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Fryšták má nové sousoší
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V neděli 26. září proběhlo v rámci Staříčkovy pouti slavnostní odhalení sousoší
Návraty, které ze dřeva stoleté památné
fryštácké lípy vytvořil umělec Stanislav
Novotný - Kinský.
Jednotlivé postavy představují biskupa Mikuláše, pohanskou bohyni Freyu
a také prvního „Fryštačana“ – Andrýska.
Slavnostní akt proběhl rovněž za
účasti delegace ze slovenské družební
obce Muráň.
Nové sousoší pokřtili kromě autora
také oba starostové – Mgr. Lubomír Doležel a Ing. Roman Goldschmidt. Vysvěcení
nových soch se ujal fryštácký farář – P.
Miroslav Dibelka.
I přes nepřízeň počasí podpořila svou
účastí tuto slavnostní akci velká řada
Fryštačanů .
Obsáhlejší fotoreportáž přineseme
v příštím čísle Fryštáckých listů.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 13/2010/V ze dne 30. srpna 2010 (Výběr)
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku
p. č. 728/2, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták,
o výměře 20 m², a to pro zpevnění vjezdu k RD na pozemku p. č. 797/2, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, žadateli manželům
P. a V. Hlavicovým, Zlín, schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku
p. č. 728/2, k. ú. Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku
p. č. 551, k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
o výměře 100 m², a to k realizaci zpevněného příjezdu a přístupu k RD na pozemku p. č. 556, k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
žadateli panu A. Alaverdimu, Zlín, schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část
pozemku p. č. 551, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu
a s podmínkou zachování průjezdnosti
a průchodnosti (přístupnosti pozemku
jakožto veřejně přístupné plochy), a pov.
starostu podpisem přísl. smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
100084 za organizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dodavatele
stavby „Silnice II/490 – chodník Fryšták
– III. etapa“ ve prospěch Rozvojové agentury VIA, o. p. s., Val. Meziříčí.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
100085 za organizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dodavatele
stavby „Fryšták – Polyfunkční objekt s
hasičskou zbrojnicí“ ve prospěch Rozvojové agentury VIA, o. p. s., Val. Meziříčí.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
20100032 za zpracování žádosti o ﬁ nanční příspěvek na projekt „Myšlenkou
Štefánika ...“ ve prospěch Ing. P. Symerské, Chropyně.
• RMF schvaluje uzavření darovací smlouvy za účelem poskytnutí ﬁnančního daru
na nákup 100 ks plastových židlí (zázemí
pro kulturní aktivity města), a to mezi MF,
a fou IVOS Zlín, s. r. o., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce prostor mezi Základní školou
Fryšták, nám. Míru , Fryšták, zast. Mgr.
L. Sovadinou, ředitelem školy, a Sdružením rodičů a přátel školy (SRPŠ).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce prostor mezi Základní školou
Fryšták, nám. Míru , Fryšták, zast. Mgr.
L. Sovadinou, ředitelem školy, a Klubem
maminek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce prostor mezi Základní školou
Fryšták, nám. Míru, Fryšták, zast. Mgr. L.
Sovadinou, řed. školy, a Dětským domovem, ZŠ speciální a Praktickou školou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
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o výpůjčce prostor mezi Základní školou
Fryšták, nám. Míru, Fryšták, zast. Mgr.
Liborem Sovadinou, ředitelem školy,
a Folklórním souborem Fryštáček.
• RMF ukládá řediteli školy Mgr. L. Sovadinovi doložit k žádosti o udělení souhlasu k uzavření smluv o pronájmu nebytových prostor v objektu ZŠF navrhované
ceny nájmu.
• RMF bere na vědomí komplexní zhodnocení zdravotního stavu a provozní
bezpečnosti památného stromu jírovec
u kostela ve Fryštáku (kód Ústředního seznamu ochrany přírody 101013) v rámci
projektu péče o stromy „Zlín – památné
stromy“ a ukládá Ing. V. Doleželové zajistit součinnost v realizaci ošetření navržených projektem.
• RMF doporučuje ZMF schválit v návaznosti na předložený GP směnu části
měst. poz. p. č. 395/2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 6 m²,
za část poz. p. č. 393, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 6 m² ,
ve vlastnictví H. Semrádové, Fryšták.
• RMF bere na vědomí rozsudek ve věci
vyklizení bytu č. 1 nacházejícího se v 1.
nadzemním podlaží domu č. p. 16 na ul.
P. I. Stuchlého ve Fryštáku.
• RMF bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva živostního prostředí ČR č. j.
5102/ENV/10, 180/570/10, ve věci
změny plošné výměry původního chráněného ložiskového území cihlářské suroviny Fryšták – západ.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části měst. poz. p. č. 2/1,
k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, v rozsahu vymezeném náměstím Míru, mezi Městem
Fryšták, a Ing. T. Černým, Fryšták, a to
za účelem konání akce Den dětských
přání, který se uskuteční dne 1. 9. 2010
v době od 9 do 22 hodin, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s umístěním stavební
buňky na část pozemku p. č. 205/1,
o výměře 6 m², a 205/11, o výměře 12
m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a to
ve smyslu žádosti Ing. K. Juráně, Zlín,
v termínu do 30. 11. 2010 a ukládá Ing.
M. Kasalovi v písemném souhlasu města podmínkovat zajištění přístupnosti
soukromých pozemků.
• RMF odkládá rozhodnutí o žádosti
pana K. Žitníka, Zlín-Štípa, na příštízasedání rady v návaznosti na dodání dalších
podkladů souvisejících s touto žádostí.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení platnosti smlouvy o nájmu
nebytových prostor v objektu Zdravotního střediska Fryšták – gynekologická ambulance, uzavřené mezi městem Fryšták
a nájemcem panem MUDr. I. Gergelem,
Zlín, dne 20. 4. 2004, a to dohodou

k datu 31. 12. 2010, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje ke dni 31. 8. 2010
zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor v objektu Zdravotního střediska
Fryšták – gynekologická ambulance od
1. 1. 2011 v rozsahu: Místnosti č. 219
- o vým. 16,3 m² , č. 220 - o vým. 10,65
m² , č. 221 - o vým. 2 m² , č. 222 - o vým.
3,3 m² , č. 223 - o vým. 18,1 m², č. 224
- o vým. 24,85 m² , podíl na společných
prostorách o ploše 26,8 m² za cenu ne
nižší než 552,- Kč/m² /rok při využití pro
lékařské účely, resp. za cenu ne nižší než
735,- Kč/m²/rok pro jiné využití – úhrada za vytápění a energie bude účtována
zvlášť.
• RMF bere na vědomí usnesení ve věci
přerušení udělení výjimky, č. j. KUZL
58592/2010, a to do doby zpracování a
předložení biologického hodnocení lokalit, které budou dotčeny stavbou RK R49,
stavba 4901 Hulín – Fryšták.
• RMF bere na vědomí oznámení o pokračování řízení ve věci udělení výjimky
o ochraně přírody a krajiny, č. j. KUZL
58584/2010 – ohrožení zvláště chráněných druhů živočichů v rámci realizace
RK R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták.
• RMF schvaluje jmenování Povodňové
komise města Fryštáku v tomto složení:
Mgr. L. Doležel, R. Dupal, Ing. J. Košák,
Ing. M. Kasala, J. Cholasta, Ing. arch. J.
Kudělka, Mgr. L. Sovadina.
• RMF schvaluje jmenování Hlásné povodňové služby města Fryštáku v tomto
složení: Mgr. P. Nášel a D. Konečná.
• RMF schvaluje jmenování Hlídkové povodňové služby města Fryštáku v tomto
složení: B. Bělák a S. Mikulík ml.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 14/2010/V z 8. 9. 2010 (výběr)
RMF schvaluje předloženou nabídku na
levnější dodávku elektrické energie od
společnosti E.ON ČR, s. r. o., České Budějovice, a to na dodávku elektřiny pro
město Fryšták pro odběrná místa s distribuční sazbou C62d na období od 1. 1.
2011 do 31. 12. 2011, a pověřuje starostu města podpisem přís. smluv.
Cena za dodávku je stanovena na 1.195,Kč/MWh + DPH. Pokud bude nabídka akceptována a smlouvy podepsány v době
platnosti akce, platí sleva již od 1. 10.
2010.
• RMF schvaluje služební cestu (vlastní
automobil) radního L. Mikla do Lešna v
Polsku ve dnech 10. - 12. 9. 2010 jakožto zástupce města pro účely reprezentace města v návaznosti na oﬁciální
pozvání.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 15/2010/V ze dne 15. září 2010 (Výběr)
• RMF bere na vědomí žádost Ing. R.
Dvořáka, ze dne 7. 9. 2010 ve věci
umístění 4 ks zpomalovacích prahů na
ul. Ke Skalce a ukládá Ing. M. Kasalovi
zpracovat stanovisko k této záležitosti
vč. návrhu řešení.
• RMF schvaluje udělení licence na veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 920015 Přerov – Holešov
– Zlín, o kterou požádala obchodní ﬁrma
Veolia Transport Morava, a. s., Ostrava
– Moravská Ostrava, s tím, že tato linka
vede přes město Fryšták a má v něm
plánovanou zastávku.
• RMF bere na vědomí oznámení o splnění podmínek přijatelnosti mikroprojektu s názvem „Myšlenkou Štefánika
k obnově a rozvoji kulturních tradic fryštácko – kanianských“, evidenční číslo
3.176, bez připomínek.
• RMF schvaluje pronájem vodovodu
pro veřejnou potřebu „Vodovod Vítová“
spol. Moravská vodárenská, a. s., Olomouc, a jeho provozování touto společností, a to na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Vítová“ vč. příloh
č. 1 až 6 mezi Městem Fryšták, a fou
Moravská vodárenská, a. s., Olomouc.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny za
účelem tréninku karate mezi Základní
školou Fryšták, a K. Boršekem – World
Association of Karate Jutsu, Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny
za účelem sportovního vyžití rodičů

