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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF
č. R 09/2018/VII ze 16. 5. 2018
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje poskytnutí občerstvení (hlavního jídla) pro členy okrskových volebních komisí při doplňovacích
volbách do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 18. a 19. května 2018,
příp. 25. 5. 2018 a 26. 5. 2018, dle z.
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění, dle dolní
sazby stravného podle vyhlášky MPSV
č. 463/2017 Sb. pro každého člena
OVK, a to pro den 18. května 2018, 19.
května 2018, a v případě konání druhého kola voleb i pro den 25. května 2018
a 26. května 2018.
RMF schvaluje poskytnutí občerstvení členům okrskových volebních
komisí doplňovacích voleb do Senátu
Parlamentu ČR, konaných ve dnech 18.
a 19. května 2018, příp. 25.5.2018
a 26.5.2018, dle z. č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR, v platném
znění, a to pro den 18. května 2018,
19. května 2018 občerstvení ve výši 28
Kč/člen OVK , v případě konání druhého kola voleb pro den 25. května 2018
a 26.května 2018 občerstvení ve výši
28 Kč/člen OVK, přičemž rada města
schvaluje zajištění občerstvení pro první kolo voleb prostřednictvím kuchyně
při Základní škole Fryšták, okres Zlín,
p.o., a v případě konání druhého kola
voleb prostřednictvím jídelny v DBD
Fryšták – spol. JaN.
RMF nereﬂektuje na žádost Kynologického spolku Zlín, o ﬁnanční podporu
na částečné krytí ﬁnančních nákladů
spojených s pořádáním 34. Krajské výstavy psů Zlín konané dne 9. 6. 2018
s tím, že nevysílá na slavnostní ceremoniál akce žádného oﬁciálního zástupce
města.
RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města pořádání minifestivalu s názvem
„Sounds of Kotelna“ v části prostor
bývalé kotelny (uhelny) u Sokolovny
ve Fryštáku a na přilehlém prostranství
před kotelnou, a to v termínu dne 8. 6.
2018 v době od 13.00 hodin do 22.00
hodin, za účelem konání minifestivalu v rámci programu Fair Play 2018,
schvaluje hudební produkci do 22 hod.
a součinnost města v části zapůjčení
prostor uhelny, pódia a plastových židlí
žadateli Fair Play Fryšták z. s.
RMF ukládá vedoucímu OTH
Ing. P. Dohnalovi zajistit součinnost

města v rozsahu požadavků žadatele.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce na akci „Restaurování
malířské výzdoby kaple Panny Marie
Bolestné ve Fryštáku - Vítové“, a to restaurátorku BcA. M. Bodanskou, Zlín.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a BcA. M.
Bodanskou, na akci „Restaurování malířské výzdoby interiéru kaple Bolestné
Panny Marie ve Fryštáku - Vítové“, a to
v ceně 39.905 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí stanovisko
Advokátní kanceláře JUDr. Bc. M. Březovjáka ve věci ukončení stávající Nájemní smlouvy uzavřené se Společností singularistů velkousedlých, v. o. s.,
Fryšták – v likvidaci a pověřuje Ekonomicko-správní odbor zajištěním znaleckého posudku na zjištění ceny v místě
a čase obvyklé (tržní) pro stanovení
min. nájemného za propachtování id.
spoluvlastnických podílů ve vlastnictví
města Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit 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.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí č.
9551496960 mezi městem Fryšták,
a dodavatelem ﬁrmou E.ON Energie, a.
s., České Budějovice, na dodávku elektřiny k odběrnému místu: ul. Sportovní,
K/921, 763 16 Fryšták.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.
3. 2018, pořízený ve smyslu ust. bodu
č. 2 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Schodišťová plošina na Zdravotní středisko ve Fryštáku“, a to ﬁrmu
MANUS Prostějov, spol. s r.o.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
MANUS Prostějov, spol. s r.o., na realizaci akce „Schodišťová plošina na Zdravotní středisko ve Fryštáku“, a to v ceně

