových orchestrů –
naší Fryštacké Javořiny a kanianské Maguranky při slavnostním shromáždění u památníku generála M. R. Štefánika. Také představení obou
obcí jejich starosty nebylo najednou už jen souhrnem běžných nezávazných informací, ale bližším seznámením s novými přáteli, místem,
kde žijí, jejich problémy i plány. A ani samotný akt podpisu smlouvy
nebyl pak již jen oním formálním úkonem, ale oboustranným stvrzením

upřímné snahy rozvíjet v budoucnu nejen požadovanou
spolupráci, ale i opravdové přátelské vztahy, vzájemně
se inspirovat a obohacovat.
Tuto přátelskou atmosféru pak potvrdilo a dokreslilo i neformální posezení u chaty pod památníkem, při
němž kromě obou dechovek zahrál a zazpíval i národopisný soubor Košovan z Kanianky.
Tak zase někdy na shledanou!
Ing. Jan Görig, člen ZMF
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Netýká se i Vás?

Město Fryšták
Pan Doležel – starosta obce
nám. Míru 43
763 16 Fryšták
2008-05-19

U P O Z O R N Ě N Í

Vážení,
dne 13. 5. 2008 Smlouvy o dílo č. 50/713/02/4O, kterou máte s naší společností uzavřenu, proběhl ve
Vaší obci sběr plastů. Tato dodávka ale v žádném případě obsahově nesplňovala podmínky smlouvy! Odpad byl
vysypán na třídící lince a obsahoval mimo původně sbíraného odpadu plastů další komodity jako je dřevo, polystyren, elektromateriál, biologický odpad z domácností, izolační materiál atd. Tuto dodávku museli naši pracovníci
patřičně vytřídit a jistě chápete, že se služba odvozu plastů prodražila o hodiny třídění, odstranění komunálního
odpadu a dopravní náklady.
Dodávka jednoznačně splňovala podmínky kategorie směsného komunálního až nebezpečného odpadu (viz
přiložená fotodokumentace)..
Řídíme se tedy smlouvou a žádáme Vás tímto o řádné plnění smluvních podmínek, kdy odpadem dle zaslaného harmonogramu bude pouze plast. Prosíme Vás o osvětu občanů ve Vaší obci ve věci co patří do odpadu
plastů!!!
V případě, že se tato skutečnost bude opět opakovat, budeme nuceni Vám odpad vyfakturovat jako směsný
komunální, nebezpečný odpad a to s veškerými náklady na jeho odstranění.
Děkujeme a přejeme hezký den

Jiří Vančura, vedoucí obchodního oddělení
Vyřizuje: Marie Blažková, Telefon: 577 111 413

Příloha: fotodokumentace
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placená inzerce

Setkání rodičů se starostou
Ve čtvrtek 15. května se ve Fryštáku poprvé uskutečnilo setkání rodičů se
starostou města Mgr. Lubomírem Doleželem, kterého se kromě něho zúčastnili také zástupci organizací zabývajících
se výchovou dětí a mládeže – MŠ, ZŠ,
ZUŠ a DIS i členové výboru ZMF pro rodinu. Cílem tohoto setkání, zapadajícího do rámce programu „Obec pozorná
k rodině“, bylo vytvořit prostor pro diskuzi k aktuálním otázkám života rodin
ve Fryštáku.
V úvodní informaci pan starosta shrnul konkrétní oblasti uskutečňovaných
aktivit i záměrů, směřujících k podpoře
rodiny ve městě. Pak následovala živá
diskuze, do níž se zapojila většina přítomných. Byly diskutovány např. otázky
odpovídajících prostor pro činnost klubu
maminek, možnosti budování dětských
hřišť v různých částech města, alterna-

Zveme občany
na

SETKÁNÍ
s poslankyní PS Parlamentu ČR

Ing. Michaelou Šojdrovou
(KDU-ČSL)
tivní péče o děti při prázdninovém uzavření MŠ, či bezpečnosti pohybu na komunikacích ve městě.
Byli bychom rádi, kdyby se setkání
rodičů se starostou pravidelně opakovalo alespoň 1x ročně – nejlépe v květnu,
v období blízkém svátku matek a Mezinárodnímu dni rodin (slaví se každoročně 15. května).
Ing. Jan Görig
předseda výboru ZMF pro rodinu

dne 9. 6. 2008 v 17.00 hodin
v sále DISu.
Budeme mít příležitost položit své
dotazy k aktuálním politickým tématům (školství, zdravotnictví, apod.)
významné zástupkyni našeho kraje
v Parlamentu ČR.
MO KDU-ČSL ve Fryštáku

Informace k problematice ochrany obyvatelstva
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Významná událost