a dětí mezi Základní školou Fryšták,
a MUDr. A. Kočendovou, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny za
účelem cvičení žen mezi Základní školou Fryšták a D. Staňkovou, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu nebytových prostor (učeben) za účelem provozování výuky ZUŠ
Morava, obor hudební a výtvarný, mezi
Základní školou Fryšták, a ZUŠ Morava,
spol. s r. o., Zlín, zast. L. Miklem, ředitelem školy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny
za účelem cvičení aerobiku žen mezi Základní školou Fryšták, a S. Gálíkovou,
Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny
za účelem cvičení TAI - ČI mezi Základní školou Fryšták, a M. Končákovou,
Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny
za účelem harmonizačního cvičení JOGA
mezi Základní školou Fryšták, a Ing. M.
Zapletalovou, Tučapy - Holešov.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny
za účelem basketbalu, bedmingtonu
mezi Základní školou Fryšták, a M. Caisem, Fryšták.
• RMF schvaluje ke dni 16. 9. 2010
zveřejnění záměru pronájmu měst. pozemků p. č. 421 - zahrada, o vým. 290
m² , a poz. p. č. 422 – ostatní plocha –
ostatní komunikace, o vým. 66 m² oba

k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, za cenu 7,Kč/m² /rok, tj. 2.492,- Kč celkem, panu
K. Žitníkovi, Zlín -Štípa, a to na dobu
neurčitou.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
konaného dne 8. 9. 2010 ve věci uložení vodovodního řadu připravovaného
projektu „Vodovod Žabárna“.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
instalaci dopravního značení ul. Jiráskova v návaznosti na Generel dopravního
značení města Fryštáku a s ohledem na
stanovisko dotčených orgánů.
• RMF schvaluje objednávku cenového
posouzení opravy kříže u domu č. p.
205 na ul. Holešovská.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 3
k dohodě o pracovní činnosti uzavřené
mezi Městem Fryšták, a F. Zapletalem,
Fryšták – Žabárna, kterým se nově stanovuje doba jejího trvání, a to od 20. 9.
2010 do 31. 5. 2011, přičemž ostatní
ujednání smlouvy zůstávají beze změny,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 16/2010/V z 20. 9. 2010 (výběr)
• RMF nesouhlasí se zrušením provozu
gynekologické ordinace ve Zdravotním
středisku Fryšták (dosud provozované
MUDr. I. Gergelem, Zlín), nesouhlasí
s vypovězením smlouvy VZP ČR na
provoz této ordinace, přičemž město
Fryšták žádá VZP ČR o zachování provozu této ordinace a zachování smluvní
kapacity VZP ČR pro tuto ordinaci.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 9/2010/V ze dne 8. září 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku ke dni 7. 9. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku ke dni 7. 9. 2010 bez
připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 11/2010 –
Úprava rozpočtu v návaznosti na schválené výdaje – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. u) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
schvaluje udělení peněžitých plnění
poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a s odkazem

na ust. § 102 odst. 3 téhož zákona
si vyhrazuje rozhodování o poskytnutí
peněžitého daru ve smyslu ust. § 85
písm. b) zákona o obcích, a to pouze
pro účely odměňování fyzických osob za
výkon funkce člena komise.
• ZMF schvaluje udělení peněžitých
darů, poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva.
Poznámka: ZMF schvaluje vyplacení
těchto odměn v říjnovém výplatním termínu roku 2010.
• ZMF bere na vědomí přijetí účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 1.980.000,- Kč na akci
Kanalizace Vítová. (Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace číslo
D/1053/2008/ŘDP byla schválena
usnesením č. U Z 08/2008/V/16 dne

13. 8. 2008. Částka dotace byla zapracována do příjmů rozpočtu města
Fryštáku na rok 2010.
• ZMF bere na vědomí přijetí účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 915.000,- Kč na akci
Fryšták – Vodovod Vítová. (Smlouva o
poskytnutí účelové investiční dotace
číslo D/1243/2009/ŘDP byla schválena usnesením č. U Z 08/2009/V/14
dne 29. 7. 2009. Částka dotace byla
zapracována do příjmů rozpočtu města
Fryštáku na rok 2010.
• ZMF schvaluje prodej části měst. pozemku p. č. 858/5 (resp. p. č. 858/8),
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
o výměře 748 m², žadateli panu L.
Poľakovi, Holešov s podmínkou úhrady
znaleckého posudku a návrhu na vklad
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smlouvy do katastru nemovitostí žadatelem (náklady spojené s vyhotovením
nového GP č. 863-249/2010 hradí
město Fryšták, schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej měst. poz. p.
č. 394/4, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, o vým. 800 m², pí D. Učnové, Zlín, a to za těchto podmínek: - nabídnutá kupní cena nebude činit méně
než 1.000,- Kč/m²; - úhrada kupní ceny
proběhne do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy; - žadatel uhradí náklady
spojené se zhotovením GP, znaleckého
posudku č. 4584/72/2010 ze dne 26.
4. 2010 a s vkladem do KN; - žadatel
zhotoví přístupovou komunikaci na své
náklady; (pozn.: splnění výše uvedených podmínek žadatel písemně doloží
v zákonem stanovené lhůtě).
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi Městem Fryšták, a paní D. Učnovou, Zlín, za účelem prodeje městského
pozemku p. č. 394/4, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 800 m²,
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• ZMF schvaluje odložení hlasování
o prodeji pozemku p. č. 932/42, k. ú.
Dolní Ves, ob. Fryšták, a to z důvodu
odložení realizace RK R49.
• ZMF schvaluje prodej pozemku p. č.
932/42, zahrada, o vým. 1356 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, a to z
důvodu dořešení majetkoprávních vztahů v rámci přípravy rychl. silnice R49.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy na
prodej pozemku p. č. 932/42, zahrada,
o vým. 1356 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, mezi Městem Fryšták, a žadatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, za cenu dle znaleckého posudku z
důvodu dořešení majetkoprávních vztahů v rámci přípravy rychl. silnice R49, a
pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, Červenka, rozšíření sítě NN“, umístěné na
městském poz. p. č. 2/1, 38, 45, 49/2,
52/2, 54/2 a 58/2, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene, při délce kabelu 125 m, a pov. starostu města podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost manž.
Matějíčkových ve věci umístění novinového stánku na náměstí Míru ve Fryštáku a pověřuje starostu vyzvat Ing. arch.
Turnu ke zpracování možných alternativ
umístění novinového stánku.
• ZMF bere na vědomí usnesení ve věci
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přerušení udělení výjimky, č. j. KUZL
58592/2010, a to do doby zpracování
a předložení biologického hodnocení lokalit, které budou dotčeny stavbou RK
R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí oznámení o pokračování řízení ve věci udělení výjimky
o ochraně přírody a krajiny, č. j. KUZL
58584/2010 – ohrožení zvláště chráněných druhů živočichů v rámci realizace
RK R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták,
bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na předložený návrh geometrického plánu zpracovaného fou GEOZET, s. r. o., Otrokovice,
schvaluje ke dni 9. 9. 2010 zveřejnění
záměru směny části měst. pozemku p.
č. 395/2, o výměře 6m², nově označeného 395/4, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, za část pozemku p. č.
393, o výměře 6 m², nově označeného
393/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, dosud ve vlastnictví pí H. Semrádové, Fryšták, dle návrhu GP zpracovaného ing. L. Zlámalem, a to vše na
náklady města Fryšták.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc.,
ve věci plnění rozpočtu města Fryštáku, stavu ﬁnančních prostředků města
Fryštáku ke dni 7. 9. 2010, návrhu RO
MF č. 11/2010 ve věci úpravy rozpočtu
v návaznosti na schválené výdaje a ve
věci stanovisek k majetkoprávním úkonům města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF Ing. J. Dofka bez přip.
• ZMF schvaluje předložený návrh programu družebních dnů města Fryštáku
a obce Muráň, které se uskuteční ve
dnech 24. až 26. 9. 2010 ve Fryštáku.
• ZMF schvaluje nominaci zájemce
o funkci přísedícího soudců Okresního
soudu ve Zlíně za město Fryšták.
• ZMF schvaluje předložené znění Stanov svazku obcí Regionu Zlínsko, jež

