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Není to tak dávno, co rodiče s dětmi přišli do školy. Vešli do tříd k zápisu. Každé dítě mělo své místo. Rodiče
stáli u zdi. Čekali. Všem bušilo srdce
v očekávání příštího. Pak byli rodiče
vyzváni, aby šli do vedlejší třídy, aby
se posadili do lavic. U některých to
bylo snadné, u jiných „obéznějších“
horší. Čekali, co bude. Představte si.
Nikdo jim nedával rady, předpisy. Řeč
však byla o tom, že jejich děti budou
ve škole několik let. Budou se učit,
psát, počítat, cvičit i hrát si. Budou se
přátelit se spolužáky, budou se poznávat, rozumět si, pomáhat.
Školu tvoří učitelé, žáci, rodiče,
kteří si vzájemně důvěřují, kteří mají
k sobě i ke druhému úctu, kteří věří,
že budou (po vyjítí ze školy) vzpomínat
nejen na spolužáky, ale i na učitele,
kteří jim vštěpovali vše, co k životu potřebovali.
Tak tedy prvňáci právě začínají. Dospěláci vzpomínají, hodnotí a děkují
za krásné časy plné nových vědomostí,
veselí, taškařic se spolužáky a učiteli.
Vzpomínají, že naše škola má už jedno a čtvrt století, přesto nemá vzhled
staré budovy. Je několikrát přistavovaná, zmodernizovaná, zrekonstruovaná.

ALMA MATER
Jsou hrdí na její vzhled, ale i na celé
generace žáků, žaček, dospělých, kteří tuto školu navštěvovali. Jsou hrdí
na ženy, muže, lékaře, advokáty, kněze,
básníky, úředníky, spisovatele, vědce,
učitele, hudebníky, šikovné a zručné
řemeslníky, výtvarníky, vědce, rodiče,
maminky s dětmi a na všechny ostatní.

Všichni cítí, že jsou v ní dodnes přítomní „dobří duchové“ všech učitelů, kteří
v ní kdysi učili, i duchové všech žáků
– výborných i těch horších. I těch, kteří
třeba tajně kouřili, posílali si psaníčka
či dělali cokoli mimo pozornosti. Prostě jsou zde přítomní myslí i duší všichni, kdo se v této budově učili, toužili
po kráse, pravdě, vzdělání.
Možná, že právě o tomto vzpomínání je tento den. Začátek nového školního roku.
SK
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Pozvánka

STAŘÍČKOVA POUŤ
– neděle 20. 9. 2015
Program:
9.00 – slavnostní mše svatá
(v případě příznivého počasí venku
u kostela) – hlavní celebrant
P. Michael Martinek, SDB
10.30 – návštěva hrobu
P. Ignáce Stuchlého
14.00 – 18.00 odpolední program
na farním dvoře
Připraveny jsou soutěže pro děti
i rodiče, skákací hrad, živá hudba
a chybět nebude ani tradiční
bohaté občerstvení.
Akce se koná pod záštitou
Zastupitelstva města Fryštáku,
Domu Ignáce Stuchlého,
místní organizace KDU-ČSL
a fryštácké farnosti.
Srdečně Vás zvou organizátoři.

Upozornění
MUDr. Jakub Navrátil oznamuje, že od 1. 10. dojde ke
změně ordinační doby stomatologie ve Fryštáku:
Po 14–21 • Út 7–14 • St 14– 21 • Čt 7–14 • Pá 7–12
Akutní a bolestivé případy lze ošetřit bez objednání stejně jako doposud, tedy každý den vždy první hodinu pracovní
doby. Nadále platí stav, že z kapacitních důvodů až do odvolání nepřijímáme žádné nové pacienty.
Děkujeme za pochopení.

Výsledky ankety
o budoucí podobě Fryštáckých listů
V předminulém čísle FL jsme vám položili dvě záludné otázky, na které nám odpovědělo fantastických 105 lidí. Z odpovědí je patrné, že máte
zájem spíše šetřit, tedy abychom město jako vydavatel minimalizovalo
náklady. Kromě odpovědí jsme získali desítky cenných připomínek, kterými se bude zabývat redakční rada. Děkujeme za ně.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 14/2015/VII ze dne 27. 7. 2015 (Výběr)
• RMF bere na vědomí informace zástupců ZUŠ Morava, s.r.o., Zlín, pí M.
Noskové a Mgr. J. Severina, a ukládá
Ing. T. Černému projednat výši ceny
nájmu v základní škole na ﬁnančním
výboru a Ing. Kasalovi zajistit realizaci
chodníku na ulici Holešovská.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do projektu putovní výstavní expozice architektů otce a syna Fischerových,
pořádaného Kotěrovým centrem architektury, o. p. s., Praha.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000,- Kč společnosti
Kotěrovo centrum architektury, o.p.s,
Praha, za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s realizací putovní
výstavní expozice a webových stránek
věnovaných fryštáckým rodákům, významným architektům Antonínu a Vladimíru Fischerovým a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000,- Kč spolku Pod
hvězdami, o. s., Lukoveček, za účelem
částečné úhrady nákladů spojených se
zabezpečením beneﬁční akce Pod hvězdami 2015, konané dne 15. 8. 2015 a
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru za účelem částečné
úhrady nákladů (na energie, nájmy, pohonné hmoty, materiál, cestovné, honoráře apod.) spojených se zabezpečením
beneﬁční akce Pod hvězdami 2015, konané dne 15. 8. 2015, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na „Protokol o jednání hodnotící komise“ a „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne
29. 6. 2015 bere na vědomí závěr výběrového řízení.
• RMF v návaznosti doplnění informací ve věci technické způsobilosti wi-ﬁ
sítě a právního posouzení pozáručního servisu a oprav schvaluje pořadí
uchazečů, kteří splnili podmínky zadávací dokumentace výběrového řízení, a
to: SYSTEM PLUS Zlín, s.r.o., Kelníky,
ESOKOM, s.r.o., Kroměříž, a vyhlašuje
vítěze spol. SYSTEM PLUS Zlín, s.r.o.,
Kelníky a ukládá Ing. Dohnalovi zajistit
prezentaci systému.
• RMF schvaluje uzavření dohod o členství v Jednotce sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku mezi městem
Fryšták, a P. Hnilou, M. Krajčou, J. Krajčou, T. Kovářem a pověřuje starostu
podpisem těchto dohod.
• RMF schvaluje pořízení Turistické
nálepky jakožto doplňku k Turistické

známce No. 1711 – město Fryšták, a to
podle předloženého návrhu, zpracovaného Ing. Fr. Odstrčilem, a ukládá Mgr.
P. Nášelovi objednat 150 kusů.
• RMF souhlasí s umístěním 2 ks knižních budek ve Fryštáku, a to na náměstí Míru v prostoru kruhové studny a v
areálu Šenku v Horní Vsi a ukládá Ing.
P. Dohnalovi ve spolupráci s Ing. Fr. Odstrčilem zajistit součinnost města při
instalaci těchto knižních budek včetně
jejich slavnostního zprovoznění v pátek
dne 11. 9. 2015.
• RMF bere na vědomí Usnesení Ministerstva dopravy ČR, č. j. 38/2014-910IPK/18 ze dne 14. 7. 2015, kterým se
prodlužuje přerušení stavebního řízení
na část km 10,9 – 18 stavby R 490,1
Hulín – Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu mezi městem
Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, s. p. o., Praha, ke stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín
– Fryšták“, stavební objekt „C 371.11
Úpravy meliorací – Fryštácký potok“,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej části městského pozemku p.
č. 495/2 – zahrada, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, o výměře 211 m², za účelem
vyřešení majetkoprávních vztahů ke
stavbě studny, žadatelům manželům
Šťastným, Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 47 – ostatní plocha, o výměře 2,5 m², k. ú. Dolní Ves,
Fryšták, manželům Rudolfovým, Zlín Kostelec, pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu bytový dům,
čp. 106, umístěného na poz. p. č. 48, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták a schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem
Fryšták, manželi Rudolfovými a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
vypůjčit část městského pozemku p.
č. 629 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták,
žadateli P. Ševčíkovi, Fryšták, a uzavřít
Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu kanalizační
přípojky pro stavbu rodinného domu,
čp. 91, umístěnou na poz. p. č. 635, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku části městských pozemků p. č. 235/2 – ostatní
plocha, p. č. 317/6 – ostatní plocha,
p. č. 922/2 – vodní plocha, a p. č.
933/80 – orná půda, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, a části pozemků p. č.

205/1 – ostatní plocha, p. č. 205/11
– ostatní plocha, a p. č. 205/14 – ostatní plocha, vše k. ú. Fryšták, žadateli P.
Doležalovi, Fryšták, pro stavbu kanalizační, vodovodní a NN přípojky pro novostavbu rodinného domu, umístěnou
na poz. p. č. 933/158, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o
výpůjčce mezi městem Fryšták, a P. Doležalem a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 937/1 – ostatní
plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli V. Zbrankovi, Fryšták, pro stavbu
vodovodní přípojky pro stavbu rodinného domu, čp. 286, umístěnou na poz.
p. č. 946, k. ú. Fryšták a schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi Městem
Fryšták, a V. Zbrankem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s rámcovým přehledem
navrhovaných aktivit Statutárního města Zlína v rámci projektu Integrovaného
centra nakládání s odpady Suchý důl.
• RMF schvaluje v návaznosti na usnesení č. U R 10/2015/VII/05 ze dne
25. 5. 2015 uzavření Memoranda mezi
Statutárním městem Zlín, Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o.p.s., obce
Lukov, a města Fryšták, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje znění Dohody o přistoupení k Memorandu o spolupráci v
řešení odpadového hospodářství a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF vyslovuje souhlas Města Fryšták
jako účastníka Memoranda k tomu, aby
Statutární město Zlín, uzavíralo další
dodatky k Memorandu o spolupráci v
řešení odpadového hospodářství, uzavřenému mezi Statutárním městem Zlínem, obcí Fryšták, obcí Lukov a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s.
(dále jen „Memorandum“), na základě
kterých budou k Memorandu přistupovat vedle města Fryšták další obce, které o to projeví zájem, a aby tyto dodatky
u sebe evidovalo a archivovalo a pověřuje starostu podpisem plné moci.
• RMF si váží nabídky K. Gyuricseka
ve věci poskytnutí peněžitého daru za
účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizací dětského folklorního festivalu, nesouhlasí s přijetím daru
a doporučuje K. Gyuricsekovi věnovat
tyto ﬁnanční prostředky neziskovému
sektoru.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku mezi Městem Fryšták,
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a manželi Malinovými, Vítová na výpůjčku části pozemku p. č. 42 – zast. plocha
a nádvoří – viz dle zákresu v mapovém
podkladu, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
pro umístění stavby pamětní desky pilota Oldřicha Doležala, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF tímto vyslovuje manželům Malinovým poděkování za jejich spolupráci
při vybudování pamětní desky.
• RMF v návaznosti na technické posouzení stavebně technické situace
na pozemku s dodavatelem a zástupci
Klubu maminek Vlaštovky souhlasí se
snížením rozsahu díla „Dětské hřiště
Fryšták Dolní Ves“, o herní prvek „Branky“ v počtu 2 ks v celkové ceně 25 tis.
Kč včetně DPH.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 55/2015, uzavřené mezi Městem Fryšták a ﬁrmou RT
Antoš, s.r.o. Turnov, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí žádost části občanů o opravu chodníku a vozovky na
ulici Drahová a ukládá Ing. P. Dohnalovi
zajistit posouzení stavu chodníku a povrch komunikace na ulici Drahová, včetně návrhu řešení s předpokládaným
ekonomickým vyhodnocením.
Úkoly:
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
dodání 5 kusů cedulí - Zákaz podomního prodeje zboží a služeb ve smyslu
přílohy.
• RMF ukládá OSM zaslat dopis Evon
a Ing. M. Soldánovi ve věci zajištění koridoru pro zpřístupnění ul. Ke Skalce a
Hutky.