Úvodem k našemu narozeninovému komponovanému pořadu s názvem Z téj
fryštacké strany, který se uskutečnil 5. dubna 2008 v kinosále, bych chtěl napsat
pár slov.
melodie ani slova. U nás by něco takovéMáme silný vztah k našim kořenům
ho nikdo ani nezpíval, ani neposlouchal.
a k Moravě, proto naše tvorba míří tímto
Pokud tak budou pokračovat, ztratí posměrem. Každá nová píseň má pěknou
sluchače. Proto se také snižují k tomu,
melodii, zajímavou myšlenku a dokonaže neustále krouží kolem nás a vyvíjejí
lé básnické zpracování. Našim cílem je
tlak na naše zpěváky a muzikanty, aby
povýšit každou píseň na malé umělechráli ve zlínských souborech. Každý si
ké dílko. Podle ohlasu odborníků a pojistě snadno přestaví, co stojí paní uč.
sluchačů na mezinárodních festivalech
Kunstovou práce, naučit někoho hrát
a zápisů do kroniky (Strážnice, Frenštát
a zpívat. Tito bezcharakterní ubožáci by
p. R., Liptál atd.) se nám to daří. Písně
chtěli bez práce zasednout k hostině.
mají všude proto takový ohlas, neboť
Patří je zahnat, neboť se snaží narušovyjadřují soudobé pocity a tím vlastně
vat fryštáckou kulturu. Pokud s tím neukazují nový směr v lidové kultuře.
přestanou, tento problém si vyřešíme,
Dechové soubory sice také hrají souneboť nám dochází trpělivost. Obrátíme
dobé skladby, ale texty jsou většinou
se na FoS ČR, jejichž jsme členy a pona jedno kopyto, samé potůček bublá,
moci významných osobností, kteří jsou
slavíček zpívá, frajárku bolí srdénko,
našimi přáteli si v této věci uděláme
šátečkem oči utírá, okénko zavírá atd.
pořádek, nikdo nemá právo rozbíjet náš
Odborník se musí s chutí zasmát a poúspěšný soubor.
zastavit nad tím, že existují lidé, kteří
takové texty píší.
A teď k našemu pořadu. Kinosál, kde
se konalo naše vystoupení praskal ve
Některé lidové písně stárnou, byly
švech, byl zaplněn do posledního místa,
vlastně zaznamenány asi před 120 lety.
obecenstvo nešetřilo potleskem. SólisNení se čemu divit. Nedávno jeden znáti zpěváci M. Matulová, K. Doleželová,
mý zlínský soubor vystoupil v televizi,
K. Bačůvková atd. velmi kvalitně zapůpředvedl písně nezajímavé, staré, žádná
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sobili. Cimbálová muzika s primáškou
paní V. Kunstovou odvedla skvělý výkon.
I nová hráčka na příčnou ﬂétnu konzervatoristka slečna A. Pitrová se mezi nás
úspěšně zařadila. Můj cimbál a kytara
rozhodně nezahálely, i mé veršované
zpracování zajímavých občanů a událostí je vlastně ojedinělé a průkopnické
v této oblasti. Velmi dobře je přednesl
PhDr. Česlav Zapletal a pohotově doplňoval výbornými postřehy celý program.
Většina básní, příběhů, písní zde měla
premiéru. Všechny soubory, CM Prameny s Praménkem, Prameny II i hostující
ﬂétnový soubor ZUŠ předvedli kvalitní výkon, také výstava výtvarných prací žáků
ZUŠ Morava zpestřila toto vystoupení.
Vystoupení těch nejmenších dětí bylo
velmi živelné, hravé, přirozené s velkou
snahou zazpívat, zatancovat co nejlépe. Našim cílem je i když jsme amatéři,
předvést profesionální výkon. Náš Zbojnický odzemek zazpívala K. Doleželová
velmi přesvědčivě. Tato píseň je vlastně
velká událost, neboť odzemek na Moravě i na Slovensku je pouze jeden. Ve
Fryštáku vznikl druhý. Je velmi obtížné
napsat tento tanec jinak a přitom aby
měl charakter odzemku. Podařilo se to.
Také velký dík paní uč. V. Kunstové, že
celý program tak dobře se všemi nacvičila, celá její dramaturgie a kvalitní hra
na housle a violu neměla chyby.
Nakonec i panu starostovi Mgr. L.
Doleželovi, místostarostovi p. R. Dupalovi a p. L. Miklovi velký dík za ocenění
a květiny. Po vystoupení nám hodně diváků projevilo uznání za pěkný umělecký
zážitek. Jedna posluchačka se s úsměvem vyjádřila, že během veršovaných
příběhů jí tekly slzy od smíchu. Podpora fryštácké veřejnosti nás těší a dává
nám energii do další práce.
Ještě jednou dík všem, kteří účinkovali a zajímavě tak s námi oslavili naše
narozeniny.
Richard Hovadík
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ

„O pohár osvobození města Fryštáku“

V sobotu 10. 5. 2008 se konal v městském sportovním areálu u sokolovny ve
Fryštáku 3. ročník volejbalového turnaje
„O pohár osvobození města Fryštáku“.
Tato velká sportovní akce se konala
za ﬁnanční a hmotné podpory sponzorů: Město Fryšták /darovalo 3 poháry
a hodnotné dary účastníkům turnaje/,
dále ﬁrmy – SEFO Plus s.r.o., Uzenářství – p. Ševčík, LASK Bojkovice, PROFIDACH s.r.o. a Ing. Jiří Dofek. Touto
cestou jim TJ Fryšták, oddíl volejbalu
srdečně děkuje.
A nyní již k samotné akci. Do Fryštáku
se dostavilo 9 smíšených volejbalových

ﬁnále hráli Skřivánci – TJ Fryšták 0:2
/13:25, 16:25/.
Za bouřlivé atmosféry se uskutečnilo
ﬁnále TJ Fryšták – Zasjaksi Hošťálková.
Domácí družstvo nezopakovalo skvělý výkon ze základní skupiny, kdy Hošťálkovou
porazilo. Hráči Zasjaksi se vyhecovali
a vyhráli v dramatickém boji až v tie-breiku 2:1 /12:25, 25:23, 15:7/.
Na vynikajícím druhém místě tedy
skončil tým TJ Fryšták ve složení – Tomáš
Prusenovský, Pavel Hrabík, Jiří Rafaja, Jiří
Poledňák, Lubomír Ševela, Bronislav Konečný, D. Sklenaříková, Hana Chlupová
a Dana Konečná.
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Krásné třetí místo vybojovalo druhé
fryštácké družstvo Fryštáček, za který
hráli – G. Dudáková, H. Fryšová, Z. Bačůvková, Vl. Doležal, P. Bačůvka, P. Rektořík a J. Hudeček.
Nejlepším hráčem turnaje byl pořadateli zvolen domácí Jiří Poledňák, nejlepší
hráčkou – Iva Palacká z Hošťálkové a nejobětavější hráčkou Božena Matuštíková
z Kroměříže.
Ceny a diplomy všem týmům a třem
nejlepším i poháry předal „ředitel“ turnaje Bohumír Urbánek se zástupcem
starosty města Fryštáku Radomírem Dupalem.
Mimořádnou pochvalu zaslouží volejbalisté TJ Fryšták. Organizačně i společensky velmi vydařenou akci zvládli na
jedničku. Bezchybně celý turnaj organizoval Bohumír Urbánek, krásné diplomy
připravila Gabriela Dudáková, v bufetu se
musel hodně otáčet Lubomír Ševela, ale
asi nejobětavějším a nejvytíženějším byl
Zdeněk Poledňák – zařídil občerstvení
(tyčinky, čepované pivo, limo, vynikající
kabanos z udírny) a ještě stihl vypomoci
přátelům z Kroměříže, kterým chyběl jeden hráč. Všechna čest!
Krásný slunečný sobotní den zakončili
volejbalisté přátelským posezením s konzumací cen v podobě naturálií.
Nádherný fryštácký sportovní areál zažil svátek odbíjené, sportu a přátelství.
Dana Konečná

družstev – na kurtě při zápase mohou být
nejvíce 4 muži a 2 ženy. Hrálo se ve dvou
skupinách systémem každý s každým na
2 sety do 25 bodů. Naše město zastupovaly 2 týmy – TJ Fryšták a Fryštáček. Ve
skupině „A“ vyhrál Fryštáček a společně
se druhým družstvem Skřivánci /získali
každý 5 bodů/ postoupili do ﬁn. skupiny.
Ve skupině „B“ zvítězila TJ Fryšták
s maximálním počtem 8 bodů za 4 vítězství. Druzí skončili „ZASJAKSI“ z Hošťálkové se 6 body.
V semiﬁnále se utkaly týmy – Fryštáček – Zasjaksi s výsledkem 0:2 /16:25,
15:25/ pro Zasjaksi. Ve druhém semi-
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Řadu let se v prostorách myslivecké
střelnice konaly střelecké závody, tentokrát je vystřídal „Žebříčkový závod
Zlínské oblasti v orientačním běhu“,
který pořádal TJ Sokol Holešov.
Závodu se účastnilo na 225 běžců od
nejmladší věkové kategorie do 10 let po
nejstarší kategorii přes 70 let. Jednotlivé tratě byly rozděleny podle žen, mužů
a „příchozí“, které byly dále rozděleny
podle věku od 2 km až do 8,5 km.
O celé zázemí v podobě občerstvení
se skvěle postarali dobrovolníci z řad
obce a složek ČČK a SDH. Věříme, že
nádherné prostředí a slunečné počasí
poskytlo všem účastníkům skvělý pocit
ze sportovního dne.
S.V.

