Fryštácké l sty

Budoucí prvňáčci fryštácké základní školy absolvovali
v rámci zápisu rozhovor s paní učitelkou (více uvnitř čísla).
Foto Helena Hvozdenská
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Z Fryštáku až na mistrovství světa podruhé
aneb Jaké to bylo
Závěrem bych chtěla ještě jednou
mnohokrát poděkovat členům Rady
města Fryštáku za schválení ﬁnančního
příspěvku, bez něhož bychom se této
jedinečné akce nemohli zúčastnit. Je
dobré vědět, a jsem za to moc ráda, že
město Fryšták podporuje děti v jejich
sportovních aktivitách – v jakýchkoliv.
A to je moc dobře. Děkujeme!
Kamila Krajčová

V březnovém čísle FL jste se mohli dočíst, co je to twirling, a že se mu věnuje
má dcera Eliška Krajčová. Díky laskavému ﬁnančnímu příspěvku města Fryštáku
jsme se mohli zúčastnit Mistrovství světa v twirlingu, konaném v norském Lillehammeru ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2018. Byl to velkolepý zážitek – přehlídka toho
nejlepšího, co se dá v tomto krásném sportu vidět a zároveň inspirace, motivace
a odhodlání, co lze ještě dokázat.
Mistrovství se zúčastnilo na 683 atletů z celého světa, z nichž nejpočetnější výprava z USA měla 135 sportovců
nebo Francie 124 twirlerů (nutno podotknout, že v těchto zemích se tomuto sportu věnují i chlapci a předváděli
neskutečně krásné a ladné dovednosti
s hůlkou). Bylo vidět a znát, že v těchto zemích má twirling svou dlouholetou
tradici a podporu, neboť jejich výkony
byly až neuvěřitelné. Mnohdy jsme doslova zírali!
Ale ani naše česká výprava se neměla za co stydět – na 77 dívek předvedlo své choreograﬁe v různých kategoriích, jak nejlépe umělo a nejlepšího
výsledku dosáhla Eva Beranová, která
je členkou Mažoretek Kopretinky Dobrovice. V kategorii povinné sólo s hůlkou
se umístila na krásném 3. místě z 31
soutěžících. Ve stejné kategorii soutěžila i Míša Jančíková z Vizovic, která společně s Eliškou reprezentovala SDOM
Zlín. Míša se umístila na 20. místě.
Eliška soutěžila také v kategorii
povinné sólo s hůlkou, ale ve skupině děti. V konkurenci téměř 3 desítek
soutěžících se umístila na 22. místě.
Vzhledem k tomu, že se tomuto sportu
věnuje teprve druhým rokem, že to bylo
její první mistrovství světa a tím pádem
nervozita hrála svou roli, a hlavně také
že v den soutěže nebyla zrovna ve své
dobré fyzické kondici (projevila se viróza a teplota), tak i přesto nastoupila se
svým jedinečným a proslulým úsměvem

a sestavu předvedla, jak nejlépe v ten
daný moment mohla a já jsem na ni
náležitě pyšná. Stejně tak i její trenéři,
naši přátelé a rodinní příslušníci, kteří
dění na mistrovství světa mohli sledovat prostřednictvím on-line přenosu.
Moc vám všem děkujeme za podporu
a posílání pozitivních vln!
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RMF
č. R 05/2018/VII z 14. 3. 2018
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,-Kč Ing. A. Kravákové, Lukov, na částečné krytí ﬁnančních nákladů spojených s účastí dvou
cvičenek z Fryštáku na XVI. Všesokolském sletu konaném dne 5.-6.7.2018.
RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing. A.
Kravákovou, Lukov, ve výši 10.000,-Kč,
a to za účelem částečné úhrady nákladů
spojených s vystoupením dvou cvičenek
z Fryštáku na XVI. Všesokolském sletu
konající se ve dnech 5.-6.7.2018.
RMF bere na vědomí sdělení
PhDr. Česlava Zapletala, ve věci ukončení činnosti ve funkci kronikáře města
Fryštáku a vyslovuje mu uznání a poděkování za 41 let ve funkci kronikáře
města Fryštáku.
RMF bere na vědomí s odkazem
na doporučení současného kronikáře
pověření výkonu funkce kronikáře města
Fryštáku Ing. Františka Odstrčila.
RMF s odkazem na usnesení
U Z 01/2018/VII/18a) ze dne 7. 2.
2018 a projednání dokumentace „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták,
na pracovním jednání zastupitelstva
města Fryštáku dne 31. 1. 2018 souhlasí s úpravou trasy obslužné komunikace navazující na Polní cestu Kučovanice za mostem přes dálnici v km 14.314
(objekt č. 161) spočívající v odklonění
trasy této obslužné komunikace mimo
pozemek p. č. 1446 k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták.
RMF v souladu s ustanovením § 48
odst.2 písm. b) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, vylučuje z další účasti v zadávacím řízení „Fryšták - oprava
místní komunikace v ul. I. P. Stuchlého“
dodavatele: DEMSTAV group, s.r.o., Hranice.
Odůvodnění: Při posuzování předložené nabídky z pohledu splnění požadovaných kvaliﬁkací a stanovených
zadávacích podmínek byly zjištěny nedostatky a nejasnosti. Účastník byl požádán o objasnění nabídky k uvedeným
nedostatkům a nejasnostem, Žádost
o objasnění nabídky ze dne 5. 2. 2018
byla účastníkovi doručena prostřednictvím datové schránky dne 6. 2. 2018,
požadované objasnění proto mělo být
doručeno nejpozději 9. 2. 2018 včetně.

Účastník však v dané lhůtě požadované
objasnění nabídky nedoručil, ani nepožádal o prodloužení lhůty pro jeho doručení. Nedostatky a nejasnosti z předložené nabídky, na které byl účastník
žádán komisí o objasnění, jsou uvedeny
v Rozhodnutí o vyloučení, které bude
uveřejněno na proﬁlu zadavatele v příslušné zakázce.
RMF na základě doporučení komise
a provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek rozhodla
o nejvýhodnější nabídce a schvaluje vítěze výběrového řízení zakázky malého
rozsahu „Fryšták - oprava místní komunikace v ul. I. P. Stuchlého“, společnost
ALPINE Bau CZ, a.s., Valašské Meziříčí,
za cenu 2 416 773,99,-Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
ALPINE Bau CZ, a.s. Valašské Meziříčí
na akci „Fryšták - oprava místní komunikace v ul. I. P. Stuchlého“.
RMF bere na vědomí žádost Ing. K.
Rozuma ze dne 8.2. 2018 o výpůjčku
části pozemku p. č. 629, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře do 200 m²,
za účelem realizace objektu – stavba SO
02 – Zpevněné plochy v rámci projektu
Stavební úprava RD č. p. 90 na parc.
č. 634, k. ú. i obec Fryšták, a pověřuje
Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, řešit výpůjčku pozemku standardním postupem
pro sjezdy a vjezdy k rodinným domům.
RMF bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Fryšták paní Bc. Ilony
Staňkové, ze dne 5. 3. 2018, o zajištění
projektové dokumentace pro vybudování nové polytechnické učebny na školní
zahradě z důvodu zapojení Mateřské
školy Fryšták do projektu „MAP rozvoje
vzdělávání v ORP Zlín“ a pověřuje OTH
zajištěním projektové dokumentace polytechnické učebny v zahradě MŠ.
RMF bere na vědomí sdělení OTH
o špatném stavu zastávkového přístřešku v Dolní Vsi, pověřuje OTH odstraněním přístřešku včetně betonového základu a ukládá instalaci označníku
zastávky včetně jízdního řádu, lavičky
a odpadkového koše.
RMF bere na vědomí žádost paní J.
Kopřivové, Fryšták o zpevnění komunikace na pozemku p.č. 8/3521, k.ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje Ing. P. Gálíka, předsedu stav. komise, projednáním
této žádosti ve stavební komisi.
RMF bere na vědomí žádost Ing. D.
Konečné, RNDr. P. Konečného a M. Machačky, ze dne 14.2.2018, o sdělení ak-

tuálních podmínek možného dokončení
výstavby základní infrastruktury na ulici
Pekárkova a pověřuje Ing. P. Gálíka projednat ve stavební komisi varianty dalšího postupu.
RMF bere na vědomí žádost společnosti Regioprojekt Brno, s.r.o., zastupující investora – Státní pozemkový úřad
ČR, o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Polní cesta C8 v k.ú.
Dolní Ves“ a souhlasí s předmětnou
stavbou ve smyslu předložené dokumentace z ledna 2018, archivační číslo
17116-14XC-HT.
RMF bere na vědomí žádost p. Běťáka a pí Běťákové o ořez nebo pokácení stromů za jejich pozemkem, ze dne
7.3.2018, a s odkazem na posudek
AOPK ze dne 22.12.2016 nesouhlasí s kácením z důvodu, že stromy jsou
dle posudku AOPK zdravé a s odkazem
na ust. § 1016 Obč. zákoníku, odst. 2
a 3, nesouhlasí s ořezem větví ze strany
sousedního pozemku z důvodu, že tzv.
jiné obtíže (žadateli uváděný spad listí
a žaludů) nepřevyšují zájem na nedotčeném zachování stromu, a na základě odborného vyjádření ﬁrmy „Ořez stromů“
nesouhlasí ani s opakovaným ořezem
těchto stromů na náklady města Fryštáku z důvodu, že by mohlo dojít k narušení hormonální rovnováhy stromů,
růstu sekundárních větví a v důsledku
toho i k možnému postihu od inspekce
životního prostředí, přičemž RMF předpokládá ořez v pravidelných intervalech
podle doporučení odborné ﬁrmy v tříletém cyklu.
RMF bere na vědomí žádost společnosti TextilEco, a.s. ze dne 2.3.2018,
bez připomínek a neschvaluje spolupráci se společností TextilEco, a.s. z důvodu, že již funguje spolupráce s ﬁrmou
Diakonia Broumov, sociální družstvo.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M.
Kasala, V. Kalafutová / Ing. P. Gálík, / G.
Najmanová/Mgr. L. Sovadina.
RMF nedoporučuje ZMF schválit žádost F. Pančochy, Fryšták – Dolní Ves,
o prodej části měst. pozemku p. č. 551 ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za účelem sloučení
s pozemky ve vlastnictví žadatele.
RMF bere na vědomí žádost V. Grmelové, Fryšták – Horní Ves, ve věci
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pronájmu hostinského pokoje č. B/336
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
z důvodu zhoršení bydlení v místě trvalého bydliště - potravinářská výroba
a pověřuje Ing. Pavla Osohu, předsedu
Komise bytové, sociální a pro rodinu,
projednáním žádosti v této komisi.
RMF bere na vědomí připomínku
k záměru města č. ESO/06/2018 ze
dne 16. 2. 2018 ve věci výpůjčky městského pozemku p. č. 321 – ost. plocha,
manipulační plocha, o výměře 4159 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli V. Jurčíkovi, Fryšták – Horní
Ves, na dobu určitou 5 měsíců, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, za účelem užívání jako pastva
pro koně, uplatněné V. a M. Krajčovými
a Ing. P. Heinzovou a Ing. J. Heinzem,
PhD., ze dne 4. 3. 2018, a neakceptuje
ji.
RMF schvaluje výpůjčku měst. pozemku p. č. 321 – ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 4159 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, V.
Jurčíkovi, Fryšták – Horní Ves, na dobu
určitou 5 měsíců, za účelem užívání jako
pastva pro koně.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták a V. Jurčíkem, Fryšták – Horní Ves,
na výpůjčku měst. pozemku p. č. 321
– ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 4159 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem užívání
jako pastva pro koně, na dobu určitou 5
měsíců, s dvouměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu.
RMF schvaluje rozšíření pronájmu
prostor sloužících k podnikání v objektu
Hrubé hospody, čp. 1, nám. Míru, Fryšták, a to o prostor sklepa – místnost č.
005, o výměře 8,65 m², v I. PP, v ceně
nájmu ve výši 395,- Kč/m²/rok, žadateli
Bc. D. Sklenářovi, Doubravy.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání ze dne 2. 1. 2018 uzavřené mezi městem Fryšták, a Bc. D. Sklenářem, Doubravy na rozšíření pronájmu
prostor sloužících k podnikání v objektu
Hrubé hospody, čp. 1, nám. Míru, Fryšták, a to o prostor sklepa – místnost č.
005, o výměře 8,65 m², v I. PP, v ceně
nájmu ve výši 395,- Kč/m²/rok.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze
dne 20. 12. 2017, a to mezi městem
Fryšták, a MUDr. I. Gergelem, Zlín, tý-