nahrazují stanovy přijaté dne 22. 11.
2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne
4. 5. 2007.
• ZMF souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p. č. 1, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, zastavěného místní komunikací pro zachování
dopravní obslužnosti sousedních nemovitostí, a pod veřejnou zelení do vlastnictví města a pověřuje starostu města
Mgr. L. Doležela podáním žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
o výměře do 300 m².
• ZMF schvaluje pro rok 2011 vyčlenění ﬁnančních prostředků z rozpočtu
města pro potřeby částečné úhrady
nákladů spojených s provozem Obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku
a pověřuje starostu jednáním ve věci
uzavření příslušného smluvního vztahu
se ZDV Fryšták a s obcemi spadajícími
do kompetence OO PČR Fryšták tak,
aby byl zajištěn provoz tohoto oddělení
v r. 2011.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

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

OS Diakonie Broumov, nezisková organizace, ve spolupráci s Městem Fryšták
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

29. 10. 2010 a 30. 10. 2010, 8 – 16 h
Sběrný dvůr Technických služeb města
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2010

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Registrační úřad pro volby do Zastupitelstva města Fryštáku, které se konají ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

OZNÁMENÍ
Starosta města Fryštáku stanovuje na základě §27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volby do Zastupitelstva města Fryštáku,
které se konají ve dnech 15. a 16. 10. 2010, dobu a místa konání voleb v obci Fryšták.
Dne 15. října 2010 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 16. října 2010 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
MÍSTA KONÁNÍ VOLEB - sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:
1. Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 209
Místní část Fryšták – všechna č.p. na ulicích 6.května, B.
Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození
V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární, Zlínská, ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177,
178, 179, 183, 184, 190, 192, 206, 208, 209, 225, 231,
234, 251, 265, 280, 281, 292, 344, 364, 365, 366, 381,
391, ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95, 96,
149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367,
431, 434, ulice Potoky celá mimo č.p. 4 místní část Dolní
Ves, ulice Přehradní místní část Fryšták č.p. 245, 246, 247,
248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388, 393,
411, 412, 414, 432, 433.
2. Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 přízemí č. dv. 210
Ulice Potoky místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní
místní část Dolní Ves č.p. 26, 28, 36, 37, 38, 65, 88, 98,
112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193, 194, 195, 196,
199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233,
238, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská, Příčná, Stolařská,
Strž, Vylanta.
3. Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 přízemí č. dv. 220
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská,
Humna I, Humna II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť,

Mexiko, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III, Parková,
Spojovací, Úvoz,
Ulice Komenského místní část Horní Ves č.p. 38, 47, 103,
117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181,
182, 183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216,
219, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236,
240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267, 271, 272,
274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297,
298, 299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352,
390, 396, 408, ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p.
3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97, 99, 122, 124, 129,
139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221,
222, 223, 224, 282, 315, 316, 376, 415, 416, 417, ulice Ke
Skalce místní část Horní Ves všechna č.p., mimo č.p. ulice
Ke Skalce místní část Vítová 105, 106, ulice J. Kvapila místní
část Horní Ves č.p. 395.
4. Vítová - Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní
část Vítová č.p. 105, 106, ulice Vítovská místní část Horní
Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243, 273, 276, 279, 283,
296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420.
5. Žabárna - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 225
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché, místní část Fryšták, ulice Žabárna č.p.
214, 371.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
ve dnech 15. a 16. října 2010
VOLIČ
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu.
Voličem je také státní občan jiného
státu, který nejpozději druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv. V současné
době je takovou mezinárodní smlouvou
Smlouva o přistoupení České republiky
k Evropské unii. Občané členských států
Evropské unie, kteří splňují podmínky pro

přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů, hlasovat ve volbách do
zastupitelstva obce.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliči jsou o době a místě konání
voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb (30. září 2010). Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků,
starosta obce uvede, které části obce
náleží do jednotlivých volebních okrsků,
a oznámení zveřejní na území každého
z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy
volebních místností.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek
označený nápisem “vzor”, prohlášení

kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím
lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek vybavena zákonem č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti
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prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince prokáže po příchodu
do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky průkazem o povolení k pobytu
vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na
území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou příslušným razítkem.
HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku
je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen.
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku
v pořadí určeném volební stranou, a to
v samostatných zarámovaných sloupcích
umístěných vedle sebe; není-li to pro
počet volebních stran možné, pokračují
sloupce v následující řadě, případně na
druhé straně hlasovacího lístku. Volební
stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení
politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů, individuálně
kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických
stranách nebo politických hnutích je na
hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro
informaci voličů budou na zadní straně
informace doručované voličům společně
s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky
s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu
opatřen otiskem razítka obecního úřadu,
který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (12. října 2010).
V případě, že dojde k poškození nebo
ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve
volební místnosti požádat okrskovou
volební komisi o jiný hlasovací lístek.
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Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací
lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen. Pokud
by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový
hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je
uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana
s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů
individuálně ze sloupců dalších volebních
stran, je dáno označené volební straně 6
hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti
místech. Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek
do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva,
je jeho hlas neplatný.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po opuštění prostoru určeného pro

úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič
tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování voličů - státních občanů
jiných států
Právo volit do zastupitelstev obcí má
podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o volbách do zastupitelstev obcí“), vedle
státního občana České republiky i státní
občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za
podmínky, že alespoň ve druhý den voleb
(tj. 16. října 2010) dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v obci přihlášen
k trvalému pobytu.
V současné době se jedná pouze
o občany členských států Evropské unie,
neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44
/ 2004 Sb. m. s.) má zatím jako jediná
charakter mezinárodní smlouvy, která
splňuje náležitosti stanovené zákonem
o volbách do zastupitelstev obcí. Občané
členských států Evropské unie (Belgické
království, Dánské království, Spolková
republika Německo, Řecká republika,
Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská
republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, Estonská republika,
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Kyperská republika, Lotyšská republika,
Litevská republika, Maďarská republika,
Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika,
Rumunsko a Bulharská republika), kteří
splňují podmínky pro přiznání volebního
práva, musí požádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.
Dodatek stálého seznamu voličů (dále
jen „dodatek“) vede podle § 28 odst. 1
zákona o volbách do zastupitelstev obcí
obecní úřad, městský úřad, magistrát
územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního
města a úřad městské části hlavního
města Prahy (dále jen „obecní úřad“) pro
voliče - občany jiného státu, kteří mají
v jeho územním obvodu trvalý pobyt.
Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu
úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do

ZPRÁVY

Z

doby jeho uzavření, ke kterému dochází
2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin,
tj. do 13. října 2010 do 16.00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom
případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 13. října 2010 do 16.00
hod.) nebo osobně. Z žádosti musí být
zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do
dodatku, žadatel musí minimálně uvést
svoje jméno, příjmení, datum narození,
pro bližší identiﬁkaci i místo trvalého pobytu (adresa).
V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný
pracovník obecního úřadu učiní úřední
záznam, ve kterém všechny potřebné
údaje uvede, po předložení dokladů, ze
kterých jsou tyto potřebné údaje zřejmé
(např. průkaz o povolení k pobytu).
Pokud volič - občan jiného státu - o
zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve
volbách do zastupitelstev obcí nemůže!