Téměř po osmi letech se do Lukovečka vrátil sportovní duch

Létalo se na košťatech!
Letos v pořadí již třetí ročník se v naší
vísce sletěly čarodějnice. Bylo se na
co dívat. Čaramůry v různých podobách
a různého stáří, od těch nejmladších až
po pěkně staré ježibaby.
Slet byl v 15 hodin u hospůdky „U
JEDOVATÉHO HŘIBA“. Odtud se vydal
průvod směrem k „Dračímu vrchu“. I čarodějnické dopravní předpisy musely být
dodrženy. Mohlo se na létat maximálně
10 kočičích ocasů vysoko. Jinak by hrozila srážka například s tryskáčem. S potěšením musím konstatovat, že na Dračí
vrch jsme doletěly v pořádku, žádný střet
s boingem, ani vrtulníkem nenastal. Taky
je fakt, že některá projíždějící auta s pasažery na nás mohli oči nechat.
A nastal pořádný čarodějnický rej. Košťata létala, ježibaby tancovaly a křepčily.
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XV. celonárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně
V sobotu 3. května přijelo na nejznámější moravské poutní místo, tak jak už
každoročně, mnoho dobrovolných hasičů ze všech koutů Moravy, ze Slovenska a
dokonce i z Chorvatska.

Také u nás v Lukovečku se našlo
pár ochotných členů SDH, kteří vyrazili
z domu již v brzkých ranních hodinách,
aby na této pouti pomohli zajistit pořadatelskou službu. Pro všechny ostatní
zájemce, kteří se chtěli na Hostýn také
podívat, přijel autobus, který byl nakonec slušně zaplněn, bohužel ne těmi,
pro které byla pouť především určena.
Ale popravdě řečeno, jet mohl každý a je
jenom dobře, že řada lidí tuto možnost
využila.
Pokaždé je možno potkat tady na
kopci nad Bystřicí, prakticky kousek od
domova řadu významných osobností
z politické a kulturní sféry našeho života. Takže už skoro nikoho nepřekvapil
třeba ministr vnitra pan Langer, který se
s úsměvem od ucha k uchu nechal fotografovat klidně i se štamprlí slivovice
v ruce. Ještě bych z hostů vzpomenul

pana Čunka - místopředsedu vlády, pana
Vlčka - předsedu poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a pana Libora Lukášehejtmana Zlínského kraje. Nepřehlédnutelný jak svojí výškou, tak svojí osobnos-

tí byl znovu arcibiskup Graubner, který
po několika úvodních proslovech hostů
poděkoval hasičům za službu bližnímu
i Bohu. Ocenil také tu skutečnost, že
první sbor byl založen již před 144 lety.
Poté se několik stovek slavnostně
oblečených mužů a žen nesoucích nádherné prapory a hlásících se k odkazu
Svatého Floriána odebralo do kostela
Nanebevzetí Panny Marie ke slavnostní
mši. Protože počasí bylo ještě ten den
nestálé a autobus, který nás pouze přivezl, odjel, vyrazili jsme zpět domů po
svých. Před odchodem mnozí z nás ještě koupili pár drobností z pouti pro své
blízké, vyzkoušeli třeba teplou medovinu
a perník z některého ze stánků, které se
tu od dob našeho dětství vůbec nezměnily. Na zpáteční cestě rusavskými kotáry bylo veselo. Při každé zastávce nabídl
každý tu „ svoji “(ne ženu samozřejmě).

Po klasicky dobrém obědě na Grůni,
U Kůlu, či na Ráztoce skončila naše hostýnská cesta, chvílemi i mezi kapkami
deště, až pozdě odpoledne.
Petr Kojecký

K zakousnutí i k zapití bylo co nabídnout. Jako např. ocásek v batohu (párek v rohlíku),
mravenci v kredenci (trubičky sypané čokoládovou rýží), rezavá voda (pivo), hadí ocásky
(želé)….. to je jen slabý výčet toho, na čem jsme si mohli pochutnat.
Akce dopadla velmi zdařile a s potěšením musím konstatovat, že letos přiletěly i čarodějnice přespolní. Takže příští rok ježibaby nasletěnou!
Popelářová H.
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něžného pohlaví z Lukovečka, které přijaly nabídku vyzkoušet si profesi
modelky. Z plně zaměstnaných žen se rázem staly elegantní dámy.
Překvapením slavnostního odpoledne byla přehlídka svatebních šatů
a oblečení pro družičky a mládence ze svatebního salonu NIKA Slušovice, paní Jarmily Fišerové.
Protože bylo celé odpoledne věnováno maminkám a babičkám, každé z nich předaly děti dárek v podobě kytičky a perníkového srdíčka,
který byl věnován obecním úřadem Lukoveček. Nelze opomenout sladké pohoštění, které napekly členky ČČK a doprovázející hudbu v režii
pana Petra Kojeckého, za což všem patří velké poděkování.
Celá oslava Dne matek se setkala s velkým ohlasem, zvláště vystoupení našich modelek bylo provedeno téměř na profesionální úrovni.
H.P., S.V.