258 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši
54 180,- Kč se odvede příslušnému Finančnímu úřadu.
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek dle bodu 1b)
Zásad MF č. 1/2016, postup zaměstnanců města Fryštáku při organizaci
veřejných zakázek města Fryštáku,
a schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení ﬁrmu SMS-služby s.r.o., Praha,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů mezi ﬁrmou SMS-služby
s.r.o., Praha, zast. Mgr. J. Bartoničkou
a městem Fryšták za cenu 600 Kč +
DPH/měsíc na dobu určitou od 25. 5.
2018 do 24. 5. 2019.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele v souladu s ust. § 18 vyhlášky
MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
v platném znění, schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, p. o., za rok
2017.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, v platném znění,
schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o. za rok 2017.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření ZŠF ve výši 32.020,34 Kč
(výsledek hospodaření hlavní činnosti:
- 56.128,07 Kč; výsledek hospodaření
hospodářské činnosti: 88.148,41 Kč)
a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2017 dle ust. § 30 odst. 2
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, v platném znění, ve výši
32.020,34 Kč do rezervního fondu, a to
k úhradě své ztráty za předchozí léta.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠF ve výši 392,58 Kč a současně schvaluje převedení zlepšeného
výsledku hospodaření Mateřské školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2017
dle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, ve výši 300 Kč do fondu odměn a zbylá část - 92,58 Kč do rezervního fondu.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, v platném znění,
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schvaluje Protokol o schvalování účetní
závěrky Základní školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., za rok 2017.

Fryšták neodpovídá za případnou škodu
způsobenou na reklamní ploše či majetku třetích osob.

a vyslovuje poděkování paní M. Vlčkové
za ušití nových peřinek do kolébky pro
potřeby obřadu vítání občánků.

RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, v platném znění,
schvaluje Protokol o schvalování účetní
závěrky Mateřské školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., za rok 2017

RMF schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části měst. pozemku
p. č. 2/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 35 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli Bc. D. Sklenáři,
Doubravy za účelem umístění letní zahrádky u objektu Hrubé hospody, čp. 1,
v ceně nájmu v místě a čase obvyklé
ve výši 20,- Kč/m²/den s 50% slevou
z tohoto nájemného ve výši 10,- Kč/m²/
den, na dobu určitou od 15. 6. 2018
do 31. 10. 2018, a uzavření příslušné
smlouvy o nájmu pozemku.

RMF schvaluje žadateli Drásal Team
Holešov, z. s., průjezd cyklistů městem
Fryšták ve dnech 30. 6. 2018 a 1. 7.
2018 v rámci konání 25. ročníku cyklistického maratónu na horských kolech
„Bikemaraton Drásal České spořitelny“ a ukládá Mgr. P. Nášelovi a Bc. I.
Plškové informovat prostř. FL, místního
rozhlasu a webových stránek města občany o konání akce.

RMF schvaluje odpisový plán Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2017 a návrh odpisového plánu
na rok 2018 o rozpočtových pravidlech,
v platném znění.
RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2017 a návrh odpisového plánu
na rok 2018 o rozpočtových pravidlech,
v platném znění.

RMF tímto sleduje jiný důležitý zájem obce, který spočívá v podpoře drobného podnikání ve městě a v podpoře
zajištění komfortu pro občany města.

RMF bere na vědomí materiál Ing. J.
Lorence, s názvem Peněžní fondy příspěvkové organizace a schvaluje postupy v něm navržené a současně doporučuje ředitelům Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p.o., a Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p.o., dodržet uvedené
postupy a souhlasí s postupem administrativního odstranění účetních ztrát
u příspěvkových organizací zřízených
ve smyslu materiálu zpracovaného
Ing. M. Jaškem, vedoucím ekonomicko-správního odboru, ze dne 15. 2. 2018.