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

Kontrolní výbor nedostává úkoly
Zastupitelé města Fryštáku při jedné ze svých prvních schůzí schválili Kontrolní výbor. Tento výbor musí mít podle zákona o obcích každé město či obec. Jeho
činnost ve Fryštáku je ovšem zatím víceméně nulová.
Zastupitelé dosud nepověřili členy Kontrolního výboru jediným úkolem. Kontrolní výbor dostává pouze nahodile nebo vůbec zápisy z jednání komisí města,
rady města a zastupitelstva. Přitom ze zákona o obcích je povinností kontrolního
výborů dohlížet na zápisy, kontrolovat plnění úkolů a správnost rozhodnutí komisí,
rady a zastupitelstva.
Město má přitom zakoupený software pro evidenci zápisů a úkolů, ale nevyužívá ho. Stačí jen zaškolit vedoucí pracovníky úseků a odpovědné zaměstnance
radnice popřípadě zastupitele.
Fryštáčtí zastupitelé pouze po diskuzi vzali na vědomí, že Kontrolní výbor si
vytvořil jednací řád. Zastupitelé při této diskuzi ovšem neschválili navrhovaný plán
práce Kontrolního výboru. A dodnes se zastupitelé k plánu práce nevrátili. Důvody
nám nebyly jasně vysvětleny. Také nevíme, proč nedostáváme zápisy z komisí, rad
a zastupitelstva včas a pravidelně. Bylo by dobré, aby všechny zápisy měly jednotnou formu a byly veřejně přístupné, například na webových stránkách města.
Nebude tak nutné využívat zákonného institutu práva na informace.
Takže místo informací o činnosti Kontrolního výboru, vám můžeme pouze sdělit, že členové kontrolního výboru se scházejí zhruba jednou za měsíc. Na svoji
druhou schůzku v polovině ledna jsme si pozvali dlouholetou předsedkyni kontrolního výboru v Brumově-Bylnici Mgr. Milenu Kovaříkovou. Její rady a pomoc právníků zlínského krajského úřadu pomohly vytvořit stávající jednací řád Kontrolního
výboru, který v minulých letech „fungoval“ zcela bez jednacího řádu.
Kontrolní výbor si tak zatím stanovil úkoly sám. Chceme, aby se město zasadilo o vyřešení neutěšené dopravní situace mezi sedmou a půl osmou v okolí
základní školy. Město Fryšták tento problém nevyřeší přímo svými silami. Jsme
přesvědčení, že má páky nato, aby se přebíháním dětí mimo přechod či zastavováním aut v nejnemožnějších místech v okolí školy, zabývali ti, kteří na to mají
dohlížet nebo mohou stanovit přesnější pravidla.
Dalším úkolem je zlepšit současný systém vzdělávání a samotného třídění
odpadů ve městě, v institucích zřízených městem (radnice, škola, školka). A také
bychom chtěli zkontrolovat, zda jsou na správných místech koše na odpadky a na
psí exkrementy. Kvůli tomu jsme si vytvořili vlastní pracovní skupinu.
Věříme, že další informace z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Fryštáku už budou konkrétnější.
Bohuslav Komín, Kamil Gyuricsek
členové Kontrolního výboru

SVOZ
NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
v sobotu 5. 9. 2015
pouze na hospodářském dvoře TS
od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
hadry, oleje, tuky, mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako
jsou chladničky, televizory, rádia, zářivky, výbojky, je možné bezplatně
odevzdat každou sobotu na hospodářském dvoře TS. Prošlé léky je nutno odevzdat v lékárně.
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat veškeré druhy
odpadů na vlastní náklady – ﬁremní
nebezpečný odpad tedy nebude odebrán do sběrného vozu.

Pozvánka
Obč. sdružení Věneček
při MŠ Fryšták
připravuje

DRAKIÁDU
která proběhne ve druhé polovině
září (termín a místo konání
upřesníme na plakátech
a v rozhlase podle počasí).
Zváni jsou všechny děti, rodiče
i prarodiče.
Hodnotit se bude délka, způsob
i kvalita letu, šikovnost a nápaditost
při vlastní výrobě.
Nebojte se a vrhněte se s chutí na
přípravy, čeká na Vás
spousta odměn.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané!
Osm měsíců letošního roku se pomalu stává minulostí, a vítá nás již září,
které přináší pro mnohé z nás nejednu
změnu v každodenním životě. Nejenže
si například uvědomíme, že na dveře
klepe podzim, kdy tak trochu nedobrovolně – zvláště pak po letošním horkém
létu – přijímáme potřebu hledat více
svršků v našem šatníku, ale jistě zejména děti a školní mládež vůbec zaznamenává neodvratný konec prázdnin, a tudíž i rychlý návrat do školy. Využívám
tedy této příležitosti, abych všem našim
školákům popřál do nadcházejícího období nového školního roku hodně sil,
optimismu, odvahy i nadšení v jedinečném procesu tak říkajíc poznávání světa, života i sebe sama. Mnoho úspěchů
v nelehké práci současně přeji všem
těm, kteří jim v tomto objevování budou
nápomocni, tedy zejména pedagogům,
ale i rodičům, popř. prarodičům, bez
jejichž součinnosti by výchovně vzdělávací proces nemohl úspěšně fungovat. Mé poděkování rovněž patří i všem
sponzorům, kteří ochotně přispívají
třeba i tou sebemenší ﬁnanční částkou
na to, aby se stále mohla vylepšovat
jak vlastní péče o děti, tak i zázemí pro
činnost školy. A i naše škola je, jsem
přesvědčen, připravena nabídnout to
nejlepší, a to nejen v rovině teoretického poznávání. Jsem rád, že vám mohu
sdělit, že i letos se do zvýšení komfortu
zázemí „naší základky“ díky, dle mého
názoru, uvážlivému rozhodnutí zastupitelů zainvestovalo, takže všichni uživatelé tzv. nové přístavby školy budou
moci využívat zrekonstruované sociální
zařízení (nákladem cca 1,7 mil Kč).
A ke změnám dochází i v personálním obsazení úřadu. Kromě nové posily v sekretariátu v podobě Lenky Eliášové se v týmu úředníků objevuje od
1. 8. 2015 Veronika Kalafutová, která v odboru technického hospodářství
nahradí kolegyni Ing. Vladimíru Doleželovou, jež k témuž datu odchází na zasloužený odpočinek. Nezbývá mi v tomto okamžiku než následující: Jednak
vyslovit i touto cestou velké a upřímné
poděkování kolegyni Doleželové za práci vykonanou pro naše město a popřát jí, aby i další její dny byly úspěšné
a šťastné, a jednak také popřát Bc. Kalafutové, kterou tímto v našem týmu
vítám, hodně úspěchů v nelehké práci,
jejíž výsledky – jak doufám – povedou
ke spokojenosti našich občanů.
A k obměnám dochází i v zastupi-

telstvu města. Dne 19. 8. 2015 podal
svou rezignaci na funkci člena zastupitelstva dlouholetý zastupitel PhDr. Česlav Zapletal. Znamená to, že k tomuto datu jeho mandát zaniká, přestává
být zastupitelem, a na jeho místo nastupuje dnem následujícím, tedy k 20.
8. 2015, první v pořadí z náhradníků
příslušného subjektu kandidujícího
do zastupitelstva, tedy v tomto případě
za sociálně demokratickou stranu, pan
Vlastislav Filák, který v dané funkci není
nováčkem, a jistě jej tedy
není nutno představovat.
Doktoru Zapletalovi velmi
děkuji za jeho mnohaletou
práci na poli samosprávy,
jeho práce je nepřehlédnutelná. A jsem potěšen, že
nejen v rozmanité práci například pro knihovnu či jako
kronikář bude pokračovat
dál, a my všichni se s ním
budeme moci při této tvůrčí
práci setkávat i v budoucnu. Panu Filákovi pak přeji,
aby jeho práce při odpovědné správě věcí veřejných
byla skutečným přínosem pro celé naše
město.

nejen v zájmu poskytování objektivních
informací – sděluji, že některé aktivity
města šetří Policie ČR, zjednodušeně
oddělení hospodářské kriminality, které
momentálně prověřuje projekt „Zdravotní středisko Fryšták – zateplení obvodového pláště a výměna oken“. Město v této souvislosti poskytuje úplnou
součinnost Polici ČR, včetně zajištění
právního zastoupení. Vzhledem k probíhajícímu řízení tedy zatím nelze poskytnout více informací.

A jestliže komentuji takříkajíc dění
kolem radnice, musím připomenout
záležitosti, které se dotýkají chodu
radnice, prověřování věcné správnosti
a zákonnosti jednání města (o čemž se,
jak jsem se dozvěděl, nepředstavitelně
spekuluje). Konstatuji tedy, že i u nás
v rámci tzv. plánovaných kontrol probíhá prověřování nakládání s veřejnými
prostředky. Lze uvést, že v poslední
době proběhly čtyři kontroly, a to ve věci
plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění (zjednodušeně řečeno), ve věci dodržení rozpočtové kázně u dotačně podpořených
investic „Mateřská škola ve Fryštáku
– Realizace úspor energie“, u projektu
“Péče o krajinné prvky, Péče o památné stromy a aleje a další významné
stromy“ (jírovec u kostela) a u projektu
„Konverze evidence knihovních fondů
obecních knihoven Fryštácka …“, kde
ﬁnanční úřad zkoumal, zda nevznikly
skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu ... (daňová kontrola). Je
potěšující, že všechny kontroly dopadly
dobře, tedy že se žádné pochybení neobjevilo. Potvrdila se dobrá práce kolegů, za kterou jim děkuji. Tím však výčet
kontrol nekončí. Ani našemu městu se
nevyhnul trend doby – podávání trestních oznámení na radnici, takže – právě

Vážení spoluobčané,
z každodenní praxe vyplynulo, že se
tu a tam ještě objevují na území našeho
města obchodníci, kteří stále nerespektují zákaz podomního a pochůzkového
prodeje, který u nás od letošního dubna platí. Mnohdy se dokonce zaštiťují
právě „zmocněním“ od města. Dovoluji
si vás všechny v této souvislosti upozornit, že žádné takové souhlasy město – právě vzhledem ke zmiňovanému
zákazu – nedává. Vyskytne-li se případ
obchodníků, kteří vás takto obtěžují, doporučuji – na základě konzultací
s místní policií, která je s touto městskou legislativou seznámena – přímo
a neprodleně kontaktovat místní obvodní oddělení Policie ČR, a to na telefonním čísle 725 292 340, popř. oznámit
tuto skutečnost na linku 158. Jen doplním, že momentálně je „ve výrobě“ 5 ks
informačních cedulí s uvedeným zákazem, které budou tyto obchodu chtivé
podnikavce „vítat“ při příjezdu do města. Jsem přesvědčen, že společným
úsilím se tohoto nešvaru dokážeme postupně zbavit.