V sobotu 10. května jsme společně oslavili Den
matek zajímavou, pro obec novou kulturní akcí, která
se konala v prostorách hřiště. Hned od počátku nás
těšilo nejen krásné počasí, ale i velký zájem maminek,
babiček a ostatních občanů.
Děti z Lukovečka si připravily pásmo krátkých pohádek, obohacené básničkami a písničkami, pod vedením
paní Lýdie Jurčíkové.
Hlavním programem byla přehlídka elegantní módy
všech věkových kategorií a velikostí z prodejny GEM ve
Fryštáku pod vedením majitelky paní Marcely Štěpánkové. Jednotlivé kolekce modelů předvedly zástupkyně
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Den Země 2008
Tento den se slaví 22. 4. 2008.
A proč se vlastně slaví den Země? Je
to den věnovaný Zemi. Tento svátek je
ovlivněn původními dny Země, které se
konaly při oslavách jarní rovnodennosti, tedy 21.března, a vítaly příchod jara.
Proto se každoročně ve školách konají
ekologické vycházky. Děti s učiteli „na
počest“ tohoto dne sbírají odpadky po
celém okolí. A tak to bylo i u nás. Ve
středu, 23. 4. 2008, každá třída šla
sbírat odpadky, které byste objevili na
území našeho města.. A že toho bylo!
My, 6.B, jsme se domluvili s paní učitelkou Miluškou Šafářovou, že půjdeme
k chatkám na Elišce, přes Vítovou až na
Skalku a zpět do školy. Nejdříve jsme
putovali Horní Vsí na Žabu. Poté jsme
přímo pádili na Elišku, kde jsme si dali
malou přestávku na napití a na svačinu.
Tam jsme se i vyfotili. Mne tedy osobně překvapilo, že Lukáš Kolář našel
kartáč… To jsme se celá třída nasmáli.
A nebo Pavel Richter našel starou roztrhlou botu. Na Vítové jsme se zastavili
u studánky Vitovjanky, kde se někteří
moji spolužáci napili. Zapomněla jsem
vám říci, že tato voda pryštící ze studánky je pitná. Paní učitelka nám říkala, že
když někdo má malé miminko, tak si
pro tuto vodu zajede, protože malé dítě
potřebuje co nejčistší vodu. Na Skalce
jsme se zastavili na hřišti, kde si kluci
zahráli fotbal a holky dělaly kotrmelce
nebo se houpaly na houpačce. V 11.30
hod jsme se vrátili do školy a šli jsme
na oběd. Tato vycházka se mi moc líbila.
A nejpilnějším sběračem odpadků z naší
třídy byl Daniel Petřík.
Kristýna Doleželová

Ze
Ze starého
starého nové
nové
Ekologická výchova a ochrana přírody je součástí vzdělávacího oboru RVP Člověk
a jeho svět.
O tom, že ekologická výchova může být součástí výtvarné výchovy, se přesvědčili
žáci 4. B. Slečna Hana Hvozdenská si pro tuto třídu v rámci své pedagogické praxe
připravila třítýdenní šestihodinový tématický blok s názvem „Využití nepotřebných
materiálů v hodinách výtvarné výchovy“.
První dvě hodiny byly věnovány tvorbě stromů z nepotřebných starých výkresů
nebo pracovních listů. Další týden děti tvořily živé bytosti ze staré obuvi a na závěr
to byla zvířata z pet-láhví.
Součástí výuky byla vždy diskuse o využitých materiálech. Žáci se zamýšleli nad
tím, kolik papírů spotřebujeme za jeden den, kde všude nás papír obklopuje. Zda by
se boty, které máme dnes na nohou, v přírodě rozložily stejně hladce jako v dávných
dobách boty kožené a jestli by problémy s tříděním odpadů vyřešily např. vratné
plastikové lahve.
Práce všech dětí byly velmi vydařené! Doufejme také, že se během realizace bloku podařilo přínosným způsobem utvářet hodnoty a postoje týkající se ekologie.
H. Uhříková

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ZA SPONZORSKÉ DARY
Ředitelství ZŠ Fryšták, všichni žáci a učitelé velmi děkují všem rodičům, kteří
v letošním školním roce věnovali naší škole sponzorské dary, ať ve formě ﬁnanční
nebo věcné.
Mgr. L. Sovadina
placená inzerce

Zhubněte zdravě,
bez diet a navždy!
PORADENSTVÍ
ZDARMA
www.hubni.eu
tel: 776 085 308
Představitelé města kladou věnce
při příležitosti 63. výročí osvobození
města a vlasti.
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Měsíc červen voní deštěm

Foto DIS

Co bylo
Slíbili jsme něco málo z brigády Starých pák. Sešlo se nás tu sobotu na 52.
Tolik bylo vydaných sobotních obědů.
Jak Mons. Karel řekl při kázání: je nás
přes čtyřicet a práce je pro padesát lidí,
ještě netušil, že jeho slova jsou prorocká, protože zbytek brigádníků dorazil po
mši svaté. Byli zde zedníci, instalatéři,
řezníci, mechanici, svářeči, nákupčí,
inženýři i doktoři. Každý si vybral post,
který mu vyhovoval. Moc lehké práce nebylo. Především se kopalo a přesouvaly
kubíky zeminy pro nové chodníky kolem
hřiště, upravovaly se vjezdy, vykopal se
obrovský pařez, zbourala se část zdi a
pak se stavěla o kus dál, začali jsme
s úpravou sklepa. Bylo vidět, že Staré
páky umí vzít za krompáč i lopatu.
V květnu jsme přivítali potomky brigádníků a měli jsme dva víkendy Střap-

ců. Hlásí se nám pořád víc a více dětí.
Letos jich přijelo 60 a to jsme všechny
neuspokojili. Abychom mohli v budoucnu zvládnout větší počet střapčáků,
máme letos rozjezdový Adrenalín. Je to
5 denní akce pro ty, kteří s námi budou
chtít pokračovat. Chceme je zachutit
něčím výjimečným a hlavně netradičně
adrenalínovým.

Co bude
29. června oslaví otec Cyril Juroška
své 87 narozeniny. Po přestálém zápalu plic už byl dvakrát v nemocnici, ale
vždycky se vrátil obnoven a osvěžen.
Víte, že si stěžuje na své oči. Pokud vše
dobře dopadne, měl by být na narozeniny ﬁt po operaci šedého zákalu.
7. června
DISFEST 5
Aneb plaveme proti střednímu proudu.
5. ročník hudebního MINI FESTIVALu
ve Fryštáku.
K tanci a poslechu rock, bigbít, folklór, alternativa...
Festivalové hvězdy: 3 tuny, Mirečkovi
sekeráše, Apoache, aj.
Překvapení:
možná přijede i… TRABAND