RMF v návaznosti na negativní stanovisko R. Buchty k umístění zastávkového přístřešku na pozemku p.č.
113/3 k.ú. Vítová, obec Fryšták, souhlasí s umístěním autobusové zastávky
u křížku na Vítové v rozsahu zpevněné
plochy bez přístřešku.

RMF bere na vědomí žádost B. Javory ve věci požadavku na zpevnění
pozemků p. č. 468/3 a 468/11, oba
k. ú. Vítová, obec Fryšták, jako příjezd
k rodinnému domu čp. 123 a návrh
na nabídku převodu id. spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 445/34,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, a pověřuje Ing. P. Gálíka projednáním žádosti
ve stavební komisi při radě města a G.
Najmanovou, referentku ESO pověřuje
vyzvat žadatele ve věci předložení dokumentů s uvedením vypořádání vlastnických vztahů s druhým spoluvlastníkem
nabízeného pozemku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

b) v souladu s ust. § 39 odst. 3 výpůjčku části pozemku p. č. 2/1, k.ú
i obec Fryšták, a to spol. ZUŠ Morava
Zlín

RMF schvaluje žadateli MACO STUDIO, s. r. o., Fryšták, umístění plachty s reklamou na výrobu razítek ﬁrmy
MACO STUDIO, s. r. o., Fryšták na stávající oplocení u pozemku p. č. 424, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, který má žadatel v pronájmu s tím, že plachta musí
být řádně uchycena a zajištěna tak, aby
nedošlo k poškození oplocení ve vlastnictví města Fryšták, a s tím, že město

RMF schvaluje:
a) převzetí záštity nad akcí Den hudby Fryšták 2018, konanou v sobotu dne
15. 9. 2018,

c) materiální podporu spočívající
v zapůjčení 2 ks party-stanů, pódia pro
vystupující – extérní ﬁrma, plastových
židlí, tzv. pivních setů,
d) personální podporu spočívající
s pomocí při stavbě party-stanů, rozmístění plastových židlí,
e) podání žádosti o poskytnutí dotace na akci Den hudby Fryšták na základě partnerství se spol. ZUŠ Morava, detašované pracoviště Zlín, zastoupeným
M. Noskovou.
RMF bere na vědomí informace
Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták, p.o., o zápisu k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku ZŠ
Fryšták, které se uskutečnilo dne 10.
4. 2018, bez připomínek.
RMF bere na vědomí Zápis č.
1/2018 ze schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku při RMF
ze dne 19. 4. 2018 bez připomínek

RMF s odkazem na stanovisko poradního orgánu komise pro posouzení
návrhu projektu „Květinové město – II.
etapa“ vyhlašuje vítěze na ﬂoristické
řešení lokality u pomníku Padlých, a to
spol. Stella zahradnictví Holešov.
RMF pověřuje tuto komisi projednáním svých připomínek s předkladatelem panem Stellou a ukládá OTH dopracování návrhu ve věci úprav u pomníku
Padlých vč. položkového rozpočtu.
RMF schvaluje podání projektového
záměru města Fryštáku s názvem „Výstavba a modernizace terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku“ do 20.
výzvy IPRÚ Zlín.
RMF
č. R 10/2018/VII ze 30. 5. 2018
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí návrh Ing. M.
Jaška ve věci pojištění nového služebního vozu, nereﬂektuje na tento návrh
a schvaluje uzavření pojistné smlouvy (mimo ﬂotilu) mezi městem Fryšták
a spol. ČSOB pojišťovnou za účelem
pojištění služebního vozidla v ceně
9 961,- Kč vč. DPH (ve smyslu cenové
kalkulace předložené zprostředkovatelem Bc. J. Křivánkem).
RMF 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 vydává
směrnici města Fryštáku č. 1/2018,
o nakládání s osobními údaji.
RMF s odkazem na doporučení Komise pro výběr vhodného kandidáta
na obsazení pracovního místa vedoucí
Útvaru kanceláře starosty na Městském úřadu Fryšták v rámci výsledků
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výběrového řízení konaného ve smyslu zákona o úřednících územní samosprávných celků a na návrh starosty
jmenuje s účinností od 01. 07. 2018
do funkce vedoucí Útvaru kanceláře
starosty Městského úřadu Fryšták pí G.
Najmanovou, s tím, že v souladu s ust.
§ 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, jmenování (podpis
jmenovacího dekretu) provede vedoucí
úřadu.
RMF schvaluje úhradu pořízení nového stromu umístěného na pozemku
FC Fryšták, a to v rámci slavnostního
otevření dětského programu v areálu FC
Fryšták.
ZMF
č. 7 04/2018/VII z 6. 6. 2018
(Výpis usnesení)