A ještě doušek jednomu z aktuálních problémů, které nás tíží.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Objížďka Fryštáku, aneb proč jiná města mají obchvat a my ne
Konečně skončila objížďka, jaká neměla doposud v historii města obdoby
a přinesla občanům kromě navýšených
exhalací, hluku a prachu také nepříjemnosti s dopravou. Nejvíce asi byly postiženy ulice Osvobození a Spojovací.
Na té, po odstranění retardérů, jezdily
proudy vozidel bez ohledu na maximální povolenou rychlost a často to připomínalo více závodiště než uzavřenou
obec. Objížďka stála nás občany vyšší náklady na dopravu, nepříjemnosti
a stres, každý přišel o spoustu času.
A to bylo všechno předem připravené,
naplánované na letní období. Podobná
akce v zimě, kdy cesta na Lešnou je nesjízdná a z Lukova přes Lešnou často
kaskadérská, je nemyslitelná. Přitom
si snad každý Fryštačan uvědomil, jak
je dopravně závislý na okresním městě
Zlín cestou do zaměstnání, školy, k lékaři i jinak a jak je silnice přes naše
město důležitá a nenahraditelná. Přitom nemá alternativu, proto její byť
i krátkodobá výluka je drastická nejen
pro nás místní. Nezbývá tak jen doufat, že po dokončení stávajících oprav
na průjezdu Fryštákem se dlouho nic
nepropadne, aby se nemuselo znovu
objíždět. Snad o sobě nedá vědět druhý

utajený fryštácký potok v Souhradech,
jehož někdejší zatrubnění určitě nepočítalo s tonáží dnešních vozidel.
V této souvislosti se nabízí otázka,
proč se před časem vedení města nechalo několika jedinci přesvědčit a vyřadilo ze svého dlouhodobého plánu
zpracovanou studii na stavbu obchvatu
města a to se směšným zdůvodněním
– že všechno vyřeší dostavba dálničního přivaděče R 49. Ten, i když je stále
v nedohlednu, určitě odvede tranzitní
přepravu, ale jinak nevyřeší nic. Dokud
budou okolní pole rodit, v lese porostou
stromy a bude se stavět, tak se budou
i nadále přes fryštácké náměstí převážet tuny stavebních materiálů, dřeva,
obilí, slámy, senáže, siláže a hnoje.
Zemědělské stroje k obdělání polí jsou
stále větší, že snad v dohlednu ani náměstím neprojedou. Co to bude za oázu
klidu a odpočinku na chystaném revitalizovaném náměstí, když přes něj budou i nadále hrncovat voňavé tatrovky
s hnojem? Prioritou pro Fryšták je podle

mě odvedení co možná nejvíce dopravy
ze středu města a to obchvatem, jak to
řeší jiná města pro zvýšení bezpečnosti
a zdraví obyvatel. Holešov má dálnici téměř na dosah. Přesto jeho radní nedali
na sliby několika premiérů a předcházejících vlád na dostavbu R49 a rozhodli
se pro obchvat, který je již v provozu.
Proč jinde to jde a u nás ne? Otázka se nabízí právě nyní, kdy současná
vláda není schopna v proinvestovat evropské dotace na stavbu dálnic a tak je
přesouvá na výstavbu obchvatů měst.
Stále rostoucí doprava si obchvat
našeho města podle mého názoru brzy
vynutí. Není snad na něj již ten pravý
čas? Jeho realizaci lze provést stále
podle původního plánu, v trase ulic
Zlínská, Přehradní, přes Dolní Ves mostem pod Lamošův statek, pak poli až
na konec města a obejde se zatím bez
demolic objektů. Budeme čekat, až to
nebude možné? Jiná trasa v hustě zastavěné Fryštácké brázdě není ani realizovatelná.
Objížďka skončila, dopravní kolaps
středu města trvá a jen podtrhuje skutečnost, že Fryšták obchvat nutně potřebuje.
Pavel Horák

Sedm mýtů o cyklostezce do Zlína
Z nedávné ankety ve Fryštáku vyplynulo, že nejenom mně a mojí rodině,
ale i naprosté většině obyvatel chybí
cyklostezka do Zlína. Co je příčinou, že
dosud nebylo splněno přání tolika lidí?
Jaké překážky stojí v cestě?
Mýtus první – Fryšták je menší
město, které tak velkou investici ze
svého rozpočtu nepokryje
Stačí si prostudovat příslušné dotační tituly EU pro výstavbu cyklostezek za účelem alternativního dopravního spojení obyvatel do zaměstnání.
V letech 2015–2020 mohou obce se
schválenými projekty stavět cyklostezky, a to až do vyčerpání disponibilního
účtu, který činí v našem kraji 400 mil.
Kč. Obce, které dosud nemají schválený ﬁnální projekt cyklostezky, jako
Fryšták, stojí na pomyslné startovní
čáře. Obce, které připraveny jsou, budou mít náskok.
Mýtus druhý – Bude těžké přesvědčit Zlín, aby do společného projektu
ﬁnančně vstoupil
Ve skutečnosti se má věc spíše naopak. Cyklostezka má probíhat extravilánem dvou samospráv. Zlín má vydatné zkušenosti s výstavbou i koordinací
projektů cyklostezek. Důsledkem práce
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koordinátorů Lukova, Zlína, Otrokovic,
Napajedel, Uherského Hradiště a dalších je realizace desítek kilometrů cyklostezek, jež na sebe navazují a tvoří
souvislou trasu, včetně infrastruktury,
ze Zlína až na jih Moravy. Fryšták je
městem, které není schopné (nebo nechce) efektivně komunikovat se Zlínem.
Na podněty ke spolupráci nereaguje.
Mýtus třetí – Cyklotrasa vznikne ze
silnice 490, tak proč ji stavět?
Tento mýtus je postaven na domněnce, že po dokončení rychlostní
silnice R49 a příslušného přivaděče
do Zlína se promění stávající silnice
490 (cesta do Zlína kolem přehradní
nádrže Fryšták) v silnici s minimální do-

pravní zátěží. Tedy vlastně v cyklotrasu
mezi Fryštákem a Zlínem. Cyklotrasu
do Zlína slibovala řada politických stran
a jejich programů. Lidé podlehli zdánlivě
rozumnému závěru, že vést cyklostezku
podél silnice 490 není hospodárné. Tento stav trval mnoho let, všichni čekali
a čekali. Ovšem stát, kraj a magistrát
přišli s překvapivou změnou. Rozhodli,
že silnici 490 přizpůsobí jako provizorní
přivaděč na Zlín. (Zdrojem této informace jsou aktuální webové stránky ŘSD.)
To znamená, že automobilová doprava
z rychlostní silnice R49 bude svedena
na současnou silnici 490 a povede úzkým koridorem kolem přehradní nádrže,
tzv. Malým Kostelcem, do Zlína. Tato
cesta je pro cyklisty značně nebezpečná. Stěží si lze představit, do jaké míry
bude ohrožující situace cyklisty na provizorním přivaděči. A nyní trpká třešnička. Nikdo dnes nedokáže s jistotou
určit, jak dlouho bude toto provizorium
trvat, kdy se zrealizuje plánovaný přivaděč. Odborníci odhadují, že silnice 490
bude sloužit jako provizorní přivaděč
pět až deset let. Není také jisté, zda
v tak daleké budoucnosti budou existovat ještě dotační pobídky na dostavbu
plánovaného přivaděče. Krom toho geFRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2015

nerální opravy mostů jistě nebyly realizovány kvůli cyklistům!
Mýtus čtvrtý – Horší to nebude
Doprava v koridoru Malého Kostelce
bude nepředvídatelná. V případě přetížení či zablokování začne plnit funkci
přivaděče do Zlína město Fryšták. Řidiči
budou hledat ve Fryštáku exit přes silnici na Lešnou (II/491), kde jsou dopravní
omezení, či silnici na Lukov (489). Cyklista tak bude ohrožen v podstatě všude,
i ve Fryštáku samém. Nemyslím tím, že
taková situace bude nepřetržitá, ale nastane. Cyklostezky uvnitř obce, jež by
v takových situacích napomohly zvýšit
bezpečnost cyklistů, nejsou v územním
plánu ani vyznačeny!
Mýtus pátý – Cyklostezka rychle
a hned bez práce, uzavřením silnice
směr Lešná
Pátý mýtus je aktuální a vychází ze
skutečnosti, že došlo k majetkovému
převodu silnice na Lešnou do vlastnictví obce Fryšták. Uvažuje se o uzavření
této silnice a její využití jako cyklotrasy.
Tím by došlo k perfektnímu napojení
Fryštáku na stávající štípskou cyklostezku. Tato myšlenka je na první pohled skvělá jak pro cykloturistiku, tak
pro pěší. Tak co mě vede k pochybnostem?
Pokud bude v období funkce provizorního přivaděče občas jedna cesta
přetížená a druhá uzavřená, o to se
zhorší dopravní situace ve Fryštáku.
V této souvislosti nastane problém nejenom pro cyklisty, chodce, ale také pro
podnikatele, kteří jsou ekonomicky zá-

vislí na lokální kupní síle a logistických
změnách. Jak se dostanou zákazníci ze
Štípy, Lešné do jejich obchodu, skladu či podniku? Nezačnou jezdit raději
jinam? Nebude omezena konkurenceschopnost zdejších zaměstnavatelů?
Pokud se obyvatelé Fryštáku ocitnou v pravidelném střetu s dopravními
problémy, a toto období bude skutečně trvat pět až deset let, nastane tvrdá diskuze. Téma se stane politickým
oříškem, jehož rozlousknutím může být
opětovné zprovoznění silnice na Lešnou. A to v letech, kdy už budou dotační
zdroje vyčerpány. Proto se domnívám,
z opatrnosti, že tímto směrem může
vzniknout jenom nová, velmi vítaná, cyklostezka podél stávající cesty.
Mýtus šestý – Stačí dodělat cyklostezku do Lukova
Projekt cyklostezky spojující Fryšták
s Lukovem je součástí územního plánu
obou obcí. Jedná se o dobrý záměr, který zasluhuje vydatnou podporu. Cyklostezka na Lukov naplňuje podmínky dotace jako projektu alternativní dopravy
do zaměstnání pro občany Vítové, Lukova a Fryštáku v rámci těchto pracovních
destinací. Tato varianta ovšem opomíjí
spojení se Zlínem. Po této cyklostezce
dojedeme do práce ve Zlíně s hodně
propoceným trikotem.
Mýtus sedmý – Však nemusí být
asfaltová!
Stezky v lese mají své kouzlo (viz
závod Drásal). Ale cyklostezka by měla
být bezpečná, dobře značená cesta,
po které je možné pravidelně dojíž-

dět do zaměstnání, do školy, na nákup, na návštěvu, na ryby, a to ve dne
i v noci. Měla by být vhodná pro všechny, kdo dokážou jezdit na kole, chodit
pěšky, bruslit, jezdit s kočárkem nebo
řídit elektrické zdravotní vozíky a samozřejmě by také měla být doplněná odpočinkovými zónami. Jedním z podstatných rysů projektů cyklostezek je tedy
důraz na bezpečnost provozu pro širokou škálu obyvatel. Vodorovné značení je podmínkou bezpečné noční jízdy.
Na cestičce v lese posypané kamením
se ani barva ani bruslař dlouhodobě neudrží.
Slovo závěrem
Pokusil jsem se popsat překážky,
jež nás připravují o čas a schopnost
správně rozhodovat.
Nyní máme neopakovatelnou příležitost využit dotace ke stavbám cyklostezek. Buď tyto peněžní prostředky
využijeme, nebo je využije v našem kraji
někdo schopnější, rychlejší, než jsme
my. Zatím jsme o cyklostezce do Zlína
jen snili a planě mluvili.
Podle mého názoru Fryštáku chybí
profesionální koordinátor cyklodopravy,
s příslušným akčním plánem. Někdo,
od koho bude možné požadovat pracovní výsledky. Řešení pak spočívá zejména v jeho schopnosti sdílet cizí znalosti
a zkušenosti. Věřím, že osvědčené postupy, které dobře fungují jinde, i nám
dobře poslouží.
Mgr. Roman Lauterkranc