kající se změny na straně nájemce, kdy
nově se nájemcem stává Gynekologie
Sadová, s. r. o., Zlín, zast. MUDr. Ivo Gergelem, jednatelem.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.
3. 2018, pořízený ve smyslu ustanovení
bodu č. 2, Zásad č. 1/2016, a doporučení hodnotící komise bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na restaurátorské práce na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku, vč. založení sousoší“,
a to restaurátory MgA. J. Čádu, Praha,
a MgA. J. Tlučhoře, Rudná.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a MgA. J.
Čádou, Praha a MgA. J. Tlučhořem,
Rudná, na akci „Restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého ve Fryštáku, vč. založení sousoší“, a to v ceně 233.800 Kč
(konečná cena - není plátce DPH).
RMF schvaluje uzavření smlouvy
na zajištění uměleckého vystoupení zpěváka S. Hložka v rámci Fryštáckého jarmarku konaného dne 24. 3. 2018 mezi
městem Fryšták, a Mgr. M. Vyhlídalovou,
Zlín, ve výši 25 000 Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
JOPEK Servis, s.r.o., Tečovice, na realizaci akce „Objekt č.p. 386 ul. Souhrady-opravy“, a to v ceně 595 924,- Kč bez
DPH.
RMF ve funkci zřizovatele uděluje
souhlas s tím, že Základní škola, okres
Zlín, příspěvková organizace, se sídlem,
76316 Fryšták, IČO 75022702 je oprávněna provádět technické zhodnocení
na majetku uvedeném v příloze (Výpis
z katastru nemovitostí ze dne 13. 3.
2018) tohoto usnesení v projektu s názvem „Modernizace učebny fyziky a chemie“. Pokud je technické zhodnocení
majetku vázáno na podmínky poskytovatelů dotací, je, s ohledem na tyto jejich podmínky, nutné zachovat výstupy
ﬁnancované z prostředků poskytovatelů
dotací minimálně po dobu udržitelnosti
projektu.
RMF schvaluje účast města v projektu Hodina země a souhlasí s aktivitou formou vypnutí veřejného osvětlení
v lokalitě nám. Míru v čase od 20.30 –
21.30 hod. dne 24. 3. 2018.
RMF schvaluje úhradu nákladů spojených s ubytování a občerstvením sportovní delegace z družební obce Muráň
v rámci setkání konaného ve dnech 17.
- 18. 3. 2018.

RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad akcí „Dětský
jarní bazárek ve Fryštáku“, kterou organizačně zaštiťuje M. Čáslavská, Fryšták
za Svaz žen Fryšták a souhlasí s úhradou nákladů spojených s pronájmem
sálu ZDV Fryšták ve výši 5.000,-Kč
na organizaci této akce konané dne 12.
-14. 3. 2018.
RMF ukládá Ing. T. Černému, předsedovi Finančnímu výboru při ZMF, zpracovat ﬁnančnímu výboru stanovisko k:
a) materiálu Ing. Lorence a Ing. Jaška ohledně řešení kumulovaných účetních ztrát zřízených příspěvkových organizací
b) návrhu účetních závěrek zřízených
PO a rozdělení výsledků hospodaření
za rok 2017
c) návrhu odpisových plánů za rok
2017
RMF
č. R 06/2018/VII ze 6. 4. 2018
(Výpis usnesení)

RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu „Zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu“ ve složení:
Mgr. L. Sovadina / Mgr. P. Nášel, L. Eliášová, DiS. / Ing. M. Kasala, Bc. V. Kalafutová / Ing. P. Dohnal.
RMF schvaluje v souladu s čl. VII
– Ukončení smlouvy, odst. 2 Smlouvy
o výpůjčce prostor, uzavřené dne 1. 7.
2014 mezi městem Fryšták, nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města a J. Miklovou, Vítová na výpůjčku
části prostor ve Víceúčelové budově čp.
100 ve Vítové, ukončení této smlouvy
dohodou ke dni 6. 4. 2018.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání ze dne 20. 12. 2017, a to
mezi městem Fryšták, a MUDr. Ivo Gergelem, Zlín, týkající se změny na straně
nájemce, kdy nově se nájemcem stává
Gynekologie Sadová, s. r. o., Zlín, zast.
MUDr. I. Gergelem, jednatelem, přičemž
ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze
změny.
RMF schvaluje žadateli – Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z. s, se
Zlín – Kostelec pořádání Českého po-

háru v 3D lukostřelbě pořádaného dne
28. 4. 2018 od 7.00 hod do 18.00 hod,
s využitím městských pozemků p. č.
440/15, 441/7, 442, 443/93, 443/2,
443/29, 443/21, 443/20, vše k. ú.
Vítová, a pozemků p. č. 911/6, 914,
917/1, 917/2, 367/2, 384/1, 384/2,
383/1, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták.

20,- Kč/m²/rok, na dobu určitou od 5.
5. 2018 do 15. 7. 2018, žadateli fě EUROVIA CS, a. s. Praha a uzavření příslušné smlouvy o pronájmu.

RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12373841 mezi městem Fryšták, a provozovatelem distribuční soustavy fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovicena připojení nového odběrného místa
– parcela 255/1, 763 16 Fryšták.

RMF bere na vědomí žádost Ing. E.
Staškové ze dne 6. 4. 2018 o schválení poddodavatel při výkonu činností dle
Příkazní smlouvy na výkon Technického
dozoru investora, bere na vědomí návrh Ing. E. Staškové ze dne 4. 4. 2018
na dohodu o postoupení Příkazní smlouvy na výkon Technického dozoru investora při stavbě „Stavební úpravy místní
komunikace Fryšták – Vítová“, schvaluje ke dni 6. 4. 2018 dohodu o ukončení výkonu funkce technického dozoru
na tuto akci dle příkazní smlouvy ze dne
7. 9. 2017 a ukládá OTH vyhlásit nové
výběrové řízení na výkon Technického
dozoru investora na tuto akci.

RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zajistit úhradu podílu na oprávněných nákladech ve výši 10.000,- Kč
v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne
uzavření výše uvedené smlouvy.

RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 3.
2018, ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Pořízení osobního automobilu“.

RMF bere na vědomí nový harmonogram realizace stavby “Stavební úpravy
místní komunikace Fryšták - Vítová“ dle
přiloženého návrhu bez připomínek.

RMF na návrh Ing. P. Gálíka a dílčí
informace o dalších případných ﬁnančních zdrojích (nerealizované výdaje, kapitálové příjmy) odkládá své rozhodnutí
o zakázce malého rozsahu na akci „Pořízení osobního automobilu“ pro město
Fryšták do příštího zasedání.

RMF pověřuje OTH převzetím pozemků po skončení akce s kontrolou provedení úklidu pozemků ze strany žadatele.

RMF nereﬂektuje na žádost spol. EUROVIA CS, a. s., ve věci výpůjčky části
městského pozemku pro potřeby zřízení
mezideponie, souhlasí pouze s komerčním pronájmem a v souladu s ust. § 39
odst. 3 schvaluje krátkodobý nájem části městského pozemku p. č. 283 – ost.
plocha, manipulační plocha, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o výměře 800 m², žadateli
EUROVIA CS, a. s., Praha, v ceně nájmu
ve výši 20,- Kč/m²/rok, na dobu určitou
od 6. 4. 2018 do 4. 5. 2018, za účelem
zřízení dočasné mezideponie stavebního materiálu pro IA oprava komunikace
Vítová.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a. s.,
Praha, na pronájem části měst. pozemku p. č. 283, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
o výměře 800 m², v ceně nájmu ve výši
20,- Kč/m²/rok, tj. 1.289,- Kč/29 dní,
na dobu určitou od 6. 4. 2018 do 4. 5.
2018
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části měst. pozemku p. č. 283
– ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 800 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
za účelem zřízení dočasné mezideponie
stavebního materiálu pro IA oprava komunikace Vítová, za cenu nájmu ve výši

RMF ukládá Ing. M. Jaškovi prověřit
možnosti ﬁnancování zakoupení vozidla
pro město Fryšták v rámci schváleného
rozpočtu s odkazem na případné nerealizované výdaje či kapitálové příjmy.
RMF bere na vědomí výpověď ﬁrmy
Česká spořitelna, a. s., ze Smlouvy
o umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení uzavřenou dne
27. 4. 2006 s tím, že jednoměsíční výpovědní lhůta končí 30. 4. 2018.
RMF bere na vědomí žádost P. Šafáře, Fryšták, na ukončení Smlouvy
o umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení uzavřenou dne
1. 12. 2014 dohodou a v souladu s Čl.
VI Ukončení smlouvy, odst. 1 smlouvy
souhlasí s ukončením smlouvy dohodou
ke dni 6. 4. 2018 s tím, že rozdíl nájemného ve výši 774,- Kč vč. DPH za období od 1. 1. 2018 do 6. 4. 2018 uhradí
žadatel při podpisu dohody o ukončení
smlouvy.
RMF bere na vědomí sdělení ekonomicko – správního odboru, že místní
římskokatolická farnost dosud neodpověděla městu Fryšták na výzvu z května
2016 týkající se možnosti směny po-

zemku p. č. 955/1, k.ú. Fryšták, obec
Fryšták, a s odkazem na četné dotazy
veřejnosti ukládá starostovi písemně
vyzvat zástupce Římskokatolické farnosti Fryšták, jakožto majitele pozemku
p. č. 955/1, k.ú. Fryšták, obec Fryšták,
ke sdělení informací, zda se zakládá
na pravdě tvrzení, že na předmětném
pozemku je plánována výstavba obchodního řetězce.
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– 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

