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V průběhu letních měsíců letošního roku probíhá restaurace významné fryštácké kulturní památky – sochy svatého Jana
Nepomuckého na náměstí Míru. Vzhledem k mnoha dotazům
Vám přinášíme informaci jednoho z restaurátorů MgA. Jana Čády
o průběhu této opravy.

RESTAUROVÁNÍ SOCHY
svatého Jana Nepomuckého ve Fryštáku

Vrcholně barokní socha svatého Jana Nepomuckého
je nejvýznamnější památkou tohoto typu ve Fryštáku.
Dílo je datováno do roku 1723. Bezmála tři staletí jeho
života se významnou měrou podepsala na současném
stavu. Památka prošla mnoha odbornými i neodbornými
opravami. Probíhající práce jsou komplexním restaurátorským zásahem, jenž dílo navrátí co nejblíže jeho původní
estetické kvalitě. Na tomto zásahu spolupracuje restaurátorská dvojice MgA. Jan Čáda a MgA. Jakub Tlučhoř.
Společně absolvovali šestileté studium na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Restaurování výtvarných děl sochařských.
Poškození sochařských děl spočívá jednak ve viditelných proměnách povrchu díla, jeho barevnosti a soudržnosti a stejnou měrou se jedná i o degradaci vnitřní,
která zahrnuje celkovou stabilitu i kondici kamenného
materiálu. Dílo se skládá ze čtyř částí. První z nich je socha světce se dvěma anděly. Druhou tvoří soklová architektura – podstavec. Třetí z nich je balustráda, sloužící
jako zábradlí okolo. Poslední částí jsou pak schody.
Samotná socha světce z velmi stálého jemnozrnného pískovce nejeví hlubší známky degradace. Snímání
prachových usazenin a sanace biologického napadení jí
navrátila původní barevnost kamene. Drobná plastická
retuš dílo tvarově scelí. Dva andělíčci jsou novodobými
doplňky z umělého kamene.
Komplikovanější zásah vyžadují ostatní části památky. Materiál použitý pro jejich vytvoření byl podstatně
méně kvalitní hrubozrnný pískovec, což zapříčinilo rychlejší degradaci. Při jakémkoli mechanickém působení
docházelo velmi snadno k odlomení kusů kamene. V průběhu času byly chybějící kusy nahrazovány různými tmely
(od vápenných, epoxidových až po cementové betony).
Některé z nich svým složením a především tvrdostí a neprodyšností výrazně přispěly k dalšímu rozpadu původního kamene. Čištění povrchu a sanace biologického
napadení byla prvním krokem k jeho obnově. Následovalo odstraňování nevhodných tmelů. Až po odstranění
doplňků je dobře patrný faktický rozsah poškození. Nyní
můžeme spatřit degradovaný, avšak autentický vzhled
památky a míru jejího dochování. Na dílo byl aplikován
konsolidační prostředek, který zpevní jednotlivá křemenná zrna kamene. K jeho zrání je třeba třítýdenní technologická pauza.
Po technologické pauze přijde etapa plastického doplnění. Chybějící části budou do nejvyšší možné míry
rekonstruovány. Pro doplňování budou použity tmely
z minerálních látek podobných strukturou i barvou originálním kamenům. To umožní přirozenou prodyšnost
kamene a nebude pak docházet k akumulaci vody a solí
v památce.
Čtvrtá část, restaurování schodiště bude následovat
v roce 2019, po statickém zajištění pomocí železobetonového prstence.
Nynější zásah probíhá od konce května do října 2018,
poslední etapa bude provedena během roku následujícího. Všechny kroky uskutečněné při restaurování díla
směřují k celkovému prodloužení jeho životnosti a také
k návratu blíže jeho autentické barokní podobě i kráse.
V Praze 22. 7. 18
MgA. Jan Čáda
Závěrem ještě několik základních informací
Vysoutěžená cena za dílo
233.800 Kč
Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR
50.000 Kč
Termín dokončení prací do
31. 10. 2018

ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF
č. R 11/2018/VII ze 14. 6. 2018
(Výpis usnesení)
RMF jménem města Fryštáku přebírá
záštitu nad závodem ve sjezdu horských kol
konaném dne 28. 9. 2018 v Trnavě u Zlína
a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 6
tis. Kč týmu „SBT Fryšták“, zast. J. Nášelem, na podporu tohoto závodu (pořízení
cen, pohárů, diplomů a dalšího materiálního zázemí – oproti předloženým dokladům).
RMF s odkazem na ust. § 102 odst. 3
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí
peněžitého daru ve výši 5.000 Kč zapsanému spolku V Lukovečku na kopečku, z.sza
účelem částečné úhrady nákladů spojených
s organizací festivalu Festiválek na Kopečku 2018 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč
mezi městem Fryšták a V Lukovečku na kopečku, z.s., za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s organizací hudebního
festivalu Festiválek na kopečku 2018.
RMF schvaluje dohodu o stanovení individuálních cen bankovních služeb a úkonů
s bankovními službami souvisejících mezi
Komerční bankou, a.s., Praha, a městem
Fryšták.
RMF pověřuje místostarostu uplatněním podnětu na ZMF pro zadání úkolu pro
FV ve věci nejvýhodnějšího vedení účtů,
respektive porovnání ekonomické výhodnosti komplexní správy bankovních služeb
města.
RMF bere na vědomí vyjádření Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí
a zemědělství, ze dne 16. 3. 2018 o prodej
městských pozemků p. č. 428/13 – orná
půda, o výměře 455 m², p. č. 428/4 – orná
půda, o výměře 698 m², p. č. 428/20 –
orná půda, o výměře 389 m², p. č. 428/5
– trvalý travní porost, o výměře 214 m²,
a p. č. 428/12 – orná půda, o výměře 977
m², vše k. ú. Vítová, obec Fryšták, a pozemek p. č. 852/13 – vodní plocha, o výměře
171 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a nedoporučuje ZMF schválit prodej výše uvedených pozemků, a to z důvodu zachování pozemků určených pro lokální
biocentrum ÚSES „Za Vítovským“ ve vlastnictví města.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku p. č. 394/3 – trvalý
travní porost, o výměře 114 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, z důvodu
zajištění přístupu (věcné břemeno přístupu) k pozemku p. č. 394/2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF nereﬂektuje na žádost spol. ALPINE Bau CZ, a. s., ve věci výpůjčky části městských pozemků pro potřeby zřízení

mezideponie, souhlasí pouze s komerčním
pronájmem a v souladu s ust. § 39 odst.
3 schvaluje krátkodobý nájem části městských pozemků p. č. 324/3 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 135 m², a p. č.
326 – trvalý travní porost, o výměře 135
m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí, v ceně nájmu ve výši 20,Kč/m²/rok, na dobu určitou od 14. 6. 2018
do 12. 7. 2018, za účelem zřízení dočasné
mezideponie stavebního materiálu pro IA
oprava komunikace P. I. Stuchlého.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták a ﬁrmou ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí, na pronájem části městských pozemků
p. č. 324/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 135 m², a p. č. 326 – trvalý travní
porost, o výměře 135 m², oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, v ceně nájmu
ve výši 20,- Kč/m²/rok, tj. 435,- Kč/29 dní,
na dobu určitou od 14. 6. 2018 do 12. 7.
2018.
RMF schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části městských pozemků p. č.
324/3 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 135 m², a p. č. 326 – trvalý travní porost, o výměře 135 m², oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem zřízení
dočasné mezideponie stavebního materiálu pro IA oprava komunikace P. I. Stuchlého, za cenu nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok,
na dobu určitou od 13. 7. 2018 do 14. 9.
2018, žadateli ﬁrmě ALPINE Bau CZ, a. s.,
a uzavření příslušné smlouvy o pronájmu.
RMF bere na vědomí sdělení žadatele
Bc. D. Sklenáře k navrhované ceně nájmu
za pronájem části městského pozemku p. č.
2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a ve smyslu usnesení č. U R 09/2018/VII/15 z 16. 5.
2018 trvá na ceně v místě a čase obvyklé
pro pronájem městského pozemku.
RMF bere na vědomí znalecký posudek
č. 6433/94/2018 z 5. 6. 2018 na zjištění
ceny v místě a čase obvyklé (tržní) pro stanovení min. nájemného za propachtování
id. spoluvlastnických podílů na pozemcích
ve vlastnictví města Fryšták, které byly
pronajaty k hospodaření Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták – v likvidaci a schvaluje ukončení nájemní smlouvy
ze dne 1. 1. 2004 uzavřené mezi městem
Fryšták a Společností singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., dohodou ke dni 1.
10. 2018 a zveřejnění záměru propachtovat
své spoluvlastnické podíly na pozemcích –
seznam pozemků určených k propachtování (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), o celkové výměře 44.889,51 m², a to za účelem
provozování hospodářské činnosti v lese,
za roční pachtovné minimálně ve výši celkem 23.285 Kč, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s možností

ukončení pachtu vždy k 1. 10. kalendářního
roku, se zahájením hospodaření od 2. 10.
2018.
RMF ruší své usnesení č. U R 22/2017/
VII/11b) ze dne 11. 12. 2017 a z důvodu
podpory kulturně společenského rozvoje města a podpory neziskového sektoru
ve městě v souladu s ustanovením § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
zveřejnění záměru vypůjčit prostory v objektu Hrubé hospody, umístěné v I. NP,
o celkové výměře 36 m² na dobu neurčitou
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s úhradou
nákladů spojených s odběrem elektrické
energie na vrub žadatele, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF bere na vědomí informaci spol. O2
Czech Republic, a. s., ve věci plánovaného zrušení veřejného telefonního automatu (VTA) na náměstí ve Fryštáku u čp. 19
a nereﬂektuje na nabídku ponechat tento
VTA prostř. uzavření smlouvy o příspěvku
na provoz VTA s městem Fryšták, který činí
1.000,- Kč/měsíc bez DPH.
RMF v souladu s právním stanoviskem
AK JUDr. Březovjáka ze dne 18. 5. 2018
a 21. 5. 2018 schvaluje uzavření Dohody
o úpravě majetkových vztahů k provedené
opravě majetku města Fryštáku nájemníkem prostor sloužících k podnikání v DBD
Fryšták mezi městem Fryšták, a J.Němcem,
k provedeným nezbytně nutným stavebním
opravám - výměna havarijních částí obkladů v pronajatých prostorech v DBD Fryšták
a souhlasí s úhradou vynaložené částky
ve výši 89.635,- Kč nájemci, s převzetím
opravy ze strany města a pověřuje Ing. Jaška, vedoucího ESO, zajištěním rozpočtového opatření.
RMF souhlasí s nezbytně nutnou rekonstrukcí koupelny vč. výměny vany za sprchový kout – samostatně stojící v bytě č.
A/344 v Domě s byty pro důchodce Fryšták, čp. 383, na ul. nám. Míru, na náklady
žadatele a to na základě předchozího písemného odsouhlasení technického řešení
rekonstrukce vedoucím OTH Ing. P. Dohnalem a umožnění průběžné kontroly prací.
RMF schvaluje uzavření Dohody o úpravě budoucích majetkových vztahů k nově
pořízenému majetku nájemníkem DBD
Fryšták mezi městem Fryšták a nájemcem
bytu č. A/344, pro nezbytně nutné stavební úpravy v bytě. Pověřuje Ing. Dohnala,
vedoucího OTH, zajištěním dozoru při provádění stavebních úprav, provedením min.
dvou kontrolních prohlídek a převzetím stavebních úprav.
RMF schvaluje ukončení Smlouvy o dílo
uzavřenou dne 27. 10. 1998 mezi městem
Fryšták a ﬁrmou REAL SOFT Brno, na poskytnutí programového vybavení Evidence
nemovitého majetku a jeho údržby, a v sou-
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ladu s čl. Platnost smlouvy, odst. 1, smlouvy schvaluje podání výpovědi v šestiměsíční výpovědní lhůtě.
RMF v návaznosti na jednání ZMF schvaluje bezúplatný převod movitého majetku –
pergoly, umístěné na pozemku p. č. 384/2
– ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, od R. Svačiny do vlastnictví města Fryštáku v hodnotě
majetku ve výši 109.380 Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 1190-07/18 ze
dne 8. 6. 2018, vyhotoveným Ing. J. Husovským.
RMF schvaluje uzavření Darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a R. Svačinou na bezúplatný převod movitého majetku – pergoly do vlastnictví města Fryštáku.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Domovu pro seniory Lukov, p. o., pro
rok 2018 ve výši 18.000,- Kč a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 18.000,- Kč mezi městem Fryšták a Domovem pro seniory Lukov, p. o.,
na částečné pokrytí nákladů spojených
s provozem zařízení a poskytování služeb
občanům s tím, že organizace připraví článek o svých službách do Fryštáckých listů,
popř. na webové stránky města.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru o. p. s. STROP Zlín pro rok 2018
ve výši 3.000,- Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 3.000,- Kč mezi městem Fryšták
a občanskou poradnou STROP, o. p. s.,
Zlín, na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním poradenství v oblasti majetkové, pracovně-právní, vztahové
a další s tím, že organizace připraví článek
o svých službách do Fryštáckých listů, popř.
na webové stránky města.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Handicapu Zlín, z. s., pro rok 2018
ve výši 20.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 20.000,- Kč mezi městem Fryšták
a Handicap Zlín, z. s., na částečné pokrytí
nákladů spojených se zajištěním dopravy
pro imobilní osoby s tím, že organizace připraví článek o svých službách do Fryštáckých listů, popř. na webové stránky města.

budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, Dolní
Ves, T5 Suché, obnova“, umístěné na části
měst. pozemku p. č. 1009 – ost. plocha,
ost. komunikace, a p. č. 1042 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 4.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
RMF bere na vědomí žádost o zpevnění
komunikace na pozemku p. č. 835/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, vč. doporučení stavební komise, a pověřuje Ing. P. Dohnala,
vedoucího OTH, zajistit kalkulaci opravy
povrchu komunikace (možnost položení asfaltového koberce).
RMF bere na vědomí informace o projednání záměru realizace ,,Výstavba zpomalovacích prahů na ul. J. Kvapila, Fryšták”
se zástupci obyvatel ulice J. Kvapila a se
stavební komisí, pověřuje Ing. P. Dohnala
projednáním návrhu s dotčenými orgány
(stanovení dopravního značení) a osazením jednoho zpomalovacího prahu na ulici
J.Kvapila ve smyslu zápisu z místního šetření ze dne 7. 5. 2018.
RMF bere na vědomí stanovisko stavební komise k dobudování infrastruktury
na ulici Pekárkova a souhlasí s přípravou
investiční akce pouze v rozsahu vybudování
kanalizace, vodovodu a podkladových vrstev komunikace a doporučuje ZMF schválit
tento postup výstavby, realizaci inženýrských sítí a uzavření smluv o společném ﬁnancování mezi městem Fryšták a žadateli.
RMF schvaluje uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Stimos, spol.
s r.o., Fryšták, kterou se řeší podmínky připojení zařízení speciﬁkovaného jako „ZTV
k RD Vítová – splašková kanalizace“ na kanalizační řad ve vlastnictví města Fryšták.

RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Lince bezpečí, z. s., Praha, pro rok
20218 ve výši 2.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 2.000,- Kč mezi městem Fryšták,
a org. Linka bezpečí, z. s., Praha, na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním provozu dětské linky bezpečí s tím, že
organizace připraví článek o svých službách
do Fryštáckých listů, popř. na webové stránky města.

RMF bere na vědomí informace o stavu akce s názvem „Oprava chodníku Žabárna“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2017 mezi
městem Fryšták a ﬁrmou KVARCIT STAV,
s.r.o., Zborovice, kterým se mění termín plnění z důvodu realizace přípojek vody k rodinným domům, a to z původního termínu
30. 6. 2018 na nově stanovený termín 30.
9. 2018, schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvy příkazní ze dne 14. 8. 2017
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou NELL PROJEKT, s.r.o., Zlín, kterým se mění termín plnění z důvodu realizace přípojek vody k rodinným domům, a to z původního termínu
30. 6. 2018 na nově stanovený termín 30.
9. 2018.

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1040013628/001 o smlouvě

RMF bere na vědomí projednané připomínky komise pro posouzení návrhů projek-

tu „Květinové město – II. etapa“ s předkladatelem návrhů p. Stellou.
RMF pověřuje OTH zajistit stanovisko
k záměru odstranění zídky u Pomníku Padlých na Odboru kultury a památkové péče
Magistrátu města Zlína.
RMF pověřuje OTH zajistit opravu chodníku u Pomníku Padlých po konzultaci s restaurátorskou P. Hradilovou.
RMF jmenuje členy / náhradníky komisí
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
na zajištění zakázek malého rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez DPH, pro realizaci
zakázek malého rozsahu
a) ,,Fryšták – chodník v ul. Ke Skalce”
ve složení: Ing. P. Dohnal / G. Najmanová,
Mgr. L. Sovadina / Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala / Bc. V. Kalafutová
b) ,,Oprava mostu v ul. Korábová –
projekční a investiční činnost“ Ing. P. Dohnal / G. Najmanová, Mgr. L. Sovadina /
Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala / Bc. V. Kalafutová
c) ,,Parkovací místa a chodník u Zdravotního střediska“ ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. R. Ševčík, Mgr. L. Sovadina /
Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala / Bc. V. Kalafutová, G. Najmanová / Ing. M. Špačková,
P. Ševčík / Mgr. P. Nášel
d) ,,Oprava komunikace Ke Skalce“
ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. R. Ševčík,
Mgr. L. Sovadina / Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala / Bc. V. Kalafutová, G. Najmanová /
Ing. M. Špačková, P. Ševčík / Mgr. P. Nášel
e) ,,Prodloužení vodovod+kanalizace
Vítová – zahrádkáři“ ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. R. Ševčík , Mgr. L. Sovadina /
Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala / Bc. V. Kalafutová, G. Najmanová / Ing. M. Špačková,
P. Ševčík / Mgr. P. Nášel
f) ,,Chodník Holešovská“ ve složení:
Ing. P. Dohnal / Ing. R. Ševčík , Mgr. L.
Sovadina / Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala /
Bc. V. Kalafutová, G. Najmanová / Ing. M.
Špačková, P. Ševčík / Mgr. P. Nášel
g) ,,Parkovací místa MěÚ“ ve složení:
Ing. P. Dohnal / Ing. R. Ševčík , Mgr. L.
Sovadina / Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala /
Bc. V. Kalafutová, G. Najmanová / Ing. M.
Špačková, P. Ševčík / Mgr. P. Nášel
h) ,,Parkovací místa Horní Ves“ ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. R. Ševčík , Mgr. L.
Sovadina / Ing. P. Gálík, Ing. M. Kasala /
Bc. V. Kalafutová, G. Najmanová / Ing. M.
Špačková, P. Ševčík / Mgr. P. Nášel
i) ,,Fryšták - Oprava povrchu vozovky ul.
Osvobození V“ ve složení: P. Ševčík / Ing. R.
Ševčík, Mgr. L. Sovadina / Ing. P. Dohnal,
Ing. M. Kasala / Bc. V. Kalafutová, G. Najmanová / Ing. M. Špačková, Ing. P. Gálík /
Mgr. P. Nášel

ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy H+M
Zlín-Štípa, a.s., o ﬁnanční příspěvek na vybudování inženýrských sítí pro novou lokalitu zástavby bytovými domy ve Fryštáku
a pověřuje stavební komisi projednáním
žádosti s ohledem na
- dopravní napojení lokality v době výstavby,
- řešení parkování v zástavbě stávajících bytových domů,

RMF na základě doporučení komise
a provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek stanovuje vítěze
výběrového řízení zakázky malého rozsahu
„Fryšták -oprava povrchu vozovky ul. Osvobození V“, společnost STRABAG a.s., Praha
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou STRABAG a.s.,
Praha, na akci Fryšták - oprava povrchu vozovky ul. Osvobození V “, a to v ceně 2.399
409,- Kč bez DPH (2.903 285,-Kč vč. DPH).

- poskytnutí příspěvku ve výši 5 mil. Kč.
RMF pověřuje Ing. T. Černého, předsedu FV, projednáním žádosti spol. H + M
o ﬁnanční příspěvek ve výši 5 mil. Kč na jejich developerský projekt v rámci výstavby
bytových domů na ul. Komenského a žádá
FV o stanovisko k tomuto požadavku developera.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a ﬁrmou RIS-MONT
s.r.o., Zlín, na realizaci akce „Oprava havárie
mostu č. 9 – Fryšták, Dolnoveská“ v ceně
451 194,- Kč bez DPH, tj. 545 944,74 Kč
vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření Dohod o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Města Fryštáku uzavírané mezi městem
Fryšták, a R. Šopíkem, R. Mahďákem, H.
Naňákovou, a A. Bačůvkovou.
RMF souhlasí s uzavřením předškolního
zařízení Mateřská škola Fryšták, po dobu
od 16. 7. do 19. 8. 2018, tedy na 5 týdnů.
RMF bere na vědomí zápisy Komise pro
občanské záležitosti č. 2/2018 ze dne 3. 5.
2018, č. 3/2018 ze dne 24. 5. 2018 a č.
4/2018 ze dne 7. 6. 2018 bez připomínek.
RMF bere na vědomí Zápisy stavební
komise č. 2/2018 ze dne 22. 3. 2018 a č.
3/2018 ze dne 7. 5. 2018 bez připomínek.
RMF
č. R 12/2018/VII ze 28. 6. 2018
(Výpis usnesení)
RMF s odkazem na předložený soupis změn v předmětu díla navrhovaných
dodavatelem stavby ke smlouvě o dílo ze
dne 30. 10. 2017, uzavřené mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a.s Praha,
a v návaznosti na nutnost zajištění ﬁnančního krytí požadovaných dalších předpokládaných výdajů spojených s realizací stavby
v zájmu kvalitního provedení díla schvaluje
přerušení realizace díla „Stavební úpravy
místní komunikace Fryšták - Vítová“, a to
do doby schválení rozpočtového opatření
Zastupitelstvem města Fryštáku na krytí
navýšení ceny díla, a pověřuje Mgr. L. Doležela, starostu města, sdělením této skutečnosti dodavateli stavby.

ZMF
č. 7 05/2018/VII z 18. 6. 2018
(Výpis usnesení)
ZMF z důvodu dopracování návrhu
smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem
Fryšták a FC Fryšták, z.s., ruší bod 4) Návrh
na uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták a FC Fryšták, z.s., za účelem
bezúplatného převodu vymezeného majetku FC Fryšták, z.s., do vlastnictví města
schvaluje zařazení na program zasedání
ZMF č. Z 05/2018/VII dne 18. 6. 2018 pod
bodem 4a) Návrh na delegování zástupce
města Fryštáku na zasedání řádné valné
hromady spol. VaK Zlín, a.s. a 4b) Návrh
na jmenování zástupce města Fryštáku
na společnou schůzku spol. Společnost
singularistů velkousedlých, v.o.s. – v likvidaci.
ZMF schvaluje poskytnutí jednorázového ﬁnančního příspěvku Nadačnímu fondu
„Pravda o vodě“, a to z důvodu, že „Pravdu
o vodě“ v rámci zlínských vodáren hájí a ﬁnančně podporuje více než 10 let a ve výši
1,- Kč na obyvatele města Fryštáku.
ZMF schvaluje zpětný prodej 147 967 ks
podílových listů Amundi CR krátkodobých
dluhopisů a jmenuje Ing. M. Jaška, vedoucího ESO, jako disponenta, a pověřuje jej
zpětným prodejem 147 967 ks podílových
listů Amundi CR krátkodobých dluhopisů
a stanovuje datum prodeje výše uvedených
podílových listů na 19. června 2018.
ZMF deleguje jako zástupce města
Fryštáku na zasedání řádné valné hromady
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.
s., konané dne 28. 6. 2018 ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, JUDr. P. Plašilovou.
ZMF deleguje jako zástupce města Fryštáku na společnou schůzku spol. Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v.
o. s., v likvidaci, která se koná v pátek 29.
6. 2018 od 16 hod., zastupitele P. Ševčíka,
a pověřuje starostu podpisem plné moci
k zastupování města na této schůzce.
ZMF schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a ZŠ Fryšták
na bezúplatný převod projektové dokumen-

tace pro stavbu „ZŠ Fryšták – budova přístavby a krčku“ z roku 2006.
ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní ﬁnanční podpory v Programu regenerace MPR
a MPZ schvaluje poskytnutí veřejnoprávní
neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč
a v souladu s ust. § 10a) odst. 5) zák. č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC,
v platném znění, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace v celkové výši 150.000 Kč (původní
prostředky státního rozpočtu) mezi městem
Fryšták, a Římskokatolickou farností Fryšták, za účelem výměny původní keramické
dlažby v presbytáři v kostele sv. Mikuláše
ve Fryštáku, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR, jenž je součástí
Městské památkové zóny města Fryštáku.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní
neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu
města Fryštáku ve výši 110.022 Kč (povinný
10% podíl) a v souladu s ust. § 10a) odst.
5) zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 110.022 Kč
mezi městem Fryšták, a Římskokatolickou
farností Fryšták za účelem výměny původní keramické dlažby v presbytáři v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního
seznamu kulturních památek ČR, jenž je
součástí Městské památkové zóny města
Fryštáku.
ZMF v návaznosti na usnesení č. U R
09/2017/VII/12 ze dne 21. 6. 2017,
kterým byl Ekonomicko-správní odbor
Městského úřadu Fryšták pověřen revizí
městských pozemků z důvodu možného
neoprávněného záboru městského majetku a k výzvě dotčených subjektů k zajištění
součinnosti za účelem majetkoprávního vypořádání, v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 17/2017/VII/06 ze dne 16. 10. 2017,
kterým byl Ekonomicko-správní odbor
Městského úřadu Fryšták pověřen zajištěním právního stanoviska k úhradě nákladů
spojených s převodem přihrazených nemovitostí, v návaznosti na právní stanovisko
advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové ze
dne 18. 5. 2018 a v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 08/2017/VII/05 ze dne 2. 10.
2017 a z důvodu uvedení skutečného stavu do souladu se stavem právním, dobrých
mravů spočívajících v mnohaleté péči o pozemky, nezájmu města narušovat pokojný
stav a nepotřebnosti pozemků pro město,
schvaluje prodej městských pozemků p. č.
400 – zahrada, o výměře 275 m², a p. č.
401 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
153 m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli A. Jánskému, Fryšták za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou zna-
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leckým posudkem, č. 6199/60/2017,
ze dne 13. 4. 2017, ve výši 500,- Kč/m²
(s připočtením DPH dle platné legislativy),
s úhradou nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad v poměru 50%
pro žadatele a město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a A. Jánským, Fryšták na prodej městských pozemků p. č.
400 – zahrada, o výměře 275 m², a p. č.
401 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
153 m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m², tj. celkem 214.000,- Kč bez DPH (258.940,- Kč
vč. 21% DPH).
ZMF schvaluje bezúplatný převod části
pozemku p. č. 933/3 – nově odd. pozemku
parc. č. 933/162 – orná půda, o výměře
141 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, zapsaný v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
1659 pro obec Fryšták a k. ú. Horní Ves
u Fryštáku ve vlastnictví R. Ostrčilíka, Fryšták do vlastnictví města Fryštáku.
ZMF schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták a R. Ostrčilíkem,
Fryšták na bezúplatný převod pozemku p. č.
933/162 – orná půda, o výměře 141 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
do vlastnictví MF.
ZMF bere na vědomí žádost H. Hrnkové,
Fryšták, o prodej městského pozemku p. č.
462 – zahrada, o výměře 185 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, souhlasí se záměrem
prodeje mezi městem Fryšták a žadatelkou
za cenu ne nižší, než je cena znaleckého
posudku (s připočtením DPH dle platné
legislativy), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem,
a ukládá ESO zajistit neprodleně znalecký
posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé a v návaznosti na právní
stanovisko advokátky Mgr. J. Zwyrtek Hamplové ze dne 18. 5. 2018 „Vypořádání přihrazených městských pozemků“ souhlasí
s úhradou nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad v poměru 50%
pro žadatele a město Fryšták.
ZMF bere na vědomí žádost S. Zemana,
Fryšták, o prodej městských pozemků p. č.
428/13 – orná půda, o výměře 455 m²,
p. č. 428/4 – orná půda, o výměře 698 m²,
p. č. 428/20 – orná půda, o výměře 389
m², p. č. 428/5 – trvalý travní porost, o výměře 214 m² a p. č. 428/12 – orná půda,
o výměře 977 m², vše k. ú. Vítová, obec
Fryšták a pozemek p. č. 852/13 – vodní
plocha, o výměře 171 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták vyjádření Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství, a nereﬂektuje na žádost
S. Zemana, Fryšták, a neschvaluje prodej
výše uvedených pozemků, a to z důvodu

zachování pozemků určených pro lokální
biocentrum ÚSES „Za Vítovským“ ve vlastnictví města.

za cenu věcného břemene v celkové výši
2.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.