Kdo tu Žabu políbí? Je to zakletá princezna nebo nedobytný poklad?
Zajímá-li vás budoucnost Žaby (celková koncepce tohoto areálu), potažmo našeho města, přijměte pozvání na veřejné setkání, které se bude konat ve středu
23. září 2015 od 18 hodin - kde jinde než přímo na Žabě.
V letošním roce snad žádné místo
ve Fryštáku nevyvolalo tolik otazníků
jako areál vodní nádrže „Žaba“. Kromě
každoročně pořádaných akcí Čarodějnic
a Fair Play se zde objevily nové aktivity
a s nimi spojené plovoucí pódium, scho-

dy a mobilní oplocení. Schválení hudebních zábav a průběh jedné z nich vyvolal nevoli lidí bydlících v blízkém okolí.
Následné zrušení dalších plánovaných
akcí popudilo zase tábor příznivců nočních hudebních produkcí. Myslíme si,

že dozrál čas se potkat a seriózně si
poslechnout názory pořadatelů, lidí bydlících v blízkosti, příznivců i odpůrců
různých druhů kulturního vyžití. Chceme, aby z toho setkání (příp. dalších navazujících) vzešly konkrétní plány, které
budou v blízké budoucnosti realizovány.
Ano, teď je opravdu ta příležitost přijít
a tvořit budoucnost…“
Tomáš Černý, vedoucí realizačního
týmu pro Strategický Plán MF

Anketa o „Žabě“
Tentokrát jsme „Žabě“ věnovali
i anketu. Máte-li chuť zodpovědět několik jednoduchých otázek týkajících se
toho místa, neváhejte. Pomocí odkazu na městském webu nebo QR kódu
se jednoduše dostanete
na krátký dotazník. Odpovědi zveřejníme v listopadovém čísle FL.
...i hnal se k ní lid zleva a hnal se lid i zprava... Nevypukla mela? Nene, KVAK, jsem místem zábavy i relaxace, KVAK, kdo mne políbí svou vizí? Domluvíte se na ní společně? KVAK...

http://goo.gl/forms/BhuRcA9j4s
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Dobry den,
no konečně tady je slíbený článek
níže v zeleném textu, na listech publikaci Fryštáku. Upřímné omlouvám
se za zpoždění v odesílání, ale to bylo
mnohem těžší, než psát to, co jsem
očekával, a pak musel být přeloženy.
S pozdravem

Tom Dolezal

Vzpomínání pana Toma Dolezala
na jeho návštěvu ve Vítové a Fryštáku (květen 2015)
Vítová 5. května 2015
Píši tento článek s několikatýdenním zpožděním, a mnoho událostí onoho památného dne jsme ještě pořádně
nedocenili – vřelost a laskavost, které
se mé partnerce Věře a mně dostalo
ode všech, s nimiž jsme se setkali.
Mé dvě předcházející návštěvy Vítové se uskutečnily v doprovodu Ladislava Dlabaje, mého pražského bratrance
a jeho manželky Libuše, z nichž bohužel
ani jeden již není mezi námi.
Ladislav mi vždycky říkal, že dobrou
mapu Československa jste poznali podle toho, že na ní byla vyznačena Vítová. Potěšilo mě, že naše SatNav mapa
měla Vítovou v seznamu, a to především proto, že jsem tam jel brzy ráno 3.
května, náš první den ve Fryštáku. Bylo
to poprvé, kdy jsem vlastně přijel do Vítové sám a tak to byl skutečně zvláštní
zážitek přijet do vesnice a vidět č. 3,
bývalý rodinný dům Doležalů. Betonový
základ památníku mému otci u domu
číslo 3 byl položen a začínal teď tvrdnout. V tom okamžiku to skutečně chtělo mnoho fantazie pokusit se představit
si, jak tam památník mému otci bude
vypadat.
Ráno 4. května, po mnoha letech
virtuální komunikace, jsme se konečně
sešli s Radomírem Slováčkem, který mi
pomohl vypátrat tolik informací o kořenech mé rodiny ve Vítové. Radomír mi
laskavě pomohl s organizací mnoha
detailů naší návštěvy a stal se naším
průvodcem a spolupořadatelem během
našeho pobytu.
Naše první návštěva toho dne byla
ve Vítové a v č. 3, kde pamětní deska mému otci byla již na svém místě.
Byl to opravdu impozantní pohled! Během naší návštěvy přijel jiný pracovník
ve svém nákladním autě a desku zakryl,
aby ji připravil na její odhalení následujícího dne.
Radomír zařídil naše setkání s Libuší Lukášovou a Vlastou Langrovou. Obě
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stále žijí ve Vítové a byly přítomny v srpnu 1945, když se můj otec vrátil do vesnice; Vlasta Langrová jako mladé děvče
a Libuše Lukášová, druhá sestřenice
mého otce, ho přivítala v kroji chlebem
a solí, jak je moravským zvykem.
Byla to velmi příjemná návštěva,
protože tyto dvě paní si zavzpomínaly
na onen den v srpnu 1945. Můj otec by
byl velmi vyveden z míry, kdyby věděl,
že Vítová má internet, protože to byl on,
kdo před 2. světovou válkou zkonstruoval první rádiový přijímač ve vesnici a č.
3 se tak stalo místem shromažďování
vesničanů, kteří se chtěli dozvědět novinky ze světa za hranicemi Vítové.
Poté jsme se prošli Vítovou, kde
nám Radomír ukázal dům, kde původně
žil můj dědeček Valentin Doležal, a také
dům č. 7 vzdálený pouze pár metrů, kde
se narodila Františka Fuksová, jeho
budoucí žena a moje babička. Potom
jsme pokračovali naši procházkou vesnicí a Radek nám ukazoval místa, která
měla spojení s mojí rodinou.
Naše cesta Vítovou pokračovala k památníku, který byl na začátku
vesnice v r. 1945 a místo, kde se můj
otec setkal se spoluobčany onoho dne
v srpnu 1945. Ta procházka k památníku měla velmi surrealistický zvrat, když
tlampače podél silnice najednou ožily,
aby ohlásily odhalení pamětní desky
mému otci příštího dne a také oslavy
ve Fryštáku 6. května na paměť ukončení 2. světové války.
Byl to opravdu velmi emocionální zážitek slyšet jméno mého otce vysílané
místním rozhlasem!
Během samotného památného dne
jsme se vydali na oběd s rodinnými přáteli do nedalekého Kostelce.
Milý Josef, když viděl, jak jsem nervózní a strašně se necítím ve své kůži,
zajistil, že jsem měl pár panáků slivovice na uklidnění nervů. Bylo to tady, kde
jsme konečně, s pomocí mé partnerky
Věry, Jany a její dcery Lenky, konečně

vymysleli nápis, který bude napsán
na pamětním věnci RAF, který jsem přivezl z Anglie. „Olda, konečně je doma“
se zdálo velmi výstižné, protože Vítovou
vždycky považoval za svůj domov. Budu
navěky dlužníkem Věry, Jany a Lenky,
které vypilovaly anglický text tak, aby
měl stejný význam v češtině.
Před slavností jsme byli pozváni
na úřad fryštáckého starosty, abychom
se setkali se starostou a místními zastupiteli na neformálním schůzce, kde
jsme diskutovali o životě mého otce.
V opravdu moravském stylu si všichni
pochutnali na občerstvení a pochopitelně slivovici - myslím, že byla pana starosty.
Z úřadu pana starosty jsme se vydali do Vítové na odhalení pamětní desky.
Páni, jaký obraz se naskytl našim očím!
Za normálních okolností tichá a prázdná silnice kolem č. 3 byla dnes plná
zaparkovaných aut a velká skupina lidí
sledovala vystoupení Fryštáckých mažoretek v doprovodu kapely Miklovci.
Když jsem se díval kolem sebe, bylo
milé vidět pár známých tváří včetně
rodinných přátel z Kostelce, Dagmar
Šiškové-Johnson, dcery bývalého pilota
RAF generála Aloise Šišky, členy skupiny Tmavomodří a také team projektu
památníku KX-B, kteří všichni na tuto
událost přijeli zdaleka , zejména Dagmar Šišková-Johnson, která žije v Anglii. Navíc byli přítomni další přátelé, se
kterými jsem neměl možnost setkat se
osobně dříve a kteří přijeli z různých
míst v České republice, aby se zúčastnili tohoto vzpomínkového aktu na paměť mého otce. Bylo to skutečně velmi
dojemné.
Ceremoniálu se zúčastnili představitelé obce, veteráni vzdušných sil a armády České republiky a čestná stráž se
skládala z členů fryštáckého hasičského sboru a fryštácké skautské skupiny.
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Ceremoniál začal
v 17 hod. úvodním
projevem Mgr. Pavla Nášela, editora
Fryštáckých
listů,
po kterém následoval
přelet tří lehkých letounů.
Mgr. Libor Sovadina, místostarosta
Fryštáku, spolu se
mnou následně odhalil památník, který
byl požehnán Mgr.
Miroslavem Dibelkou,
fryštáckým duchovním. Věnce a květiny
byly k památníku položeny místními představiteli, pozvanými
hosty, skupinou Tmavomodří, týmem projektu památníku KX-B
a četnými příznivci.
Uvodem promluvilMgr. Libor Sovadina.
PhDr. Česlav Zapletal, fryštácký kronikář, poté přednesl uvítací promluvu
v angličtině, než přešel zpět do češtiny,
aby podal detailní životopis Oldřicha Doležala.
Závěrečnou řeč pronesl Josef Kubaško ze Slovenska, reprezentující
Sdružení protifašistických bojovníků.
Ceremonie byla ukončena národní
hymnou.
Fryštácké mažoretky měly nato další
ukázku, kterou vedly účastníky na pohoštění do nedalekého kulturního střediska ve Vítové. V kulturním středisku
byla vynikající příležitost pohovořit s některými účastníky.
Jako výraz vděčnosti za veškerou
pomoc, kterou Radomír Slováček poskytl během let ohledně raného života mého otce, jsem zadal uměleckému týmu otce a syna Jirky a Ondřeje
Soukupa vytvoření obrazu o potopení
"Alsteruferu". Ti laskavě přicestovali
na akci z Hradce Králové a obraz jsme
předali velmi překvapenému Radkovi.
Následující ráno jsme se vrátili do Vítové, abychom znovu navštívili památník
a mohli si jej vyfotografovat se všemi
věnci a pugéty, které tam byly položeny.
Byla připravena návštěva u Pavla Maliny
a jeho manželky , kteří jsou současnými
majiteli č. 3. Jejich renovace nemovitosti ji naprosto změnila od dob, kdy tam
bydlel můj zesnulý strýc Laďa, ale tato
krátká návštěva vzbudila mnoho dojímavých vzpomínek.
Naše další návštěva byla v knihovně
ve Fryštáku, a setkání s PhDr. Česlavem Zapletalem a Mgr. Pavlem Náše-

svůj věk si ty časy vybavila bez jakéhokoli zaváhání. Musí to být zdravý vzduch
a slivovice ve Vítové, které mají takový
blahodárný vliv na paměť!
Na odpoledne jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili slavnosti
na památku ukončení 2. světové války
ve Fryštáku. Rozhodně výborně zorganizovaná akce, s dobrou účastí i přes
déšť, který se spustil pár minut před
začátkem samotné slavnosti. Bylo povzbudivé slyšet zmínku o mém otci během proslovů u válečného památníku.
Po slavnosti opět občerstvení a výborná moravská pohostinnost – a pochopitelně slivovice!
Poslední den jsme navštívili Baťovo
muzeum ve Zlíně.
Bylo to velmi příjemné překvapení, když jsme viděli, že Baťa vzpomíná
svých 101 pracovníků, kteří sloužili
v RAF: jejich portrétní fotograﬁe byly
vystaveny na panelech ve foyer muzea.
Vystavena byla i další memorabilia spojená s RAF, knihy a modely válečných
letounů.
lem, kdy jsme dále diskutovali o životě mého otce. Potom jsme navštívili
Lukov, kde jsme se setkali s Miladou
Brázdovou, nejstarší stále žijící obyvatelkou Vítové (č. 44), a ona si laskavě
vybavila vzpomínky na mého otce. Přes