Zdroj: www.mvcr.cz

RADNICE

Vážení spoluobčané,
v souvislosti se závěrečnou rekapitulací uplynulého volebního období, kdy jsme
mimo jiné avizovali i uplatňování zásady maximálního získávání dotačních prostředků z národních či evropských podpůrných zdrojů pro zajištění nejrůznějších aktivit
města, přinášíme tedy jejich seznam

SEZNAM AKCÍ MĚSTA FRYŠTÁKU
s ﬁnanční podporou cizích subjektů v letech 2006-2010
(všechny údaje uvedeny v Kč)

Název akce
MŠ – realizace úspor energie
Valašské setkání 2010
Vodovod Vítová
Kanalizace Vítová
Úhrada části úroků z inv. úvěru
Vodovod Dolnoveská, Korábová, Holešovská
Věcné vybavení SDH – neinvestiční dotace
Hospodaření v lesích – neinvestiční dotace
Chodník Žabárna – I. + II.etapa
Rekonstrukce přístavby a krčku ZŠF
CZECH Point
Pořízení CAS – Renault Midlum (hasič. auto)
Rozšíření hřbitova
Knihovní systém CLAVIUS
Oslavy 650.let Fryštáku – neinvestiční dotace
Dotace – pozastávka na dok. kanalizace
CELKEM

Z dodatku lze voliče vyškrtnout na
jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
Při samotném hlasování ve volební
místnosti ve dny voleb, tj. v pátek dne
15. října 2010 od 14.00 hodin do 22,00
hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od
8.00 hodin do 14.00 hodin, volič - občan
jiného státu - prokáže okrskové volební
komisi podle § 33 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí svou totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky, průkazem o povolení k pobytu
vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Nepředloží-li volič občan jiného státu - tento doklad, nebude mu hlasování umožněno.

Celkové náklady

Dotace

Poskytovatel dotace

3.709.373,00
61.840,00
10.015.281,30
27.204.679,35
146.935,00
10.428.418,00
142.220,00
49.692,00
3.073.676,63
7.880.732,00
51.014,00
5.093.200,00
4.216.998,00
54.978,00
429.290,30
0,00

1.500.983,10
10.000,00
5.033.000,00
13.508.000,00
65.404,30
5.220.000,00
142.220,00
49.692,00
1.817.000,00
6.000.000,00
50.000,00
2.500.000,00
1.600.000,00
50.000,00
100.000,00
539.954,00

SFŽP + FS
ZK
MZe + ZK
MZe
MZe+ RRF
MZe+ ZK
ZK
ZK
SFDI
MF
MF
MV+ZK
MF
MK
MK
SFŽP

72.558.327,58

38.186.253,40

-

Poznámky:
1. U neinvestičních dotací se problematicky určují celkové náklady, protože se
téměř vždy jedná o provozní náklady. Z tohoto důvodu jsou u těchto akcí uváděny
celkové náklady pouze ve výši přijatých dotací.
2. U investičních akci vodovod a kanalizace na Vítové jsou výdaje bez DPH.
3. U dotací na věcná vybavení SDH je již začleněna aktuální dotace pro rok 2010,
o které zatím neproběhlo jednání ZMF.
3. Dotace na dokončení kanalizace. Jedná se o uvolnění pozastávky po technickém a administrativním ukončení akce. Tato pozastávka byla přijata na účet města
v roce 2007, ale náklady na tuto akci byly již před rokem 2006, proto ve sloupci
„Celkové náklady“ je stav nulový.

SEZNAM ZKRATEK
SFŽP – Státní fond životního prostředí ČR
FS – Fond soudržnosti
ZK – Zlínský kraj
MZe – Ministerstvo zemědělství ČR
RRF – Regionální rozvojový fond
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury ČR
MV – Ministerstvo vnitra ČR
MF – Ministerstvo financí ČR
Zpracoval: Ing. M. Jašek
***
Rád dodávám, že kromě ﬁnanční
podpory na projekt revitalizace náměstí byl vybrán k ﬁnanční podpoře z unijních prostředků i projekt polyfunkčního
(bezbariérového) objektu s hasičskou
zbrojnicí, který bude sloužit jak sboru
dobrovolných hasičů, tak také jako zázemí místním neziskovým organizacím
či nejrůznějším zájmovým skupinám,
popřípadě k podpoře spolkového a veřejného života.
Z výše uvedených materiálů vyplývá,
že město splnilo svůj závazek garance
výrazného spoluﬁnancování materiáního i neinvestičního rozvoje z cizích dotačních zdrojů; každá aktivita, na kterou
se příslušný dotační titul vztahoval, byla
tedy zvýhodněna (podpořena) získanou
dotací, přičemž je nanejvýš potěšitelné,
že i při podávání žádostí o peníze z Evropské unie je město ve všech třech případech (tedy stoprocentně) úspěšné.
Za Zastupitelstvo města Fryštáku
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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FRYŠTÁCKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2011
– fryštáčtí fotografové
Opět se blíží konec roku a my bychom rádi čtenáře Fryštáckých listů informovali
o tom, že i letos začínáme připravovat Kalendář na rok 2011.
Tentokrát bude tématicky zaměřen na Fryštácké fotografy, jejichž práce bychom
Vám rádi představili.
Vyzýváme tímto všechny autory, kteří se zabývají fotografováním (nevšední motivy, zátiší, krajinky, umělecké foto… atd), aby nás telefonicky nebo e-mailem kontaktovali buď na 607 801 942 nebo na p.nasel@post.cz. nejpozději do 15. 10. 2010.
Z Vašich materiálů vybereme ty nejlepší, které se objeví v kalendáři na příští
rok.
Samozřejmě, že v kalendáři najdete také všechny důležité informace, na které
jste už zvyklí (svátky a školní prázdniny a chybět nebudou ani data jednotlivých
svozů odpadů).
V této souvislosti také žádáme všechny sportovní, společenské, kulturní i zájmové organizace, aby nejpozději do 15. října zaslaly na uvedený e-mail seznam akcí
v roce 2011, který bude zapracován do nového kalendáře.
Nový fryštácký kalendář bude občanům opět k dispozici zdarma jako dárek
k Novému roku.
-pn-

POZVÁNKA
UPOZORNĚNÍ
Vedení města Fryštáku oznamuje
všem neziskovým organizacím, které
v roce 2010 žádaly o grantovou podporu a doposud ji celou nevyčerpaly,
aby si urychleně přidělené ﬁnanční
prostředky vybraly.
V opačném případě Vám nebudeme moci zaručit vyplacení přidělených
a schválených grantů.

Český zahrádkářský svaz
ZO Lukoveček – Fryšták
vás srdečně zvou na

výstavu
ovoce a zeleniny,
která se uskuteční ve dnech
9. - 10. 10. 2010
v Lukovečku – v Obecním domě.
Exponáty budou přebírat dne 8. 10.
2010: v Lukovečku pan Horáček a ve
Fryštáku pan Jaroš.
Otevřeno: sobota 13 – 18 hod.
neděle 09 – 18 hod.
Občerstvení zajištěno.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

POZVÁNKA

POZVÁNKA
NA DOGTREKKING 2010
Rok se s rokem sešel a je tady opět
podzim.Tak zveme všechny přátele a
příznivce pejsků i turistiky na VI. ročník
Fryštáckého dogtrekkingu.
Akce se koná 15.-17.10. 2010
,více informací najdete na www.frystak.tombru.com.
Připraveny jsou trasy o různých délkách kilometrů, tak si přijdou „na své“
sportovci i maminky s kočárky.
Těší se na vás tým pořadatelů.
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Zveme všechny maminky s dětmi
na pravidelná cvičení, která se budou
konat každou středu vždy od 9.30 do
10.30 ve fryštácké sokolovně.
Cvičení se skládá z písniček,
básniček a cvičení s nářadím.
Na závěr je připravena pohádka,
při které se děti občerství.
Cvičení je vhodné pro děti od 1
roku do 4 let.
Těší se na vás organizátoři akce.
OS„ Dobrá nálada Vítová“
Vás srdečně zve na tradiční

HODOVOU ZÁBAVU
která se koná v sobotu 16. řijna
od 21 hodin ve VÚB Vítová
K tanci a poslechu hraje skupina
Triumf Františka Šarmana.
Občerstvení je zajištěno
Vstupné dobrovolné
Na Vaši účast se těší pořadatelé!