ZMF nereﬂektuje na žádost V. Jurčíka,
Fryšták, a neschvaluje prodej městského
pozemku p. č. 394/3 – trvalý travní porost,
o výměře 114 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli V. Jurčíkovi z důvodu zajištění přístupu (věcné břemeno přístupu) k pozemku p. č. 394/2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták.

ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1040013628/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, Dolní Ves,
T5 Suché, obnova“, umístěné na části
měst. pozemku p. č. 1009 – ost. plocha,
ost. komunikace a p. č. 1042 – ost. plocha,
ost. komunikace, oba k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 4.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.

ZMF schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků, a to pozemku p. č. 451/2 –
ovocný sad, o výměře 4441 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, zapsaný na LV č. 10001
pro město Fryšták a katastrální území Vítová, za pozemky p. č. 443/80 – trvalý travní
porost, o výměře 1562 m², p. č. 445/16
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
254 m², p. č. 445/26 – trvalý travní porost,
o výměře 178 m², vše k. ú. Vítová, obec
Fryšták, zapsané na LV č. 413 pro manžele
Růčkovy, Vítová a pozemek p. č. 902/116
– orná půda, o výměře 1915 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, zapsaný
na LV č. 1646 pro manžele Růčkovy, s uznáním shodných cen a výměr směňovaných
pozemků, s úhradou nákladů spojených se
směnou na vrub města a uzavření příslušné
směnné smlouvy.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030045058/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Loubal,
kabelová přípojka NN“, umístěné na části
měst. pozemku p. č. 1281 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 2.500,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na základě Pověření ze dne 10.
1. 2017, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, TS T2, VN a NN“, umístěné na části městských pozemků p. č.
728/2 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č.
743 – ost. ploch, ost. komunikace, p. č.
705 – ost. plocha, ost. komunikace a p. č.
754/3 – ost. plocha, ost. komunikace vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 13.000 Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, P. Petrla, kabelová
smyčka NN“, umístěné na části městského
pozemku p. č. 147/14 – ost. plocha, ost.
komunikace, k. ú. Vítová, obec Fryšták,

ZMF v souladu s ust. § 5 odst. 2 zák.
č. 85/1990Sb., zákon o právu petičním,
v platném znění, s odkazem na předmět petice, jehož vyřízení spadá do působnosti zastupitelstva přijímá petici a v souladu s ust.
§ 5 odst. 3 přijímá k obsahu petice stanovisko ve znění „bere na vědomí s tím, že
v dané věci bude samostatně hlasováno“.
ZMF bere na vědomí - v zájmu stanovení vnitřních pravidel pro zajištění ochrany
osobních údajů a plnění povinností podle Obecného nařízení EU č. 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, a podle zákona o zpracování osobních údajů - vydání směrnice města Fryštáku č. 1/2018,
o nakládání s osobními údaji, a to s tím,
že tato směrnice je závazná i pro všechny
zastupitele.
ZMF bere na vědomí informaci o dokončení zhotovení projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci Cyklistická stezka Lukov – Fryšták, zpracováno
projektovou kanceláří Ing. K. Prokůpek,
o zahájení vypořádání majetkoprávních
vztahů a o podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci IPRÚ Zlín.
ZMF bere na vědomí informace k záměru bezúplatného převodu objektu sokolovny
ve vlastnictví TJ Fryšták do vlastnictví MF,
a to z pohledu právního (návrhu smluvního
vztahu) i stavebně technického a ukládá
projednat připomínky AK JUDr. Březovjáka
se zástupci vedení TJ Fryšták.
ZMF bere na vědomí Zápisy z jednání ﬁnančního výboru č. 3 ze dne 22. 3.
2018 a č. 4 ze dne 18. 4. 2018 a ukládá
starostovi svolat pracování jednání ZMF
ve věci koncepce odpadového hospodářství dalších let.
ZMF bere na vědomí nabídky Ing. M.
Ječného, Valdice, ve věci prodeje nemovitostí (lokalita Žaba) ve smyslu jeho písemností ze dne 13. a 14. 6. 2018, a reﬂektuje
na nabídku ze dne 13. 6. 2018 o prodej pozemků v celkové výměře 20 511 m² za cenu
3 mil. Kč. (usnesení nevzniklo).
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Oprava komunikace ve Vítové
V dubnu letošního roku byly zahájeny stavební práce na opravě povrchu
silnice na Vítové. Tato investiční akce,
která se připravovala od roku 2008,
kdy byly provedeny první projekční
kroky, měla termín dokončení k 15. 7.
2018, ale dne 22. 6. byla dodavatelská
ﬁrma vyzvána k přerušení prací.
Co bylo důvodem? V průběhu stavby došlo k závažným zjištěním, která se
projevila v nároku na změny a doplnění
původního navrženého technického řešení. Řešení bylo vždy pečlivě posuzováno technickým dozorem investora tak,
aby došlo k optimalizaci technologie či
rozsahu úprav a nákladovosti v zájmu
kvality díla. Samozřejmě se promítly

do některých položek rozpočtu stavebních prací, který je součástí smlouvy
a také se objevily nové položky. Změny,
které se týkaly jak tzv. víceprací tak méněprací bylo celkem 14.
S ohledem na objem, bylo nutné
tyto změny projednat a připravit jejich
doﬁnancování tzn. navýšení položky
v rozpočtu města Fryštáku o cca 1
mil. Kč. Tato úprava rozpočtu města
je v kompetenci zastupitelstva města,
a to na svém zasedání dne 18. 7. tuto
změnu projednalo a odsouhlasilo.
Největší zásah do rozpočtu stavby představují dvě záležitosti. Během
času došlo, pravděpodobně z důvodu
suchých let a vlivu dopravy k výrazné

K zamyšlení

Prosba

Začátkem června provedla Krajská hygienická stanice kontrolu
písku v pískovištích na několika dětských hřištích ve Fryštáku.
Je to poprvé, co jsme se s touto kontrolou setkali, ale vzhledem
k provedené údržbě všech pískovišť
v jarních měsících jsme neočekávali
žádný problém.
Jaké však bylo naše překvapení,
když na pískovišti na dětském hřišti
Žaba byla zjištěna kontaminace písku
závadnými látkami. Na všech pískovištích byla provedena výměna stejným
materiálem ve stejné době.
Je tedy k zamyšlení, proč jen
Žaba…
Pískoviště bude nyní uzavřeno
do doby uvedení do způsobilého stavu.
Odbor tech. hospodářství
MěÚ Fryšták

Vážení Fryštačané,
u příležitosti 100. výročí společného
Československého státu, které si připomeneme letos 28. října, připravujeme
výstavu, která bude mapovat toto období v našem městě.
Rádi bychom Vás vyzvali ke spolupráci.
Pokud máte doma fotograﬁe, různé
medaile nebo jiné předměty vztahující se k tomuto období, a jste ochotni
je na připravovanou expozici zapůjčit
kontaktujte prosím Mgr. Pavla Nášela
(buď v městské knihovně) nebo na telefonu 607 801 942 případně e-mailu:
p.nasel@frystak.cz.
Po skončení výstavy Vám budou samozřejmě zapůjčené předměty v pořádku vráceny.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.
RED

změně proﬁlu komunikace ve smyslu
deformací a poklesu částí vozovky, které mají zásadní vliv na objem podkladní
vrstvy pokládané živice vytvářející niveletu pro horní, ﬁnální vrstvu nové vozovky. Proto bylo zadáno tzv. síťové výškové zaměření, které tento předpoklad
potvrdilo a představuje další ﬁnanční
objem k doﬁnancování.
Dalším a neméně překvapivým faktorem, byly výsledky rozborů zeminy určené k odtěžení v bočních nezpevněných
větvích silnice a její uložení na skládce.
V této zemině byly překročeny limity
některých uhlovodíků a niklu. Tuto zeminu nelze uložit běžným způsobem,
ale vzhledem k překvaliﬁkování na nebezpečný odpad je nutný odvoz zeminy
v jiném režimu. Cena za uložení 1 tuny
se zvýšila z 255 Kč na 2.722 Kč.
Stavební práce byly obnoveny dne
23. 7. 2018 s termínem dokončení
stavby 8. 8. 2018.
Ing. Pavel Dohnal

Poděkování
Vážení, rád bych poděkoval paní
Daně Konečné, člence komise pro
občanské záležitosti a panu starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi za přání
k mému jubileu.
Díky patří také paní Gabriele
Najmanové (a také p. starostovi)
za úspěšné dořešení praní prádla
v domě pro seniory, které má příznivou odezvu u všech obyvatel domu.
Zároveň děkujeme za zhotovení
laviček u sv. Anny v Lukovském a ocenili bychom, kdyby se lavičky objevily
také v jiných částech Fryštáku (např.
na ulici Hornoveská nebo směrem
na Vylanta). Z uvedeného vyplývá,
že ve městě Fryšták se nezapomíná
na občany vyššího věku, což je pozornost velmi významná.
Ještě jednou děkuje
Ing. Jindřich Gogela
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PETICE ZA PŘEVOD STÁTNÍCH POZEMKŮ VODNÍ NÁDRŽE V HORNÍ VSI
DO VLASTNICTVÍ MĚSTA FRYŠTÁKU – 2. díl.
V květnovém vydání Fryštáckých listů (v prvním dílu článku) jsem informoval
o vývoji událostí, které nastaly ve Fryštáku od zahájení sběru podpisů petice
dne 30. 4. 2018 do redakční uzávěrky
dne 21. 5. 2018. Zde jsou také uvedeny všechny detaily petice, která vznikala
v kritickém momentě, kdy se na úřední
desce města Fryštáku objevila informace
o veřejné nabídce Vodní nádrže v Horní
Vsi. Žabu by tehdy mohl koupit prakticky
kdokoliv, kdo měl restituční nárok nebo
peněžní prostředky.
Na občansky aktivní a podle zákona
korektní práci členů petičního výboru se
snesla kritika radních města Fryštáku
– Mgr. Lubomíra Doležela, Mgr. Libora
Sovadiny, Mgr. Pavla Nášela a Ing. Pavla
Gálika (články v květnovém vydání Fryštáckých listů). V dalším, červnovém, vydání Fryštáckých listů jsem jako zástupce
petičního výboru proto pověřil advokátní
kancelář Frank Bold z Brna sepsáním stanoviska. Inicioval jsem tím obhajobu dobrého jména členů petičního výboru.
Vážení čtenáři, předkládám druhý díl
článku:
Dne 23. 5. 2018 jsem obdržel datovou zprávu od předsedy vlády České
republiky: „Vážený pane Lauterkranci,
obdržel jsem od Vás petici adresovanou
členům vlády, v níž podepsaní občané
žádají o převedení pozemků vodní nádrže
v Horní Vsi, ve vlastnictví státu, do vlastnictví a řádné péče města Fryštáku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit Státní
pozemkový úřad jako organizační složka
státu, která je podřízena Ministerstvu
zemědělství ČR, předal jsem tuto Vaši
petici k přímému vyřízení panu ministrovi
Milkovi. Pana ministra jsem zároveň požádal, aby mě o řešení celé záležitosti informoval. S pozdravem Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády České republiky.“ Dopis
Ing. Andreje Babiše jsem odeslal e-mailem jednotlivě všem zastupitelům města
Fryštáku dne 23. 5. 2018.
Dne 29. 5. 2018 jsem starostovi města, Mgr. Lubomírovi Doleželovi,
odeslal žádost: „Vážený pane starosto,
obracím se Vaším prostřednictvím k Zastupitelstvu města Fryštáku se zdvořilou
žádostí o umožnění mé účasti na pracovním zasedání ZMF dne 30. 6. 2018,
v avizované věci informace o možnostech
nakládání státu s nemovitostmi v lokalitě Žaba a možnostech MF v rámci těchto
záměrů. Tuto žádost podávám jako zástupce petičního výboru Petice za převod

státních pozemků vodní nádrže v Horní
Vsi do vlastnictví města Fryštáku. Petiční výbor zastupuje Mgr. Roman Lauterkranc, Přehradní 223, Fryšták, 763 16,
tel.: 603 807 543, email rlauterkranc@
gmail.com. V případě jakýchkoliv dotazů
se na mne prosím neváhejte prostřednictvím uvedených kontaktů obrátit.
S úctou, Mgr. Roman Lauterkranc“
Dne 29. 5. 2018 jsem obdržel tuto
odpověď, kterou podatelna města rozeslala zároveň všem zastupitelům města: „Dobrý den, vážený pane magistře,
z pověření pana starosty Vám sděluji
následující: starosta neshledává žádný
důvod Vaší účasti na tomto setkání zastupitelů, neboť nejste řádně zvolený zastupitel, takže máte dostatečný prostor
se vyjádřit v rámci oﬁciálního konání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné,
dne 6. 6. 2018 od 16 hod. v obřadní
síni radnice. Pozn. č. 1: Současně Vás
žádám o sdělení informace o tom, kdo
Vám tuto informaci o konání pracovního
zasedání zastupitelstva, když pozvánka
byla směrována pouze adresně těmto
zastupitelům, sdělil. Pozn. č. 2: Pokud je
panu starostovi známo, měl jste dostatek
prostoru a příležitostí, abyste se s danou
problematikou objektivně seznámil, jestliže jste pak shledal důvody iniciovat „Petici“. Pozn. č. 3: Dále Vám sděluji, že pracovního zasedání zastupitelstva dne 30.
6. 2018, jak sám uvádíte ve své žádosti,
se můžete klidně zúčastnit (my se sejdeme zítra). Děkuji a přeji příjemný den.
S pozdravem Ing. Markéta Mynaříková,
asistentka starosty.“ Probíhala pak ještě
další komunikace, omylem jsem v žádosti uvedl den zamýšleného pracovního zasedání zastupitelstva 30. 6. 2018. Vstup
na pracovní zasedání zastupitelstva, konaného dne 30. 5. 2018, mi jako zástupci petičního výboru nebyl umožněn.
Dne 30. 5. 2018 jsem napsal starostovi Mgr. Lubomírovi Doleželovi odpověď na výzvu, již jsem uveřejnil v prvním
díle článku: „Vážený pane starosto, jako
zástupce petičního výboru Petice za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku jsem
Vám odeslal dne 15. 5. 2018 datovou
zprávu text petice spolu s průvodním dopisem, tuto elektronickou písemnost jste
přijali dne 16. 5. 2018 pod č.j. MUF-STA-1393/2018-STA. Následně jste datovou
zprávou ze dne 18. 5. 2018 konstatovali formální vady podání dle zákona č.
85/1990 Sb., o právu petičním, a vyzvali
mě k doplnění chybějících náležitostí dle