Rád bych při této příležitosti vyjádřil
svůj velký dík všem ve Fryštáku, Vítové
a v Kostelci, kteří učinili naši krátkou
návštěvu nezapomenutelnou.
Tom Dolezal

MONACO, FRANCIE, ITÁLIE, ČESKÁ KAMENICE...
Nejstarší skupina Fryštáckých mažoretek, skupina NIKOL, se tento rok zúčastnila dvou zahraničních festivalů – festival dechových hudeb a mažoretek.
První festival proběhl v červnu
2015, na tomto festivalu jsme byly již
po druhé. Vystupovaly jsme ve městech
Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau. Byl to náročný zájezd, ale velmi
úspěšný.
Druhého festivalu jsme se zúčastnily v srpnu 2015 (12.–17. 8.), a nyní
jsme se již vypravily dál. Navštívily jsme
Monte Carlo, kde jsme nejen okusily
teplé moře, ale také jsme se podívaly,
kde se jezdí F1, Francii (Saint Ambroix),
zde jsme shlédly
mnoho krásných alegorických vozů, hradů, také jsme mohly
poznat nejen francouzskou
kulturu,
ale trochu z Bolívie
i Afriky, v neposlední
řadě jsem ochutnaly
plody moře a také
jsme navštívily Itálii – Ligurskou riviéru, kde jsme si užily spoustu zábavy
s mořskými vlnkami.
Zájezd byl náročný,

ale holky ho skvěle zvládly. Získaly jsme
spoustu nových a úžasných zážitků
a také zkušeností. V neposlední řadě
musím zmínit, že na oba festivaly si nás
pozval a následně nás doprovázel Dechový orchestr Haná z Přerova. Byla pro
nás čest doprovázet tak skvělý orchestr
a tancovat za jeho zvučných tónů.
Děkuji tímto všem zúčastněným
mažoretkám za výbornou reprezentaci,
také děkuji všem rodičům mažoretek
za podporu!
Nikola Dorazínová, DiS.
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LUKOVEČ K A

Počet ročníků „Pod hvězdami“ dosáhl
tuctu, přesto nebyl tuctový

Srpen v Lukovečku již byl po dvanácté ve znamení příprav zájmového spolku Pod hvězdami pod vedením Aloise
Řezníčka (pro všechny Lojzíka) a jeho
příznivců na beneﬁční festival. Opět si
všichni členové spolku, zástupci obce
a nadšenci z řad občanů rozdělili úkoly,
aby mohli připravit pro hosty festivalu
zázemí pro kulturní vyžití v krásném prostředí luk mezi lesy nad obcí.
Již několik dnů předem ožil všude
ruch chystáním, svážením, organizováním, montováním a dalšími potřebnými činnostmi. Do tohoto projektu
je tradičně velkou měrou jak ﬁnanční,
tak technickou zapojena obec Lukoveček se všemi svými zastupiteli, četní
obyvatelé Lukovečka i Fryštáku, okolní
obce, sponzoři ﬁrem z blízkého okolí,
MAS Partnerství Moštěnka. Bez všech
vyjmenovaných by konání festivalu nebylo možné a patří jim velké díky zvláště
proto, že výtěžek festivalu je věnován

potřebným. Tentokrát pomůže Středisku rané péče EDUCO Zlín z.s., které vybrané peníze v hodnotě okolo 50 000,Kč použije na samotný provoz střediska
a společná setkávání rodin s dětmi se
zdravotním postižením s ukázkami canisterapie, muzikoterapie apod. Nejen
pro toto středisko byl festival určen,

pozvání přijaly také děti z Psychiatrické
léčebny v Kroměříži, pro které bylo připraveno zázemí a pohoštění.
Letní parno přivítalo první návštěvníky v 16 hodin. Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky, skákací hrad,
oblíbené malování na obličej. Program
byl bohatý a sliboval nevšední kulturní
zážitek. Mezi účinkujícími byli Kamila
Hübsch, Blue Night, Katka Kouláková
– Kaczi, Josef Alois Náhlovský, revival
show Michael Jackson a Freddie Mercury, Mamma Mia s Jitkou Asterovou,
Michaelem Foretem a Bořkem Slezáčkem. Poslední jmenovaní se všemi přítomnými hosty projevili velký smysl pro
humor, duchapřítomnost i vstřícnost.
Po velkém parnu to večer nad lesy začalo šumět, přihnaly se hromy a blesky,
několikrát nevydržela nápor elektřina,
přesto to tito účinkující nevzdali, nezklamali hosty, pozvali na jeviště nadšené děti a své vystoupení dokončili
za aplausu a pohupování diváků.
V tuto chvíli již musel být program
z bezpečnostních důvodů ukončen
a nedošlo na taneční zábavu. Nic to ale
neubralo na úspěšnosti již tradičního
benefeničního festivalu. Všichni přítomní odcházeli za silného bubnování deště
spokojeni a dobře naladěni.
Nezbývá tedy než poděkovat všem,
kdo obětavě pomáhali a těšit se na další 13. ročník. Snad po tuctu přinese
magická třináctka další vydařenou „Noc
pod hvězdami“.
Ivana Krajčová
foto Marcela Krajčová

KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
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POZVÁNKA

Klub maminek Z Á Ř Í
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Základní organizace zahrádkářů
Lukoveček - Fryšták Vás srdečně zve
na výstavu ovoce a zeleniny, která
se uskuteční ve dnech 19. 9 a 20. 9.
2015 v Obecním domě v Lukovečku.

VLAŠTOVKY FRYŠTÁK A FANTAZIE GROUP Vás všechny srdečně zdraví
po prázdninách. Věříme, že jste si odpočinuli a těšíme se na setkání s Vámi.
Během dvou prázdninových měsíců
se v klubu nezahálelo a proběhly 4 tematicky zaměřené týdny pro děti. Musíme se všichni pochválit – podařilo se!
Děti i rodiče odcházeli spokojení a plni
dojmů. Všem vedoucím bychom tímto
za Vlaštovky chtěly velmi poděkovat
za jejich obětavou a pilnou práci.
Během prvního týdne „Na stopě se
Sherlockem Holmesem“ pod vedením
Martiny Veverkové a Elišky Halaštové
děti měly plno práce při pátrání a hledání indicií, aby slavnému detektivovi
pomohly s odhalováním případu. Ten
za nimi také 2x osobně přišel. Odlévaly
stopy zvířátek v lese, navštívily domácí
zvířátka na Vylantě, jedno odpoledne
strávily na horolezecké stěně na DISU
a žonglovaly s Jirkou Sadilou. Obědy
(dokonce i s možností bezlepkové stravy) na DISU jim náramně chutnaly. Také
hodně tvořily a domů si odnesly nalezený poklad.
Ve druhém týdnu pod vedením Romany Jančíkové a Heleny Uhříkové
děti prožily „Dobrodružství v říši hmyzu“. Během celého týdne se dozvěděly spoustu zajímavostí, venku
pozorovaly přírodu a navštívily
různá domácí zvířata (i hady),
v klubu tvořily – například velké mraveniště, hmyzí knížečky
a koupaly se na Vylantě. Nejdůležitější však byla zajímavá
a praktická prezentace a povídání o včelkách s paní Janou
Hrabíkovou a návštěva včelaře
pana Chudárka v Dolní Vsi. Perličkou pak bylo setkání s policisty ve Fryštáku a samozřejmě super
obědy na DISU.
Třetí týden se děti se Štěpánkou
Poulíčkovou ocitly v „Medovém království“, kde měly možnost si zahrát celotýdenní hru O poklad včelí královny.
Opět se setkaly se zkušeným včelařem
panem Chudárkem, poslechly si poutavé povídání pana knihovníka o hmyzu, setkaly se s policií ČR ve Fryštáku
a obědvaly na DISU. Koupaly se v Lukovečku a na závěr vaﬂovaly se zmrzlinou!
No, nezní to báječně?
A na konec se děti ocitly ve „Vesmíru“ pod vedením Renaty Richterové.
Dozvěděly něco o vzniku vesmíru, teorii

velkého třesku, galaxiích, planetách sluneční soustavy, hvězdných znameních.
Vyzkoušely si pokus výbuchu sopky,
vyrobily si své vlastní vesmírné tričko,
udělaly si pracovní knihy a spoustu tvoření na dané téma. Díky krásnému počasí strávily dvě odpoledne na rybníku
v Lukově. V lese v Horní Vsi si pak pod
vedením paní Mgr. Barvířové užily muzikoterapii a vyzkoušely hru na nevšední
hudební nástroje. V pátek šly do zlínské
hvězdárny, kde byl přichystaný dvouhodinový program. Ve Zlíně pak ještě děti
navštívily i nové krásné dětské hřiště
v parku za starou knihovnou. Na obědy
chodily do Pizzerie u Fíka, kde se o ně
krásně starali a dětem moc chutnalo.
Toť vše a velké poděkování všem.
Především pak všem klubíkovým vedoucím, dále paní Janě Hrabíkové,
panu Chudárkovi, paní Baďurové, panu
Krčmovi a knihovně ve Fryštáku, PČR
ve Fryštáku, DISU za báječnou péči
a obědy, pizzerii u Fíka, Jirkovi Sadilovi, Mgr. Barvířové a za sponzorské dary
ﬁrmě Veolia Water a ﬁrmě Schott Valašské Meziříčí.

Exponáty budou přebírat ve
Fryštáku pan Böhm a v Lukovečku
pan Láník ve dnech 17. a 18. 9. 2015
nebo je můžete předat pořadatelům
dne 18. 9. 2015 od 15 – 18 hodin
v Obecním domě v Lukovečku.
Vyhodnocení soutěže o největší
kuriozitu, která vyrostla na zahradě
bude provedeno dne 20. 9. 2015
v 10 hodin.
Výstava bude otevřena v sobotu
19. 9. 13–18 hodin a v neděli 20. 9.
od 9–18 hodin.
Těší se na Vás organizátoři.

KNIHY NEMUSÍ
DO SBĚRU
Městská knihovna Fryšták
vás zve na

VÝPRODEJ KNIŽNÍCH TITULŮ,
které byly z knihovního fondu
vyřazeny během letošní revize.
Vybrat si budete moci z bezmála
1 800 knih a stovek časopisů.