Komunitní plánování
Dne 20. 3. 2018 proběhlo ve Fryštáku veřejné setkání za účasti občanů
města, pracovníků Magistrátu města
Zlína, Úřadu práce ve Zlíně a Mgr. L.
Doležela, starosty města, ve věci Komunitního plánování sociálních služeb na Zlínsku.
Město Fryšták se do tohoto projektu intenzivně zapojilo, aby mohlo
lépe poskytovat svým občanům informace týkající se sociálních služeb
a pomoci.
Cílem setkání bylo eliminování případných nedostatků v informovanosti
občanů a využívání služeb, ale také
především sdělení kladných projektů,
které na území města Fryšták proběhly či probíhají ve prospěch občanů.
Podrobnější informace lze získat
na webových stránkách města, anebo na radnici u pí G. Najmanové,
kanc. č. 209, kde jsou k dispozici
i tištěné katalogy poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji.
G. Najmanová
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 78, Sídlo: Zlín v roce 2018 pro obec Fryšták
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve
volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 41/2018 Sb., s datem rozeslání dne 13.
března 2018.
Doplňovací volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 18. května
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 19. května 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky,
a to ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín, kde byly doplňovací volby vyhlášeny.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit
i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací
lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb
a dále případná informace o tiskových
chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který
musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu
jsou vytištěny pro každého kandidáta
samostatně. Na každém hlasovacím
lístku je uvedeno číslo určené losem.
Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit
úplnou číselnou řadu, a to v případech,
kdy přihláška kandidáta k registraci
nebyla zaregistrována ani na základě
přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Magistrátu města Zlín.
Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (15. května 2018).
V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá

k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu č. 78
Sídlo: Zlín, v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič,
který nebydlí na území České republiky
a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito
úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního
obvodu č. 78, Sídlo: Zlín, kde zároveň
obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze
zvláštního seznamu voličů. Po záznamu
ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno. V tomto prostoru volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích
lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 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 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 okrsková vo-

lební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská
ve volebním obvodu, kde kandiduje,
v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 18. a 19. května 2018,
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný
z kandidátů, bude se konat druhé kolo
voleb. Hlasování bude zahájeno šestý
den po ukončení hlasování v prvním
kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu
proběhne ve dnech 25. a 26. května
2018, ve stejném čase jako při konání
prvního kola voleb, tj. v pátek 25. května 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. května 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole umístili
na prvých dvou místech.
Jestliže se před druhým kolem voleb
ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen
nebo zemře, postupuje do druhého kola
voleb kandidát, který se v prvním kole
voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé
kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole (1. a 2. června 2018).
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb
již voliči nebudou dodány předem, ale
volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro
II. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

OPRAVA ULICE
P. I. Stuchlého
V polovině měsíce května budou
zahájeny stavební práce na opravě povrchu části místní komunikace v ulici
P. Ignáce Stuchlého.
Provádění celoplošné opravy povrchu uličního prostoru v úseku od farního úřadu po napojení na krajskou silnici
II/490 vyvola určitá dopravní omezení
především omezení pro běžný průjezd
motorových vozidel s umožněním nejnutnější dopravní obsluhy, která jsou
pro provedení akce nezbytná. Dopravní
omezení budou řádně vyznačena patřičným dopravním značením. Předpoklad
trvání realizace opravy je 12 týdnů.
Ing. Pavel Dohnal
vedoucí OTH

Upozornění
katastrálního úřadu
Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín oznamuje, že v souladu s ust. § 35 odst. 1
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
v platném znění, bude v katastrálním
území DOLNÍ VES obce Fryšták provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu.
Revize potrvá v období od 1. 7.
2018 do 30. 11. 2019.
Podrobné informace naleznete na
úřední desce města Fryštáku, popř.
webových stránkách města.

SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ ve Fryštáku
Číslo / Název

Adresa volebního okrsku

1/ Fryšták

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 209, tel. +420 601 574 748

2/ Dolní Ves

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 210, tel. +420 601 574 749

3/ Horní Ves

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 220, tel. +420 601 574 755

4/ Vítová

Víceúčelový objekt,
Vítová č.p. 100, tel. +420 601 574 759

5/ Žabárna

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 225, tel. +420 601 574 764
Odpovědná osoba: Ivana Plšková, tel. 702 182 606

Máme ve Fryštáku
hrdiny?
Ó jé! A kolik! Třeba děti. Hodně
diváků se stalo svědky, když Josef
Jasenský ze 7. třídy ZŠ Fryšták zachránil svou duchapřítomností chlapečka, který neubrzdil lyže a jel přímo
na silnici. Pepa zachránil lidský život.
Nikdo mu za tak hrdinský čin ani nepoděkoval. Pro ty, kteří byli přítomní,
to byla normální reakce. Stáli, hleděli, křičeli, aby klučinu někdo zastavil.
Žádný však neměl tu akceleraci, tu
odvahu, tu rychlost jeho rozhodování
a postřehu. Pepiku, díky! Jsi skromný
hrdina!, O svém činu mlčíš. Nikomu
ses nepochválil. Vím, žes mi řekl, že
to nestojí za řeč. Věř, stojí! Vážíme si
toho!
Dalšími hrdiny jsou všichni fryštáčtí hasiči. Ptala jsem se dětí, co
vědí o práci našich dobrovolných hasičů. Všechny věděly, že hasí požáry.
Ale co se skrývá nebezpečí za souslovím hasí požáry, to byla dlouhá
debata. Ptala jsem se, kdo pomáhá
lidem z hořícího domu, Chtěla jsem,
aby si uvědomily, že jsou naši hrdinové ohroženi na životě. Další otázka.
Kdo pomáhá při katastrofách, haváriích na silnicích, v továrnách, při kalamitách sněhových, povodních, kdo
zachraňuje zvířata z jam, ze stromů,
kdo vytahuje auta z příkopy, z vody.
Kdo pomáhá bruslařům, kteří se proboří pod led? Kdo první pomáhá při
pádech a vyvrácení stromů silnými
vichřicemi, likvidaci překážek na kolejích, opravou spadlé střechy, elektrického vedení. Při besedě jsme se
dostali na činnosti, o kterých děti ani
nevěděly. Uvědomily si, kolik různých
činností dělají hasiči dobrovolně,
obětavě, nezištně. Že jsou normálně
zaměstnaní. Zahouká siréna a hoši
během několika minut jsou ve zbrojnici a vyjíždějí k nehodě. Vyjedou a nevědí, kdy se vrátí, co je čeká. Za tuto
hrdinskou pomoc nemají žádnou výplatu, odměnu. Někdy jim ani ti, kterým pomohli, nepoděkují.
Možná si to někdo ani neuvědomuje, protože jejich službu ještě nikdy nepotřeboval. Jsou to opravdoví
hrdinové a měli bychom být na ně
hrdí a nepřidělávat jim svými nerozumnými činy práce.
Mohla bych jmenovat další hrdiny.
Rozhlédněte se kolem a snad je objevíte i vy.
SK
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Vážení spoluobčané!
Letos klimaticky rozmařilý – pro všechny jistě překvapivě,
ale o to snad ještě více příjemně teplý - apríl roku 2018 se
stal minulostí, a my vítáme – všemi přece jenom tak trochu
romanticky vnímaný – již pátý měsíc tohoto roku. A to nepochybně nejen asi z důvodu, že bychom se těšili na pokračování počasí téměř prázdninového, jak nás právě letos opravdu
nevypočitatelný duben namlsal. Máj nám totiž nepřináší jen
onen pověstný lásky čas (mimochodem letošní symbolický rituál líbání pod rozkvetlou třešní bude tentokrát asi problém,
který ovšem vynalézavci spolehlivě vyřeší).
Květen je, koneckonců jako každoročně, měsícem, kdy si
připomínáme významné společensko-historické události, a je
tudíž i ve znamení rušného bohatého veřejného života. Prvního máje kromě poetického svátku zamilovaných slavíme –
třebaže dnes už každý asi poněkud odlišně – i Svátek práce.
A nepochybně si v této souvislosti uvědomíme, že stále platí
(a snad i bude platit!) moudrost našich předků, kterou patrně
není nutno citovat!
Pátý den květnový nás pak vrací k událostem na sklonku
II. světové války v Praze v r. 1945 - je to Den květnového
povstání českého lidu, který nám dokládá, že Češi vždy byli
národem hrdých vlastenců (a snad i jsou a budou?)!
A osmý květen s pokorou slavíme jako Den vítězství, kdy
si mnozí z nás připomínají jak hrůzy a zrůdné důsledky posledního celosvětového konﬂiktu, tak i s úctou vzpomínají
na všechny ty, kteří přinesli mnohdy oběti i nejvyšší, aby pak
další generace národů mohly žít v míru a bezpečí (a stále se při pohledu na mapy celosvětového zjitřeného dění - bohužel
i dnes ještě přesvědčujeme, že naplnit tato slova není samozřejmostí). Tím víc se nám pak memento nejen druhé světové
války jeví jako nanejvýš aktuální!
Druhá neděle v máji již tradičně patří našim maminkám.
Osobně jsem velmi rád, že Svátek matek má v našich rodinách
své nezastupitelné místo. Je příjemné sledovat, jak generace
dětí, dcer i synů, s kytičkou přichází v tento den za těmi, kdož
je přivedli na tento svět a s láskou vychovali. Využívám této
příležitosti a upřímně i já, prostřednictvím těchto řádků, symbolicky předávám našim maminkám k jejich svátku kytičku
uvitou poděkováním. Přeju tedy našim maminkám moc a moc