ZMF schvaluje celoroční hospodaření - Závěrečný účet města Fryštáku za r.
2017, a to včetně Zprávy č. 241/2017/
IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Města Fryšták za rok 2017, bez
výhrad.
ZMF schvaluje Účetní závěrku města Fryštáku ke dni 31. 12. 2017 včetně
výsledku hospodaření před zdaněním
(+ 16.381.575,89 Kč) s tím, že v souladu s ust. § 12 odst. 2 vyhlášky č.
220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, žádný ze členů
ZMF neuplatnil právo uvést v záznamu
o hlasování (usnesení zápisu ZMF), zda
hlasoval pro schválení či neschválení
nebo se zdržel, a nebyl uplatněn žádným členem ZMF požadavek na písemné odůvodnění člena ZMF k hlasování
o účetní závěrce.
ZMF schvaluje nákup el. energie
a zemního plynu, a to pro město Fryšták a jeho zřízené příspěvkové organizace včetně FC Fryšták a TJ Fryšták
na Českomoravské komoditní burze
Kladno, a pověřuje dalšími administrativními úkony Radu města Fryštáku.
ZMF bere na vědomí informace L.
Eliášové, DiS., o aktuálním stavu investičních akcí vč. informace o aktuálním stavu žádosti o poskytnutí dotace
v rámci 73. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem
„Výstavba a modernizace přestupních
terminálů II.“

ZMF souhlasí se zajištěním zadávacího řízení na investiční akce „Oprava
povrchu komunikace na ul. Ke Skalce,
parkovací místa a chodník u zdravotního střediska, chodník na ul. Holešovská, vodovod a kanalizace Vítová,
automatické zvonění kaplička Vítová,
parkovací místa MěÚ, parkovací místa
v Horní Vsi u „Horňanky“.
ZMF souhlasí s realizací zabezpečovacích prací v rámci péče o mostní
konstrukce ve vlastnictví města, a to
zajištěním diagnostiky a zatíženosti
mostu č. 13 (kamenný) na ul. Dolnoveská a z důvodu rozsahu poškození,
s odkazem na pasport mostních objektů ze dne 18.4.2018, a z důvodu
věcné a časové naléhavosti souhlasí
s opravou havarijního stavu mostu č.
9 v režimu směrnice města Fryštáku č.
1/2016, bod č.3, podbod č. 3,5, kdy
předpokládaná cena podle odborného
posouzení činí do 0,5 mil. Kč bez DPH.
ZMF schvaluje poskytnutí investiční dotace FC Fryšták, z.s., ve výši
500.000,- Kč za účelem realizace
zateplení fasády šaten, materiálně
technického zabezpečení provozu areálu a činnosti spolku FC Fryšták, z.s.,
v roce 2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000,- Kč mezi
městem Fryšták a FC Fryšták, z.s.,
ZMF ukládá G. Najmanové zajistit návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o bezúplatném převodu areálu z vlastnictví FC Fryšták do vlastnictví města
Fryštáku.
ZMF souhlasí s vyhlášením veřejné
zakázky na akci „Výstavba a modernizace terminálu a parkovacího systému
ve Fryštáku“ bez prodlení, respektive
ne až po vyhlášení výsledků rozkladové
komise.
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, Zlín, starostu města Fryštáku
Mgr. L. Doležela.
ZMF schvaluje nominaci zájemců
o funkci přísedícího u Okresního soudu
ve Zlíně za město Fryšták dle ust. § 60
- 66 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, v platném znění.
ZMF bere na vědomí stanovisko
Advokátní kanceláře pro samosprávu
Mgr. J. Zwyrtek Hamplové ze dne 18.
5. 2018 ve věci možnosti zřízení inter-