A co Vás čeká v nadcházejícím
čase u Vlaštovek?
I nadále se budou rodiče s dětmi
nebo jiný doprovod moci pravidelně
scházet každé úterý od 9:30 do 11 hod.
v herně s možností občerstvení kávou
nebo čajem. Rádi mezi sebou uvítáme
i nové příchozí rodiče či pečovatele.
Dále pro Vás připravujeme zajímavý
program pro děti i dospělé, více v říjnových listech nebo na facebooku Fantaziegroup.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační tým Vlaštovek
Michaela Nutilová
a Renáta Šafková

Akce se uskuteční v přízemí
fryštácké sokolovny (vstup najdete
naproti zdravotnímu středisku), a to v
následujících dvou termínech: ve středu 2. a 9. 9. 2015 od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00. Zachraňte knihy před sběrem a třeba i dobrovolně
přispějte. Výtěžek bude věnován na
koupi dalšího stromku, který najde
své místo ve Fryštáku, a za zbývající
ﬁnanční prostředky zakoupíme nové
knižní tituly pro Vaši knihovnu.
Těšíme se na Vás.
Milé čtenářky a milí čtenáři,
máte-li výpůjčku z období před
začátkem revize (tedy před 1. červencem 2015), vraťte prosím vypůjčené
knihy co nejdříve, abychom mohli revizi uzavřít a nakupovat pro Vás tituly
nové. Děkujeme Vám!
Knihovníci MěK Fryšták
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Nejjistější ochranou proti hněvu je zmírnit jeho volný průchod.
Don Bosco
Dne 5. prosince měli chovanci mikulášský večírek. Průběh byl oproti minulému roku velmi klidný. Sehrála se
veselohra o 2 jednáních a mikulášská
scéna. Po nich byla zkouška chovanců
a veselé dárky. Po divadle byl čajový večírek – vzdělávání kroužku Dona Boska.
Zúčastnilo se ho na 30 jinochů. Chlapci
se pěkně pobavili a zazpívali si při harmonice. Tento večírek přitáhl některé
nekroužkaře více k oratoři. Mikulášskou
nadílku jako jiná léta připravily jak pro
chovance i pro oratoriány katolické ženy
a dívky. Oratoriánů bylo poděleno okolo
180 včetně kroužkařů. Rodiče přispěli
i peněžitými dárky na nadílku oratoři.
Sv. Mikuláše jsme oslavili ve farním
kostele slavnou mší svatou, při které zazpívali naši chovanci ve smíšeném sboru. Letos poprvé též přičiněním P. Veselého měli školáci prázdno a v ústavě byla
vlastní mše svatá.
8. prosince jsme svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie oslavili jak chovanci tak oratoriáni co nejlépe. Mnoho
oratoriánů přistoupilo ke Stolu Páně. Dopoledne ještě proběhlo přijímání nových
členů do družin. Večer se uskutečnila
kratičká akademie.
Na 3. neděli adventní sehráli chovanci zpěvohru „Mikuláš přichází“. Dekorace scény byla velmi pěkná, zvláště
nebe. Zpěvy šly pěkně, jen slova andělů vázla, zvláště těch, kteří vystupovali
poprvé. Orchestr byl pěkně sehraný.
Jako host v něm účinkoval pan učitel
Zapletal, pozvaný P. Veselým. Dnes byly
poprvé zavedeny vstupenky. Přistoupilo se k tomuto kroku kvůli pořádku. Při
posledním divadle, ač bylo nabito, vybralo se jen 260 Kč. Když se odečtou režie
– nezůstane nic a nepočítá se k tomu
ta ohromná práce. Proto bylo stanoveno: odpoledne oratoriáni s knížečkami

Kronika ústavu (31.)
školní rok 1938–39
vstup volný, ostatní školní mládež 50 h,
dospělí 1 Kč. Večerní vstupné 3, 2, 1 Kč.
Žádost k sehrání divadla zavezl na kole
pan Zajíc. Bylo tam uvedeno, že čistý výtěžek bude věnován na chudé studenty.
Kolkovalo se divadlo 1 Kč, žádost 5 Kč.
Daň nebyla předepsána žádná.
Na 4. neděli adventní byla kaplička
plná oratoriánů. Téměř všichni přistoupili k vánočnímu sv. přijímání. Dnes se
odehrál po třetí odpoledne katechismus
ve 4 skupinkách: I. skupinka 1.-2. třída
obecná, II. skupinka 3.-5. obecná, III.
skupinka měšťanská a IV. skupinka hoši
nad 14 let. Katechismus takto rozdělený
pěkně prospívá. Vánoční novénu letos
káží chovancům klerici. Jen v neděli měl
kázání pan ředitel.
19. prosince v oratoři pan Abrahám,
soustružník a specialista na opravu kulečníků, velmi pěkně opravil kulečník:
opravil mantinely a potáhl ho. Oprava stála 350 Kč. Pořízeny nové koule
4 po 45 Kč a 2 tága za 35 Kč. Náklad
na kulečník se ﬁnancoval z pokladničky oratoře. Otevření kulečníku bude
na Štědrý den.
V kronice je nalepený jídelní lístek:
24. prosince
snídaně – černá káva
oběd – bramborová polévka a bramborový guláš
večeře společná v divadelní sále –
rybí polévka (chovanci měli nudlovou),
smažené ryby se zemákovým salátem
(chovanci měli mít původně zavináče),
krupičná kaše, koláčky s cukrovím a čaj
svačina není pro nikoho, ani chovanci nedostanou chleba
po půlnoční kakao a půl vánočky

Září na DISu
Už bydlíme v novém! Sál jsme vyklidili a teď ho celý malujeme. Ještě
nás čekají terénní úpravy kolem staveniště, ale to musíme počkat, až se
vzpamatuje půda. V září máme 18
kurzů Orientačních dnů. Začali jsme
už poslední týden o prázdninách, kdy
k nám přijela Teologická fakulta z UP
Olomouc. 28. září půjdeme XI. ročník
Staříčkovy pěší poutě. Před ní, 26.
září, půjdou salesiáni s provinciálem
pouť za nová povolání. Do letošního
noviciátu nastoupili dva mladí kluci,
kteří do Fryštáku zajížděli každou středu ze Zlína, kde byli ve formační komunitě. U nás v domě dělali, co bylo
potřeba. Prosíme o modlitby za ně.
25. prosince
snídaně – čaj s buchtami
oběd – salám s knedlíkem a zelím,
koláče a čaj
večeře – polévka a párky
26. prosince
po snídani v divadle se přenesou stoly do jídelen
oběd – guláš
31. prosince přijel P. Stanislav Jurečka a měl promluvu k chovancům k měsíční přípravě šťastné smrti. Pan ředitel
byl v Lukově, kde křtil izraelitu Alfréda
Singra, jehož sám připravoval ke křtu.

Na fotograﬁích vidíme salesiánskou
kapelu v roce 1938 při vystoupení a oratoř na dvoře. Tato fotka není moc kvalitní, ale je jediná, která zachycuje pohyb
a vidíme na ní oddělující zídku od farní
zahrady.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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JUBILEJNÍ
ROZJÍMÁNÍ U SVATÉ ANNY
Po desáté, štědře obdařeni blahem slunečním a blankytnou oblohou,
setkali se obyvatelé osad Suché, Lukovské, Žabárna i Vylanta s farníky
z Fryštácka i přáteli z Lukovečka, Přílep, Lukova, Štípy, Rackové, Žeranovic, Horního Lapače a Martinic v náruči svěžestí a květinami vonící sochy
svaté Anny v polích mezi Lukovským
a Suchým.
I tentokrát přišly bezmála dvě stovky
poutníků - „familiantů“ a všech věrných.
Přivítaly je opět úsměvy, podané ruce
a stoly prohýbající všemi dobrotami,
jež část příchozích donesla. Nechyběl
ani soudek vychlazeného pivečka nebo
číška domácí hostýnské. A hlavně příjemná sousedská atmosféra a víra,
jež po staletí stmelovala rody v panenských končinách pobývající.
Osady – familie – vznikly díky přízni majitelů lukovského panství hrabat
Seilernů-Aspang kolem roku 1790. Navázaly zřejmě na ojedinělé objekty sloužící osobám, pečujícími o rybníky, které
na sklonku středověku vznikaly mezi Lukovečkem, Lindáčem a Výlanty.
Obyvatelé těchto míst byli věsměs
pracovití a bohabojní lidé. Bylo mi

dopřáno osobně poznat řadu starousedlíků, zedřených, ranami doby a nesčetnými vráskami poznamenaných
staříčků a stařenek, pro které modlitba, hodnoty křesťanské, práce, láska
k bližním a rodnému kraji byly smyslem
jejich bytí. Roku 1845 se rodičům Janu
a Františce Lehkým (č. 140 v osadě
Lukovské, později Dostálovo), narodila
dcerka Anička. Přes nepřízeň osudu
nezahořkla a jako žebračka při svých
cestách za prací a poutních místech
monarchie stále žila poselstvím své
patronky sv. Anny i myšlenkami na prostředí, jež od dětství tak milovala. Veškeré prostředky, jež při svém putování
získala, věnovala na hraniční kříž před
osadou Lukovské (1905) a také vytvoření a instalaci sochy sv. Anny (1907)
na někdejší křižovatce polních cest
mezi Lukovským a Suchým.
Od počátku sem přicházeli familianti s modlitbou, pokáním se svými starostmi jednotlivci, setkávali se tu příbuzní při různých rodinných událostech,
u kříže se tradičně zastavoval smuteční
průvod, odvedenci prosili, aby se z vojny domů živi a zdraví vrátili. Od svaté
Anny je nádherný rozhled po Fryštácké

brázdě, rádi tu dodnes chodíme rozjímat, zpytovat svědomí či pořádat své
myšlenky. A vím, že nás není málo...
Těch podnětů ke svatoanenské sešlosti, jak se od spoluobčanů dovídám, bylo
několik. (Ale o tom až jindy). K hlavním
iniciátorům setkání u sv. Anny, spojené
s pobožností, byl před deseti léty pan
Josef Staněk, hospodář z Lukovského.
Někdy mají i patinu úcty ke starým rodům, které přebírají nad akcemi jakýsi
patronát (Staňkovi, Orsavovi, Zlámalíkovi, Koneční...). Postupem doby nabývají
charakteru malých poutí, v nichž si společně uvědomujeme, co nás bez ohledu
na postavení, marnotratnosti majetkové či nešvary epochy po staletí spojuje. Dokonce tu byla v minulých letech
i svatba pod širým nebem. Proto i letos
otec Miroslav Dibelka v rámci krátké
pobožnosti požehnal rodákům, všem
přítomným i tomuto krásnému kraji,
jehož malebnost jsme si mohli v srdečném ovzduší plnými doušky vychutnat.
Správce farnosti zároveň posvětil sošku Panny Marie ze Suchého.
Bylo mi ctí pobýt tu s dobrými lidmi,
podělit se o vzpomínku na naše rodiče,
drahé zesnulé, připomenout osobnosti,
které z osad vzešly či s nimi byly dočasně spjaty, našly tu životní posilu nebo
inspiraci. Těší mě zájem o příběhy či
pověsti, z nichž některé již byly v knihách let minulých publikovány. Upřímně
děkuji těm, kdo obětavě vzali na svá
bedra organizaci svatoanenských poutí

– pánům Zdeňku a Laďovi Orsavovi s rodinami, dále Zdeňkovi staršímu a mladšímu Konečným, Josefu Staňkovi ml.,
manželům Jandoušovým, manželům
Berkovým, Antonínu Láníkovi, rodině
Pálkově (Marušce za anenská perníková srdíčka), Martinu Doležalovi, všem,
kdo ctí odkaz sv. Anny a nezapomínají
na poselství našich předků.
Potěšila mne přítomnost všech generací – od těch nejmenších v kočárku,
mladých rodičů až po každoroční účastnici paní Marii Chudárkovou, roz. Staňkovou z Lukovského, choť zesnulého
bývalého starosty a mnohaletého předsedy JZD Fryšták Ing. Vladimíra Chudárka z Dolní Vsi, který mi před padesáti
léty, když jsem se tu přiženil, podal ruku
a řekl: „Tož tě, ogaro, vítám mezi familianty.“
Svatá Anno, oroduj za nás! Díky vám
všem, přátelé.
Slávek Zapletal
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Fryštácká Javořina v létě