zdraví, lásky, radosti i objetí od těch nejbližších – právě těch
objetí, která se stávají jedinečným a nenahraditelným lékem
na všechny neduhy, šrámy na těle i na duši…!
A když jsem u těch blahopřání – jedno – a věřím, vážení
spoluobčané, že i Vaším jménem – si dovolím adresovat dvěma lidem, jejichž práce si velmi vážím. Letos v dubnu si připomněli významné životní jubileum skladatelka, hudebnice, pedagožka a primáška paní Vlasta Kunstová a literát, hudebník
či výtvarník pan Richard Hovadík. Oba naše spoluobčany jistě
není nutno jakožto výrazné osobnosti fryštáckého kulturního
a uměleckého života dlouze představovat. Přeji tedy touto
cestou oběma našim
oslavencům do dalších let kromě jiného především hodně
zdraví, životního elánu, tvůrčích sil i nakloněnost múz, aby
plody jejich práce
rozhojňovaly poklady
fryštácké brázdy a nadále těšily při zpěvu
i verších domácnosti
zdejší i přespolní. Koneckonců – třeba jak
tomu bezesporu bude
i v případě do života právě uvedené publikace z tvorby p. Richarda Hovadíka Plamen, který v srdci hoří, která představuje
autorovo literární vyznání nejen milované Moravě, rodnému
kraji, zdejší krajině a přírodě, člověku a hlubokému člověčenství, životu vůbec či třeba lásce v těch nejrozmanitějších
podobách, ale i hodnotám, kterým písmák věří a které představují mety, k nimž má člověk směřovat… Tak tedy, vážení
jubilanti, ať zní ještě dlouho ono živijó…!
A dodám rovněž i něco tak říkajíc z pracovního ranku.
Na konci března byl, jak jste možná někteří již zaznamenali,
ukončen audit hospodaření města za r. 2017. Jsem rád, že
vás nyní mohu seznámit s již konečným výsledkem komplexní
kontroly hospodaření města (viz zpráva č.241/2017/IAK ze
dne 29. března 2018). Třebaže je hodnocení fungování města
formulováno (totiž ze zákona) poněkud
složitě, podstatné je, že - jak se v oﬁciálním protokolu můžete dočíst - verdikt je ten nejlepší, jakého jsme mohli
dosáhnout – citace:…„Při přezkoumání
hospodaření města Fryšták nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3
písm a) zákona č. 420/2004Sb.). Je to
jistě dobrá zpráva pro všechny, kteří se
svým městem opravdu žijí, a já i touto
cestou velmi děkuji všem kolegům, kteří
se o pozitivní hodnocení města jakkoliv
zasloužili.
Vážení spoluobčané!
Přeji vám příjemné prožitý
čas májový!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

NOC
KOSTELŮ

VE FRYŠTÁKU

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

25. 5. 2018
Noc má magickou silu. S potemnělou oblohou pomalu odchází
ruch, shon i starosti všedního dne.
Nastává čas zklidnění. Vše ozařuje
jen světlo pouličních lamp, měsíce
a hvězd. Svým kouzlem a tajemností nabízí noc prostor pro myšlenky,
pro ztišení, pro otevření duše. Stejně
jako prostor křesťanského chrámu.
S nápadem spojit oba tyto prostory v jeden celek a otevřít tak brány kostelů uprostřed noci široké veřejnosti, přišli v roce 2005 ve Vídni,
kde také pod názvem „Lange Nacht

der Kirchen“ proběhla první Noc kostelů. Hned v roce následujícím se jako
řeka rozlila tato akce po celé Evropě.
V jednom termínu se otevírají brány jak
největších chrámů, tak i těch nejmenších venkovských kostelíků, či kaplí.
Autorkou již charakteristického vizuálního stylu je rakouská graﬁčka Vera
Rieder. Mottem večera je každý rok jiný
biblický verš, jehož součástí je právě
slovo „noc“. V letošním roce je to verš:
„Zůstávali přes noc v blízkosti Božího
domu“. (srov 1 Kron 9,27)
V roce 2009 zaujal tento nápad
i pořadatele v České republice. Zájem
veřejnosti předčil hned napoprvé očekávání. A tak se Noc kostelů postupně
rozběhla do dalších a dalších farnosti.
V roce 2012 se součástí společenství
Noci kostelů stal i kostel sv. Mikuláše
ve Fryštáku. Noc kostelů má být možností nezávazného přiblížení a setkání
s křesťanstvím, prostorem pro netradiční setkávaní a rozjímaní lidí, nocí
plnou lehkosti a nenucenosti a zároveň
citlivosti a hloubky. Noc kostelů je určena pro nejširší veřejnost, kdy se kostely prezentuji jako významná a nedílná
součást společenského života všech
obyvatel daného regionu. Ve zvláštní
atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří,

se spojují tradiční hodnoty křesťanství prostřednictvím mluveného slova,
hudby, umění, zážitku.
V letošním roce se tedy v pátek
dne 25. 5. 2018 pod klenbou kostela
sv. Mikuláše ve Fryštáku už po sedmé
sejdeme a společně otevřeme magickou bránu tajemství chrámu. Na celý
páteční večer je připraven zajímavý
kulturní program, pásmo hudby i mluveného slova, v němž vystoupí řada
účinkujících.
V průběhu večera bude možnost
v prostorách farního úřadu k pohovoru
s duchovním správcem.
Vás všechny, kteří přemýšlíte, zda
se letos vydat na Noc kostelů, zveme co nejsrdečněji, abyste našli čas
a chuť zakusit něco z mohutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte vítáni,
ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu,
kaple či modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvilku sednout
a jen tiše naslouchat, zkuste pootevřít
tajemnou bránu chrámu – nechť magická noc ve svitu hvězd vydá opět svá
tajemství a vnímat to, co bylo v minulosti inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
FOFR

PROGRAM VEČERA:

18,15 – 19,05

Mše svatá

19,05 – 19,10

Přivítání duchovního správce p. Josefa Brtníka

19,10 – 20,00

Prohlídka věže kostela s výkladem o historii fryštáckých zvonů

19,00 – 19,50

Hudba z kůru – varhanní koncert Filipa Krčmy a vystoupení pěveckého sboru při kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku

19,50 – 20,20

Krypta kostela sv. Mikuláše a historie pohřbívání ve Fryštáku –
historie kostela a města Fryšták ve světle nejnovějších výzkumů
– přednáší Mgr. Vít Němec

20,30 – 21,10

Tóny pro potěchu duše – koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Morava a scholy při kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku

21,10 – 21,30

Proglas – slyšte slovo a zpívejte píseň - pásmo o životě a odkazu
sv. Cyrila a Metoděje – účinkují Lubomír Fuksa, František Mrázek
+ děti

21,30 – 22,00

Kniha milosrdenství – poslechový pořad z duchovních textů
a skladeb písničkáře Leonarda Cohena – účinkují Pavel Nášel
a František Odstrčil

22,00 – 22,10

Závěrečné slovo - duchovní slovo a požehnání správce farnosti
p. Josefa Brtníka

VÝZVA
Prosím, vypomozte. Jistě si pamatujete, že jsem uspořádala výstavu
Kouzlo starých časů. Mnozí jste zapůjčili vzácné artefakty.
Byla jsem požádána pracovníky JVM, abych zjistila, kdo, jak, kdy
z Fryštačanů vyrobil papuče tzv.
„gule“. Jsou podomácku vyrobené,
šité z ﬁlcu, starých textilií. Jelikož
jsem nikde v knihách nenašla návod,
obracím se na starší a staré pamětníky o pomoc.
Napište, prosím, zda je užívali
jen domácí výrobci, zda je vyráběli
pro jiné, z čeho a jak je šili. Prosím,
pošlete je do FL, dejte do schránky
knihovny, či přímo mně do školy.
Moc děkuji za výpomoc.
Knedlová
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Recitační soutěž 2018
Umění zkrášluje člověka a brání mu
být špatný, shrnul již ve 12. století německý básník Walther. Nedílnou součástí umění je i literatura, jak hodnotná
próza, tak i slovo vázané, tedy poezie.
Na naší škole se uskutečnila tradiční recitační soutěž v úterý 6. 3. 2018 s
těmito výsledky: v kategorii žáků 6. a 7.
roč. získal 1. místo David Hanačík (7.
A.), 2. místo – Nicol Trnčáková (7. A.)
a 3. místo patří Pavlu Juráňovi (6.A.).
V kategorii žáků 8. a 9. roč. zvítězila
Anna Miklová (9.A.), 2. místo obsadila
Karolína Komínová a bronzová je Karla
Vodehnalová.
Z okrsku postupují dva nejlepší do
kola okresního. Za naši školu z druhého
místa N. Trnčáková a za starší žáky jako
první v okrsku K. Vodehnalová.
Učitelé českého jazyka

Těchto šest žáků postupovalo do okrskového kola, které se 12. 3. 2018 konalo na naší škole.

Velikonoční turnaj ve ﬂorbalu
Dne 23. 3. 2018 jsme se zúčastnili už tradičního Velikonočního turnaje ve ﬂorbalu. Celou akci zorganizovala ZŠ Slušovice. Letos soutěžila pouze kategorie
mladších chlapců a mladších děvčat (6. a 7. třídy), starší kategorie se nerušeně
připravovala na přijímací zkoušky.
děvčata si více nahrávala, zlepšila se
Turnaje se zúčastnilo 6 chlapecbojovnost a chuť do hry a oba zápasy
kých a 5 dívčích družstev (ZŠ Slušonaše hráčky vyhrály.
vice, Kašava, Štípa, Trnava, Fryšták,
Nejtěžší byl vyrovnaný souboj se ŠtíŽelechovice – pouze chlapci). Hrálo se
pou. První branku vstřelily hráčky ze Štísystémem každý s každým, ale zápas
py, vzápětí naše děvčata vyrovnala. Pak
trval jen 8 minut. O délce utkání rozhodlouho byla hra vyrovnaná. Nakonec
dl velký počet přihlášených družstev.
v závěrečné minutě využily soupeřky
O pořadí ve skupině rozhodovaly body,
našeho zaváhání a vstřelily nám rozhonásledně vzájemné utkání, skóre a větdující branku. Štípa vyhrála 2 : 1.
ší počet vstřelených branek.
Naše děvčata rozehrála první zápas
Celkově naše děvčata obsadila velmi pěkné 3. místo.
se Slušovicemi velmi nejistě. Překvapením byla pro ně velká hrací plocha odSestava: Sabina Brázdová (7. A),
Johanka Klhůfková (6. B), Elen Krajčopovídající pravidlům ČFbU (u nás v sová (6. B), Linda Miklová (6. A), Tereza
kolovně máme hřiště téměř poloviční).
Pazderová (6. B), Martina Pekařová (7.
Přestože se naše hráčky velmi snažily,
A), Nela Petříková (7. A), Ester Poláková
v závěru utkání nám Slušovice vstřelily
vítěznou branku. V dalším utkání s Tr(7. B), Kristýna Ponížilová (6. A), Anna
Ševčíková (7. A), Adéla Šlampová (6. A),
navou a Kašavou se hra zdokonalila,