12. - 15. června
Soča a Koritnica
Soča (WW II-IV) patří k nejkrásnějším
řekám Slovinska – hluboká údolí a soutěsky, velké balvany a vysoké stupně.
Je proslulá svojí modrozelenou barvou,
která kontrastuje s bílými vápencovými
skalami.
Koritnica pramení pod Mangrtem
(2678m – možnost výstupu) a nabízí
plavbu na rychlé vodě úzkou soutěskou
až na soutok Soči. Odvážlivci můžou
zkusit i canyoning.
Vede: Pavel Kosmák
Min. věk: 18 let
13. – 15. června
Paragliding
Start z horských hřebenů i každého
malého kopečku, kroužení s dravými
ptáky a přelety úchvatných horských
masívů. Krásné scenérie, volnost letu
nad nekonečnou krajinou, vysoko nad
vším a všemi starostmi, využívání přírodních jevů a pravidel k úžasným zážitkům
z letu.
Paragliding je fascinující sport a vy
máte šanci učinit první krůčky.
Vede: Ludvík Čuba a instruktoři paraglidingu
Min. věk: 18 let
20. – 22. června
Salza
Nejoblíbenější rakouská řeka, romantické vápencové kaňony, průzračná
voda, řečiště plné balvanů, peřeje a peřeje, prostě nádhera.
Vede: Pavel Kosmák
Min. věk: 18 let
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SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Letní dovolené klepou na dveře
Sezóna dovolených začíná a SOS již
eviduje první dotazy a stížnosti na CK.
Opět se ukazuje, že spotřebitelé by
měli být obezřetnější při výběru zájezdu (zejména u výše inzerovaných cen)
a při uzavírání smlouvy (všechny své
požadavky by si měli nechat zanést do
smlouvy).
SOS nejčastěji eviduje stížnosti na
kvalitu poskytovaných služeb – zejména
na kvalitu ubytování (místo čtyřhvězdičkového hotelu je spotřebitel ubytován
v hotelu nižší třídy, místo slibovaného
balkónu s výhledem na moře je ubytován v přízemí s výhledem na popelnice
atd.) a stravování. „Kvalita ubytování,
dopravy, ale i dalších služeb musí odpovídat smlouvě, kterou spotřebitel
uzavřel s cestovní kanceláří. Precizní
cestovní smlouvou lze předejít případným pozdějším sporům. Spotřebitel by
si měl všechny své požadavky nechat
zanést do písemné cestovní smlouvy,
např. popis kategorie, polohy, stupně
vybavenosti ubytování, způsob a rozsah
stravování, druh a kategorie dopravy,
výši odstupného atd. Pokud poté spotřebitel není s kvalitou poskytovaných
služeb spokojen, měl by se obrátit na

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

delegáta, se kterým sepíše reklamační
protokol. Spotřebitelům také doporučujeme, aby si situaci zdokumentovali, vyfotili nebo nahráli. Reklamaci je pak třeba u CK uplatnit nejpozději do 3 měsíců
od ukončení zájezdu,“ říká Jana Teplá,
právnička SOS. Pokud si spotřebitel objednal zájezd u cestovní agentury, může
reklamaci zájezdu uplatnit jak u cestovní agentury, tak u cestovní kanceláře.
CK mnohdy odmítají odpovědnost za
poskytnuté služby s odůvodněním, že
některé služby v rámci zájezdu pro ni zajišťují jiní dodavatelé (například letecká
společnost, provozovatel hotelu atd.),
na které pak spotřebitele s reklamacemi zároveň odkazují. CK se však této
odpovědnosti zříci nemůže, neboť dle
zákona odpovídá i za své subdodavatele. Pokud se například ztratí či poškodí
zavazadlo při dopravě, je pro spotřebitele partnerem pro vyřizování stížnosti
CK.
Další spotřebitelé jsou nespokojeni
také s faktickým zkracováním zájezdů.
Když si zákazník objedná zájezd na 7
dní, odlet do destinace je naplánován
na 23.55 hod a návrat domů na 4 hod
ranní, tak se fakticky zájezd zkrátí o 2
dny. „Bohužel žádný zákon neupravuje
otázku počtu dní a nocí strávených na
zájezdu. Obecně platí zásada, že uby-

tování na noc se počítá od 14 hod do
12 hod následujícího dne. Nezbývá než
spotřebitelům doporučit, aby byli velmi
opatrní při výběru zájezdu,“ pokračuje
Jana Teplá.
V neposlední řadě si spotřebitelé stěžují na to, že při uzavírání smlouvy po
nich CK požaduje vyšší částku, než kterou inzerovala. Jedná se o problém, na
který SOS neustále upozorňuje. Některé CK kosmeticky upravují ceny tak, aby
vizuálně vypadaly co nejnižší a pro spotřebitele co nejatraktivnější. Ceny proto
inzerují neúplně – vyčleňují z nich povinné příplatky (např. palivový příplatek,
bezpečnostní příplatek, letištní taxy).
Cestovní kanceláře odůvodňují toto
vyčleňování příplatků výkyvy v cenách
ropy. „S tímto tvrzením nesouhlasíme.
Podnikatelé v jiných odvětvích, například autobusoví dopravci, musí rovněž
v dlouhém časovém předstihu kalkulovat své prodejní ceny a postupují přitom
stejné hospodářské riziko. Cestovní
kanceláře mají navíc proti nim ze zákona možnost reagovat na nárůst nákladů
spojených s dopravou jednostranným
navýšením ceny zájezdů pouze písemným oznámením zákazníkovi o zvýšení
ceny zájezdu do 20 dnů před zahájením
zájezdu,“ dodává Jana Teplá.

CH O R V A T S K O :
Cestování nezletilých občanů ČR bez zákonného zástupce
V návaznosti na zprávu ze dne 5. 5.
2008 ve věci cestování nezletilých občanů ČR bez zákonného zástupce do Chorvatska Ministerstvo zahraničních věcí ČR
informuje po projednání celé záležitosti
s příslušnými chorvatskými orgány o následujícím.
Pokud nezletilý občan ČR cestuje do
Chorvatska bez zákonného zástupce
s vlastním cestovním dokladem, je nutné,
aby měl sebou písemný souhlas zákonného zástupce dle níže uvedených podmínek.
Článkem 25 Směrnice o cestovních
dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím státním příslušníkům,
je předepsáno mít Souhlas zákonného
zástupce nezletilého cizince do 18 let.
Pro účel tohoto souhlasu lze použít připo-

jený dvojjazyčný formulář (.doc), který byl
schválen příslušnými chorvatskými úřady
(formulář.pdf).
Souhlas musí být opatřen ověřeným
podpisem (notářem nebo matrikou) zákonného zástupce. Formulář je po vyplnění veškerých potřebných údajů a ověření
podpisu zákonného zástupce platným dokumentem pro cestování nezletilých občanů ČR (s vlastním cestovním dokladem)
do Chorvatska. Výše uvedený souhlas
není zapotřebí, pokud nezletilý cizinec
cestuje letecky a byl mu vydán průvodní
list pro cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy.
Pokud jde o pobyty nezletilých občanů
ČR organizované cestovními kancelářemi, sportovní a kulturní akce, chorvatské
orgány sdělily, že tyto pobyty budou kla-

siﬁkovány stejným způsobem jako školní
výlety, tj. organizátor bude povinen na hranici předložit jmenný seznam účastníků.
Text jmenného seznamu je nutné přeložit
do angličtiny nebo chorvatštiny (nemusí
být ověřený překlad). Podpis organizátora
nemusí být ověřen, je však požadováno
razítko organizátora.
V případě cestování pěstounů s nezletilým dítětem, které jim bylo svěřeno do
pěstounské péče, postačí na hranici předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do
pěstounské péče, které není nutné překládat.
V případě, že matka má odlišné příjmení než její dítě, postačí při kontrole na hranici předložit oddací list matky a rodný list
dítěte, které není nutné překládat.
Pramen: www.mzv.cz
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POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE

sádrokartony, plovoucí podlahy vč. dodávky materiálu.