Léto je v plném proudu. Aniž jsme
si to stačili uvědomit, máme prázdniny
skoro za sebou. Leckdo už vzpomíná
na rodinnou dovolenou, jako na událost
minulou. Fryštácká Javořina je ale v plném zápřahu. V sobotu 18. 7. se vydala
do Prahy. V kulturním domě na sídlišti
Novodvorská odvedla kus užitečné práce při svém koncertu k poslechu pro
pražské publikum této městské části.
Dechová hudba zde vystupovala už podruhé. A to na základě hlasování publika z loňského roku. A jako vítězná hudba předchozí série koncertů obdržela
putovní pohár a byla pozvána k tomuto
opětovnému vystoupení.
Stejně jako loni jsme doprovázeli
i sólistu. Tentokrát to byl trombonista
Symfonického orchestru hl. m. Prahy
FOK Kurt Neubauer. Byli jsme zpočátku
poněkud nejistí výsledkem našeho společného snažení. Pro nazkoušení pro
nás zcela neznámé skladby nebyl prakticky žádný čas. A společně jsme ji hráli hned poprvé na ostro. Ale výsledek
a skvělý ohlas publika nás přesvědčil
o tom, že náš výkon nebyl špatný a že
jsme opouštěli spokojené publikum.
Teď už je jen otázka, zda se kulturním
činitelům této městské části podaří
obnovit tradici sobotních odpoledních
koncertů. Nejde pochopitelně o nic jiného, než o peníze. V kladném případě
by Fryštácká Javořina pravděpodobně
dostala v příští nebo přespříští sezóně
příležitost při svém vystoupení osobně
předat putovní pohár, který bude do té
doby v její péči. Uplynul jeden týden
a dechová hudba Fryštácká Javořina
vystartovala opět na cesty. A tentokrát
do jižních Čech – do obce Holašovice,
která se dostala do Seznamu světo-
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vého kulturního a přírodního dědictví
OSN. A to především díky stavebnímu
a výtvarnému stylu, tzv. selského baroka, v kterém byla v průběhu 19. století
upravena jednotlivá venkovská stavení.
Scénu přehlídky různých hudebních
žánrů s názvem Selské slavnosti, tvořilo přímo památkáři střežené náměstí
obce. Takže pokud jste si chtěli srovnat
obraz obce zachycený Českou televizí
se skutečností, museli jste si odmyslet
množství prodejních stánků s přitažlivými produkty. Kapela odehrála dva
hodinové bloky. Kryté hlediště s posezením poskytovalo úkryt před sluncem
pro diváky, kteří měli možnost sledovat
střídavě programy na opačných stranách areálu. My jsme střídali cimbálovou muziku s Jožkou Šmukařem a nás
zase jiný žánr – Rangers band. Nabízí
se zde použít hlášku z jedné hry Divadla
Járy Cimrmana : „A počasí nám opravdu přálo. Posuďte sami :“ Ale toho tepla bylo až příliš moc. A užili jsme si jej
už i po cestě do Holašovic, když jsme
řešili dilema, zda použít větší část dálnice i s jejími opravovanými úseky nebo
ostatní silnice. Zvolili jsme si druhou
možnost a těžko říci, o co bychom dorazili na místo dříve, kdybychom se drželi dálnice. Protože letošní cestování
naší silniční sítí je vzhledem k množství
oprav a rekonstrukcí silnic všeho druhu
a významu záležitostí nervové odolnosti. Předpokládali jsme maximálně 5hodinovou pouť, skutečnost ale narostla
téměř o hodinu. Což znamenalo do 20
min. po příjezdu nachystat si pódium
(rozložit stojánky, noty), převléci se
do krojů, počkat až zvukař dokončí své
dílo a s několikaminutovým zpožděním
začít i bez předchozího nastavení zvu-

ku. To se provedlo až při prvních dvou
skladbách.
Ohlas publika byl skvělý. Fryštácká Javořina dokáže vtáhnout diváky
do děje na jevišti. Všimli jsme si, že
někteří diváci si zpívali s kapelou i moravské lidovky. Hodinovou pauzu, během které probíhalo na protější straně
vystoupení cimbálové muziky s Jožkou
Šmukařem, jsme využili k bližšímu seznámení se starostou obce a moderátorem. Docela vhodně k tomu posloužila
naše slivovice. Stačili jsme také pořídit
snímky kapely na pozadí malebných jihočeských stavení a promluvit s Jožkou
Šmukařem o natočení pořadu Českou
televizí, které proběhne v polovině září.
Odjížděli jsme s dobrým pocitem.
Rozšířili jsme si obzor. Protože k návštěvě této půvabné, dnes už mediálně známé obce, není v průběhu roku
mnoho příležitostí. Jižní Čechy ale neopouštíme na dlouho, protože už v neděli 23. srpna vystoupíme na festivalu
Karel Valdauf – XVIII. přehlídce dechových hudeb v Trhových Svinech. Což je
obec vzdálená asi 15 km od Holašovic.
V sobotu tam budou vystopovat mj. Babouci a v neděli po nás Bigbandpárty
Vládi Hrona, DH Gloria a populární Jižani. To je opravdu vybraná společnost.
Do té doby ještě stihneme přehlídku
ve slovenských Bystričanech (15. srpna). A hned po prázdninách – už 6. září
– hrajeme v Količíně (na Holešovsku).
V neděli 13. září splníme svou povinnost vůči městu Zlín (naše zázemí je
totiž ve Zlínském klubu 204) a vystoupíme v odpoledních hodinách na náměstí Míru. Dne 19. září se žení bývalý
kapelník a stálý organizátor tradičního
Valašského setkání – Martin Šidlík.
Fryštácká Javořina mu pochopitelně
zpříjemní vstup do manželství. Čas pro
nás plyne závratnou rychlostí. Proto už
nyní tvoříme kostru Valašského setkání
2016. Pro ty, kterým by snad unikal význam této akce, jen připomeneme, že
se tradičně koná v březnu v kulturním
domě ZDV Fryšták. A protože tato akce
má již svou značku kvality, dovolujeme
si pozvat všechny naše pravidelné hosty a také ty z vás, kteří ji ještě nestačili
poctít svou návštěvou. A nemáme obavu, že se nebudete dobře bavit.
Nyní bychom rádi popřáli všem občanům Fryštáku krásný zbytek léta. A rádi
se s vámi podělíme o zážitky z našich
nejbližších akcí.
Za Fryštáckou Javořinu
zapsal Karel Mlček
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FAIRPLAY

Hledá se „správňácký čundrák“
Farmářské trhy, chystané na sobotní dopoledne 12. září, budou tentokrát v duchu kotlíkářském. Na své si přijdou všichni příznivci folku, čundráctví a zálesáctví.
V rámci programu se v tento „Den splněných přání – 6. ročník“ můžete těšit
na hravé tóny kapely Pass, možnost oprášení svých i dětských zálesáckých dovedností, kutí koně, ochutnávku kotlíkových specialit a snad i Vaše splněná přání
z „demižonu přání“ pod další sázený strom u školy.
Věříme, že na tomto trhu potkáte toho pravého čundráka s kytarou na zádech,
v maskáčích a kanadách, pořádném klobouku a s větrem ve vlasech.
Zvány jsou též holky toulavý.
(za Fair Play Fryšták o.s. se těší Toří Čedila)

Zeptali jsme se profesionálů
Organizátoři festivalu Fryštácký malý svět se poslední víkend v srpnu rozhodli
ověřit platnost pořekadla „Co Fryštačan, to muzikant“. Co byste řekli na rozšíření
hypotézy, že co Fryštačan to muzikant, zvukař nebo organizátor hudebních akcí?
Oslovil jsem ve Fryštáku a blízkém okolí hned několik profesionálů v oboru s otázkou: Jaké akce pro veřejnost byste si dokázal/a představit v prostoru Žaby v Horní
Vsi ve Fryštáku?
„Tento areál lze využít na rozličné
nativní hudby, který by ve spojení s příkulturní akce, např. živé vystoupení karodním rázem místa dokázal vykouzlit
pel různého žánru, večerní akce tipu
příjemnou poklidnou atmosféru.“
(Bohdan Ticháček, zvukař
divadlo, letní kino, taneční, poslechové
z Lukovečka, organizátor
a jiné aktivity. V okamžiku, kdy bude zříFestiválku
na
Kopečku v Lukovečku)
zena pláž či jiné vylepšení tohoto areá„Areál Žaba si představuji hlavně
lu, určitě se dají vymyslet další aktivity.
jako přírodní koupaliště s pěkným poseJakoukoliv z těchto produkcí jsem schozením a myslím si, že by se měla enerpen zajistit přiměřenou zvukovou a svěgie směřovat spíše ke zkrášlení zdejší
telnou technikou.“
pláže a údržbě rybníka. Samozřejmě
(Milan Mikl, dlouholetý zvukař)
díky novému pódiu se areál nabízí pro
„Žaba, pro mne odjakživa velmi strapořádání různých koncertů, dětských
tegické místo pro jakoukoliv kulturní
dnů, a také sportovních aktivit, k čemuž
akci. Moje vize byla, že na Žabě uspořávybízí udržované beach volejbalové hřišdám jeden z těch větších hudebních festě, ideální pro letní turnaje. Také nesmítivalů. Třeba i pro tisíc lidí. Jeden z nejme zapomenout na downillovou trať. Ale
zásadnějších problémů je ohraničení
jak jsem již zmínil, pro mě má tento area zabezpečení prostoru proti vetřelcům,
ál největší hodnotu jako rekreační koukteří nechtějí platit vstupné a většinou
paliště, kde se mohou sejít Fryštačané
ještě dělají různé výtržnosti. Ale mám
v pěkném prostředí a do toho by jim hránovou vizi menší hudební akce, i když
la dobrá kapela. Hlavně bych zde nepone tak docela hudební, představuji si,
řádal zábavy, které pouze narušují noční
jak voní čerstvá obcházka, masíčko, zaklid a mají negativní dopad na mládež.“
bijačková polévka, vychlazené pivíčko
(Viktor Slezák, začínající zvukař,
s pořádnou pěnou, rozlévá se slivovice
spoluorganizátor festivalu Fair Play)
a k tomu nám hraje dechová hudba své
Přiznám se, že přesně nevím jak
krásné valašské písně. Měla by to být
tuto otázku „uchopit“. Nenapadá mě topro tento kraj především tradice.“
tiž téměř žádná akce, která by v tomto
(Lukáš Odstrčil, student Konzervatoře,
prostoru být nemohla. Jediné omezení
hudebník a příležitostný pořadatel
vidím v hluku, který se z těchto prostor
různých hudebních akcí)
nese do Fryštáku a jde slyšet víc, než
„Moje představa je uspořádat tři takdyby akce probíhala přímo v centru.
neční zábavy - jaro, léto, podzim. Dále
Proto bych se přikláněl k méně hlučným
by se zde mohly konat akce typu pivní
žánrům (folk, jazz, country, folklor...),
festival, country večer nebo uspořádánebo nehudebním akcím jako letní kino,
ní podobného večera, který se konával
různé rodinné akce a snad i divadlo.
v parku na chatě se zvěřinovými speciU tvrdší hudby je nejspíš nutné určit
alitami.“
(Roman Svačina,
mantinely, do kterých se pořadatel musí
provozní Šenku na Žabě)
vejít, aby si návštěvníci přišli na své
„Jako přespolní lokalitu Sklaky doba Fryštačané se pár hodin vyspali.
ře znám. V tomto přírodním areálu Žaby
(Roman Halašta, zvukař,
spoluorganizátor hudebního festivalu
si umím velice dobře představit festiváFryštácký malý svět)
lek ve stylu country, folku nebo alter-

Richard HOVADÍK

Zvuk, který se proslavil
(Pekařství Valentina Jadrníčka bylo
u cesty pod salesiánským ústavem.
Dům už je zbourán).