Simona Špaňhelová (7. A), Nikol Trnčáková (7. A), Kateřina Vaňharová (6. B),
Aneta Zmeškalová (7. A).
Naši chlapci dvakrát vyhráli, dvakrát
remizovali a jediná prohra se Štípou je
odsunula až na 4. místo. Celý turnaj se
nám velice líbil, děkujeme za pozvání.
Sestava: Miroslav Špaňhel (7. A),
Jan Petřík (7. A), Josef Jasenský (7. B),
Martin Zdráhal (7. A), Štěpán Slaměma
(7. A), Martin Halaška (7. B), Jan Mašláň
(6. B), Libor Pavelka (7. A), Pavel Plšek
(7. A), Petr Truhlařík (7. A), Tomáš Doležal (6. B), Adam Vodák (7. A)
Našim děvčatům a chlapcům děkujeme za reprezentaci školy. Pořadatelům turnaje děkujeme za výbornou organizaci a skvělou atmosféru. Těšíme
se na další spolupráci.
A ještě jedno poděkování patří paní
Marcele Krajčové, která obětavě jela
s námi, vše zdokumentovala, po celou
dobu turnaje nám fandila a byla tak
skvělou psychickou podporou.
MŠ a JJ, foto M. Krajčová

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2018/2019
V úterý 10. 4. 2018 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 v budově přístavby Základní
školy ve Fryštáku. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítaly
hned u vchodu žákyně 8. tříd, které pomáhaly paním učitelkám z prvního stupně s organizací zápisu. Malí prvňáčci
absolvovali rozhovor s paní učitelkou, při kterém prokázali,
že už mají všechny předpoklady stát se úspěšnými žáky školy v příštím školním roce. Při odchodu dostal každý žáček
drobnou odměnu, pamětní list a omalovánku. Všechny děti
byly moc šikovné a zvládly tento důležitý životní krok na jedničku. Celkem se dostavilo k zápisu 42 dětí, z toho 5 dětí
z Lukovečka a jedno dítě ze Zlína. O odklad školní docházky
požádali u zápisu celkem 4 rodiče.
Našim budoucím prvňáčkům chceme popřát hodně úspěchů ve studiu a ať se škola pro ně stane místem, na které
budou mít po celý život krásné vzpomínky a najdou v ní mnoho nových kamarádů a krásných zážitků.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták
Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro šk. rok 2018/2019
Ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje na základě
zákona 561/2004 Sb. § 34 odst. 2,
přijímání Žádostí k předškolnímu vzdělávání na
úterý 15. května 2018 od 13. 00 do 16. 00 hod.
Upozornění: Pro provedení Žádosti k předškolnímu vzdělávání je třeba si přinést rodný list dítěte.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka Mateřské školy Fryšták

Základní umělecká škola Morava
ZÁPIS ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Zápis žáků do hudebního a výtvarného oboru proběhne
ve Fryštáku ve dnech:
• Fryšták, budova základní školy
pondělí 4. 6. 2018, 12:30 – 16:00 hod.
úterý 5. 6. 2018, 12:30 – 16:00 hod.
v učebně č. 117, přístavba ZŠ
paní učitelka Jaroslava Tesková
• Fryšták, budova ZUŠ, Holešovská ulice
středa 6. 6. 2018, 12:30 – 17:00 hod.
čtvrtek 7. 6. 2018, 12:30 – 17:00 hod. – sborový zpěv
pátek 8. 6. 2018, 12:30 – 17:00 hod.
V hudebním oboru nabízíme výuku hry na tyto nástroje:
klavír, akordeon, elektronické klávesy, zobcová ﬂétna,
hoboj, trubka, kytara, housle, sólový zpěv a sborový zpěv
V případě zájmu o přihlášení dítěte mimo dobu zápisu
nás informujte na těchto kontaktech:
Základní umělecká škola MORAVA
Kotěrova 4395, 760 01 Zlín,
e-mail: info@zusmorava.cz
tel.: 797 972 421

MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 16. března se žáci naší školy jako každý rok zúčastnili mezinárodní
soutěže Matematický klokan.
Její vznik byl inspirován příkladem z Austrálie, proto ten název. V roce 2016 soutěžilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa a koordinačním
centrem v Paříži.
Charakter Matematického klokana je trošku jiný než obdobná soupeření v oblasti matematiky. Uplatní se a největších bodových zisků dosahují žáci, kteří se
na předložené problémy dokáží podívat netradičním pohledem a použijí při řešení
především důvtip.
Žáci základní školy soutěží ve čtyřech kategoriích od druhého po devátý ročník.
Nejmladší z druhého a třetího ročníku v kategorii Cvrček, čtvrtý a pátý ročník má
název Klokánek, šestý a sedmý ročník je Benjamín a nejstarší žáci, v osmém a devátém ročníku, jsou v kategorii Kadet. Mohlo by se zdát, že ti, co jsou v kategorii
o rok starší, mají výhodu. Není to však pravidlem. Typ zadaných úloh mnohdy ti
mladší řeší s větším přehledem.
Výsledky:
Cvrček:
1. Tomáš Kostřica (3. B), 2. Zdeněk Dlabaja (2. A), 3. Tobiáš Mana
(2. A) a Amálie Komínová (3. A), 67 účastníků.
Klokánek: 1. Jakub Pavel (4. B) – vynikající výkon 111 bodů ze 120 možných,
2. Karolína Faksová (5. C), 3. Karolína Švajdová (5. A), 99 účastníků.
Benjamín: 1. Marek Zálešák (6. B), 2. Michal Zálešák (6. B), 3. Nela Petříková
(7. A), 76 účastníků.
Kadet:
1. Zuzana Bečicová (9, A), 2. Daniel Kozojed (9. A), 3. Lukáš Trvaj
(9. A), 54 účastníků.
Všem soutěžícím, vedení školy a vyučujícím patří velký dík a uznání za snahu
a poctivou práci, kterou při soutěži a jejím následném vyhodnocení odvedli.
Jan Skopal

Škola – štafetový běh
Ve čtvrtek 12. dubna se vybraní
žáci naší školy zúčastnili okresního
kola 5. ročníku štafetového poháru
pro žáky 1. stupně základních škol.
Závod zorganizoval Atletický klub Zlín,
z. s. na Stadionu Mládeže ve Zlíně.
Závodu se zúčastnilo 10 škol.
Naši mladí sportovci běželi smíšené štafety 8 x 100 m a 8 x 200 m
v následujícím složení.
Žáci 1.-3. tříd: Antonín Rektořík, Marek Pavelka, Marek Juráň, Jiří
Venený, Magdalena Hurtová, Lucie
Nečekalová, Nella Dvořáková a Markéta Dostálová.
Žáci 4.-5. tříd: Václav Weigel, Jan
Vašíček, Jakub Vodák, Šimon Čepický, Anna Pospíšilová, Nela Gajdošíková, Karolína Knedlová a Veronika
Sušilová.
Všichni mohli závodit i v individuální soutěži ve skoku dalekém a hodu
plným míčem.
Výborných výsledků dosáhl Jakub
Vodák, který skočil do dálky 3,78 m.
Všem sportovcům patří poděkování
za vzornou reprezentaci naší školy
mh

10|11

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Jarní umývaní letadel
v Kunovicích

V sobotu 7. 4. se uskutečnila akce UKLIĎ LUKOVEČEK.
Zúčastnilo se 10 dětí a 7 dospělých. Uklízeli jsme v arboretu, u kapličky a kolem potoka u hlavní cesty. Odpadky jsme třídili na plast, sklo a ostatní. Nasbírali
jsme 9 pytlů, které jsme potom odvezli do sběrného dvora do Fryštáku.
Všem účastníkům moc děkujeme a věříme, že Lukoveček zůstane i nadále
čistý.
Jitka Ticháčková, 11 let

KOŠT SLIVOVICE
Tak jako každý rok ani letos nemohli naši muži přijít o jednu z nejatraktivnějších
událostí roku, tedy košt slivovice.
Zájemci o degustaci se sešli v sobotu 24. 3. 2018 do Obecního domu, aby
ochutnali 18 vzorků slivovice a 7 vzorků ovocných destilátů.
Přesto, že úroda trnek byla loni velmi špatná, chuť slivovic byla velmi dobrá
a úroveň vzorků tak vyrovnaná. Tak to alespoň zhodnotili přítomní degustátoři.
Po namáhavém ochutnávání a hodnocení, došlo k vyvrcholení celého koštu, tedy
k vyhlášení vítězů. Atmosféra v sále by se dala krájet, každý z přítomných očekával,
že zazní na stupních vítězů právě jeho jméno, když se tak pečlivě staral o kvas.
Za hrobového ticha došlo k vyhlášení, první místo v kategorii slivovice získal
pan Radek Dupal, druhé místo obsadil pan Ing. Jan Václavík a třetí místo pan Petr
Kojecký.
V kategorii ovocných destilátů zvítězil vzorek Obce Lukoveček, druhé místo obsadil vzorek pana Radka Vráblíka a třetí místo vzorek pana Jaroslava Chudárka.
Všem přítomným odvážným degustátorům děkujeme, vítězům srdečně gratulujeme a těšíme se zase na další rok.
KV

Krásná slunečná sobota lákala
k pořádnému výletu. A výlet našich dětí
s muzeem do muzea byl opět plný zážitků. Po četných otázkách dětí, kdy už
to zas bude, konečně přišel ten čas.
Vybaveni kbelíky, kartáči, hadry a žínkami jsme autobusem i vlakem docestovali do Leteckého muzea v Kunovicích.
A tam se zas děly věci. Od pořadatelského stolku již při příchodu zaznělo:
„Áááá, Lukoveček je tady!“ Nedivte
se, našim poznávacím znamením je tlupa nadšených dětí s kyblíky již cestou
bavící všechny cestující okolo. Na starost jsme dostali naše oblíbené L 610,
po vládním speciálu z Nagana to největší letadlo na rozlehlé louce. Sotva děti
vyhrnuly rukávy, hned modrobílý letoun
na sluníčku zářil i s nablýskanými koly,
na ty nemohli kluci zapomenout. Děvčata zas na špičkách leštila vrtule, ti nejmenší trup i s každičkým šroubkem zespodu, odvážní křídla. Letos měly děti
o zážitek víc. Vybrala si je v jejich zápalu
televizní kamera i rozhlasový reportér.
To pak večer u zpráv nejedné babičce
ukápla slzička, když se jejich vnoučata
stala „hvězdami“ večerních zpráv. Největší odměnou byl ale pocit ze společně dobře vykonané práce, dárky našich
přátel z muzea v Kunovicích pro všechny i pohoštění a přátelská atmosféra.
Velké poděkování patří panu řediteli
Martinu Hrabcovi s celým týmem. Příští
rok nás tam máte zas!! Již teď se moc
těšíme, kdo by to do té doby nemohl vydržet, v Kunovicích 30. 6. pořádají akci
pro celé rodiny Odlétáme na prázdniny
s podtitulem Military den v Kunovicích.
Ik

Co se chystá?
3. 5. Výměnná BURZA ROSTLIN
pořádá ČČK
11.–12. 5. SVOZ ŽELEZA
pořádá SDH Lukoveček
26. 5. KÁCENÍ MÁJE
pořádá SDH Lukoveček