Vážení adoptivní rodiče,
pomalu se blíží se konec roku a my
se probíráme hromádkou dopisů od 7
dětí, které žijí na jiném světadíle v indickém státě Karnataka a díky štědré podpoře Vás, Fryštáčanů, mohly pokračovat i letos ve školní docházce. Bohužel
Fryštácké listy svým rozsahem neumožňují otisknout vše, a tak Vám zprostředkujeme nejčerstvější poštu z letních měsíců alespoň ve zkratce. Od všech dětí
jsme dostali vysvědčení většinou doplněné fotograﬁí a anglickým překladem
dopisu. Navíc přišla ve třech dopisech
prosba o podporu při studiu na vyšším stupni školy (jedná se o studenty
Arun Joyson Rodrigues, Adriya S Louis
a Shelton I Gomes). U těchto studentů
je roční příspěvek vyšší o 1.100,- Kč,
než je podpora u malých školáků. Letošní (už patnáctou sbírku) zahájíme
v prvních listopadových dnech a opět
můžete své dary předávat skupině organizátorů, jejichž jména budou zveřejněna v relacích městského rozhlasu a také
v propagační skříňce na náměstí. Věříme, že opět přispějete ke zlepšení života dětí v nejchudších oblastech Indie.
Přikládáme fotograﬁi, kterou nám poslala ve svém dopise desetiletá Naik Prema, naše nejmladší podporované dítě.
organizátoři sbírky

OS „Dobrá nálada Vítová“
vás srdečně na

HALLOWEEN
který se koná v pátek 29. 10.
od 17 hod. ve VÚB na Vítové.
Jsou připraveny strašidelné soutěže
a občerstvení v Halloweenském stylu.

Převlečte se do kostýmů
A PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!
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Den splněných přání i otevřených srdcí...
Lije jako z konve a mrzutý výraz
posledního dne prázdnin nevěstí nic
dobrého... A přesto se houževnatá mladá parta fryštáckých Zelených v čele
s Tomášem Černým a Jirkou Sadilou
nedá vyvést z míry. Na startovní čáře
školního roku je sice blátivo a „na nohy
táhne“, ale stanové městečko v parku
na místním rynku, vůně sladkých lahůdek z domácích produktů, fajnové tóny
z reproduktorů, usměvavé tváře aktérů
„Dne dětských přání“, kuchaře z restaurace Lepa a všech příznivců, kdo pečlivě připravené akci fandí a těší se na
ni, naznačují, že i větru a dešti se musí
umět poručit. A Zelení to dokázali!
Sotva slavnostní zahájení ve škole
skončilo, déšť jako na povel ustal, a ani
studený vítr neodradil řadu odvážných
maminek a desítky dítek, včetně nás,
školním škamnám poněkud odrostlejších, aby si na trávě kolem pódia neužili bohatého programového menu.
Všichni, bez ohledu na výpadky věku či
klamů fyzických, stali jsme se na chvíli
dětmi. I nám se „zasněženými vrcholky
hor“ učaroval mág Šeklin, dále rytmus
a výkony chlapců Metlas Beatles beatbox rap nebo improvizace Jirky Sadily.
Upřímně jsme se obdivovali šikovnosti
dětí na laně, kouskům malých i dospělých žonglérů, dovednosti skautů, rádi
jsme okoštovali z dobrot vábících na
prostřených stolech pod přístřeškem,
poučili se o včelařství a z chutí se napili
dětmi čerstvě vytlačeného jablečného
moštu. Pohárků jsem při poslechu hitů
pana diskžokeje a debatě s přítomnými
vypil nesčetně a kupodivu - ani jsem si
nepotřeboval odběhnout...
Sličné junačky nás svedly i s bývalou paní vedoucí fryštácké cukrárny,
paní Boženou Rektoříkovou, do stanu, kde jsme sdělili svá přání (snad
to mohu prozradit: pětaosmdesátiletá
věrná Fryštačanka si přála, aby zase
po letech fungovala ve Fryštáku cukrárna, vrátil se jí nedávno zesnulý manžel
a mohl se těšit z těchto darů pohody,
která tu panuje. Moje maličkost si přála, aby bylo v parčíku na náměstí Míru
i v budoucnu plno šťastných dětí s rodiči a abychom se měli rádi. To jsem
naznačil i při aktu sázení jablůňky – Pohádkovníku - na počest největší Češky,
spisovatelky a krásné ženy, paní Boženy Němcové – autorky milovaných pohádek pro děti a knihy Babička, jakési
bible to národa, zde po tisíc let zemi
a ducha svého vzdělávajícího. Přál jsem
si, aby tu bylo tolik jablíček, jako dětí,
jejichž hlasy rozezvučely včelí úl, pod jehož okny stromeček poroste. V průběhu

slavnostního zakopání přáníček a sázení stromku (sázeli ho chlapci a děvčata
ze školy) přečetla paní profesorka Sylva
Knedlová nezapomenutelný úvod z Babičky a paní knihovnice Anička Zapletalová přidala pasáž z téže knihy o lásce
k přírodě.
Spanilá jízda, ﬁlm, Nový Rumpál, tanec při báječné muzice atd. i přátelská
atmosféra „Dne dětských přání“, vytvořily z dostaveníčka na rynku další z pěkných tradic, které ve Fryštáku dávají lidi

dohromady. A to je dobře! Určitě je to
víc, než jenom brblat a brblat...
Když jsme ráno následujícího dne
procházeli náměstím, srdce radostí poskočilo, jak vzorně byl park uklizen! I to
je vizitka, jakou bychom si v našich končinách přáli častěji.
Tož pobuďme občas zase dětmi,
udělejme si pěknou chvíli a splňme si
milé přáníčko!
Slávek Z.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom touto cestou poděkovat zastupitelstvu města Fryštáku v
čele s panem starostou Mgr. Lubomírem Doleželem a místostarostou Radkem Dupalem a bývalé paní ředitelce
Mgr. Marcele Ševelové, za rychlé jednání při řešení problému s velkým počtem
žádostí k přijetí dětí do mateřské školy.
Jelikož stávající budova mateřské školy
nedokázala pojmout všechny přihlášené děti, hledalo se řešení jak vyhovět
všem žádostem. Nejlepší se ukázalo
využití části prostor ZŠ.
Byly jsme mile překvapeny, co se dá
všechno stihnout během letních prázdnin; zateplení celé budovy mateřské
školy včetně výměny oken a rekonstrukce části prostor základní školy. Zde byly
vybudovány dvě krásné třídy pro děti
předškolního věku, včetně prostorných
šaten a sociálního zařízení. Děkujeme
všem učitelkám a maminkám, které dokázaly v rekordním čase zútulnit a nachystat nové i stávající třídy tak, aby 1.
září 2010 vše klapalo tak, jak má.
Vážíme si zájmu pana starosty
a zastupitelstva města Fryštáku a jejich

podpory k řešení problematiky rodin
s dětmi. Ve většině jiných měst tento
problém nikdo neřeší, prostě řeknou
„nemáme místo, nashledanou“.
Proto milé maminky popřejme našim
dětem krásné chvíle strávené v mateřské škole.
Za o.s. Věneček při MŠ
Zdeňka Vidlářová
Ředitelství Mateřské školy Fryšták
děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli na materiálním vybavení nových
tříd detašovaného pracoviště.
Jsou to ﬁrmy: HANÁK, nářadí
s.r.o., ARTEX JM Zlín, Přílucká, AHENERGY, s.r.o., Zlín, Louky, obec
Lukoveček, OBAL PRINT Fryšták,
AUTOPLYN-CENTRUM s.r.o., Želechovice, pí. Markéta Čepická. pí.
Lenka Plšková
Velké poděkování patří také maminkám, které věnovaly do těchto tříd
hračky.
Děkujeme.
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LUKOVEČ K A

Pomník T. G. Masaryka
V sobotu 11. září jsme si připomněli
historické okamžiky naší obce. Právě
v srpnových dnech se před 65 lety
těsně po ukončení 2. svět. války konala
velká slavnost znovu odhalení pomníku
1. čsl. prezidenta T. G. Masaryka.
Původně byl pomník postaven v r.
1932. Obavy ze zničení pomníku fašisty
během války vedly některé občany k
uschování částí pomníku. Podstavec
pro bustu byl uschován na pozemku
rodinného domu čp. 20 pod nasekaným
klestím, bustu uschovala paní Františka
Šmídová u své matky v hromadě cihel.
Části pomníku tak přečkaly i přes kontroly gestapa až do konce 2. světové
války.