Nejlepší rohlíky pekl
mistr V. Jadrníček –
byly křupavé –
voňavé –
k nakousnutí lákavé
Pec vytápěl dřevem –
uhlíky vyhrabal –
rohlíky k pečení
dovnitř naskládal
Od té doby
jsem chutnější
nejedl ani neviděl –
kdo se na jedlíka díval
ten záviděl
Jako mladík
jsem křupavé koupil –
byl tam i pes
když z ulice žebrák vstoupil
dostal rohlík –
pekařová se najednou sklonila
uchopila jeho nohavici
třásla mu s ní a psíkovi pravila
Na žebrljáka
brﬂ – brﬂ –
na žebrljáka
brﬂ – brﬂ
Její slova
měla zvláštní podobu
jako pohled
na exotickou nádobu
Žebrák se usmíval
rohlík v ruce třímal –
pes neštěkal
jen se díval
Místo očekávaného štěkání
ozvalo se křupění
žebrákova muzika
zaplnila stavení
Ten zvuk
patřil rohlíku –
jak pole i louky
k rolníku
Když Fryštačan
to zaslechl –
hned věděl
kdo rohlík upekl
Svým dílem
mistr se proslavil –
čest jeho památce –
kdo umí – zbytečně nežil
Osudy lidí
se časem ztrácí –
když však vzpomínka zavíří
vše se vrací…
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Skautské letní tábory
Jaké byly letošní tábory? Především,
vzhledem k počasí, horké. Zároveň
je ale nutné dodat, že byly dobře zorganizované, zabezpečené a zajištěné
po všech stránkách.
Projevilo se to hned na začátku
prázdnin, kdy se nám podařilo odvézt
veškerý materiál na prázdnou louku nad
Kašavou a zde postavit celý tábor se
základním vybavením v řádu 7-8 hodin.
Již toto byla předzvěst dobrého průběhu
samotných táborů.
A tak, když tam za pár dnů nastoupily naše skautky a světlušky, mohl se
táborový program rozjet naplno. Horké
počasí těchto dnů, s jediným deštěm
během celého tábora, neubralo našim
děvčatům na elánu, s jakým se prodírala „útrapami“ celotáborové hry. K tomu
je potřeba přičíst zajištění běžného
tábornického života, jako je zásobování, hygiena, úklid, příprava táborových
ohňů a další nutné práce, bez kterých
by tábor nebyl tím správným táborem.
A to se holkám vše náramně povedlo.

Hned po ukončení tábora skautek
nastoupili na uprázdněné tábořiště
skauti. Nebylo jich sice mnoho, ale o to
více si mohli připraveného programu
užít. Při celotáborové hře, která se jme-

novala Cesta kolem světa za 80 dní,
navštívili každý den jednu zemi světa.
Kluci o té zemi něco vědět, program se
odehrával dle místních zvyklostí a většinou aspoň jedno jídlo pro ten den bylo
typické pro danou zemi. K tomuto programu se přidala řada skautských záležitostí, soutěží a zkoušek a samozřejmě slavnostní táborák se sliby několika
skautů.
Horké dny se podařilo překonat jak
výpravami do okolních lesů nebo také
naříklad i oblíbenou „polévačkou“ vodou, kdy na celém táboře nezůstala tzv.
ani nit suchá. Není se co divit, že při
takové zábavě táborové dny utekly velmi rychle. Poslední den přišel konečně
vytoužený déšť, ale ani ten nezabránil
tomu, že kluci stihli ještě před odchodem domů, převážnou část tábořiště
zbourat, rozložit a připravit k odvozu.
Pár ochotných tatínků a oldskautů pak
dokázalo ještě toho dne do večera převážnou část materiálu odvézt a uložit
do skladu.

Všem, kteří se jak o stavbu a bourání tábořiště zasloužili patří velký dík.
Samozřejmě největší část zásluh mají
vedoucí oddílů, jejich zástupci, rádcové a rádkyně a členové roverského
oddílu, kteří se o děti starali po celou
dobu jejich táboření. A svoji činnost dělali opravdu dobře, protože se nikomu
nic nepřihodilo a děti odjížděly z táborů
spokojené.
Klaus
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FRYŠTÁCKÉ KULTURNÍ LÉTO – FRKULE 2015
PROGRAM
• Pátek 11. 9. 2015 – JAZZOVÉ ODPOLEDNE, 15,00 – NÁM. MÍRU FRYŠTÁK
V průběhu odpoledne zahraje jazzová kapela Jazzbook, vystoupí Fryštácké mažoretky a bude otevřena knižní budka.
• Sobota 19. 9. 2015 – KONCERT KOMORNÍHO ORCHESRU HOLEŠOV, 16,00 – KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Koncert skladeb E. Griega, G. Pucciniho, F. Kramáře, A. Vivaldiho a A. Dvořáka v podání Komorního orchestru Holešov.
• Pátek 25. 9. 2015 – WILLIAM SAROYAN – LÉTO NA KRÁSNÉM BÍLÉM KONI – 17,30 - MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
Setkání s povídkami Williama Sarroyana z knihy Léto na krásném bílém koni. Čte František Odstrčil, na harfu doprovází
Lucie Fajkusová a na ﬂétnu Jana Obdržálková.
• Sobota 26. 9. 2015 – POSEZENÍ U CIMBÁLU A NAD STRÁNKAMI KRONIK FRYŠTÁKU A VÍTOVÉ – 17,00 – KS NA VÍTOVÉ
Posezení nad letopisy a kronikami Fryštáku a Vítové s kronikáři Česlavem Zapletalem a Radomírem Slováčkem. Na lidovou notu zahraje a zazpívá folklórní soubor Fryštáček a cimbálová muzika Andrýsek.
SENIOŘI

V měsíci ZÁŘÍ 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Šlápoty v Rešově
V neděli 26. července se „Šlápoty“ společně se zlínskými turisty vypravily
do Nízkého Jeseníku na Rešovské vodopády. Autobus nás dovezl do obce Rešov
a odtud se vydáváme asi 2 kilometry kolem krásných chaloupek a zahrádek podél
potůčku, kde vidíme raritu domorodců – vany k zachycování vody, což zajímavě dotváří krajinu. Přecházíme na pěknou lesní cestu, která nás dovede až ke zmíněným
vodopádům. Jsou to největší vodopády Nízkého Jeseníku a tato přírodní chráněná
památka představuje hluboké skalnaté údolí říčky Huntavy. Ta v tomto území vytváří četné peřeje, kaskády a vodopády. Vodopády zpřístupňují vybudované dřevěné
můstky, lávky se zábradlím, dřevěné a kamenné schody. Nejpozoruhodnější místa
vodopádů je možno shlédnout z několika vyhlídek. Pro svou malebnost se staly oblíbeným turistickým cílem a krásná příroda Nízkého Jeseníku jen podtrhuje místní
tajemnou atmosféru. Odtud potom pokračuje naše cesta autobusem do Jiříkova
– Pradědovy galerie, kde během prohlídky shlédneme na 250 vyřezaných plastik
zvířat, betlém v životní velikosti a dominantou celé galerie je socha vládce jesenických hor - děda Praděda, který dosahuje výšky 10,4 m. Po prohlídce odjíždíme na
hrad Sovinec, který stojí na širokém skalnatém ostrohu nad městečkem Sovinec.
Je nejrozsáhlejším hradním komplexem na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností.
Poslední zastávkou je arboretum „Makču – Pikču“. Je to bývalá skládka přetvořena
na arboretum s nádherným výhledem do celého Hornomoravského úvalu. Po prohlídce jsme nasedli do autobusu a uháněli k domovu.
M.J.

Božena Bublíková
Michal Červený
Věra Flašarová
Zdenek Gálík
Ludmila Hvozdenská
Věra Chludová
Vladimíra Cholastová
Rudolf Chudárek
Emilie Kolaříková
Karel Korčák
Vojtěch Krajča
Ivana Matelová
Marie Matulová
Lubomír Mazal
Zdeněk Orsava
Antonína Paráková
Radomír Pavelka
Hana Poledňáková
Božena Sadilová
Libuše Svačinová
Jan Turek
Jindřich Vaculík
Milena Velikovská
Václav Vyskup
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření sňatku – oslaví
ZDENĚK a BOŽENA PEČEŇOVI.

Blahopřejeme!

Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.
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Deset let tradičních čínských cvičení ve Fryštáku
Do své jedenácté sezóny vykročí oddíl tai-či Fryšták dne 10. září 2015. Naše
cvičení probíhají vždy ve čtvrtek v době od 19 do 20,30 hodin v tělocvičně základní
školy. Na programu každé lekce je rozcvička, energetická cvičení čchi-kung a nácvik
a opakování sestav tai-či. První lekce je tradičně zdarma a nezávazně se může přijít
podívat a zacvičit si s námi kdokoliv. Těšíme se na Vás.
www.taicifrystak.estranky.cz
Proč v Číně u velkého množství lidí
patří různá cvičení k běžnému způsobu
života?
Už celé věky to souvisí se snahou Číňanů
dožít se co nejvyššího
věku. Na tento fenomén se hned v první
kapitole knihy Su-wen
zeptal Žlutý císař nebeského mistra Čchi
Poa: „Slyšel jsem, že
za dávných časů se
všichni lidé dožívali sta
i více let a přece jejich pohyby neochably.
Dnes lidé dosáhnou
padesátky a jejich pohyby už jsou malátné.
Je dnes jiný svět, nebo
už lidé ztratili schopnost žít přirozeně?“
Čchi Po odpověděl: „V dávných dobách
ti, kteří znali pravou Cestu, respektovali
přirozené střídání jinu a jangu a dokáza-

li s ním sladit svůj způsob života. V jídle
byli střídmí, pravidelně střídali pohyb
a odpočinek, za ničím se nepachtili

více než sto roků. Teprve potom odcházeli z tohoto světa. Dnešní lidé ale
takoví nejsou. Alkohol jim nahrazuje
stravu, upachtěnost se stala obvyklým
způsobem života. V opilosti se pohlavně vybíjí, strastmi a tužbami vyčerpávají
svoji životní esenci, vášně rozptylují jejich vrozenou životní sílu. Chtějí, aby se
jim okamžitě splnila všechna přání, neuznávají žádná omezení ani v činnosti ani
v odpočinku. Sotva dosáhnou padesáti
let věku, už jsou zesláblí.“
Zdá se vám, že Čchi Po popisuje
naši společnost na počátku 21. století? Podobnost je až zarážející, ale je to
vylíčení stavu a způsobu života v dávné
čínské minulosti.
(Citace z knihy: TAI-ČI, cvičení z čínských parků od Jana Turnebera)
Foto: Naše začátky v roce 2005

KOUPÍM DŮM

a nevyčerpávali se přílišnou prací ani
nezřízeným sexuálním životem. Dokázali
tak dosáhnout harmonie těla a ducha
i naplnit člověku daný věk, který čítal

ve Fryštáku a okolí
min. 3+1 se zahradou
Tel.: 723 087 466

CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ
VE FRYŠTÁKU OD 14. 9. 2015
ROZPIS CVIČENÍ:

placená inzerce

placená inzerce

• Mgr. Monika VÁŇOVÁ
– trenérka a lektorka II. třídy aerobiku a pilates, zdravotní
tělesná výchova, osobní trenér
PILATES: 2x týdně, můžete si vybrat den i hodinu
Po–St 19.00–20.00
DALŠÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ: osobní trénink a cvičení
na TRX (po domluvě i v dopoledních hod.)
CVIČENÍ PRO DĚTI: od října po domluvě ve školce
Informace a objednávky na tel. +420 776 769 400
a na emailu: Monika.Vanova@seznam.cz
NOVINKA! CVIČENÍ PRO SENIORY: Út 10:00–11:00
• Ing. Simona DOBRÁ
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ: Čt 18.00–19.00
Aerobic pro středně pokročilé, posilování, strečink
Možnost zakoupení permanentky: 600 Kč/10 hodin
Informace a dotazy na e-mailu Simona.D@seznam.cz
CENA: 70 Kč/hod.
PILATES je pomalé cvičení pro všechny věkové skupiny, bez
nářadí i s nářadím (overball, velké míče, činky, gumičky,
ﬂexabary). Naučíte se správně dýchat, mít správné držení
těla, zmírníte nebo odstraníte bolesti zad, zeštíhlíte v pase,
budete mít ploché břicho a protáhnete si celé tělo. Posílení
pánevního dna. Hodina je vedena podle věku.
placená inzerce
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.
.YtWNRYi=OtQ URK.YtWNRYpD/RUHQFRYpSDWUR)

WHOPRE²1216723

2WHYőHQR32²3É²62²
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518

ZZZSRKUHEQLVOX]ED]OLQF]
HPDLOLQIR#SULE\ODNF]KUQNRYD#SULE\ODNF]
placená inzerce
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