ust. §4 a § 5 uvedeného zákona. Vaši
výzvu ze dne 18. 5. 2018 jsem projednal dne 29. 5. 2018 v advokátní kanceláři Frank Bold se sídlem v Brně. Na radu
advokáta, prostřednictvím podatelny
Městského úřadu Fryštáku, předávám
originály podpisových archů petice, čímž
plním Vaši výzvu k doplnění chybějících
náležitostí petice. Proti předávacímu protokolu. Přeji Vám pěkný den, Mgr. Roman
Lauterkranc, zástupce petičního výboru.“
Tímto krokem byly formální vady podání
petice odstraněny ve spolupráci se specializovanou advokátní kanceláří.
Dne 4. 6. 2018 jsem obdržel od Státního pozemkového úřadu datovou zprávu.
Uvádím pouze výběr dvou textů. Celý text,
stejně jako všechny citované podklady,
jsou dostupné na www: <http://profrystakspolecne.cz/zaba/dokumenty>.
První citace: “V současné době se jako
možnost získání tohoto majetku města
Fryšták jeví pouze nenároková směna
nemovitostí dle § 17 odst. 3 písm. d)
zákona 229/1991 Sb., v platném znění.
Žádost o směnu může město podat teprve poté, kdy bude její podání schváleno
Zastupitelstvem města Fryšták.“ Druhá
citace: „Sdělujeme, že předmětný majetek není součástí Seznamu majetku určeného k privatizaci dle zákona č. 92/1991
Sb., který byl schválen vládou České republiky. Není tedy možné žádat o privatizaci tohoto majetku formou bezúplatného
převodu.” K negativní informaci Ing. Augustinové, ze zlínské pobočky Státního
pozemkového úřadu, dne 22. 6. 2018
kontroval ministr zemědělství České republiky Ing. Jiří Milek. V datové zprávě
adresované zástupci petičního výboru
potvrdil možnost dodatečného navržení
zařazení majetku do režimu privatizace
dle zákona 92/1991 Sb. Ministr zemědělství uvedl, že v úvahu přichází pouze
forma veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku. K tomuto tématu, a pojmu NEJVHODNĚJŠÍ nabídka, se ještě vrátíme.
Dopis Státního pozemkového úřadu jsem
odeslal e-mailem jednotlivě všem zastupitelům města Fryštáku dne 4.6.2018.
Dne 6. 6. 2018 Zastupitelstvo města
Fryštáku usnesením zamítlo podání žádosti o nenárokovou směnu parcel vodního díla, tedy parcel č. 913/3, 913/1,
912/2 a 912/3 KÚ Horní Ves u Fryštáku.
Zastupitelstvo rozhodovalo v momentě,
kdy starosta města Mgr. Lubomír Doležel
speciﬁkoval cenu nenárokové směny dle
§ 17 odst. 3 písm. d) zákona 229/1991
Sb. mezi městem Fryšták a Českou re-

publikou, cituji: „50.000 Kč to není.“
Přesnější informace o ceně nenárokové
směny, tedy ceně vyjádřené číselnou hodnotou českých korun, zastupitelé města
Fryštáku před hlasováním o usnesení
neměli. Zastupitel města, pan Vlastimil
Filák, v průběhu diskuze vyslovil názor,
aby byla cena nenárokové směny před
hlasováním o usnesení řádně zjištěna.
Jeho požadavek nebyl zastupitelstvem
akceptován a podání žádosti bylo usnesením odmítnuto.
Dne 13. 6. 2018 došla na podatelnu města Fryštáku nabídka. Nabízející
Ing. M. J. (nepřál si být jmenován) se
představil jako budoucí vlastník pozemků vodního díla v Horní Vsi u Fryštáku
a uvedl, že na základě telefonického hovoru s útvarem kanceláře starosty nabízí
městu k prodeji parcely č. 913/3, 913/1,
912/2 a 912/3 KÚ Horní ves u Fryštáku
za cenu 4.820.000,- Kč. Na tři splátky
v průběhu dvou let. Tehdy nabídka zahrnovala celé vodní dílo v Horní Vsi.
O den později, dne 14. 6. 2018, došla
na podatelnu města Fryštáku další nabídka. Tentýž nabízející Ing. M. J. (opět se
představil jako budoucí vlastník pozemků
vodního díla v Horní Vsi u Fryštáku) uvedl, že na základě telefonického hovoru
s útvarem kanceláře starosty upřesňuje
předchozí nabídku. Nabídl městu k prodeji parcely 913/3, 913/1 KÚ v Horní Vsi
u Fryštáku za cenu 4.067.000,- Kč. Opět
na tři splátky v průběhu dvou let. Nová
nabídka již nezahrnovala celé vodní dílo,
nýbrž pouze pláž a vodní plochu. Cestu
po hrázi a pozemek pod hrází nabízející
z nabídky odstranil. Tyto nabídky údajného budoucího vlastníka došly městu Fryšták ve chvíli, kdy připravoval své vyjádření
k petici ministr zemědělství, Ing. Jiří Milek, z jehož vyjádření plyne, že o existenci
údajného budoucího vlastníka ze dne 13.
6. a 14. 6. jako ministr dne 22. 6. 2018
nevěděl. (K tomu se ještě vrátíme.)
Popis faktů končím ke dni 14. 6.
2018, v dalším čísle Fryštáckých listů
bych chtěl v popisu událostí dále pokračovat.
Shrnuji podstatné. Naším cílem je
převod pozemků Vodního díla v Horní Vsi,
v majetku státu, do vlastnictví a řádné
péče města Fryštáku. Naším cílem je zajištění řádné péče o vodní dílo a jeho hydrologickou funkci. To aktuálně znamená
odbahnění a vyčištění vodní nádrže.
Děkuji všem za iniciativu a podporu,

Mgr. Roman Lauterkranc
zástupce petičního výboru
23. 7. 2018

P.S. Redakce FL
Zastupitelstvo města Fryštáku na svém jednání dne 18. 7. 2018 schválilo následující usnesení:
ZMF schvaluje záměr směnit pozemky ve vlastnictví státu – s právem hospodaření SPÚ, za pozemky ve vlastnictví města Fryštáku, a to státních pozemků
parc. č. – 913/1 – jiná plocha, ost. plocha, p. č. 910/1 – trvalý travní porost
a p. č. 911/2 – jiná plocha, ost. plocha, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a souhlasí s podáním žádosti Krajskému pozemkovému úřadu, aby předložil seznam pozemků, o které by měl v rámci směny zájem, a to v návaznosti na podmínky
této uvažované směny ve smyslu aktuálně platné legislativy ČR.
Jednání zastupitelstva byl přítomen i Mgr. Roman Lauterkranc, bohužel tuto informaci už do svého textu nezařadil.

Adopce na dálku
Vážení adoptivní rodiče,
dovolte nám krátké ohlédnutí za dobou, která uplynula od konce minulého
roku.
Do poslední sbírky na podporu adopce dětí na dálku v listopadu roku 2017
jsme vstupovali s částkou 15.056 Kč zůstatku, vaše dary byly celkově 22.350 Kč,
pro platby jsme tedy měli celkem k dispozici 37.406 Kč. V měsících únoru a červenci jsme odeslali celkem 19.600 Kč, což je částka pokrývající potřeby čtyř indických dětí. Jsou to: osmiletá Marati Sanja (podporujeme od roku 2016), desetiletá Achari Bhoomika (podporujeme od roku 2015), třináctiletý Fernandes Sohan
(podporujeme od roku 2015) a osmnáctiletá Naik Prema (podporujeme od roku
2010). V lednu ukončili účast v programu adopce na dálku Devasagay a Sankthis
Kishore, kteří díky štědrým lidem z našeho města pocítili, že někde na této zemi
existuje někdo, komu jejich osud není lhostejný… Za vaši lásku a štědrost ještě
jednou jejich jménem děkujeme. Nový zůstatek úspěšné sbírky z minulého roku
činí 17. 806 Kč.
Své dary jste předávali do rukou osvědčených, obětavých organizátorů sbírky:
paní Marušce Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce
Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Celkem
jsme evidovali 60 dárců a z tohoto počtu si nepřeje jeden své zveřejnění a je zařazen jako anonymní dárce. Svou podporou nám velmi pomáhal na poli propagace
v městském rozhlase i FL vždy ochotný a obětavý Mgr. Pavel Nášel. O průběhu
sbírky na adopci dětí na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost informovat i prostřednictvím informační skříňky na náměstí a na stránkách fryštáckého Farníčku.
Všem ochotným lidem širokého srdce, kteří se zapojili do této prospěšné akce,
patří náš srdečný dík.
Organizátoři sbírky

Vzpomínka na Karla KOŠÁRKA
*3. 9. 1937, †3. 8. 2008
Učila jsem ho ve Slušovicích. Po studiích na PG Kroměříž přišel učit do Fryštáku
HV a M. Můj žák se stal mým kolegou. Založil v naší škole dětský pěvecký soubor
(přes 100 dětí). Vyhrával s ním pěvecké soutěže. Ze závisti na jeho stoupající
popularitu byl propuštěn. Hledal místo v LŠU ve Zlíně. Odtud přešel do Holešova,
kde založil pěvecký dětský sbor Moravské děti. S nimi zpíval v Německu, Polsku,
Slovensku, Francii, Španělsku, Itálii, Rakousku, Švédsku.
Spolupracoval s Československou televizí, Filharmonií Bohuslava Martinů ve
Zlíně. Také působil jako porotce v mezinárodních soutěžích a učil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a získal řadu ocenění.
Je pochován v Holešově.
Jistě si na Karla Košárka vzpomene hodně jeho bývalých žáků.
SK
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Dětské rybářské závody

Prázdninové rozjímání

V sobotu 9. 6. 2018 se uskutečnil 10. jubilejní ročník dětských rybářských závodů.
Sešli jsme se v brzkých ranních hodinách na rybníce Vylanta v Dolní Vsi. Letos
se zúčastnilo 27 chlapců a 12 dívek.
Úderem 6. hodiny ranní začal boj, kdo vytáhne největší rybu nebo nasbírá nejvíce bodů za množství ulovených ryb, končilo to úderem 12 hodiny. Počasí bylo
krásné, až moc horko.
Celkem jsme nachytali cca 52 ryb.

Už se vám stalo, že si myslíte, že
máte všechno hotové? Mně ne! Vždy
mám ještě něco před sebou. S tím pocitem odpovědnosti se asi člověk narodí.
Prostě nedovedu odpočívat. A protože
mám upřímný vztah k lidem, nutí mne
to, abych pomáhala jak jedinci, tak společnosti. Vím, že člověk je nejhůře opracovatelný materiál, zvláště děti, mládež. Stojí mi za to, snažit se ze školáků
vytvářet bytosti. Mám dobrý pocit, když
za mnou přijdou do školy a pochlubí se
svými dobrými výsledky.
Mám ráda duševní krásu, fyzicky
zdatné lidi, hezké věci, přírodu. Miluji
poezii, hezké obrazy, knihy. Mám ráda
upřímnost, pravdivost, cit pro spravedlnost, přátelství, optimismus, pravdivost, otevřenost. Toto velmi často nalézám u většiny svých bývalých žáků,
studentů, či dnes rodičů, prarodičů.
Proto se s nimi snadno dorozumívám.
Při různých setkáních nacházíme společný jazyk. Od nich se taky mnoho dozvídám i přiučím. Proto nikdy nemohu
říci, že všechno umím, že mám všechno
hotové. Díky za vše nové, čím si kdykoli
rozšiřujeme svůj obzor.
SK

V kategorii největší ryba se umístili:
• Chlapci:
• Dívky:
1. Tomáš Mačala (80 cm)
1. Katka Holíková (75 cm)
2. Adam Malý (76 cm)
2. Adéla Kamenářová (74 cm)
3. Petr Truhlařík (75 cm)
3. Apolenka Daňková (60 cm)
4. Marek Juráň (70 cm)
4. Míša Nohová
5. Tomáš Hrnčiřík (60 cm)
V kategorii nejvíce ryb v cm (bodů) se umístili:
• Chlapci:
• Dívky:
1. David Michalík (338 b.)
1. Veronika Moravcová (135 b.)
2. Vojta Dvořák (161 b.)
2. Sára Uvízlová (90 b.)
3. Jan Moravec (107 b.)
3. Michaela Fryšová (51 B.)
4. Antonín Macháček (105 b.)
4. Kateřina Polepilová (27 b.)
5. Petr Juráň (103 b.)
Nakonec bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům, hlavně děkuji ZDV
Fryšták za zapůjčení rybníka „Vylanta“. Kdyby nebylo ochoty lidí udělat něco pro
děti, bylo by to smutné.
Děkuji Jaroslav Jaška
Fotky na: rajče.net Libor Drábek