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Nedělejme nikdy takové věci, kterých později můžeme litovat.
Dělejme to, co nám může být v budoucnu užitečné.
Don Bosco
6. prosince sobota. Jsme již téměř
před tak památným svátkem. Dokončují
se dekorace. Nad kaplí nás povzbuzuje
nápis: „S Marií vpřed!“. Odpoledne měli
oratoriáni cvičení šťastné smrti, kázal
pan katecheta a zpovídalo se až v neděli ráno. Po cvičení šťastné smrti měli
oratoriáni udílení odměn a chovanci byli
s nimi na ﬁlmu.
7. prosince jsme na druhou mši sv.
šli do farního kostela, kde jsme vyslechli
Dvořákovu mši D dur. Bylo to skvostné,
ale zazpívané zpřeházeně, poněvadž se
zlínští zpěváci, kteří to zpívali, opozdili.
Odpoledne se v rámci jubilejních oslav
za řízení pana ředitele hrála operetka
„Paprsek slunce“. Kupodivu dopadla
bez zvláštních zkoušek dobře.
8. prosince pondělí: Stoleté jubileum
založení salesiánského díla. Na svátek
Neposkvrněného Početí Panny Marie
nás ráno budila kapela svým budíčkem.
Slavnostní kázání při hrubé mši sv. měl
pan katecheta. Zpívala se gregoriánská
mše sv. „Cum jubilo“. Z kázání se zvlášť
líbilo líčení smrti Františka Besucca
a slovy, jež kazatel opakoval z operetky“ „Ať zčerná má pravice, než bych se
dopustil těžkého hříchu!“
O ½ 12 hod. se na návrh katechetického odboru konala pro všechny v kapli
jubilejní půlhodinka katechismu. Byla
zahájena Zdrávasem a pak pan katecheta vysvětloval, jak tehdy před 100
lety konal Don Bosco a na jeho přání
mluvil o sv. zpovědi. Zakončilo se Zdrávasem na poděkování za požehnání pro
druhé salesiánské století. Pak byl slavnostní oběd.

Kronika ústavu (62.)
školní rok 1941-1942

Odpoledne se konaly přípravy
na akademii. O ½ 4 hod. bylo svátostné
požehnání a obnovení zasvěcení Panně
Marii Pomocnici. Navečer o 5 hod. začala jubilejní akademie na způsob montáže. Zakončena byla obláčkou Panně
Marii - plášť ze srdcí se dal na sochu
Panny Marie na důkaz lásky chlapců.
Jednotlivé družiny měly své projevy:
Družina Panny Marie slibovala horlivě stavět.
Družina Nejsvětější Svátosti navrhovala stavbu sloupu nejsvětější svátosti.
Terciáni uzavírali s Pannou Marií
smlouvu. Na znamení, že smlouvu splní, položili na text smlouvy oni i všichni
ostatní ruku a políbili ostatky Dona Boska. Pak se konal za zvuků kapely a zpěvu písně průvod se sochou do kaple,
kde se zapělo Te Deum a pan kateche-

ta udělil požehnání P. Marie Pomocnice
do nového salesiánského století.
Večer se v 7. hod. vrátil z Kašavy
pan prefekt.
9. prosince se na chodbě ukázaly velké plakáty vyzývající ke stavbě
duchovního chrámu Panně Marii a duchovních sloupů. Začalo se se stavbou
druhého salesiánského století následováním prvních chovanců Dona Boska.
17. prosince přijel odpoledne o ½ 5.
hod. P. Stanislav Jurečka kázat cvičení
šťastné smrti.
18. prosince přijela za P. Jurečkou maminka. P. Stanislav však odjel
hned o jedné hodině odpoledne. Navečer o ½ 5. hod. odjel na výpomoc pan
prefekt do Všeminy a do Trnavy. Vánoční novénu měli číst asistenti, avšak pro
jejich neochotu, až na pan Filipce, pan
katecheta ji byl nucen odkázat.
23. prosince již bylo volno a dělaly
se přípravné práce.
24. prosince byla štědrovečerní večeře v divadle.

Velikonoce a Mladé mamky ve Fryštáku
Velikonoční svátky jsme prožili letos s mladými lidmi jako obnovu svého křtu
a jako poděkování za dar víry. Tajemství Velikonočních svátků jsme prožili jak na
DISu tak i v krásné přírodě v okolí Lukova, Kašavy a Držkové. Přijelo 66 mládežníků skutečně z celé republiky. Nejvzdálenější ze Sokolova.
Mladé mamky se tentokrát sjely do Fryštáku opravdu v hojném počtu. Můžeme
říct v rekordním. Mohou za to dva hosté, které jsme pozvali. Tím dopoledním byl
P. Zbigniew Czendlik, polský kněz, který působí už od roku 1992 v České republice. Můžeme ho slyšet v rozhlase a vidět v televizi.
Druhým hostem byl kandidát na prezidenta Pavel Fischer s manželkou Klárou. O jeho životě se už popsalo mnoho stránek, ale málokdo ví, že v mládí jezdil
jako asistent na salesiánské chaloupky a po skončení svých diplomatických služeb se stal pravidelným účastníkem sletů Starých pák.
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Řekni, kde ty kytky jsou...
zaznívá v písni Marie Rottrové, která se mi obvykle vybaví
v okamžicích piety u hrobů a památníků padlých v l. a II. světové válce a když vidím v televizi utrpení nevinných, kumulaci
agresivity a násilí. Věnce, květy, úcta, vzpomínky a bolest nad
zmařenými mladými životy, obětmi statisíců otců, vyhnaných
z domovů do továren na smrt či jatka front, zinscenovaná mocichtivými psychopaty, jimž nebylo dopřáno patřičné ústavní
péče.
Možná se i někdo z vás zastaví v kalupu starostí v místech, kde si připomínáme památku těch, kdo milovali své
blízké, domov, „matku svou, vlasť jedinou i v dědictví mi danou....“ a padli, abychom my mohli žít.
Řada z těch, kdo ztratili své nejdražší v zákopech a mučírnách světových i lokálních válek či zvrácených režimů, vyznává, že tu žijí i za všechny, kdo se svobody nedočkali... A dělá
co je v jejich silách, aby se tyto hrůzy neopakovaly.
Proto si každoročně v tento čas připomínáme osvobození
Fryštáku 6. května 1945 a všechny, kdo padli v boji nebo
nevinně zahynuli, abychom mohli svobodně a spokojeně žít.
Patří k nim Bedřich Blumenthal, Štefan Zavada, Ilko Toudek, Ján Katreniak, Vladislav Sršeň, Margita Běláková, Bohumil Brázda, Vladimír Čapák, František Šimík, Miroslav Doležal, Vladimír Plšek, Miroslav Šlechta, Michael Holz, Karel
Huňa, Rudolf Jasenský, Ladislav Košut, Josef Konečný, Jan
Mlčoch, Josef Kresta, Jaroslav Odstrčil, Antonín Páleníček,
Jaroslav Žůrek, Janina Dunajskaja, Naďa Kolbina, Irena Veselková a František Raška.

Za okupace a 2. světové války tu působili v rámci 1. čs.
partyzánské brigády Jana Žižky také sovětští partyzáni. V boji
za svobodu byly zapojeny desítky našich spoluobčanů: letec
Mojmír Jadrníček, bývalí letci – příslušníci 311. bombardovací peruti RAF ve Velké Británii plukovníci in memoriam Oldřich
Doležal a Vojtěch Bubílek, v domácím odboji např. Jan Kršák,
hajní Svačina a Rusek, Miroslav Ticháček, František Šmíd,
Anastázie a František Huňovi, rodiny Papežíkova, Foukalova, Jadrníčkova, Pekárkova, Silova, Ševečkova, MVDr. Václav Hájek, Martin Pospíšil, Karel Kutra, Ignác Pagáč, František Matula, Marie Čapáková, Mirek Čapák, Rudolf Dlabaja,
Jaroslav Cais, starostové Dujka a Konečný, Ladislav Fuksa,
Josef Škrábal, Kazimíra Zapletalová, Josef Lamoš a další .
V tomto prostoru zahynuli i vojáci němečtí nebo maďarští.
Nahnáni do nesmyslné války, opustili své rodiny, aby se domů
nikdy nevrátili. Pamětníci vzpomínají, jak se někteří objímali radostí a volali „Hitler kaput!“ I na ně doma marně čekali a čekají... Muselo to, proboha, být, a musí to pokračovat
i na prahu 21. století?!
Zaujala mě v této souvislosti (a s ohledem na to, čeho
jsme denně v masmédiích, u nás i ve světě svědky), závažná
báseň Jiřího Suchého „Nikdo neví/Kam že ten svět spěje/
Nikdo neví/Co se vlastně děje/Kde se pravda neunese/Lže
se...“ atd. - v nové sbírce veršů Krajina podivných skutečností.
Vydáno 2016, s. 63.
Najdete ji v naší městské knihovně. Doporučuji k zamyšlení. Stejně jako zastavení u hrobů těch, kdo milovali život
a nemohou tu s námi být...
Slávek Zapletal

Kraj stál, jak čerstvě nadojené mléko...
(Památce věrného Dolňana pana Stanislava Plška)
V hojném počtu rozloučili jsme se společně v sobotu
7. dubna v chrámu sv. Mikuláše s nečekaně zesnulým panem Stanislavem Plškem, rázovitým Dolňanem, jehož pracovitost, humor i bodrá povaha bude nás mnohé provázet
do konce dnů.
Jeho pozemské putování započalo před osmdesáti léty
– 24. 3. 1938 – v rodině na svou dobu vzdělaného a moudrého dolnoveského rolníka, vzorného hospodáře a kronikáře tehdy samostatné obce Dolní Vsi, pana Vladimíra Plška
a jeho choti Filipíny, rozené Kamenářové. Spolu s bratrem
Vladimírem, známým svou sečtelostí a účastí na životě farnosti a kulturním dění ve Štípě, vyrůstali v prostředí obklopeném láskou k půdě, dědictví předků, obci a tradicím rodného
kraje. V drsném povětří poválečných let i změn po roce 1948
zůstal věrný domovu, hospodářství a milované rodině.
Stanislav Plšek pocházel ze starobylého rodu, jehož pokračovatelé jsou uvedeni ve fryštácké matrice již roku 1654.
Se svou manželkou Jiřinou, rozenou Hlaváčovou, jež se
mu stala životní oporou a jistotou, vychovali společně dcery
Stanislavu a Jiřinu. Štěstí a naději nacházeli ve vnoučatech
a pravnoučatech. A bylo z čeho se radovat. Z úspěchů studijních, profesních i sportovních. Například vnuk Tomáš Dlabaja, reprezentant ČR v orientačním běhu, proslavil svou vlast
v Japonsku, Číně, ve Skotsku, ve Švédsku a dalších zemích
a stal se prvním Fryštačanem s titulem mistra světa!
V jeho stopách kráčí i vnuk Štěpán a v různých oborech
i další potomstvo.