Výstava historických fotograﬁí poskytla možnost shlédnout průběh tehdejší slavnosti, která svým významem
a účastí v té době neměla v okolních
obcích obdoby.
Iniciátorem uspořádání výstavy byl
pan Miroslav Ticháček, který je známý
svou velkou zálibou k historii a téměř
celý svůj život věnoval shromažďování
dokumentů a událostí naší obce. Právě tento slavnostní den byl velkou
příležitostí k předání ocenění. Starosta obce Lukoveček Miroslav Krajča
s pověřením zastupitelstva předal panu
Ticháčkovi dekret „Čestného občana
obce Lukoveček“ za celoživotní obětavou práci v oblasti historie obce.

Děkujeme všem, kteří poskytli fotograﬁe, zejména panu Martinu Ticháčkovi a zároveň panu Šestákovi za
uspořádání výstavy.
S.V.

Po roce opět naši fotbalisti hájili barvy obce Lukoveček v turnaji malé kopané, který pořádala přátelská obec Kocurany na Slovensku. Tehdy přivezli
putovní pohár starosty Kocuran domů. Tentokrát však všichni s očekáváním
sledovali, jak celý zápas dopadne. Budou se muset rozloučit s pohárem nebo
si ho nadále ponechají?
Doprovodná sestava fanoušků naplnila celý autobus, takže morální podpora byla opět veliká.

NEZKLAMALI!
Ze tří družstev zvítězili naši chlapci a pohár opět putoval do Lukovečka.
Vítězství bylo řádně oslaveno při večerní country muzice.
Kromě fotbalu byl program obohacen o návštěvu nedalekých lázní v Bojnicích
a někteří využili prohlídky blízké farmy s možností projížďky na koních. Ti, co byli
v Kocuranech poprvé, se seznámili s prostředím obce a poznali nové přátele.
Domácí i hosté se po celý víkend skvěle bavili a dobrá nálada nás provázela
i při cestě domů.
S.V.

10

FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2010

D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Důsledky četby nevhodných knih jsou takové, že se z nás stávají slaboši
a snílci, kteří nejsou schopni oběti.
Čtěme jen to, co nás povzbuzuje ve víře a vede k dobrému.
P. Ignác Stuchlý

Kronika oratoře (18.)
(školní rok 1932–33)
Vedoucím oratoře v novém školním roce byl ustanoven dp. Štěpán Trochta,
výpomocnými ctp. František Hlaváč a p.kl. Josef Veselý. Prozatímně vypomáhal
i p. Bedřich Chalupa, který však odjel na misie do Peru.
Don Trochta jednal velmi opatrně a slibně. Jenže práce, kterou mu představení
svěřili, mu znemožňovala zabývat se oratoří. Pan Hlaváč s nadšením se ujímá
vedení, ale pro přílišný počet hodin vypomáhal jen v nejnutnějším (vést zápisy
a seznamy).
Po žních oratoř oživuje (stálým hostem byl Antonín Káňa, student z Franckovic).
Začátkem školního roku oratoř oživuje a hochů přibývá. Malých na 50, velkých 20.
Don Trochta se pokoušel připravit divadlo, pro polní práce odkládáno na pozdější
čas. Zatím se oratoriáni zajímají o ping-pong a šach. Malí chtějí utvořit družinu Legio Angelica. Mají i sportovní jednotku. Tím se zvýšil zájem o ministrování
a přistoupilo mnoho nových členů. Schůze legionistů řídil pan Veselý, ale neměl
k dispozici řádných místností. Putovalo se z místa na místo. Nejčastěji se zakotvilo v hovorně. Posledním útočištěm byla prefektura Dona Coggioly.
Členů bylo 25. Byli rozděleni na skupiny podle obcí. Z každé skupiny byl zvolen
jeden předseda. Na hlavní schůzi, v polovině září, jsme se usnesli, že všichni se
naučí dokonale ministrovat a ve farním kostele týdně čtyři se vystřídají. S velkým
nadšením se dali všichni do učení ministrování. 3x týdně od 1 do 2 hod. jsme
měli zkoušku z ministrance. (Přímo ze školy a hladoví rádi přicházeli.) Začátkem
října si uspořádala Legio akademii na uvítání nových členů. Ráno v kostele byli
slavnostně přijati do družinky a odpoledne na akademii byl pozván don Stuchlý,
ředitel ústavu. Hoši přednesli krásný dialog „Dominik Savio“, který si sami nacvičili. Slibnými začátky Legio rostlo a šířilo se (viz Věstník ročník 3. č.1).

PROJEKT
Historie a současnost česko-slovenského gospelu
V sobotu 11. září jsme ve Fryštáku uzavřeli závěrečným seminářem
projekt o gospelové hudbě. Náš klub
SHM Fryšták měl za úkol zorganizovat dva česko-slovenské semináře a závěrečnou konferenci s cílem
zmapování tradice. Najít a oslovit ke
spolupráci ty, kteří hudbu skládali,
i ty, kteří dali k této hudbě impuls.
Účastníci seminářů a konference
měli za úkol sehnat dostupné noty,
nahrávky, sepsat vlastní vzpomínky a vypátrat další možné kolegy.
Dále oslovit novináře, kteří by byli
ochotni spolupracovat na odhalení
těchto kořenů a podílet se na vydání
sborníku. Nám se podařilo doslovně
ulovit Boba Fliedra. Vydat zpěvník již

zapomenutých nebo tehdy nezařaditelných písní do již vydaných zpěvníků
a vydat sborník k seminářům a ke konferenci.
Projekt mapoval příhraniční spolupráci se Slovenskem, proto jsme
pátrali ve městech Zlín, Strážnice,
Kroměříž, Holešov, Švábenice, Brno,
Ostrava, Valašské Meziříčí, Bratislava, Dubnica na Váhom a Dolní Kubín.
Sborník obsahuje 13 lidských příběhů o tom, proč tato hudba do kostelů
a proč zrovna já. Byla to krásná setkání – někdy po 35 letech. Úplnou tečkou
za projektem bude festival Pod věží ve
Zlíně na Jižních svazích první víkend
v říjnu. Tam také zájemci mohou dostal od pořadatelů Sborník i Zpěvník.