HLEDÁNÍ PAMÁTNÉHO STROMU PODRUHÉ
„Kdysi jsem byl dotázán: Kolik listů má strom?
Inu, jeden až mnoho. Tak mnoho, že porazí-li se osmdesátiletý buk, nahradilo by
jeho listový aparát, onu továrnu na čistý vzduch, teprve 1 500 mladých 8–10 letých
boučků.“
Václav Větvička
Loni v dubnu to bylo 30 let, kdy byl
památným stromem vyhlášen náš jírovec u kostela. Dobový dokument, kterým to bylo učiněno, jej charakterizuje
jako „mohutný strom s krásnou, rozložitou korunou.“
Jeho koruna se postupem let zmenšuje, ale jírovec je stále nepřehlédnutelným symbolem. Je svědkem tří staletí
proměn našeho města (včetně ničivého
požáru z roku 1841), úkrytem hmyzu
i ptactva.
Loni poprvé jsme se s tehdejšími
páťáky rozhodli nalézt ve Fryštáku dalšího vhodného kandidáta na památný
strom. Jejich objevy ukázaly úžasnou
různorodost pohledů – vnímaly jako důležité nejen urostlá stromiska v nejlepších letech, ale třeba i stromové mládě.
Místem objevů se stalo převážně centrum našeho města a blízké okolí.
V letošním roce bylo namístě pokračování, ostatně ne všechna domácí zá-

koutí byla zatím propátrána. Pátrajícími
byli opět žáci a žákyně pátého ročníku,
tentokrát jich byly tři třídy. Svou pozornost objevitelky a objevitelé v hojné
míře otevřeli místním částem Fryštáku,
ale dostali se také až na hranice katastrálního území města.
Níže se můžete seznámit se stromy,
jež prošly užším výběrem zúčastněných
dětí a poté byly představeny na radnici.
Nejvíce zastoupeným nalezištěm
je řada stromů sousedících s točnou
v Dolní Vsi, která provází silnici nad
vylantským rybníkem. Tamější lípy zaujaly hned tři objevitele či objevitelské
týmy: Soﬁ Doležalovou, Neli Gajdošíkovou a Báru Fryšovou s Ondrou Markem.
Snad mateřská moudrost lip, poutavý
vzrůst dospělých stromů tohoto rodu,
případně letošní výročí či jiná pohnutka stály za skutečností, že lípy byly
nejčastější volbou. Další z nich, tentokrát rostoucí poblíž božích muk na Ko-

menského ulici, si získala zájem Emči
Dřevojánkové, Kristy Pavlíkové a Káji
Švajdové.
Až na jednu výjimku si objevitelé
vyhlédli stromy listnaté. Eli Němcová
s Verčou Fišerovou byly okouzleny vrbou na Lukovském, pozornost Šímy
Čepického a Toníka Macháčka si získal
buk v hornoveském lese za chatou Eliškou. Jehličnatým objevem se stal modřín nacházející se v sousedství Kostelce u přehrady, jehož nálezkyní je Nelča
Jančíková.
Tak. Teď už víte, které z dřevin se
letos vylouply mezi všemi. Než jsme se
však s nimi mohli 13. června na radnici
seznámit, uběhlo něco času. Bylo tře-

Nadešla chvíle poděkování od pana
starosty, který ocenil úsilí, jež děti vynaložily, abychom si mohli prohlédnout
jejich objevy a vyslechnout zjištěná fakta, a poukázal na úlohu, již jako lidstvo
máme při ochraně přírodního dědictví.
Následně dětem předal drobné upomínkové předměty a pak už pozval přítomné
objevitele na přichystané občerstvení.
Jan Krčma

ba dětem projekt představit, nechat jim
prostor pro hledání a pak provést užší
výběr. Úvodní setkání se uskutečnila
16. a 23. dubna, poté zhruba měsíc
děti pátraly, mezitím jsme se průběžně
setkávali a seznamovali se s objevy. Při
nominačních setkáních bylo vybráno 8
stromů, jež se děti rozhodly učinit kandidáty na památné stromy.
Na radnici už čekala obřadní síň doslova zaplněná židlemi. To víte, tři třídy
už dají dohromady hodně dětí. V popředí mohli příchozí spatřit dataprojektor
a promítací plátno, po levé straně elektronické klávesy. Prázdnota židlí záhy
zmizela, hlasy se ještě chvíli seznamovaly s místností, a pak už přišel na řadu
náš projekt.
Jakmile zaznělo úvodní slovo a byli
představeni mladí objevitelé, uvítal nás
pan starosta a poté nás patroni jednotlivých stromů seznamovali se svými
svěřenci. Byli jsme svědky nebojácných
vystoupení (vystoupit před sedmdesáti diváky není jen tak!), při kterých

jsme se dozvěděli nejednu zajímavost
a nadáli se i neočekávaných propojení.
Kupříkladu nám před očima ožilo místo u hornoveské lípy s božími mukami
poutníky směřujícími na Svatý Hostýn
(díky Emči, Kristy a Káje) a dozvěděli
jsme se (v podání Nelči Gajdošíkové),
co se odehrálo v roce, kdy byla patrně
vysazena lípa u vylantského rybníku.
Příjemným předělem se stalo také letos
hudební vystoupení, kterého se na klávesy směle (čtyřručně!) zhostili Šíma
Čepický s Jáchymem Červeným.
Hlavou vám procházejí všechny ty
stromy, jejich závratný vzrůst, rozložité
koruny a pak setkání – ta chvíle, kdy
si jich někdo všimne. Ještě určit druh,
odhadnout výšku, změřit obvod kmene, případně se něco dozvědět. A od té
chvíle k sobě patří.
Obdivuhodná práce. A pro zúčastněné navíc snad jeden z důležitých momentů budování vztahu k domovu, místu, které pro ně bude mít vždy otevřené
dveře.

Děkuji zúčastněným dětem za neotřelé pohledy, odvahu, vytrvalost při
pátrání i velkou inspiraci, paním učitelkám Dagmar Švajdové, Renatě Spourové, Heleně Uhříkové a Elišce Galíkové
za podporu, již ve svých třídách věnovaly projektu v jeho průběhu, a také všem,
kdo byli dětem při zjišťování informací
o objevených stromech ku pomoci.
A samosebou také Šímovi Čepickému
a Jáchymu Červenému za příjemné hudební naladění.
Paním kuchařkám z jídelny fryštácké
základní školy za přípravu sladko-slané
odměny a panu Pavlu Nášelovi, panu
Miloslavu Kasalovi a paní Veronice Kalafutové za pomoc při přípravě a průběhu dění na radnici.
Panu starostovi Lubomíru Doleželovi za to, že umožnil ﬁnální prezentaci
projektu v obřadní síni radnice, osobní
přijetí i občerstvení, jež pro děti zařídil.
P. S. Stromy byly objeveny a teď nás
čeká oslovení jejich vlastníků a zjištění,
zda udělí souhlas k podání návrhu na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína. Pokud budou souhlasit, nadejde chvíle pro zaměstnance
zmiňovaného Odboru, aby posoudili, jestli
by se daný strom mohl stát památným.
No a vzhledem k tomu, že je v našem
městě a jeho blízkém okolí stále ještě
dost zajímavých stromů, projekt nekončí.
Výběr z reakcí zúčastněných dětí:
„Ráda jsem se zapojila do projektu památných stromů“
„Dnešek se mi moc líbil a myslím, že
se vydařil, a chtěl bych za to všem poděkovat.“ Ondra M.
„Nejlepší bylo, že jsem viděl stromy
ostatních.“
„Dnešek se mi strašně líbil. Hlavně
projev.“
„Ostatní měli mooc hezké a dobrodružné prezentace.“
„Dnešní přednáška se mi moc líbila,
moc děkuji panu Krčmovi a panu starostovi, že jsme se mohli zapojit.“
„Skvělé stromy a pohoštění.“
Zdroj: dokoran.cz, drusop.nature.cz
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PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ
Polovina prázdnin je za námi, a přestože se může zdát, že
je ještě čas, bude potřeba začít s přípravou nového školního
roku. Než k tomu dojde, dovolte mi malé ohlédnutí za tím uplynulým školním rokem 2017/18.
Mateřskou školu v tomto roce navštěvovalo 130 dětí
ve věku od 3 do 7 let, o které se staralo celkem 18 zaměstnanců. Již čtvrtým rokem jsme umožnili vzdělávání dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami, a to s podporou asistenta pedagoga. Tato praxe je v naší mateřské škole běžná,
stejně jako stravování dětí s dietními omezeními. Přijímáme
děti s alergiemi, bezlepkovou dietou i jiným omezením ve stravování, přestože to není legislativně naše povinnost. Rovněž
poskytujeme našim dětem odbornou péči v oblasti logopedické prevence, organizujeme každoročně plavecký kurz pro
nejstarší věkovou skupinu, ve spolupráci s plaveckou školou
Zlín. A další a další aktivity, které je možné sledovat průběžně
na našich webových stránkách.
Od září 2017 jsme začali pracovat
podle nového Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání,
s názvem „Andrýskův barevný rok“. Filozoﬁí naší mateřské školy je nejen připravovat děti na vstup do 1. třídy, ale
připravovat je postupně na vstup do života ve všech oblastech. Vedeme předškoláky k tomu, aby si vytvořili vztah
k místu, kde žijí a poznali tradice, minulost i současnost svého města. Přitom
se nám daří zapojit do výchovně-vzdělávacího procesu na jednotlivých třídách
také rodiče, a to formou společných
aktivit.
I v uplynulém školním roce se děti
od 3 do 5 let vzdělávaly v naší mateřské
škole za úplatu. Tato úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné) činila 400,- Kč měsíčně. Zákonní zástupci mají možnost si tuto částku každoročně uplatnit
v daňovém přiznání, a to jako slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Nejstarší předškoláci v posledním
ročníku před vstupem do základní školy a děti s odkladem,
úplatu za vzdělávání nehradí.

V měsíci květnu 2018 proběhl zápis na nový školní rok.
Zájem umístit svého potomka do našeho předškolního zařízení projevilo více rodičů, než v předcházejících dvou letech.
Z důvodu dostatečné kapacity tříd bylo možné všem žádostem zákonných zástupců vyhovět a všechny děti přijmout.
I nadále tedy zůstáváme šestitřídní mateřskou školou, máme
dvě místa poskytovaného vzdělávání a děti ve věku od 3 do 7
let. Do 1. třídy základní školy odchází 39 našich předškoláků.
V souvislosti s ohlédnutím za ukončeným školním rokem,
bych ještě chtěla moc poděkovat všem svým zaměstnancům
za to, že dělají svoji práci poctivě a tím přispívají k dobrému
jménu školy. Je pro nás velmi důležité, aby se děti cítily v naší
školce dobře a měly pocit bezpečí a spokojenosti. Ohlasy
a připomínky rodičovské veřejnosti na činnost mateřské školy
jsou ve velké většině kladné a to nás těší. Je to pro nás nejlepší zpětná vazba naší práce.

Na závěr tedy snad jenom přání všem dětem a rodičům.
Krásný zbytek léta, prohřátý sluncem a naplněný odpočinkem
a společnými chvílemi se svými blízkými. Ať všichni načerpáme hodně sil a energie na ten nový školní rok.
Bc. Ilona Staňková
ředitelka mateřské školy

Těmito krásnými verši vítají děti
z naší mateřské školy narozená miminka a jejich rodiče na slavnostním
obřadu Vítání dětí do života. Všechny
přítomné potěší připraveným pásmem
básniček a písniček.
Chtěla bych všem dětem a jejich
maminkám, které mi se zajištěním
těchto obřadů pomáhaly v minulém
školním roce, poděkovat.
A. Hochmajerová, učitelka MŠ

„Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, aby zdravé, šťastné bylo, dnes a napořád,
vítáme tě mezi námi, malý človíčku, ať ti úsměv září denně na líčku….“

Děti na fotograﬁi zleva: Filípek Rak,
Karinka Dvořáková, Matýsek Knap,
Linduška a Laurinka Helískovy, Julinka
Mašlaňová, Robinek Mana, Deniska
Kolářová

KRAJINOU DOMOVA

Putování pohádkou
V sobotu 16. 6. jsme již po dvanácté
v parku v Horní Vsi putovali pohádkovou
říší. U vstupu děti přivítalo královské
veličenstvo se svou chotí královnou.
Nechyběli zde klauni, Bob a Bobek králíci z klobouku, perníková chaloupka se
sladkými perníky, velmi oblíbený Otesánek ani Pat a Mat. Děti pomáhaly babičce a dědečkovi vytáhnout velkou řepu,
pejskovi a kočičce zase uklidit hračky.
Při svém putování děti zavítaly i na Krakonošovo území, kde bylo mnoho zvířátek a rozkvetlých květin. Společně
s Popelkou roztřídily hrách a probouzely
ze spánku Šípkovou Růženku. Nikdo neunikl peklu ani loupežníkům. V cíli děti
čekala velká odměna.
Co by to bylo za oslavu dne dětí
bez kouzelníka. Šeklin se svými triky
a kouzly zcela „okouzlil“ všechny děti.
Rozzářené dětské oči v roli asistentů
mluvily za vše. Slunce krásně hřálo
a tak osvěžení v pěně od místních hasičů děti přivítaly s nadšením. Po velkém
skotačení přišla i chvíle odpočinku u divadelní pohádky Vrabci a rýma v podání
divadelního souboru Zdeňka Štěpánka.
Kdo vydržel až do konce dočkal se slosování o 30 cen v podobě různých vstupenek do lanových center, zrcadlové
síně, westernového městečka a mnoha
dalších.
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří nám jakkoliv přispěli a pomohli. Děkujeme také všem pomocníkům za ochotu, práci a čas pro nás
věnovaný. Také moc děkujeme všem,
kteří se za námi přišli podívat a společně si tak užít jedno krásné teplé sobotní
odpoledne.
Všem přejeme krásné léto, pohodovou dovolenou a na podzimní drakiádě
na viděnou.
Za Věneček, z.s.
Z.V.