Původně pracoval jako traktorista v JZD Hvozdná. V roce
1973 nastoupil v JZD Fryšták (dnes Zemědělském družstvu
vlastníků ve Fryštáku), zpočátku jako řidič nákladního vozidla, později jako zásobovač. Stál v čele singularistů velkousedlých v Dolní Vsi, působil ZO Svazarmu, účastnil se většiny
akcí kulturního a společenského charakteru.
Obohatil mé kronikářské poznatky o životě farnosti, činnosti TJ Orel, příhodách a zajímavostech, jež se v našich končinách udály.
Jako řidič se podílel na náročném transportu sochy
„Naslouchající hudbě“ (nacházející se před naším zdravotním střediskem) od akademického sochaře Josefa Špačka.
Po dopravní nehodě v roce 1997 přešel do invalidního důchodu. Vyprávěl mi jeden z námětů, který jsme se synem
zpodobnili v pověsti z naší příhraniční družební slovenské
obce Kanianka. Jednoho slunečného dne mě provezl a provedl lesy, které kdysi pán Jan Nekeš z Landeku a na Lukově daroval pracovitým hospodářům obcí malebné Fryštácké
brázdy.
Mlčeli jsme a dojati s pokorou obdivovali toto nádherné
dílo Stvoření.
Před našima očima „Kraj stál jak čerstvě nadojené mléko obklopen náručí pahorků...“
(Ivan Blatný)
Díky, Stanislave, čest Tvé památce!
Slávek Zapletal

Vznášejní 20 let od první výstavy i letos
Letošní květen přináší jedno výročí. Právě před 20 lety byla za účasti ředitele
Petra Benta, který přijel se svým bodyguardem v krásném červeném kabrioletu a byl
uvítán chlebem a solí z rukou půvabné dívky v kroji, vernisáží zahájen první ročník
výstavy Vznášejní. Otevřeného prostoru pro výtvarné a literární tvůrce Fryštácka (až
Olomoucka či Valašska). Postupem času se geograﬁcký záběr vystavujících rozšiřoval, až dosáhl někam za Prahu.
V průběhu let se stalo, že pro některé vystavující bylo Vznášejní prvním autorským krokem na veřejnosti. To platí
třeba pro okruh někdejších žáků Lenky
Truhlářové, do nějž patří dnes osobití umělci jako Markéta Dlouhá, Lenka
Tsikoliya (Janušková), Radka Kolajová a
Ondřej Batoušek. Případně se na výstavu podařilo dostat tvorbu už veřejnosti
známých autorů, jako jsou Marka Míková či Pavla Jónssonová.
Začínali jsme v budově bývalé školy
v Lukovečku – nyní Obecním domě – (po
letech je namístě uvést, že zásluhou
laskavému svolení představitelů místní
organizace Českého svazu zahrádkářů),
po několika letech jsme se přesunuli do
Fryštáku. Nejprve do Čajovny – Múzického klubu a poté jsme do loňska nacházeli tajuplnou základnu v bývalém
fryštáckém kinosálu.

V tomto ročníku Vás budeme moci
díky fryštáckému starostovi Lubomíru
Doleželovi uvítat v obřadní síni fryštácké radnice. Děkujeme za to a těšíme se
na Vás (my z Městské knihovny Fryšták
a spolku Z kola ven)!
Bez koho by Vznášejní nebylo:
Bez Vlasty Ticháčkové, která stála
u zrodu, a bez Lenky Truhlářové a Markéty Dlouhé, díky kterým Vznášejní celá
léta dýchalo a dýchá. Děkuji Vám!
Jan Krčma
P. S. Loni autoři, které znáte ze Vznášejní, navázali díky iniciativě fryštáckého a holešovského starosty spolupráci
s organizátory výstavy Letní iluze, jež je
v letních měsících pořádána v Holešově, a mohli jste tedy jejich díla spatřit
na tamějším zámku.

Vznášejní 2018
Kdy: 18. až 21. května 2018.
Vernisáž: pátek 18. 5. od 18.00.
Výstavní dny: SO-NE 13.00–18.00.
Pondělí: výukový program pro ZŠ.
Kde: obřadní síň fryštácké radnice.
Vystavují: Hana Auerová, Markéta
Dlouhá, Pavla Grmelová, Marie a Světlana Holešovské, Jaromír Chudárek, Lenka Jasenská, Marcela Klapilová, Sabina
Kolářová, Antonín Krčma, Josef Musil,
Aleš Soukup, Vlasta Ticháčková, Radka
Trojanová, Lenka Truhlářová a jiní.
Graﬁka: Markéta Dlouhá

Přívětivé zázemí, milá atmosféra a pak
Většina z Vás si vybaví, že měsíc břeDeník z rašící břízy
zaujetí skupinky kamarádů, s nímž pletli
zen má něco společného s knihami, čtetatary.
náři a čtením. Je to také období, kdy se
v knihovnách napříč naší zemí pořádá nejvíce akcí určených veřej27. března, Trénink mentální kondice (Jana Bílková):
nosti. Ani Vaše knihovna nebyla letos výjimkou. A jako se rozvíjejí
Lektorka, z níž vyzařoval klid, aktivizace založená na rozvoji jaa začínají zářit lístky stromů, jež přinesly třetímu měsíci jméno,
zykových kompetencí, soustředění účastníci a užitečný autorský
věnovali jsme rašící lístky postřehů knihovníků tomu, co se událo.
pracovní sešit (Pozn. Můžete si vypůjčit v knihovně.).
8. března, Delfínci a Motýlci v knihovně:
28. března, S Danielou Krolupperovou na stopě (četli žáci 9.
Děti z mateřské školy a úsměvy širé jako vesmír při četbě
ročníku):
z knihy o panu Lišákovi, který hltal knihy doslova. Z obrázkových
Rok po četbě z knih veleúspěšného Davida Walliamse jsme
reﬂexí mladých ilustrátorů se pak vyloupla kniha.
pro četbu celému 1. stupni fryštácké základní školy vybrali do13. března, Průřez stavebními dějinami fryštáckého kostela
mácí autorku Danielu Krolupperovou. Příběhy s detektivním násv. Mikuláše (Jan Štětina, NPÚ, územní odborné pracoviště v KM):
dechem a pro ty nejmenší o tom, že nadmíra všeho není úplně
dobrý nápad. Poklona všem deváťákům, kteří četli a pomáhali
Chvála šetrnosti našich předků! Při přestavbách kostela byl pos průběhem. No a prvostupňáci jsou zlatíčka ;-)
užit původní stavební materiál včetně tesaných kamenných prvků.
20. března, Načtyřlístkovělé odpoledne:
Naši tradiční parťáci, děti ze školní družiny, se stali tvůrci
soundtracku k ﬁlmu o Čtyřlístku. Pozorně vyslechli 8 písniček
a vybrali, co by se jim do jejich ﬁlmu hodilo. Zabodoval Work Song
od Cee-Roo, úžasně knihovnu roztančil.

6. dubna, Noc s Andersenem (zastávka v knihovně):
Když se pejsek s kočičkou nesmíří s jednoduchým závěrem, že
pachatelem snědení dortu je zlý pes, musí se holt pustit do pátrání. Ještě že mají na své straně děti. Vězte, že byly soustředěné,
zvídavé a bezprostřední!

21. března, Čerstvá slova z fryštácké knihovny:
V lukovském Domově pro seniory setkání s věrnými sympatickými návštěvnicemi paní Baletkovou a Ševčákovou. Co lukovštějšího může zaznít než František Pavlíček?

Třeba dodat:
Organizace pořadů místní podoby Měsíce čtenářů by se nezdařila bez pomoci několika dalších Fryštačanů (a také nedomorodců). Usměvavě děkujeme paní Němcové a panu Němcovi za možnost hostovat v Penzionu a vytvoření skvělého zázemí, za totéž
v případě hasičské zbrojnice panu Richterovi a v případě výtvarné
učebny základní školy panu řediteli Sovadinovi. Paním Orsavové
a Plškové za svědomitou přípravu a realizaci předvelikonoční dílny.
A přesbřeznové poděkování náleží paním učitelkám Horákové,
Kolajové a Orsavové. Za organizaci Noci s Andersenem. Vždy se
moc rádi připojujeme! Velké díky za to a obdiv k tomu!

22. března, Aleje Zlínska (Marcela Klemensová, spolek Arnika):
Při oﬁciálním měření, které bylo realizováno v parném létě roku
2015 v Hradci Králové, dosáhla teplota v ulicích nelemovaných
stromy 47C a tam, kde bylo oboustranné stromořadí, 33°C.
23. března, Předvelikonoční tvořivé odpoledne (Veronika Orsavová, Lenka Plšková):
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FRYŠTÁK DĚTEM
Příměstský prázdninový klub
2018
Fryšták dětem z.s. (dříve Vlaštovky
Fryšták o.s.) také letos připravuje pro
děti ve věku od 4 do 10 let příměstské
aktivity nejen v nové herně Vlaštovek,
ale také venku v okolí našeho malebného Fryštáku.
V termínu od 16. do 20. 7. 2018 budou Vaše děti putovat Krajinou domova a od 30. 7. do 3. 8. 2018 se vydají
na Cestu kolem světa.
Přihlašovat je můžete na e-mailové
adrese vlastovky@email.cz. Více informací pak také na fb Fryšták dětem.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Dětem Zlínského kraje, které měly těžší vstup do života, pomáhá Středisko
rané péče EDUCO Zlín z. s. Posláním střediska je poskytovat odbornou pomoc
a podporu rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let věku
dítěte. Na EDUCO se obracejí rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra,
s Downovým syndromem, dětskou mozkovou obrnou, opožděným vývojem, genetickými syndromy, apod. EDUCO pomáhá dětem a rodinám v jejich přirozeném
domácím prostředí s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální
pomoci.
V současné době je kapacita střediska EDUCO 110 rodin. Poradkyně
rané péče vyjíždí za rodinami do měst
a obcí po celém Zlínském kraji. Raná
péče je pro rodiny bezplatná. Rodiče
mohou využít zdarma půjčení speciálních pomůcek a hraček, které pomáhají
s rozvojem znalostí a dovedností u těchto dětí. Součástí rané péče jsou také
společné víkendové akce, plavání i letní
tábory. Poradkyně rané péče pomáhají
rodičům s rozvojem jejich dítěte v oblasti sebeobsluhy, motoriky, komunikace a interakce s okolím. Poradí také,
kam umístit dítě do mateřské školky či
na kterého specialistu se obrátit s daným problémem. Rodiče mohou využít
i poradenství ohledně sociálních dávek
pro své děti se zdravotním postižením.
„Aby mohlo EDUCO dobře fungovat
a poskytovalo rodinám tu nejkvalitnější
službu, potřebuje především výborné
poradce rané péče a dostatečné ﬁnanční prostředky. Dotace pokrývají velkou
část z nákladů na naši činnost pro rodiny, nicméně bez dalších podporovatelů
a dárců by tato pomoc nebyla možná“,
uvedla Ing. Dagmar Machová, ředitelka
neziskové organizace. EDUCO z tohoto