Bílé sárí
Bobky založil původním povoláním
kartograf, pak střídavě novinář a televizní dramaturg Bob Fliedr začátkem roku
2008. Hraje na kytaru, píše pro sbor
písně, které s dětmi taky zpívá. Dětský
sbor by se měl vlastně jmenovat Bobci
2.
Zdeněk Fuchs a Bob Fliedr se potkali v Praze na Jižním městě jako panelákoví sousedé v 80. letech minulého století a už tenkrát s partou dětí po bytech
natočili a samizdatově vydali kazetu
písní. Jmenovala se Pjosonky 5 a vyšla
v říjnu 1989. Většina z této sady písniček se pak objevila na kazetě s názvem
Daniel, kterou Bobci nazpívali v roce
1993 a kterou jim vydalo Karmelitánské nakladatelství (obsahuje i několik
písní, jež Bob Fliedr napsal, natočil se
svými vrstevníky a samizdatově vydal
v období 1985–1988 na kazetách Pjosonky 1–4). Dlouho se nevědělo, jestli
je kazeta Daniel tečkou za činností Bobků, anebo hudební konzervou ohlašující
přestávku. Rok 2008 rozhodl. Cédéčko Abrahám, volně navazující na písně
z Daniela, ukončilo patnáctiletou pauzu
v činnosti sboru. Po Abrahámovi následovalo v roce 2010 CD Bílé sárí.
Bobovi jsme položili dvě otázky na
sletu Starých pák:
Po dvou letech vydáváš nové album
Bílé sárí. Už samotný pojem „sárí“ evokuje cosi indického či orientálního.
Sárí nám možná zní exoticky, ale bílé
sárí má hodně lidí spojeno s Matkou Terezou. My se s Bobky scházíme v Praze na Jižním městě v domě, který nese
jméno Matky Terezy. Od loňského roku
máme v repertoáru písničku Bílé sárí,
která se snaží uchopit odkaz Matky Terezy jazykem srozumitelným dětem. No
a když jsme si spočítali, že naše nové
CD vyjde ve dnech, kdy by Matce Tereze
bylo sto let, řekli jsme si, že podle té
písničky pojmenujeme celý projekt.
V čem se Bílé sárí liší od Abraháma?
Je to volné pokračování. Hrají s námi
stejní muzikanti jako na Abrahámovi,
tedy Ondřej a Štěpán Škochovi z kapely
Chinaski a bubeník Jan Linhart, známý
z různých převážně jazzových seskupení. V jedné písni navíc hostuje písničkářka Katka Šarközi. Zazpívala si part
Marie Magdalény.
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VOLTE ČÍSLO

2

Vážení spoluobčané, v našem programu vám neslibujeme nemožné. Garantujeme vám, že s finančními prostředky
města budeme vždy hospodařit efektivně, prostřednictvím dotačních titulů se je budeme snažit co nejvíce navyšovat
a účelně investovat podle vašich potřeb. V následujících letech chceme vše stavět na politice otevřené nápadům vás,
občanů našeho města, a na našich zkušenostech získaných v minulých volebních obdobích.
Při práci na radnici bychom chtěli pokračovat v projektu „Obec pozorná rodině“. Naší prioritou je, aby se v našem
městě všem žilo dobře, aby si zde každý našel své místo a aby se nikdo necítil odstrčený a přehlížený. Chceme podporovat jak mladé rodiny, tak také naše seniory formou vytváření podmínek pro jejich vyžití.
Chceme materiálně i finančně podporovat naše školská zařízení. Zajistíme co nejširší škálu zájmového a uměleckého
využití volného času pro všechny věkové kategorie. Podpoříme neziskové organizace pracující s mládeží a organizující
kulturně - společenské akce pro nejširší veřejnost.
Na poli bezpečnosti a prevence budeme spolupracovat s Městskou policií Zlín a Policií ČR. Budeme aktualizovat
a revidovat vyhlášky města tak, aby maximálně vycházely vstříc občanům. Budeme podporovat jednotku sboru dobrovolných hasičů, kterým vytvoříme podmínky pro jejich další rozvoj a pro růst nové generace.
V oblasti dopravy bychom chtěli zachovat stávající systém dopravní obslužnosti. Budeme usilovat o napojení Fryštáku na síť cyklostezek v našem okolí. Chceme pokračovat v rekonstrukcích chodníků a budeme iniciovat opravu průtahu
městem včetně zřízení nových bezpečných přechodů.
Při zpracování nového územního plánu maximálně zohledníme požadavky občanů a firem, vytvoříme nové lokality
pro individuální a bytovou zástavbu. Za spoluúčasti majitelů pozemků vybudujeme inženýrské sítě v nových lokalitách.
Podpoříme rekonstrukci zdravotního střediska a také rozšíření školy o multifunkční kulturní objekt v prostorách
staré kotelny. V rámci zvýšení možnosti vyžití občanů města bychom chtěli dobudovat sportovně rekreační zónu
u přehrady v Horní Vsi.
V rámci ochrany životního prostředí bychom chtěli zkvalitnit služby sběrného dvora. Při všech realizovaných akcích
budeme prosazovat ekologicky šetrná a energeticky úsporná opatření.
Vážení spoluobčané, při tvorbě našeho programu jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností.
Chceme vás ujistit, že naši kandidáti budou vždy hájit vaše zájmy.
MO KDU-ČSL FRYŠTÁK

Zveme vás na bližší představení volebního programu a setkání s naším kandidátem
na starostu města Mgr. Lubomírem Doleželem a dalšími kandidáty do zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 7. října od 18 hodin v jídelně Penzionu ve Fryštáku.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

13

placená inzerce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil
program, se kterým vstupujeme do komunálních voleb ve Fryštáku. Na začátku letošního roku vzniklo ve
Fryštáku místní sdružení ODS, které hájí a bude hájit
zájmy Vás všech občanů. Před čtyřmi roky jsme si
stanovili úkoly a nadešel čas bilancování.
S radostí můžeme prohlásit, že MY sliby plníme.
A proč to říkám? Záměrně nebudu vyjmenovávat investiční akce, neboť Vy sami moc dobře víte, co se
v našem městě za krátké období vybudovalo, co se
ještě buduje, za jaké peníze a hlavně, za čí peníze,
a v jakém objemu. Co je důležité, a proč to vzpomínám, totiž to vše je pro občany města FRYŠTÁKU,
a to je náš záměr.

Budeme aktivní, co se týká výstavby polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí, taktéž budeme
u rekonstrukcí chodníků a u dalších investičních akcí.
Vážně uvažujeme o výstavbě malých přízemních domků typu bungalov o velikosti 2+kk se stáním pro auto
s možností ubytování seniorů nebo mladých rodin
v rámci programu startovací byty.
Další prioritou je pro nás bezpečná křižovatka
u staré hasičské zbrojnice, na to navazující zřízení minimálně dvou bezpečných přechodů pro chodce na
cestě při průjezdu Fryštákem, včetně barevného vodorovného vyznačení na komunikaci.

Hlavní prioritou pro nás je zrealizovat vše potřebné pro Vás, občany města Fryštáku.

Dále budeme podporovat výstavbu dětských hřišť
a odpočinkových zákoutí pro oddych při procházkách
naším městem.

V současné špatné ekonomické situaci je velmi
složité získat ﬁnanční podporu z dotací, ale my se
nedáme odradit. Pracujeme na přípravě nových projektů, abychom byli připraveni pro případ uvolnění
dotací.

Také chceme aktivně vstoupit na pole kultury
a tomu věřte, že to nebude zase dechovka. Máme
snad více hudebních stylů a žánrů, např. rock, country, folk a také budeme spolupracovat s fryštáckým
Rozruchem a dalšími kulturními spolky.

Na závěr bych Vás chtěl požádat o podporu, rozvahu a popřát Vám šťastnou ruku. Již teď Vám děkuji za
důvěru a hlasy v nadcházejících komunálních volbách.
Současně bych Vás chtěl ujistit, že

MY NESLIBUJEME – MY PRACUJEME
Za místní sdružení ODS Radomír Dupal
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Přijďte si zacvičit a formovat
svou postavu se Silvií Galíkovou

Město Fryšták a občanské sdružení Klub důchodců Vás zvou na

divadelní představení, v pátek 22. 10. 2010 od 19 h

ZUM AEROBIC FIT

ve Velkém sále ZDV ve Fryštáku
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

U M Ě L EC K Á AG EN T U R A K AT K A

Lekce smíchu a zpěvu
aneb

humor a muzikál
Účinkují:

moderátor, imitátor a bavič
Petr Martinák

Silvie Galíková – mistryně světa
ve sportovním aerobiku

Kdy?
Kde?

Každé úterý (od 14. 9. 2010)

V kolik?