Letošní první příměstský klub pro děti pořádaný spolkem Fryšták dětem
(dříve Vlaštovky Fryšták) proběhl v duchu putování a poznávání Fryštáku. Nabízím alespoň malý vhled toho, co děti mohly během celého týdne prožít.
V pondělí se setkaly s paní Knedlovou u kostela a se zaujetím poslouchaly
její vyprávění o kostelu, památném kaštanu, náměstí a vlastně celém Fryštáku.
Po obědě za námi přišla babička Jančíková, která dětem jako rodilá Slovenka
četla v rodné řeči z knihy Baťovídky – příběh medvěda Toma a děti se tak naučily
pár nových slovíček formou hry česko-slovenského pexesa ze zmíněné knihy.
V úterý odpoledne se s námi prošel pan knihovník Krčma centrem našeho městečka a s dětmi jsme hledali stopy po stromech, které v okolí centra dříve rostly.
Některé děti skutečně našly a existenci těch dalších prozradily Mapy.cz. Zastavili
jsme se také u platanu javorolistého vysazeného před dvěma lety za radnicí místo původní lípy. Děti obdivovaly, jak roste, protože některé se na jeho vysazení
podílely. Následně se pak v knihovně seznámily formou prezentace se stromy,
které si vyhlédli páťáci z naší ZŠ v rámci projektu „Hledáme památný strom!“
a jedna z autorek návrhu Nella Jančíková byla také přítomna. Od úterka do čtvrtku se společně s Dankou Hradilovou děti učily masážním cvikům programu MISP.
Tyto masáže se využívají také v mateřských a základních školách po celém světě
a mají blahodárně působit na zklidnění a uvolnění dětí. Iniciátorkou tohoto projektu byla asi před třemi lety paní Jitka Běláková. Deštivá středa byla ve znamení
výletu do Holešova na zážitkovou výstavu Bzzukot včel. Odpoledne pak děti měly
možnost na vlastní oči vidět jednání zastupitelstva na fryštáceké radnici. Šest
dětí asi 15 minut vydrželo se zaujetím toto jednání sledovat. Ve čtvrtek nás pan
Richter provedl starou a novou hasičárnou. Děti se dozvěděly něco málo o její
historii a v nové budově pak kromě hasičského auta měly možnost vyzkoušet
hmotnost výstroje, zvážit se na staré váze, dozvěděly se co se děje, když místní
rozhlas hlásí „požární poplach, svolání hasičů“, a spoustu dalších zajímavých
věcí. V pátek jsme se vydali pěšky na Skalku a u Hanky Auerové si děti s velkým zaujetím malovaly obrázky a hrály si v zákoutích krásné zahrady. A na konci
celého týdne jsme měli možnost se i s rodiči společně podívat na krátkou exkurzi do nové ﬁrmy Dáši Bradávkové, také v areálu Stolařské ulice, která vyrábí
boty.pro.lidi INTUBOTKY. Nesmírně nás zaujalo, že tyto botky si může každý ušít
z přichystané sady vlastnoručně sám. Děti si odnesly barevné kožené klíčenky.
Každý den jsme se vraceli na obědy do restaurace U Žáků, kde se o děti dobře
postaral pan Zicha.
VŠEM patří velké poděkování za spolupráci, ochotu předat našim dětem něco
nového, zajímavého a všedně-nevšedního. Za podporu také patří poděkovat
městu Fryšták, Městské knihovně Fryšták, Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně, Síť 21,
Moravská vodárenská. Také maminkám za buchty, ovoce a zeleninu a nesmím
opomenout své kolegyně Romču Jančíkovou a Míšu Vodákovou.
Michaela Nutilová, Fryšták dětem, z.s.
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Pár řádků o tom,
jak jsme slavili desetileté přátelství s obcí Kocurany
V roce 2007 začalo tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou Lukovečka
Miroslavem Krajčou společně s „kocuranskými“ a starostou Ing. Vojtěchem
Čičmancem kousek po kousku chystat
vše potřebné pro navázání vzájemné
spolupráce obou obcí. Po ročním úsilí
mohla být v září roku 2008 v Kocuranech podepsaná smlouva o této spolupráci a od té doby se naše obce pravidelně navštěvují a staly se přátelskými
nejen na papíře.
Jedním z důkazů, jak silné vazby již
mezi sebou máme, byla oslava desátého výročí spolupráce formou narozeninové párty. Do příprav se zapojili všichni nadšenci Lukovečka, abychom 30.
června mohli přivítat své vzácné hosty.
Sportovní areál v Lukovečku byl v tento
den místem, kde nebylo kousek místa
pro chmury, naopak od brzkého odpoledne do ranních hodin probíhal bohatý
program a každý z nás si našel zábavu
dle chuti.
Ono to začalo již ráno velmi vyrovnaným fotbalovým utkáním, ve kterém

měl nakonec tým Lukovečka o kapánek
víc sil a snad i štěstí a zlatavý pohár vítězství se zaleskl v jejich rukou. Po obědě pak nastal skutečný oslavný rej.
Starostové Ing. Ludvík Nejedlý
a Ing. Vojtěch Čičmanec předali dary
pro obě obce, poděkovali si vzájemně
za léta minulá a s optimismem přislíbili
další prohlubování našich vztahů.
Za dětmi přijel klaun Brdík, loutkové
divadlo s Ptákem Ohnivákem a liškou

Ryškou, žongléři, mažoretky. Každé
z vystoupení mělo velký úspěch, do každého byly děti zapojeny. Po celé odpoledne probíhal doprovodný program plný
tvoření a soutěže v duchu Deset stupňů
ke zlaté. Děti po celé odpoledne běhaly
od stanoviště ke stanovišti, zvládnutí
všech deseti nebylo lehké, úkoly byly
různorodé a prověřovaly děti v mnoha schopnostech. Někde se zastavily
spíše pro pobavení, ale čekalo je také
prověřování znalostí a fyzické zdatnosti. Do některých soutěží se zapojili i dospělí, dokonce oba starostové navzájem prověřili své síly ve střelbě z praku.
Za splnění všech disciplín čekala děti
sladká odměna. Nadšení u nich vzbudilo ježdění na lodičkách a aquazorbing.
Když začaly utichat dětské atrakce,
dostala se k mikrofonům početná kapela ROCKSOAR a v tanečním rytmu bylo
veselo až do rána. Zdálo by se, že nepříjemná zima všechny zažene domů, ale
nestalo se tak. Zahřívala hudba, dobrá
nálada, tanec, přátelství a veselice tak
neměla konce. Potěšil krásný ohňostroj
s velkým narozeninovým dortem s překvapením.

Oslava se nám všem zdařila a opět
potvrdila, jak stojí za to udržovat přátelství nejen mezi sebou, ale také pečovat
o to, co bylo zaseto před 10 lety.
Celý letošní rok se nese v duchu
stoletého výročí naší republiky. I naše
obec se chystá uctít významný mezník
vysazením nové lípy u kapličky. Z občanské iniciativy začalo čištění koryta
potoka, aby nejen v tento den byla naše
obec ještě krásnější. Chtěla bych velmi
poděkovat všem, kteří se pustili do nelehké práce a přiložili ruce ke společnému dílu a také těm, kteří již fyzicky nemohou, ale podpořili nás slovy vděku.
ik

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Pečujte o to, abyste vždy jednali z principu víry, ne kvůli lidským citům.
31. ledna v sobotu jsme slavili Dona
Boska. Ráno nás budila hudba domácí kapely. Společnou mši sv. o 7. hod.
měl pan ředitel. P. Veselý měl v 8. hod
mši sv. pro oratoriány a v 10. hod byla
v kapli slavná mše sv. s asistencí. Mezitím v 9. hod byla ve farním kostele
zádušní mše sv. a slavný pohřeb bývalého ředitele záložny Karla Fišera, otce
bývalého chovance Karla. Za 5. třídu šli
jako zástupci: Orad, Tureček, Ustrnul
a Bařinka. Asistovali P. Navrátil a P. Slovák O 7. hod. přijel se 2 chlapci kaplan
z Frenštátu pod Radhoštěm P. Vaněk.
Měl u nás mši sv. Velkou sloužil P. Alberti za asistence P. Klečky a P. Vaňka
a pana kaplana. P. Alberti měl kázání infra missam o sv. Donu Boskovi. Krátce
naznačil, jaký smutek panoval v turínské oratoři před 54 roky, vzpomněl
baziliku Božského Srdce v Římě, kde
Don Bosco žehnal a plakal. Jak se ujal
mládeže a vedl ji k veselosti a přirovnal
čistou radost k radosti orla vznášejícího
se ve výšinách a nízkou k radosti vepříka válejícího se ve špíně. Připomněl
výchovný prostředek, jehož Don Bosco
užíval: sv. zpovědi a dvou sloupů: úcty
k Nejsv. Svátosti a úcty k Panně Marii.
Stavět sloup Nejsv. Svátosti a jít s Marií
vpřed jako Don Bosco.
Slavnostního oběda se zúčastnili
též zdejší pan farář, kostelník a varhaník. Odpoledne ve 3. hod. byly slavnostní nešpory, jež měl P. Vaněk a asistovali
P. Klečka a pan kaplan. Po nich bylo
slavnostní požehnání a líbání ostatků Dona Boska. Na to byla akademie
na počest světce. Byly předneseny různé básně a předvedené různé ukázky

Kronika ústavu (65.)
školní rok 1941-1942
ze života Dona Boska. Úvodní slovo
měl P. Vaněk a závěr P. Klečka a pan
kaplan. Msgre Dokoupil se nezúčastnil
ani nešpor ani akademie, neboť musel
odjet asi o ½ 4. hod. saněmi do Zlína.
Na večerním slůvku pan ředitel zdůraznil pravou veselost nad vykonáním
svých povinností.
1. února v neděli jsme při druhé mši
sv. zpívali mešní píseň k Donu Boskovi
od Dvořáka s Vitáskem. Odpoledne byla
v kapli schůze sdružení spolupracovníků. Vedl ji P. František Jurečka. Zdůraznil pomoc chudým studentům - každý
asi 30 K.
2. února Hromnice. Zevšednělý svátek. U nás se učilo. Ve farním kostele
bylo svěcení odloženo na příští neděli.
Odpoledne šel P. Veselý zaopatřovat
paní Rafajovou, sousedku, matku důstojného pána kaplana ve Všechovicích. Ten přijel večerním autobusem.
3. února přijel P. Rafaja požádat,
abychom šli vyzpovídat a přinést sv.
přijímání jeho mamince. Šel tam o ¼
9. hod. pan prefekt. Pak šel k slečně
Kaplanové, k paní Unzeitigové a paní
Rafajové i slečně udělit svatoblažejské
požehnání. P. Rafaju jsme pozvali, aby
měl u nás mši sv., neboť v kostele je
velká zima. Sloužil ji v úterý, ve středu
a ve čtvrtek.

Don Bosco

chovanci. Měli u nás mši sv., pak snídani v jídelně představených, na to je pan
prefekt provedl ústavem: do dvou ložnic a studoven. Po první vyučovací hodině je vzal pan ředitel na půl hodinky
do ředitelny, pak šli na dvůr se klouzat
a do oratoře, kde se někteří dali ihned
do hry kulečníku, jiní hráli šachy, jiní
zase ping-pong, ovečky, stolní fotbal,
blechy a jiné hry. Při tom jim hrál radiogramofon. Oběd měli ve ¼ 2. hod. v jídelně představených. Po obědě šli opět
do oratoře a na dvůr a hráli si zde do ½
4. hod. Následovalo společné svátostné požehnání, při němž naši chlapci
zazpívali polyfonické Iste confessor
od Popelky. Požehnání s asistencí udělil
P. Vincenc. Po požehnání šli hosté do jídelny představených ku svačině, odtud
do divadelního sálu, kde jim naši muzikanti zahráli několik pochodů a jiných
kusů. Po 5. hod. se s námi rozloučili
a odešli pěšky do Holešova. O 4. hod.
se byl u nás rozloučit P. Rafaja, který
jel opět do Všechovic, neboť mamince
se udělalo lépe. Kolem 5. hod. k nám
přišel z Lukova p. rada P.Vaněk a zdržel
se u nás do 6. hod. Na večerním slůvku
bylo připomenuto: že je po večerních
modlitbách adorace, že ráno přijde pan
farář zpovídat a jak se hosté modlili při
recitované mši sv. a byla vyzvednuta jejich skromnost při jídle a vůbec vychovanost v celém jejich chování.

5. únor byl ve znamení návštěv.
Ráno o 7. hod. k nám přijel z františkánské kroměřížské koleje P. Vincenc s 22

Výročí úmrtí pana Holíka
2. srpna to bude 50 let. Zemřel v domově pro kněze a řeholníky na Moravci.
Jeho život by vydal na pořádnou knihu. Narodil se ve Všemině a už od dětství měl
touhu po duchovním životě. Ale peněz bylo málo, tak studovat nešel. Válku prožil
na frontě a vrátil se zdravý domů. Peněz opět nebylo, a tak se rozhodl odejít z domova. Odešel do Bratislavy jako trhovec s galanterním zbožím. Tam se dozvěděl
o salesiánech v Šaštíně. Stále se o nich informoval a dopisoval a pak mu přišlo
z Fryštáku, že by mohl přijet. Nastoupil 18. února 1931, když mu bylo 45 let. Měl
na starosti šatnu a vypomáhal v kuchyni, a když se přistavovalo ke klášteru, také
při stavbě. V roce 1932 složil v noviciátě první sliby a vrátil se do Fryštáku. V roce
1935 jej představení povolali do Říma jako průvodce po katakombách. S vypuknutím válečných konﬂiktů se musel vrátit zpět do vlasti. Internace jej zastihla ve
Vinoři u Prahy. Po 3letém nuceném pobytu v Králíkách je pro své stáří umístěn
na Moravec. Po 7 letech se stěhuje do Senohrab, kde opatruje Mons. Augustina
Štancla. Pro zhoršení jeho zdraví je přestěhován zpět na Moravec, kde v roce
1968 umírá.
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Ženy z Lukova a Fryštáku a XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET PRAHA 2018
Ve dnech 1.–6. 7. se uskutečnil v Praze XVI. všesokolský slet – nejmasovější sportovní událost letošního roku.
Do Prahy se „slétlo“ více než 15 tisíc sokolů. Všesokolský
slet se koná jednou za šest let a ten letošní připadl právě
na 100. výročí vzniku naší republiky a byl spojen s oslavami
tohoto výročí.
Sletový týden zahájil v neděli průvod centrem naší metropole. Průvod se vydal v 10 hod. z Národní třídy k Národnímu
divadlu a podél Vltavy k Rudolﬁnu, kde byli účastníci přivítáni
zástupci hl. m. Prahy a ČOS a dále pak pokračoval Pařížskou
ulicí na Staroměstské náměstí. V čele průvodu kráčeli sokolové ze zahraničí, např. Slovenska, Spojených států, Brazílie,
Polska, Slovinska, Rakouska, Dánska. Za nimi se pak představily jednotlivé župy z celé naší republiky. Průvod byl doprovázen po cestě širokou veřejností, která se mohla pokochat
pestrými sokolskými kroji i cvičebními úbory sletových skladeb jednotlivých cvičenců. V průvodu a na významných místech hrály kapely a o dobrou náladu nebyla nouze. Na odpoledne byla připravena bohoslužba pro účastníky sletu. Ve zcela
zaplněném Chrámu sv. Víta na Pražském hradě celebroval
mši Dominik kardinál Duka OP. Slavnostní sletová neděle byla
zakončena oﬁciálním zahájením a hrou Naši furianti v historické budově Národního divadla za účasti významných hostů
a zástupců z jednotlivých žup. Již tradicí se stal i noční výstup
na Petřín osvětlený v našich národních barvách.
V rámci sletových dnů byl připraven také bohatý doprovodný program na mnoha místech v centru Prahy, který se
odehrával především na pódiích. Vrcholem pak byl program
Sokol Gala v O2 areně, který byl přehlídkou toho nejlepšího,
co může Sokol ve výkonnostním a vrcholovém sportu nabídnout. Divákům se předvedlo více než 500 účinkujících.