netového úložiště výborům a komisím
města.
ZMF v návaznosti na usnesení č.
U Z 02/2018/VII/05 ze dne 4. 4. 2018
ve věci opravy povrchu veřejně přístupné účelové komunikace na Lukovské:
- bere na vědomí informace odboru
technického hospodářství, zastoupeného Ing. P. Dohnalem, vedoucím odboru,
o stavu udělení souhlasu majitelů pozemků se zhodnocením majetku v jejich
vlastnictví a souhlasu s následným majetkoprávním vypořádáním;
- bere na vědomí aktualizované potvrzení ZDV Fryšták ve věci případné
součinnosti spol. ZDV Fryšták ve věci
opravy veřejně přístupné účelové komunikace na Lukovské, a to spočívající
buď v příspěvku poskytnutému městu
Fryšták ve výši 206.000,-Kč bez DPH
při komplexním zajištění celkové opravy
komunikace městem Fryšták ze strany
ZDV Fryšták, anebo - v případě realizace
oprav ZDV Fryšták - požadavku na úhradu nákladů do výše 206.000,- bez DPH
ze strany města Fryštáku- viz nabídka
zpracovaná spol. PORR pro ZDV Fryšták
ze dne 27. 2. 2018.
ZMF ruší usnesení č. U Z 02/2018/
VII/05v bodech c), d) a e) ze dne 04. 04.
2018 ve věci opravy povrchu veřejně
přístupné účelové komunikace na Lukovské a s odkazem na ust. §38 odst
1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve smyslu
jiného důležitého zájmu obce, který
město Fryšták v tomto případě spatřuje
mimo jiné v zájmu obce předcházet újmám na zdraví občanů, újmám na jejich
majetku, v zajištění dostupnosti složek
integrovaného záchranného systému
občanů města žijícím v odlehlejších
částech města jakož i v zajištění bezpečného provozu na této komunikaci,
souhlasí s účastí města Fryštáku v projektu opravy této komunikace realizované spol. ZDV Fryšták a schvaluje
poskytnutí příspěvku města Fryštáku
na tuto investici ve výši 206.000,-Kč
bez DPH a doporučuje RMF uzavřít
smlouvu o společném postupu a ﬁnancování této akce.
ZMF bere na vědomí informace starosty o tom, že dne 16. 5. 2018 byla
městu Fryšták doručena petice s názvem „Petice za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku“ s tím, že tento
dokument nebyl podán v souladu se
zákonem, a proto byl vrácen zástupci
petičního výboru Mgr. R. Lauterkran-
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covi za účelem odstranění nedostatků,
přičemž dne 30. 5. 2018 byl předmětný
materiál znovu doručen městu Fryšták
k projednání, na základě čehož probíhá
v zákonné lhůtě kontrola souladu „Petice“ s obecně platnou legislativou, aby
pak mohla být projednána na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
ZMF v návaznosti na pracovní poradu Zastupitelstva města Fryštáku,
konanou dne 30. 5. 2018 za účasti
Ing. M. Augustinové, ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj Státního pozemkového úřadu
ČR, s odkazem na písemnosti ze dne
6. 2. 2018, (tj. Stanovisko k možnostem pronájmu pozemků a konání akcí),
a na písemnost ze dne 4. 6. 2018, (Stanovisko k nenárokové směně pozemků
- doplnění stanoviska ze dne 5. 2. 2018
- datum vyhotovení na SPÚ), vše ve věci
informací o možnostech nakládání majetkem ve vlastnictví státu prostřednictvím Státního pozemkového úřadu ČR,
neschvaluje podání žádosti města Fryštáku Krajskému pozemkovému úřadu
pro Zlínský kraj Státního pozemkového
úřadu ČR o nenárokovou směnu nemovitostí dle §17 odst. 3 písm. d) zákona
č. 229/1991 Sb., v platném znění, a
v intencích Metodického pokynu Státního pozemkového úřadu č. 2/2/1, platného ke dni 11. 8. 2017.
ZMF ukládá starostovi dále jednat
ve věci zlepšení parametrů pro převod
nemovitostí směrem k městu Fryšták.