MONTÁŽE OKEN VELUX
Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135
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MÁTE
2 hodiny denně

ČAS?
Pracovní příležitost
na PC
www.pracezdomu.com
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Klub maminek
Program na červen 2008
Pravidelné úterky od 9 – 11 hodin
3. 6. - Přirozené a logické důsledky chování – pokrač. besedy se Šárkou
10. 6. - Pohybová a hudební činnost – říkanky, hry a písničky
17. 6. - Loutky z papírových sáčků – rozvíjení fantazie, tvořivosti, jemné motoriky
24. 6. - Vítání prázdnin – veselé putování
do cukrárny
Pravidelné čtvrtky od 16 – 18 hodin:
5. 6. - Kosmetická poradna s Míšou
12. 6. - Výroba ozdobných kolíčků – výtvarná činnost
19. 6. - Pohybová činnost – dle počasí hry
v přírodě
26. 6. - Říkanky, hry a písničky s dětmi –
dětské hudební nástroje

Den země a čištění potoka
V sobotu 26. dubna 2008 proběhlo u příležitosti Dne Země čištění potoka
v Dolní Vsi.
Zájemci byli z řad nadšených dětí. Ty předvedly i přes některá úskalí jako např.
prodírání se za odpadky vysokou trávou, kopřivami, brouzdání hlubokým bahnitým
nánosem, což mnohdy způsobilo vyzutí obuvi a bohužel i vlastní namočení atd., jak
dokážou vytrvat ve svém snažení a udělat něco jen pro dobro věci.
Tímto bych chtěla poděkovat všem dětem, jejím podporujícím maminkám i panu
Chudárkovi za půjčení vozíku a doufám, že tato akce byla a bude motivací pro nás
pro všechny lépe udržovat čisté životní prostředí.
Lenka Plšková
placená inzerce

1x za měsíc v pátek od 17 hodin
tvoření pro širokou veřejnost:
13. 6. - Výroba předmětů z překližky – pro
velký úspěch opět tvoření z překližky

Maminky, nebojte se prozatímních
malých prostor klubu na faře. Jste všechny srdečně zvány. Těšíme se na vás.

Kreativní podvečer
V pátek 25. 4 .2008 se v Klubu maminek uskutečnil kreativní podvečer – tvoření z překližky.
Pan Jasenský ochotně připravil několik motivů z tohoto materiálu, a tak bylo
z čeho vybírat. Největší zájem maminky
projevovaly o jmenovku na dveře a o ukazatele.
Po pečlivém malování akrylovými barvami a zvýraznění černým ﬁxem, následoval
konečný nátěr bezbarvým lakem. Pomocí
kompletovacího materiálu jako např. drátků, nití, lýka vznikl ﬁnální výrobek, ze kterého měly maminky velkou radost.
Pro velký úspěch bude tvoření z překližky v Klubu maminek 13. 6. 2008 zopakováno. Přijďte se inspirovat a vytvořit si
pro sebe či svoje blízké krásné předměty
nebo dárky. Jste srdečně zváni.
Za Klub maminek
Lenka Plšková

Tradiční tábor s Američany pro rodiče s dětmi
Již posedmé bude probíhat tábor s intenzivní výukou angličtiny nazvaný "Týden
s Američany pro rodiče s dětmi". Pořádá jej občanské sdružení Jaspis v termínu
13. - 20. 7. 2008 v DISu ve Fryštáku. Podstatou tábora je konverzace s rodilými
mluvčími pro děti i dospělé formou výuky v dopoledních hodinách (ve skupinách)
a při hrách a legráckách odpoledne a večer. Překlad i hlídání nejmenších dětí zajištěno. Cena pro dospělé vč. ubyt. a stravy 2550,- (děti a mládež sleva, ubytování
není podmínkou). Zájemci se mohou přihlásit do 30. 6. na tel. 736 459 831 nebo
pavel.mikusec@avonet.cz.
Bližší informace: www.englishcamp08.cz
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SOUSTŘEDĚNÍ NA BYSTŘIČCE
Ve dnech 30. 4. až 3. 5. se mohli
naši žáčci díky sponzorům a vedení oddílu zúčastnit tréninkového soustředění
v areálu Obzor na Bystřičce.
Ve středu ihned po školním vyučování, vyrazilo tedy 27 dětí společně s trenéry a doprovodem některých rodičů do
areálu poblíž přehrady Bystřička.
Po příjezdu se všichni ubytovali a seznámili s programem následujících dní.
Nachystali jsme dřevo na opékání
a vyrazili na prohlídku přehradní nádrže.
První den jsme zakončili společným posezením u táboráku.
Druhý den začal krátkým výběhem do
zdejších kopců i s rozcvičkou. O vydatnou
snídani se postaraly přítomné maminky.
Po snídani jsme odjeli k přátelskému
utkání do Valašské Bystřice. Zde na nás
čekal nádherný fotbalový areál, ale také
pěkná lekce pro naše chlapce. Výprask
10:1, to byla velká facka.
Po společném obědě proto následovala teoretická příprava, včetně menšího
rozboru prohraného utkání. Po kruté porážce byl ve společenské místnosti během výuky takový klid, že by bylo slyšet
spadnou špendlík na zem. Následovalo
video,jak vypadá trénink profesionální
mládeže.
Poté trenéři naplánovali tréninkovou
jednotku přímo u chatek v areálu, abychom děti rozveselili. Rodiče a trenéři
si zahráli volejbalové utkání. Ačkoli jsou
všichni amatéři, přesto měla hra vysokou
úroveň. Některé děti si zahrály vybíjenou
a jiné využily houpačky. Krásně strávené
odpoledne jsme zakončili postavením
máje u našeho tábořiště. Po večeři ná-

sledoval souboj dětí ve stolním tenise
a příjemné překvapení jednoho z rodičů.
Ten s sebou přivezl aparaturu na diskotéku s možností karaoke.
Další dvě hodiny tak Bystřička s úžasem zjistila, že nepřijel fotbalový oddíl,
ale mnoho pěveckých talentů. Zpívali úplně všichni, ten báječný večer se nedá ani
popsat. Domácí nám za odměnu na večerku dokonce připravili malý ohňostroj.
Další ráno začalo opět rozcvičkou. Po
snídani jsme vyrazili na tréninkové hřiště,
kde jsme se snažili teorii převést do praxe. Výsledek byl vidět po obědě, kdy jsme
sehráli druhé přípravné utkání ve Vidči.
To byl úplně jiný Fryšták! Tak se hraje,
tak se bojuje!
Za ten výkon si zasloužili chlapci pořádnou odměnu, kterou trenéři připravili
v jedné restauraci s bowlingovou dráhou
ve Valašském Meziříčí. Výborná večeře
a čas strávený při házení bowlingových
koulí byl pro mnohé úplně novým zážitkem.
Po příjezdu na chatky následovalo pro
velký úspěch opět karaoke. Děti měly takovou radost, že jsme museli posunout
i večerku.
Bohužel další ráno bylo poslední. Čekal nás úklid a příprava k odjezdu domů.
Všechno jsme tedy pobalili a vyrazili
k poslednímu společnému obědu už ve
Fryštáku. To byl konec pěkných společných chvil našeho soustředění.
Doufáme, že budeme mít možnost se
opět někdy společně pobavit a zdokonalovat ve fotbalovém umění. Vždyť mládež
je budoucnost fryštácké kopané.
Děkujeme.
Jaroslav Hrbáček