Vrchol celého sletového týdne proběhl 5. a 6. 7. tradičními
hromadnými skladbami v Eden Aréně, které v přímém přenosu přenášela Česká televize. V letošním roce se představilo
11 hromadných skladeb. Zájem o tento slet byl opravdu velký, což je vidět například v naší skladbě Ženobraní. Ta byla
zařazena do obou programů, kde se musely některé čtverce
prostřídat, aby všechny cvičenky, které skladbu nacvičovaly,
mohly na stadionu vystoupit. Tato skladba byla připravena pro
1280 cvičenek pro jedno vystoupení. Nacvičovalo však kolem
1500 cvičenek nejen z Čech a Moravy, ale i z různých koutů
světa, včetně Ameriky.
A Lukovjanky a Fryštačanky byly u toho.
Jak je již v naší obci dobrým zvykem i tentokrát jsme se
v září loňského roku pustily do nacvičování, a to, jak jsem
již uvedla, skladby Ženobraní, která měla být pro ženy oslavou společného tance. Autorkami skladby byly Kateřina Matušínská a její dcera Magdaléna Matušínská. Skladba byla
doprovázená lidovou hudbou v úpravě skupiny Čechomor, L.
Mysliveček / Fleret a byla určená ženám ve věku od 40 do 60
let. Přesto, že tempo skladby bylo zvlášť ve druhé polovině
docela rychlé i starší ženy zvládly nácvik skvěle!! Za obec
Lukov nacvičovaly skladu: Dagmar Baťová, Eva Břeň, Ivana
Hábová, Anna Horsáková, Svatava Hotařová, Jitka Julinová,
Marie Jurušková, Anna Kovaříková, Markéta Kovaříková, Alena Kraváková, Jarmila Mertová, Eva Synková, Věra Ševčíková a Zdenka Vavříková. Naše řady pak doplnily Jana Pitrová
a Blanka Zlámalíková z Fryštáku. Během několika měsíců nácviku skladby a týdenního pobytu v Praze jsme prožily mnoho
hezkých chvil, spoustu legrace, ale i soustředění, trémy,…
Z vystoupení jsme měly všechny krásný pocit. Odezva diváků
byla tak úžasná, že jsem přes potlesk některé poslední tóny
skladby ani neslyšela (jen jsem si v duchu počítala: raz, dva,
tři,…). Zároveň nás velmi potěšilo, když nás na stadion přijely
osobně podpořit Tonička Kolářová a Maruška Topičová, které
se v minulosti zúčastnily několika spartakiád a sletů. Touto
cestou bych ještě jednou všem zúčastněným chtěla poděkovat. Holky, byly jste skvělé! VŠECHNY!!
Za nás za všechny bych pak ráda poděkovala Obecnímu
úřadu Lukov, SK Lukov a Městskému úřadu Fryšták za ﬁnanční příspěvek. Obecnímu úřadu Lukov děkujeme také za poskytnutí sportovní haly pro nácvik skladby. Děkujeme dále
sponzorům, kteří přispěli ať už většími či menšími dárky, a to
Podhoranu Lukov a. s., Lukovskému špajzu, Řeznictví uzenářství Košař a Kamiros s.r.o.
Za lukovské a fryštácké cvičenky
Ivana Hábová

FRYŠTÁCKÉ MISTRYNĚ
Ve dnech 9. 6. a 10. 6. 2018 jsme bojovaly o nejvyšší republikové ocenění
v krásném malebném městě Čáslav, kde se pro rok 2018 konalo MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V MAŽORETKOVÉM SPORTU pod Českou mažoretkovou federací.
Soutěžily jsme v osmi disciplínách
a odnesly jsme si následná krásná
ocenění a umístění. Jako první bych
ráda zmínila OCENĚNÍ MĚSTA ČÁSLAV
za choreograﬁi miniformace kadetek.
Následně jsme se v této kategorii miniformace kadet staly MISTRYNĚMI ČR
pro rok 2018. Miniformace senior si odvezla titul VÍCEMISTR ČR, tedy držíme
tento titul pro rok 2017 i 2018. Formace junior si odváží také titul VÍCEMISTR
ČR.
Dále jsme obsadily tyto příčky: 2.
místo za deﬁlé junior, 5. místo za duo
junior (Lucie Filáková, Helena Hvozdenská), 5. místo duo senior (Renáta Hrbáčková, Izabela Ševčíková), 9. místo solo senior (Izabela Ševčíková), 6.
místo solo senior pom-pon (Gabriela
Wiesnerová). Soutěžily jsme ve výkonnostní třídě A a všechny formace získaly postup na MISTROVSTVÍ EVROPY
v Srbsku.
Dále jsme soutěžily v kvaliﬁkačním
kole v Prostějově, abychom se vůbec
mohly zúčastnit MČR a naše výsledky
byly následující:
Skupina miniNIKKI (3-6 let): miniformace přípravka Ariel 1. místo, miniformace Lollipops 1. místo, solo Emma
Vodehnalová 1. místo (výk. třída B).
Skupina NIKKI (6-10 let): formace
děti HOOKED 1. místo, miniformace kadet Tango 2. místo, duo kadet Natálie
Štefková, Ella Dřevojánková 1. místo
(výkonnostní třída B)
Skupina NIKOL (10 a více let): formace junior FIGARO 1. místo, deﬁlé
junior POLKA 1. místo, miniformace
kadet 1. místo, miniformace senior 1.
místo, Solo kadet Lucie Chládková (B)
4. místo, solo junior – zde nás zastupovaly dvě slečny Karla Vodehnalová
a Helena Hvozdenská – dělí se o 6.místo, solo senior Michaela Hrbáčková 6.
místo, solo senior Izabela Ševčíková 4.
místo, duo junior Lucie Filáková, Helena
Hvozdenská 3. místo, duo senior Karla
Vodehnalová, Michaela Hrbáčková 2.
místo, duo senior Izabela Ševčíková,
Renáta Hrbáčková 3. místo, solo POMPON senior Gabriela Wiesnerová 1.
místo (vykonnostní třída A).
K těmto oceněním jsme získaly
a i letos si odvážíme cenu za nejmladší mažoretku 2018 Nikolka Vavřičko-

vá, 2017 Emma Vodehnalová, ocenění
za nejpočetnější skupinu 2018 a CENU
POŘADATELE za miniformaci senior.
Dále jsme se zúčastnily v letošním
roce několika nepostupových soutěží.
Podhostýnský pohár 2018: miniformace senior 3. místo, solo junior Karla
Vodehnalová 3. místo, solo junior Helena Hvozdenská 4. místo, solo senior
Izabela Ševčíková 8. místo, solo senior
pom-pon Gabriela Wiesnerová 8. místo, duo junior Lucie Filáková, Helena
Hvozdenská 7. místo, duo senior Michaela Hrbáčková, Karla Vodehnalová 7.
místo, duo kadet Natalie Štefková, Ella
Dřevojánková 7. místo, formace junior
FIGARO 5. MÍSTO.
Všetulská hůlka 2018: miniformace přípravka Ariel 2 . místo, miniformace děti Lollipops 4. místo, miniformace
kadet Tango 4. místo, miniformace kadet 2. místo.
O poklad Hanáckých Atén 2018:
formace děti NIKKI 6. místo, formace
junior NIKOL FIGARO 1. místo, duo juni-

to, miniformace Lollipops děti 2. místo,
solo Emma Vodehnalová přípravka 2.
místo.
NIKOL: solo kadet Lucie Chládková
9. místo
Závěrem vyčerpávajícího článku
bych ráda jménem vedení Fryštáckých
mažoretek chtěla poděkovat městu
Fryšták za podporu našeho spolku, dobrovolným hasičům za ochotu a vstřícnost, divákům a všem našim příznivcům za přízeň! V neposlední řadě bych
ráda poděkovala trenérkám, které mi
pomáhají s přípravou mladších mažoretkových skupin a jmenovitě se jedná
o dívky Renáta Hrbáčková, Michaela Hrbáčková, Karla Vodehnalová. Na závěr
děkuji všem rodičům mažoretek, protože to vy své děti podporujete a vedete k takto
náročnému sportu a někdy to opravdu není lehké
a vaše podpora, vstřícný
přístup a nadhled jsou
nutné.
Nábor do řad fryštáckých mažoretek probíhá
celoročně, více informací naleznete na www.frystackemazoretky.cz.
Nikola Dorazínová

or L. Filáková, H. Hvozdenská 2. místo, solo junior
H. Hvozdenská 5.místo,
solo senior M. Hrbáčková
4.místo
MISTROVSTVÍ ČR Jaroměř výk. třída B:
NIKKI:
formace
HOOKED 3. místo, miniformace Tango 6. místo,
duo kadet N. Štefková, E.
Dřevojánková 3. místo
miniNIKKI: miniformace přípravka Ariel 2. mís-
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K U LT U R A

FRYŠTAČANÉ NA FRONTÁCH A V ČS. LEGIÍCH
(Pokračování seriálu ke 100. výročí boje za samostatnost)

V období 1. světové války (1914 – 1918) byly z obcí Fryštácké brázdy mobilizovány stovky bojeschopných osob, své životy na frontách v Rusku, ve Francii, na Balkáně či v Itálii položilo bezmála sto otců rodin a mladých mužů z Fryštáku, Dolní
a Horní Vsi, Vítové a Lukovečka.

z Horní Vsi Čeněk (Vincenc) Mokroš,
Ludvík Orsava a František Zezulka,
z Lukovečka Jan Sila;

Z Fryštáku padli na bojištích Jan
a Leopold Jadrníčkovi, Karel Mikl, Josef
Pekárek, Josef Mlčoch, Josef Buchta,
Antonín Doležal, Josef Slačálek, Antonín Slačálek, František Vařák, Josef Fiala z č. 104 a další Josef Fiala, Eduard
Mikl, Vladimír Kvapil, Alois Čapák, Josef
Ticháček, František Sklenařík, Vincenc
Řezníček, František Srovnal, František
Frélich, Tomáš Hubáček, Karel Rafaja,
Alois Wunderle, František Fiala a Vincenc Košut;
z Dolní Vsi Antonín Grmela, Rudolf
Ševčík, František Ševčík, Alois Dlabaja, Bohuslav Grmela, Antonín Vyvlečka,
Josef Vyvlečka, Alois Petráš, František Mlýnek, Jan Paták, Ferdinand Horák, Josef Pekař, Josef Doležal, Alois
Staněk, Alois Vyskup, Jan Horák, František Rupa, Antonín Přívara, František
Baldreich, František Dlabaja, Antonín Doležálek, Josef Doležálek, Josef
Divila, Inocenc Doležal, Jan Fišer, František Chudárek, Theodor Kasálek, Josef Vaňhara, Stanislav Dlabaja, Josef
Dlabaja, Alois Kolaja a František Odstrčilík;
z Horní Vsi a Vítové František Horák, Josef Černý, Alois Jurčík, Josef Láník, Alois Ticháček, Jan Mikl, František
Kovář, Karel Petřík, Josef Bardoděj, Jan
Čuřík, Alois Urban, Rudolf Chocholáč,
Bedřich Metela, Josef Orsava, Alois
Doležal, František Petřík, Rudolf Slamě-

v ITÁLII z Fryštáku Čeněk Hanačík (rodák z Březnice), Antonín Metela,
František Řezníček a František Švajda,
z Horní Vsi Josef Čuřík, Alois Mikl,
Jan Petřík a Vladislav Kolařík,
z Vítové Antonín Bělák, František
Bělák a Vilém Doležal,
z Lukovečka Ludvík Ticháček.

na, Karel Sadila, Valentin Zezulka, Josef Doležal, Antonín Fiala, Alois Nohál,
František Odstrčilík, Josef Sadila, Jan
Bělák, Josef Staněk, Eduard Bardoděj,
Florián Fiala, Adolf Zavrtálek a Antonín
Bačůvka;
z Lukovečka Josef Bardoděj, Rudolf
Matějíčný, Václav Sila, AntonínTicháček
a Robert Kamenář.
V rámci zahraničního odboje bojovali v československých legiích
v RUSKU Fryštačané – legionáři Rudolf Doležal, František Fiala, Vladimír
Jadrníček, Josef Jandík, Alois Košut,
Ladislav Košut, MUDr. Josef Kučera,
Antonín Slačálek, Josef Wunderle, Jan
Rektořík, Jan Mynář a Viktor Novák,
z Horní Vsi František Doležal, František Fila, Bohumil Mikl, Jan Petřík, a Bedřich Nohál,
z Vítové Antonín Bačůvka a Josef
Bělák,
z Dolní Vsi Antonín Grmela (Česká
družina), Antonín Fišer, Jan Fišer, Karel
Julina, František Petráš, Jakub Petráš,
Bohuslav Hrnčiřík, Jaroslav Hrnčiřík,
Karel Svačina (školník) a Karel Svačina
(později hajný v Lukovečku);
ve FRANCII z Fryštáku legionáři
Eduard Mikl (padl u Arrasu), Leopold
Kovář,