V tělocvičně ZŠ Fryšták
(vchod ze dvora)
V 18:00 hodin
Cena 50 Kč,- za lekci

…když máš srdce zjihlé, když
máš potíže - cvičení místo židle,
hudba pomůže :-))
Důvodů, proč přijít, je ale mnohem víc...
Těším se na Vás!!!
placená inzerce

Nabízím prodej nejrozmanitějších předmětů na internetových aukčních a inzertních portálech
Může to být úplně cokoliv: oblečení, nábytek,
nádobí, a třeba i jediná bezcenná lžička, časopis,
šperk, květina v květináči, stavební materiál. Zkrátka vše, co lze jakýmkoliv způsobem zabalit a poslat poštou, či odvézt přepravní společností
Možná máte doma ve skříni, ve sklepě, na
chatě, či jen tak v krabici, schovány různé poklady,
které již nepoužíváte. Mohou být již částečně znehodnocené, nefungují a nebo jde jen o nevhodný
dar, který je již pro Vás k ničemu, ale je Vám líto
jej vyhodit.
Na internetu však existuje spousta míst, kde
mohu předmět za Vás nabídnout.
Existují miliony lidí, kteří shánějí právě tuto věc!
To, co se Vám může zdát bezcenné, podivné,
k ničemu, může mít pro jiného cenu zlata.
Proto nikdy nic nevyhazujte!!! Lépe je věc prodat a získat tak nečekaný finanční obnos. A navíc
je to i zábavné sledovat, jak a za kolik se dá leccos
zpeněžit.

Jediné, co od Vás potřebuji je vědět, kolik by
jste rádi dostali zaplaceno a také foto předmětu
a stručný popis - to můžete dodat sami nebo
vše zařídím za Vás, včetně balení a odeslání
předmětu.
Pokud se rozhodnete pro mé služby, garantuji
profesionální, neobtěžující, rychlý a diskrétní přístup,
který zaštituji vlastní osobou - živnostenským listem
a veškerými právy a povinnosti s nimi spojenými.
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TÝDEN KNIHOVEN
4. – 10. října 2010
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 14. ročník celostátní akce
Týden knihoven.

Klub maminek
P R O G R A M na říjen 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

5. 10.
Letošní motto KNIHOVNA PRO VŠECHNY
V centru zájmu jsou naši uživatelé,
pro každou cílovou skupinu připravíme
jiný program.
Cílem aktivit knihovny na podporu
knih a čtenářství je nabídnout využití
volného času nejen novým čtenářům,
ale pečovat i o čtenáře stávající.

PROGRAM

Prezentace činnosti Občanské poradny Charity Zlín
pí. Kateřinou Páleníčkovou
12. 10. Břišní tance, lektorka orientálního tance Mgr. Pavla Boudová
19. 10. Cvičení s dětmi s Danuškou
26. 10. Využití dýní v kuchyni (recepty+ochutnávka)
Tvořeníčko pro dětí s okrasnými dýněmi
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Po předchozí domluvě. Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 15. 10. v 17 hod.: Věnečky na Dušičky, podzimní věnce aj. dekorace, materiál zajištěn
Najdete nás na: www.klubmaminekfrystak.webnode.cz
a napsat nám můžete na: vlastovky@email.cz

v Městské knihovně Fryšták:

• Středa 6. 10. - exkurze pro děti
mateřské školy
• Čtvrtek 7. 10. - procházka středověkým městečkem (s kronikářem
města) sraz v 18 hod. u Měk, v 19 hod.
Černá hodinka v knihovně – beseda
s pamětníky o životě starých Fryštačanů, večer bude uveden verši K. H. Máchy jako pocta básníku k 200. výročí
narození (16. 11. 1810).
Výstavka regionální literatury ve výloze knihovny.
V průběhu Týdne knihoven už tradičně proběhne tzv. amnestie pro čtenáře
(vrácení knih bez upomínacích poplatků).

Seznámení
se znakovou řečí
pro neslyšící
s paní
Kamilou Damborskou
V měsíci září jsme měly možnost
v Klubu maminek přivítat paní Kamilu
Damborskou, která se s námi podělila
o své životní zkušenosti s neslyšícími
lidmi. Zdravá i se svojí sestrou byly vychovávány neslyšícími rodiči i neslyšícími prarodiči z jedné strany. Nesnadný
růst obě natolik posilnil, že se v dnešní
době věnují aktivně i těmto lidem.
Bylo nám vysvětleno, jaký je rozdíl mezi znakovým jazykem a znakovou češtinou.
Byly jsme překvapeny, že i znaková řeč se může lišit nejen v mezinárodním měřítku,
ale i v regionálním.
Představena nám byla i znaková řeč pro batolata, tzv. baby signs. Mohly jsme si
prohlédnout knížky pro děti, pomocí nichž se hravou formou učí první znaky.
Paní Kamila nás seznámila s Českou unií neslyšících, jejími aktivitami a kurzy.
Vzpomínala s úsměvem i na výuku znakové řeči pro Městskou policii Zlín .
Laskavé pí. Kamilce děkujeme touto cestou za zajímavou a poučnou přednášku
a přejeme ji zdraví a mnoho radosti v životě.

28. 10. – 31. 10.

ZVĚŘINOVÉ HODY

placená inzerce

• Úterý 5. 10. - vycházka po Andrýskově stezce pro žáky 6. tříd ZŠ (Skalka
– Vítová – studánka Vitovjanka aj. ve
spolupráci s knihovnou ve Vítové), beseda s kronikářem PhDr. Č. Zapletalem
+ promítání snímků ze staré Vítové - p.
Radek Slováček v multikulturním zařízení ve Vítové

Gurmánské speciality ze zvěřiny
Čepované pivo Radegast 10°, 12°
Vybraná vína z Moravy
Pátek – Halloween maškarní večírek
V sobotu k tanci a poslechu hraje živá hudba!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

FRYŠTÁK – DOLNÍ VES
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Jsou zákazníci spokojeni
s dodávkami pitné vody?
Odpověď na tuto otázku hledá společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. Od poloviny září až do 15. října
provádí nezávislá společnost Ipsos
Tambor telefonický průzkum spokojenosti tisíce zákazníků na Moravě.
Průzkum se týká spokojenosti zákazníků se službami vodáren, konkrétně
na území okresů Olomouc, Prostějov
a Zlín.
„Osloveno bude asi 1000 zákazníků, z toho asi osm set domácností
a stovka ﬁrem, stovka správců bytových domů nebo zástupců bytových
družstev. Názory našich zákazníků
jsou pro nás velmi důležitou zpětnou
vazbou. Vítáme každou možnost dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci
spokojeni, a kde máme podle nich
rezervy,“ uvedla mluvčí společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Helena Koutná. Výsledky průzkumu budou
k dispozici začátkem listopadu.
Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi a ten, pokud
má o rozhovor zájem, odpovídá asi
patnáct minut na její otázky. Ty se týkají samozřejmě pitné vody a zvyků
zákazníka: například zda je spokojen
s kvalitou dodávané vody nebo se
způsobem plateb za vodu. Padnou
také otázky: zda zákazník ví, kdo je
jeho provozovatelem v regionu nebo
zda je spokojen se službami vodáren,
či s množstvím a dostupností informací o vodě.
Telefonický průzkum probíhá již
šestým rokem a zadává jej pro všechny své pobočky společnost Veolia
Voda ČR - která je největší společností na českém vodohospodářském
trhu.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí
společností Středomoravská vodárenská,
a.s. a Zlínská vodárenská, a.s. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. - dále jen MOVO - působí
na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde
zásobuje celkem 413. tis. obyvatel. MOVO
má 500 zaměstnanců a provozuje celkem
40 úpraven vody, 161 vodojemů a 24 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro
2 259 km vodovodních a 1 097 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5
zákaznických center v Olomouci, Prostějově,
Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách.
Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 800 100 063. Webové
stránky společnosti MOVO jsou www.smv.
cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické
věci zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny
Veolia Voda – více informací na www.veolia.
cz a www.veoliavoda.cz.
placená inzerce
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Fryšták, Jiráskova ul.
za penzionem
tel. 577912599
obchod@pkcomp.cz
Nabízíme široký sortiment zboží: počítače, notebooky, LCD monitory, fotoaparáty,
tiskárny, flashdisky, ND k PC, hry na PSP a PC, cartridge, tonery do tiskáren a další.

Opravujeme počítače a notebooky všech značek.

Máte zálohovány vaše dokumenty a fotografie? Pokud ne, rychle to napravte!
Přijďte se k nám poradit, jak zrychlit chod vašeho PC či notebooku.
Denně rozvoz zboží po Fryštáku.

Novinka: Každý čtvrtek máme otevřeno až do 19h !

Pro příznivce modelové železnice nabízíme lokomotivy, vagonky a další příslušenství velikosti TT.
Vše za internetové ceny. Na prodejně potěší děti funkční kolejiště s digitálním řízením.

www.pkcomp.cz obchod tel. 777 552 469, servis tel. 777 879 74
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