MC DONALD CUP 2008
Tento turnaj je soubojem škol celé
republiky v malé kopané, letos pod patronátem úspěšného prvoligového trenéra Vitězslava Lavičky.
Tak jako v minulých letech reprezentovalo naši základní školu a město
Fryšták ve dvou mládežnických kategoriích několik žáků.
V obou kategoriích se jednalo o reprezentaci velmi úspěšnou. Obě mužstva totiž s přehledem vyhrála okrskové
kolo konané u nás ve Fryštáku a postoupila do okresního kola. To se konalo
v Bylnici a také zde se nám dařilo.
V konkurenci daleko silnějších soupeřů sportovních škol či větších měst se
fryštačané rozhodně neztratili.
V kategorii mladších jsme obsadili
krásné třetí místo a v kategorii starších
čtvrté místo, kdy hoši porazili i sportovní
školu Tescomy a v turnaji pouze jednou
prohráli.
Protože se jedná většinou o děti našeho oddílu z řad přípravky a žáků je to
další úspěch těchto nejmladších členů
našeho oddílu.

ODDÍL ZÍSKAL
STÁTNÍ DOTACI

Přátelské utkání s hokejisty RI OKNA ZLÍN
Ve čtvrtek 15. 5. v rámci své suché přípravy na nadcházející novou extraligovou
sezónu zavítali na naše hřiště hokejisté RI Okna Zlín.
V přátelském utkání změřili síly s naším mužstvem Fryštáku a divákům ukázali
své umění také s fotbalovým míčem. Pod vedením trenéra Zdeňka Venery se tedy
tentokrát v nezvyklých rolích předvedli např. Jarda Balaštík, Míra Blaťák, Ivan Rachůnek, Igor Murín, Martin Záhorovský i další hokejisté extraligového týmu.
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Po tříletém snažení se podařilo vedení oddílu získat dotaci na vybudování
tenisových kurtů a plochy na skateboard v našem fotbalovém areálu. Široké
veřejnosti a zejména fryštáckým spoluobčanům, mládeži i sponzorům našeho
oddílu tak vznikne další sportoviště, kde
mohou rozvíjet svůj talent a trávit svůj
volný čas.
Na základě výběrového řízení, které
proběhlo v minulých týdnech rozhodlo
vedení oddílu o vybudování nového sportoviště v místech našeho areálu, kde
v minulosti stávalo dnes již nevyužívané
hokejbalové hřiště.
Věříme tedy, že nejpozději na podzim
tak budeme využívat toto nové sportoviště.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2008

K ULT UR N Í

AK C E

N A

Č ERVEN

2 0 0 8

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

Od 1. do 8. června províhá ve všech zlínských
kinech 48. mezinárodní festival ﬁlmů pro děti
a mládež – Zlín 2008
Pondělí 9. a středa 11. 6. v 17 a v 19,30 h
Čtvrtek 12. 6. jen v 17 hodin
U MĚ DOBRÝ
ČR-2008-102 minut-premiéra-Falcon-(12)
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha a scénáře Petra Jarchovského
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, L. Vlasáková, J.
Somr, M. Vladyka, V. Javorský,
Režie Jana Hřebejka.
vstupné 90 Kč
Pondělí 9. 6. v 10 hodin
FKS
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko-2007-92 minut-Falcon-(0)
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem,
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností…
V hlavních rolích Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová
Režie: Filip Renč
vstupné 30 Kč

letí a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých studentů pražské
FAMU.
Hrají: Nik Ahelilax, Anna Geislerová, Michele
Placido, Bára Štěpánová
Režie: Piro Milkani
vstupné 90 Kč
Neděle 15. – úterý 17. 6. v 17 hodin
U MĚ DOBRÝ
ČR-2008-102 minut-premiéra-Falcon-(12)
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha a scénáře Petra Jarchovského
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, L. Vlasáková, J.
Somr, M. Vladyka, V. Javorský,
Režie: Jan Hřebejk
vstupné 90 Kč
Středa 18. 6. ve 14 hodin
FKS
POKÁNÍ
V. Británie-2007-122 min.-tit.-Bontonﬁlm-(15)
V hlavních rolích romantického příběhu podle
předlohy Iana McEwana Keira Knightley a James McAvoy
Režie: Joe Wright
vstupné 30 Kč

Úterý 10. 6. K I N O N E H R A J E
Agentura Gong Olomouc pořádá
koncert VÁCLAVA NECKÁŘE
začátek v 19 hodin

Středa 18. 6. K I N O N E H R A J E
Flamm s.r.o. České Budějovice pořádá
Koncert IVETY BARTOŠOVÉ
začátek ve 20 hodin

Čtvrtek 12. – sobota 14. 6. v 19,30 h
SOUDNÝ DEN
USA-2008-minut-titulky-premiéra-HCE-(12)
Konec se blíží – smrtelný virus vyhladí stovky
tisíc životů...
Režie: Neil Marshall
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 19. – neděle 22. 6. v 17 hodin
ONCE
Irsko-2006-85 min.-titulky-Bontonﬁlm-(12)
„Film Once mi dal inspiraci na celý rok dopředu“
Steven Spielberg, USA Today Film získal prestižní ocenění OSCAR 2008 za nejlepší píseň Falling Slowly
Režie: John Carney
vstupné 90 Kč

Pátek 13. a sobota 14. 6. v 17 hodin
+ Neděle 15. – úterý 17. 6. v 19,30 h
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
ČR/Albánie-2006-110 min.-prem.-CinemArt-(0)
Je horké léto na začátku 60. let minulého sto-

Pondělí 23. a úterý 24. 6. v 17 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI SVĚTA
USA-2007-170 minut-titulky-Falcon-(0)