Zdroje:
JADRNÍČEK, LUDVÍK. Městečko Fryšták, Horní Ves, Dolní Ves, Lukoveček
a Vítová. 2. vydání. Fryšták 1947, s. 191
– 193
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ZLÍN. Českoslovenští legionáři okresu Zlín. Zlín 2001
TICHÁČEK, MIROSLAV. Lukoveček
(Historie obce). Lukoveček 2004
ZAPLETAL, ČESLAV a kolektiv. Město
Fryšták. Fryšták 1996
ZAPLETAL, ČESLAV – SLOVÁČEK RADOMÍR. Vítová (1398-2008). Fryšták
2008
Seznam jmen na pomníku padlých
v 1. a 2. světové válce u hlavní křižovatky
ve Fryštáku.
Kroniky města Fryštáku, poznámky
kronikáře a upřesnění na základě informací pamětníků)

P. s. Rádi přijmeme v městské
knihovně Vaše další informace nebo
upřesnění.
Díky. Připravil a zdraví
Slávek Zapletal

VZPOMÍNKA

Jen jedno slovo najít v pravý čas
(Vzpomínka na Irenku Mlýnkovou)
Dobří lidé zůstávají trvale v naší paměti.
Shlížejí na ten náš veletrh marnosti z nekonečna blankytu nebes
a doufají, že se polepšíme...
Tak nás v přívalu parného léta opustili nezapomenutelní přátelé
Ing. Jiří Dofek (69 let), dlouholetý včelař – výrobce vynikající medoviny,
někdejší hráč špičkového fryštáckého volejbalového týmu (krajský přebor), bývalý člen
zastupitestva města (šéf kontrolní komise), nezapomenutelný společník a kamarád.
A také paní Irena Mlýnková, rozená Knedlová (82 let), fryštácká rodačka,
spoluobčanka a věrná patriotka regionu.
S oběma jsme se za hojné účasti rodiny a veřejnosti rozloučili v kostele sv. Mikuláše,
aby se vydali na věčnou pouť v náruči nejvěrnější.
Paní Irena pocházela z dělnické rodiny. Její bratr Rudolf – náš třídní učitel bývalé 8. B,
výtvarník a obětavý organizátor kulturního a tělovýchovného dění na Fryštácku, mi kdysi jako elévovi místního kulturního života představil svou sestru na jedné z nesčetných akcí na sokolovně.
Tam i na hřišti kopané tehdejšího TJ Tatran a při akcích Závodního klubu TON, jsem poznal také jejího
manžela Zdeňka Mlýnka, vedoucího provozu TON Fryšták. Bývalá Jadrníčkova továrna na nábytek a sportovní
zboží měla i po znárodnění dobrý zvuk doma i ve světě.
Pracovala tu více než stovka kvaliﬁkovaných pokračovatelů fryštácké dřevozpracující tradice, lidí z Fryštáku i blízkého regionu, kteří tvořili jednu společnou rodinu, spojenou nejen prací,
ale i rozmanitými zájmy (připomínám např. proslulý dechový orchestr,
ochotnický divadelní soubor nebo knihovnu ZK TON).
Lidsky osobitou atmosféru života v TONu i povahu Zdeňka a Irenky mi svým vyprávěním
přiblížil také pamětník a živá encyklopedie poměrů na Fryštácku
pan Miroslav Ticháček z Lukovečka.
Manželé Mlýnkovi vychovali syna Zdeňka i dceru Hanu. Těšili se ze svých vnoučat i rozvoje Fryštácka.
Byli známi svou pracovitostí, skromností a sociálním cítěním, působili v místní
organizaci ČSSD. Potkával jsem je při různých příležitostech – v rámci setkání Čas růží,
jubilejních oslavách města, při volbách i procházkách městem a okolím.
V posledních letech, kdy Irenka vážně onemocněla, spíš v čekárnách zdravotnických ambulancí.
Zdeněk Irenku vzorně opatroval do posledních chvil a těžce se smiřoval s její hospitalizací.
S ubývajícími léty děkuji Nejvyššímu, že jsem mohl poznat i na Fryštácku nemálo vzácných charakterů
a manželských dvojic, které by mohly být mladé generaci krásným příkladem soužití, lásky a porozumění.
Čest Vaší památce, paní Irenko, i vám všem,
kdo pro svou dobrotu a lásku zůstáváte v našich srdcích napořád.

„Jen jedno slovo najít v pravý čas
a uzdravit jím k smrti smutnou duši.
Najíti, za horou, když někdo čeká nás,
a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší.“
(Antonín Sova, Pozdrav bouřlivé noci, KPP, ČS 1964)

-Čz-
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SK AUTI

Pro letošní rok si vedení skautských
oddílů vybralo jako místo pro náš tábor
nově vybudované tábořiště Dobrovka
u Jimramova. Na tomto místě byla v minulém období, za nemalého přispění
fryštáckých skautů, vybudována nová
chata a bylo na čase aby se zde začalo
také pravidelně tábořit.
Po tomto rozhodnutí se začalo dlouho před prázdninami s přípravami na základní výbavu pro řádný chod táborů.
Bylo toho hodně od nádobí do kuchyně
až po stany, podsady, polní sprchu až
po materiál na přehrazení potoka. Vše
tak aby to bylo možné přepravit a sestavit ještě před příjezdem dětí na vlastní
tábor. Na tomto místě je naprosto nezbytné poděkovat panu Radku Dupalovi
s přepravou podsad a stanů a Jendovi
Košákovi za přepravu materiálu a výstavbu základní výbavy tábořiště.
Ale to už byl začátek prázdnin, na tábořišti se pilně pracovalo a z Fryštáku
vyrazila auta obsazená účastníky tábora. Tábor byl tentokrát koncipován jako
společný pro skauty i skautky čemuž
musela odpovídat jak kapacita ve stanech tak i „týlové“ zabezpečení.

SKAUTSKÝ TÁBOR
tentokrát na Vysočině
Vlastní provoz tábořiště byl zabezpečen po všech stránkách. Děti spaly v klasických podsadách a ti strarší
v podkroví chaty, připadně ve velkém
stanu. Umývárka byla jak podle skautských příruček u hrázky na potoce,
přes mostek se šlo do polní sprchy. Pro
případ špatného počasí byl postaven
velký vojenský stan. V kuchyni vládla samozřejmě děvčata kde využívala
jak nových kamen, vybavení kuchyně
i „sklípek“ pod chatou kde byly uchovávány potraviny, ovoce a zelenina.
Přesně v polovině tábora proběhla
malá slavnost. Na tábořiště se sjeli
a došli skauti a skautky z jiných oddílů,
asi kolem stovky lidí. U přiležitosti zahájení provozu tábořiště a hlavně k 100.
výročí založení republiky byl zde zasazen dub jako památka na tuto událost.
Časem kolem něj bude vybudováno
táborové shromaždiště pro slavnostní

příležitosti. Po slavnosti proběhla na tábořišti polní mše, táborový „raut“ pro
všechny účastníky a celý zbytek odpoledne byl naplněn hrami.
V tomto duchu pak proběhl i celý
zbytek tábora včetně závěrečné ﬁnálové hry. A kdo vyhrál? Všichni! Dokázali
totiž prožít krásné prázdninové dny, aniž
by k tomu potřebovali elektřinu, počítače, mobily a vůbec moderní techniku.
Přesvědčili se o tom, ža se dokáží postarat sami o sebe bez dohledu rodičů
jen za pomoci svých vedoucích. A těmko klukům a holkám, kteří toto dokázali
zorganizovat a zajistit patří největší dík:
takže díky Jendo, Peťo, Vašku, Vašku,
Maruško, Kristýno, Lucko, Eliško, Veroniko, Kačko, Jano a i těm na které jsem
v tomto výčtu třeba zapomněl. Udělali
jste pro radost dětí kus pěkné práce.
Klaus

Naši mladí vedoucí se všeho ujali
s mladistvým elánem. Pro děti připravili celotáborovou hru na moderní téma.
Děti si při ní vyzkoušely zajímavé hodnocení: místním platidlem byl čas! Šlo
o to aby se děti naučily s vlastním časem hospodařit, takže dostávaly poukázky s časovými údaji a s nimi musely
vystačit na všechny táborové činnosti.
Kromě toho mohly ale získat a nebo
také ztratit časové bonusy. No, naučily se jak s časem vyjít. Kromě toho tu
byly různé táborové hry, pro starší sakuty a skautky výsadky v terénu s návratem po vlastní ose, většinou bez mapy,
zkrátka plnohodnotný táborový život.
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FRYŠTÁCKÝ MALÝ SVĚT ZPŘÍJEMNÍ KONEC LÉTA

NAŠI JUBILANTI
V měsíci SRPNU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
OMLUVA

Do červencových Fryštáckých listů
se nám vloudila chybička. Mezi jubilanty nebyla zařazena paní Jindřiška
Kocourková. Návštěvu jsme u naší
milé oslavenkyně vykonali a tímto se
jí ještě moc omlouváme za nedopatření a velice ještě dodatečně gratulujeme k významnému životnímu jubileu
a přejeme mnoho zdraví.

vyplatíme

Poslední srpnový víkend tradičně patří hudebnímu festivalu Fryštácký malý
svět, který svou pohodovou atmosférou láká návštěvníky z blízkého okolí i vzdálených končin. Ani letošní rok není výjimkou a do Fryštáku o víkendu 24.–25.
srpna 2018 opět zavítají zvučná jména aternativní scény.
Hvězdami pátečního programu budou jistě Lenka Dusilová, držitelka šesti Andělů (prestižních hudebních cen), jejíž nezaměnitelně křehký a zároveň silný zpěv
si podmaní každého posluchače, dále duo Zesilovači ve složení excelentních bubeníků Pavla Fajta a Pavla Koudelky a jemná slovenská kapela Longital, která si
již srdce návštěvníků Malého světa získala před pár lety a ráda se k nám vrací.
V sobotu nás potěší vtipná folková kapela Jananas a neméně zábavní Midi
Lidi, kteří svým elektronicky undergroundovým stylem nenechají nikoho v klidu.
Jazz a blues zazní v podání skvělého slovenského jazzmana Petera Lipy a jeho
doprovodné skupiny.
Po oba dny vystoupí také řada kapel spojených s Fryštákem nebo zlínským regionem, za všechny můžeme jmenovat například oblíbeného Návratníčka, Jinan,
Šufunky gang relapse a další.
Připraven je opět program i pro malé návštěvníky, vždyť rok od roku se nám
rozrůstá počet rodin, které festival navštíví. V sobotu 25. srpna se v 13:00 odehraje na fryštáckém náměstí pohádka v podání Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka z Napajedel. Ve spolupráci s fryštáckým klubem maminek bude připraven
také festivalový dětský koutek.
Fryštácký malý svět se letos uskuteční v areálu DISu a jeho program začne
v pátek 24. srpna v 16:00. Program v obou dnech potrvá do půlnoci – předem
děkujeme za toleranci a pochopení těm, kteří bydlí poblíž DISu a nepatří zrovna
mezi hudební fanoušky.
Všechny srdečně zveme na již devatenáctý ročník festivalu a těšíme se na
Vaši účast. Děkujeme také městu Fryšták a Zlínskému kraji, za jejichž ﬁnanční
podpory je akce realizována.
Bližší informace můžete nalézt na www.malysvet.info.
Z kola ven, z. s.

Då .þ

placená inzerce

Jindřiška Böhmová
Danislava Čalová
Eva Dušová
Vladimír Hric
Eva Jurčíková
Josef Končák
Vladimír Kopečný
Pavel Osoha
Dagmar Petříková
Petr Procházka
Alena Sádlíková
Eva Sádlíková
Miroslav Staněk
Marta Stolaříková
Lubomír Ševela
Oldřich Vaňhara

Longital

KONCERTY
XXII. ROČNÍKU A K A D E M I E

VÁCLAVA HUDEČKA
1/8

LA TRAVIATA

4/8

NÁVRATY VÍTĚZŮ

5/8

KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU 18.00 h/ Poutní chrám Nar. P. Marie ve Štípě

6/8

I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / hala Vincentka, láz. kolonáda Luhačovice

8/8

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / Lázeňské divadlo Luhačovice

9/8

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / Lázeňské divadlo Luhačovice

10/8 GALAKONCERT

1 1 . 8 . 0 18
2

19.30 h/ Dům kultury Elektra Luhačovice
19.30 h/ DK Elektra kinosál
19.30 h/ Kostel Svaté Rodiny Luhačovice

19.30 h/ Dům kultury Elektra Luhačovice

7 .–

30/7 ZAHAJOVACÍ KONCERT

Luhačovice, 3

0.

VÁCLAV HUDEČEK
PAVEL SVOBODA
JIŘÍ FIŠER, KLÁRA LEŠKOVÁ
KATEŘINA ENGLICHOVÁ, PETR NEKORANEC,
KRISTINA KŮSTKOVÁ, NIKOLA URAMOVÁ
LUKÁŠ KLÁNSKÝ, MAREK PAVELEC
BAROCCO SEMPRE GIOVANE

VÍCE INFORMACÍ NA PLAK ÁTECH NEBO NA WWW.AK ADEMIEVHUDECK A.CZ
22|23

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)
placená inzerce

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
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2TQX¾FÊOGRQVKUMTč\PÚEJFTWJčOCVGTK¾Nč
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CNGKQDQWUVTCPP÷
UCOQNGRÊEÊOÆFKC UCOQNGRMC PCFGUM[
CWVQOQDKN[CRQFVTXCPNKXQUVFNGRą¾PÊ
DCPPGT[CV\XHTQPVNKV[ PGRTQUX÷VNGPÆ
DCPPGT[ULGFPQUVTCPP÷PCVKwV÷PÚOOQVKXGO 
QDQWUVTCPPÚDCPPGT
CWVQRNCEJV[
RN¾VPQ ECPXCU 
UÊċQXKPC OGUEJ 
DCEMNKVRTQEKV[NKIJVPGDQUX÷VGNPQWTGMNCOW
TQNNWR[
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0CDÊ\ÊOGMQORNGVPÊXÚD÷T
XGNKMQUVÊQFOCNÚEJCRTCMVKEMÚEJ
CåRQXGNM¾CXGNMQT[U¾PGLwKTwÊ
UQTVKOGPVHQTO¾VWQFMWNCVÚEJ
CåRQQX¾NPÆVTQL×JGNPÊMQXÆ
8[JQVQXGPÊTC\ÊVMCOCZFQJQFKP
placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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