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

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

OZNÁMENÍ
Registračního úřadu Fryšták pro volby do Zastupitelstva města Fryštáku
ve volbách do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o volbách“), prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“). V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Na kandidátní listině je možno uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet
členů volených do příslušného zastupitelstva obce (viz. ustanovení § 22 odst. 2
zákona o volbách) – tedy 17.
Kandidát: Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí
splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku
18 let, v den voleb musí mít trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce
kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv (v současné době pouze státní občané jiných členských států Evropské unie).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v ustanovení
§ 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva. Poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce,
nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v ustanovení § 5 odst. 2
a 3 zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,
je třeba podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici
podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet
podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce
k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby.
Počet obyvatel Fryštáku k 1. 1. 2018 činí dle ČSÚ 3.704 osob.
To zn. že nezávislý kandidát musí sesbírat 3 % podpisů voličů zapsaných ve volebních seznamech, nejméně tedy 120 podpisů na petici (mimo podpisu samotného kandidáta). Sdružení nezávislých kandidátů musí sesbírat 7 % podpisů voličů
zapsaných ve volebních seznamech, což činí nejméně 259 podpisů na petici (mimo
podpisů samotných kandidátů).
U petice není k dispozici žádný vzor (formulář), tak jako např. u kandidátní listiny.
Důležité je, aby v záhlaví petice a na každé její další straně byl uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok
konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum
narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu
volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Pro upřesnění sdělujeme, že zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se na petici upravenou zákonem o volbách nevztahuje.
Upozorňujeme, že podepisovat se na petici mohou jen voliči. Podle § 4 odst. 1
zákona o volbách právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li
se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci, přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18
let, je v den voleb v této obci, přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen „volič“).
Termín pro podání kandidátních listin je úterý 31. července 2018 do 16.00 h,
podací místo je podatelna Městského úřadu ve Fryštáku, nám. Míru 43, 763 16.
Podrobné informace k volbám do zastupitelstev obcí je možno získat na webových stránkách města www.frystak.cz, dále na úřední desce města a na stránkách
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.
Odp. osoba: Ivana Plšková, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz
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Je Žaba za tři milióny drahá?
Na Žabě jsem zažil spoustu věcí
poprvé v životě, které se mi zaryly nesmazatelně do paměti. Pamatuji si první rybaření s rodiči dokonce i s dědou,
motokros, výlov ryb a raků, koupání
s kamarády, bahenní války na přítoku,
pytlačení ryb, útěk před porybným, krádež závodních ruček na mém malém
BMX kole, skoky do vody ze stavidla
nebo z lanové houpačky, plné pláže
lidí, motání se v provozu šenku, když
jej měli moji rodiče se známými pronajatý, řešení vloupání do šenku, noční
rybolov, chytání užovek, první bruslení
v dámských bruslích, hokej s kamarády,
plné kluziště, propadnutí malé holčičky
na tenkém ledě.
Po revoluci se stav nádrže zhoršoval, břehy zarůstaly olšemi, po povodních v 1996 došlo ke značnému zanesení bahnem, změně barvy vody a zcela
se proměnila přítoková část. V potoce,
kde dříve žili pstruzi, teď v létě téměř
neteče voda, břeh pláže degraduje. Genius loci však přetrvává. Koupání je stále stejně osvěžující. Zažil jsem zde šest
neopakovatelných ročníků festivalu Fair
Play.
Na společném setkání v květnu
2015 vybrali zástupci fryštáckých neziskových organizací Žabu mezi čtyři
prioritní lokality k rozvoji města. O rok
později během tvorby strategického plánu vyvolala Žaba největší zájem Fryštačanů. S pomocí veřejnosti jsme deﬁnovali zásadní cíle a potřeby tohoto místa
tak, aby se do souladu dostaly potřeby
organizátorů, účastníků akcí a místních
staro i novousedlíků.