Vážení rodiče,
spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ)
při Základní škole Fryšták se ve spolupráci se základní školou podílí na družebních dnech Fryšták – Muráň 2018,
které se budou konat od 31. 5. – 2. 6.
2018. Pořádaných akcí, o kterých se
průběžně dozvíte z webových stránek
školy a SRPŠ, se jako rodiče žáků naší
školy můžete také zúčastnit a poznat
se osobně s našimi partnery z družebního města.
Při této příležitosti se ve spolupráci
s městskou knihovnou plánuje beseda s veřejností o Muráni a přírodních
krásách tohoto místa. Neváhejte také
přispět zajímavými nápady k výměnným aktivitám i do budoucna, případně
drobnými dárkovými předměty pro slovenské žáky a po domluvě upečenými
dobrotami.
Těšíme se na spolupráci!
Za SRPŠ tým
Michaela Nutilová

Pozvánky
důvodu pořádá mimo jiné různé beneﬁční akce a v tomto roce jednou z nich
bude Beneﬁční golfový turnaj v Golf
Club Lázně Kostelec. Akce proběhne
10. 6. a zvaní jsou všichni milovníci tohoto sportu.
EDUCO bude přítomné i v termínu
25. – 27. 5. na ZLÍN FILM FESTU u stánku před Zlínským zámkem, kde kromě
informací návštěvníkům nabídneme výborné domácí buchty a limonádu. Pracovníci z EDUCA se budou těšit na Vaši
návštěvu.
Mgr. Šárka Štěpáníková

SRPŠ v květnu připravuje dvě
akce pro rodiny s dětmi.
Jednou z nich bude exkurze
do Státního okresního archivu Zlín
v Klečůvce.
Druhou pak v neděli 13. května
vycházka lesem od myslivecké chaty
v Horní Vsi ke studánce Alence směrem do Lukovečku.
Aktivity pro nás připraví samotná
příroda, pomohou jí Jirka Sadila a Pavel Pekař.
Bližší informace i oběma akcím
budou upřesněny na webových stránkách SRPŠ. http://srpsfrystak.cz/

S PORT

Do jarní odvetné části sezóny již
vstoupili fotbalisté Fryštáku. Před začátkem jara ovšem proběhla důležitá
zimní příprava. Fryšták odehrál v přípravě pět utkání a pouze jednou prohrál.
Generálkou před zahájením soutěže
bylo v sobotu 17. 3. utkání s fotbalisty
družební obce FK Muráň. Přátelé ze Slovenska přijeli do Fryštáku v dopoledních
hodinách, protože naše hřiště nebylo
vzhledem k povětrnostním podmínkám
způsobilé, byla domluvena hrací plocha
ve Zlíně. Obě mužstva musela překonat mrazivé a větrné počasí častějším
běháním. Zápas měl zejména v prvním
poločase náboj, hosté z Muráně byli v
úvodu aktivnější a dostali se do vedení. Fryšták se potom v dalším průběhu
zlepšil. Zápas nakonec skončil vítězstvím Fryštáku 5:2. Všichni se po té
přesunuli do areálu FC Fryšták, kde už
na ně čekalo bohaté občerstvení. Přátelé a kamarádi z obou obcí si dlouho
povídali o zážitcích i novinkách posledních měsíců, vypili nějakou tu skleničku, postěžovali si na trápení s loňskou
úrodou. Nad ránem se všichni rozloučili
a šlo se spát. Děkujeme přátelům ze
Slovenska za dary i účast. Těšíme se
na další setkání.
Mimo zimní přípravu proběhla ve
Fryštáku před začátkem jara taky valná
hromada oddílu. Bohužel účast nebyla

Zprávy z FC Fryšták z.s.
nijak velká, přesto přítomní hodně diskutovali o stavu fotbalu ve Fryštáku na
všech úrovních. O možnostech zlepšení
a představách blízké budoucnosti. Byly
odsouhlaseny nové stanovy a zvolen výbor oddílu.
S potěšením můžeme říct, že kvalitní zimní příprava mužů, posílení mužstva i vyříkání si některých věcí na valné hromadě mělo pozitivní vliv na jarní
začátek sezóny. Fryšták ze čtyř utkání
tři vyhrál a zdánlivě, po podzimu z beznadějné situace, se dostal již na předposlední místo. Jaro bude ještě dlouhé,

proto si přejeme, aby forma i výsledky
hráčům vydržely. Zveme sportovní příznivce k návštěvě našeho areálu.
POZVÁNKA NA KVĚTEN
• neděle 13. 5. 2018 16:30 hod.
FRYŠTÁK – BOJKOVICE
• neděle 27. 5. 2018 17:00hod.
FRYŠTÁK – NAPAJEDLA
Další květnová utkání ostatních
mužstev naleznete na webových stránkách oddílu.
JH

POZVÁNKA

SOUNDS OF KOTELNA
vol. 5
TJ FRYŠTÁK, oddíl volejbalu,
Vás srdečně zve na
13. ročník
turnaje OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
o pohár starosty města Fryštáku.
Koná se v sobotu 12. 5. 2018
od 9 hodin
ve Fryštáku u sokolovny
na hřištích sportovního areálu.
Prezence mezi 8-8.30 hodin,
losování v 8.45 hodin.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

V pátek 8. 6. fryštácká kotelna u
základní školy ožije!
Od 17:00 pro vaše potěšení zahraje cabaret-punková kapela Franc
Alpa, která nikoho nenechá v klidu.
Po ní se představí pohodové blues-popové uskupení kolem usměvavého
dvoumetrového frontmana Dundeeho
– Dundee&Friends. Večer završí bluesová nálož Filip Vítů Trio, která krom
tradičního repertoáru představí i nové
písně.
Vstup volný. Těšíme se na vás
ve Fryštáku před kotelnou s pivem
v ruce!

Skautské oddíly Fryšták

SRAZ
PO 50 LETECH
zveme všechny starší skautky
a skauty, kteří se s námi setkávali
v letech 1968–1970 na sraz, který
se uskuteční v sobotu 19. 5. 2018
na chatě Elišce v 15.00 hod.
Zase budou topinky a bylinkový čaj,
táborák určitě a možná si zahrajeme
i Elišku!
Oprašte vzpomínky a cestu jste
snad nezapomněli.
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci KVĚTNU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Antonín Bačůvka
Oldřich Doležal
Libuše Doležalová
Věra Drábková
Vlastimil Fišer
Jiří Hájek
Petr Hoferek
Ivana Hubáčková
Marie Juhaňáková
Anna Kolářová
Inocenc Konečný
Hana Krajčová
Jarmila Kubátová
Milan Kutra
Alena Láníková
Jindřiška Metelová
Miroslav Mezírka
Maria Ostrčilíková
Blažena Plšková
Ladislav Sedlář
Ladislav Štábl
Marie Vincourková
František Zapletal
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření
manželství – slaví manželé
ZDENĚK a MARIE ORSAVOVI
z Fryštáku.

Blahopřejeme!

Hrad Lukov
Jako kdysi hrabata a knížata přijížděla koňmo až k hradu, tak i Klásek měl
možnost dojet „koňmo“ až nahoru, přímo před hrad. Zde nás čekal dne 10. 4. odpoledne, průvodce hradem pan Vladan Krmášek. Vtipným a poutavým slovem nás
provedl „od sklepa až na půdu“. A bylo co objevovat: hradní kaple, maketa celého
bývalého hradního objektu, vykopávky atd… Kdo tu nebyl už více než 10 let, jen zíral, co všechno dokáže zaujetí pro odkrývání historie života našich předků. Nakonec
jsme měli možnost zakoupit si zde i teplou uzeninu, pití, a tak nám už nechybělo
vůbec nic. Dokonce i počasí nám přálo a přispělo k dobré pohodě. Neumíme ani
dost ocenit to množství práce, které se skrývá za tímto zážitkem. Prosím, přijměte
pane Holíku, správce tohoto objektu, spolu s dalšími spolupracovníky, náš obdiv
a srdečné poděkování.

Trénink mentální kondice
S nadšením jsme přijali nabídku tohoto cvičení, kterou pro Klásek zajistila naše
knihovna. Každé setkání v hasičské zbrojnici zahajujeme „duševní rozcvičkou“, luštíme a cvičíme se slovy a čerpáme z knih Jitky Suché. Ale tentokrát (27. 3.) nás čekalo překvapení. Setkali jsme se přímo s autorkou knihy Trénink mentální kondice,
Dr. Janou Bílkovou – už to byl zážitek. Ze své knihy měla pro nás připravené pracovní
listy. Zaujatě jsme luštili, že by bylo slyšet i spadnutí špendlíku. Sotva jsme vyřešili
a zkonzultovali jeden úkol, byl tu další a další. Ani jsme nevnímali čas a zjištění, že
se musíme rozloučit nás úplně zaskočilo. Vnímali jsme větší náročnost na naše
myšlení, bylo to pro nás zase něco nového. Proto jsme si od paní Dr. Bílkové zakoupili její knihu s věnováním a jejím podpisem. O tom, že rádi luštíme, svědčí i fakt,
že u stolu nezbyla ani jedna volná židle. Ceníme si toho, že nám knihovna pomáhá
rozšiřovat naše aktivity.
Za Klásek A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

PRODÁM

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

SAT sestavu
• parabolu s orig. držákem na fasádu
a 2 snímači
• 2 x sat. přijímač GS7055HDi
s dálk. ovládaním
• 2 x karta SKY link – aktivní do 5/2018
Zn. LEVNĚ

Tel. 602 539 040

Pozvánka
Milé maminky a babičky, srdečně Vás zveme na oslavu

SVÁTKU MATEK.
Tentokrát je pro Vás připraven pořad
složený ze známých muzikálových a operetních melodií nazvaný
LÁSKYPLNÁ OPERETA
v podání sólistů Moravského divadla v Olomouci.
Akce se uskuteční v pondělí 14. května 2018 od 17 hodin
v sále Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
Těšíme se, že přijdete oslavit tento krásný svátek
společně s námi.
MO KDU - ČSL Fryšták
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

První motocyklistický spolek Fryšták
pořádá pod záštitou starosty pana Lubomíra Doležela

Výstavu
historických
motocyklů
placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

12. - 13. května 2018
Hasičská zbrojnice FRYŠTÁK
Program:
12. květen 2018 Slavnostní zahájení výstavy 9:00 hodin
Ukončení 16:00 hodin
město

13. květen 2018

9:00 - 13:00 hodin

FRYŠTÁK
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