Třetí pirátské dobrodružství s neodolatelným
Johnnym Deppem
Režie: Gore Verbinski
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 19. – neděle 22. 6. v 19,30 hodin
+ Pondělí 23. a úterý 24. 6. ve 20 hodin
IRON MAN
USA-2008- minut-titulky-Bontonﬁlm-(15)
Hrdinové se nerodí, hrdinové se vyrábějí...
Režie: Jon Favreau
vstupné 90 Kč
Středa 25. 6. K I N O N E H R A J E
Jóga v denním životě Zlín pořádá
PŘEDNÁŠKU PRO VEŘEJNOST
přední osobnosti ve světě jógy
Paramhansy Swámího mahéšvaránandy
začátek v 19 hodin
Čtvrtek 26. – neděle 29. 6. v 17 hodin
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Fr./Švýcarsko-2OO6-120 min.-tit.-prem.-HCE-(0)
„Město světel“ očima 18 světoznámých režisérů, kteří se sešli, aby společně ukázali Paříž
způsobem, jaký tu ještě nebyl...
vstupné 90 Kč
Pondělí 30. 6. – středa 2. 7. v 17 hodin
SUPRHRDINA
USA-2008-85 min.-titulky-prem.-SPI-(12)
Má superschopnosti a nebojí se je použít…
Režie: Craig Mazin
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 26. 6. – středa 2. 7. v 19.30 h
ÚHEL POHLEDU
USA-2008-90 minut-titulky-Falcon-(12)
8 lidí – 8 úhlů pohledu – 1 pravda. V hl. rolích
Denis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker
Režie: Pete Travis
vstupné 90 Kč
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
se v měsíci červnu N E K O N A J Í.

Osadní výbor Vítová
pořádá

dne 1. června 2008

DĚTSKÝ DEN
od 14.00 hodin
v multifunkčním zařízení
obchodu na Vítové.
***
Program:
SOUTĚŽE V PŘÍRODĚ.
Odměny a občerstvení zajištěno.
Žádáme občany o spolupráci
při pořádání akce
a také o případný
sponzorský příspěvek.
INFORMACE NA TEL. 777 672 070
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Matrika
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Zákaznická linka společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

ČERVEN 2008
JUBILANTI

Františka Pulcová
Antonín Kamenář
Marie Dohnalová
Jindřiška Janochová
Ludvík Mlýnek
Miroslav Foukal
Jindřich Košák
Miroslav Langer
Eva Velikovská
Vladislav Doležel
František Jadrníček
Libuše Marholtová

❂

92 let
70 let
70 let
65 let
80 let
65 let
65 let
75 let
60 let
75 let
60 let
70 let

NAROZENÍ

Daniel Zábojník
Tommy Chudárek
Dagmar Ella Surá

✞ ÚMRTÍ
Oldřich Grmela ve věku 68 let
Ludmila Masná ve věku 78 let
František Koscelník ve věku 63 let

FINANČNÍ PORADNA
SVAZU DŮCHODCŮ
informuje
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP-P,
TP, senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi.
Kontaktní místo:
FRYŠTÁK– MĚSTSKÝ ÚŘAD
(foyer, obřadní síň)
ÚŘEDNÍ DEN:
pondělí – 13.00 – 15.00

800 100 063
Potřebujete projednat své záležitosti s odběrem vody a nejste zrovna příznivcem
vyřizování v kancelářích? Využijte zákaznické telefonní linky společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO). Je to rychlé a jednoduché a všechny potřebné
informace jsou tak nadosah.
Zákaznickou linku můžete kontaktovat každý pracovní den od 7 do 15 hodin,
v pondělí a ve středu až do 17 hodin. Případné havárie a poruchy s pitnou vodou
můžete hlásit 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdlouhavého vyčkávání u aparátu se
nemusíte obávat. Pokud se přesto chcete vyhnout „špičce“, volejte nejlépe v úterý,
čtvrtek a v pátek dopoledne.
Bezplatná „zelená“ linka 800 100 063 je platná pro zákazníky z okresu Zlín. Na
lince vás operátor velmi rychle spojí s příslušným oddělením. Telefonovat můžete
odkudkoliv, hovory z České republiky jsou zdarma.
Co vyřešíte na zákaznické lince 800 100 063?
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM – pracovní dny:
Operace prováděné po telefonu:
• změna výše zálohové platby
• změna adresy pro zasílání korespondence u domácností
• příjem samoodečtu stavu vodoměru
• žádost o zaslání tiskopisů, ceníků, informačních materiálů
• žádost o zaslání nevyzvednutého přeplatku
• příjem a řešení reklamací
Poskytované informace:
• jakým způsobem vyřídit změnu ve smlouvě
(změna způsobu úhrady, změna adresy, změna jména, uzavření smlouvy)
• ceny vody a výše poplatků
• ověření došlých plateb
• způsob výpočtu faktury
• termíny vystavení faktur, ověření totožnosti odečítačů a montérů
• úřední hodiny a adresy zákaznických kanceláří
• produkty MOVO, a. s.
DISPEČINK - 24 hodin denně:
• nahlášení poruch a havárií pitné (studené) vody
• info o aktuálních nebo plánovaných poruchách či omezení dodávky vody
• umístění náhradního zásobování
• získání informací o kvalitě, tvrdostech, či cenách vody
Co je potřeba vědět?
Pro identiﬁkaci od vás bude operátor nebo pracovník MOVO požadovat evidenční
číslo odběratele (EVČO), které najdete na každé naší faktuře. Bez něj se dozvíte pouze obecné informace nebo budete vyzváni k zaslání písemného požadavku.
Bez čekání.
O rychlosti telefonického způsobu komunikace svědčí i údaj o průměrné době
hovoru, která nepřesahuje tři minuty, včetně identiﬁkace zákazníka. Za měsíc je průměrně vyřízeno 1400 až 1500 požadavků zákazníků.

NEPLAŤTE VÍC,
NEŽ JE POTŘEBA !!!

Neradi telefonujete?
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí několik dalších možností komunikace. Ať
už zajdete do jednoho z pěti zákaznických center, navštívíte internetové stránky www.
smv.cz nebo nám zašlete e-mail na: zc@smv.cz, všude budete vítáni.

Nejvýhodnější povinné ručení
automobilů?
S Dolnorakouskou pojišťovnou!

POZOR: K čemu zákaznické linky neslouží?
• máte-li problém s teplou vodou či topením – kontaktujte teplárenskou spol.
• máte-li poruchu na vnitřních rozvodech vody v bytě či domě - kontaktujte ﬁrmu
provádějící instalatérské práce
• neprovádíme také čištění vnitřních rozvodů kanalizace (ucpaný záchod), ale
naopak již provádíme tlakové čištění kanalizačních přípojek (tedy napojení z domu
na hlavní řad kanalizace).

Např.
obsah 1,3 – 1.716 Kč
obsah 1,6 – 2.520 Kč
obsah 1,9 – 4.260 Kč
INFORMACE

na tel. 776 191 209

OVONA Zlín hledá nového výkupce ovoce a padaných jablek ve Fryštáku
výhodné platové podmínky • sezónní práce • nutné prostory
Kontakt: 777 687 898 • 608 965 649
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