První kostlivec – vlastnictví
Na dotazy, jak to vypadá s Žabou
a kdo a kdy vyřídí dotace na revitalizaci
nádrže, jsem od pana starosty dostával odpovědi typu – právě probíhá nebo
proběhne jednání, intenzivně jednáme,
máme neověřené informace a tak podobně, což trvalo asi ty dva roky, jak se
uvádí v prohlášení čtyř radních v minulém čísle FL. Pan starosta jednal bez
pověření, bez zápisu, téměř bez výsledku. Alespoň se deﬁnitivně zjistilo, kdo je
skutečný vlastník vodního díla. Následovalo převedení nádrže z vlastnictví
města do vlastnictví státu (SPÚ).
Druhý kostlivec – legalizace akcí
na pláži
Pak do toho v loňském roce po Čarodějnicích přišla stížnost místních obyvatel, že akce konané na Žabě se nekonají v souladu s legislativou a měli pravdu!
Přestože radní (včetně mě) schvalovali
konání akcí, které i ﬁnančně podporovalo město granty, neměli jsme s SPÚ vyjednanou a uzavřenou adekvátní smlouvu. Fair Play se přesunulo na Všeminu.
Na podzim proběhlo setkání s místními
občany a organizátory akcí moderováno
panem starostou opět bez výsledku.

Kam se poděla “lidskost” v příběhu o ŽABĚ?
Potenciál petice, která jednoznačně dává najevo zájem občanů o tuto místní
lokalitu je nezpochybnitelný. Jako obyvatelé Fryštáku jsme se rozhodli aktivně
něco udělat, protože nejistota, která se vznášela kolem celé situace ŽABA ve
vzduchu a postupně houstla, nás nenechávala klidnými. A nejen ve vztahu k tam
pořádaným akcím jsme cítili potřebu pomoct, zachovat ji i pro budoucí generace
Fryštačanů, ale i lidem, které toto místo přivede k nám do Fryštáku. Není nám lhostejné, co se bude dál na ŽABĚ dít a dostupné informace nás přiměly jako občany
FRYŠTÁKU neotálet a aktivně jednat. Prostě jsme do toho šli s dobrými a čistými
úmysly a chtěli jsme peticí také pomoc našim zastupitelům zprostředkovat a ukázat opravdový zájem o tuto lokalitu a zdůraznit právo lidí občansky se angažovat
a nemít obavu vyjádřit se ke konkrétním věcem týkajícím se našeho městečka.
Bude možná snadné v těchto pár řádcích najít opak toho, co je psáno, hrát si se
slovíčky, ale i přesto věříme v lidský přístup, otevřenost a upřímnost. A také v to,
že občanská angažovanost je důležitým pilířem demokracie a PŘÍBĚH ŽABY bude
mít pro FRYŠTAČANY šťastný konec.
Michaela Nutilová

V zimě téhož roku se mě jedna z organizátorek Čarodějnic ptala, jak se
vyvíjí situace na Žabě. Nedalo mi to
a zašel jsem osobně na SPÚ a doptával se na podmínky pronájmu pláže.
Kromě toho mi bylo řečeno, že parcely
v lokalitě budou nabízeny v rámci vypořádání restitucí. Informace jsem předal
na radě města a dohodli jsme se, že
město podá oﬁciální dotaz, na který
bylo 9. února odpovězeno.
Lze také zavzpomínat na původní
vyhlášku o nočním klidu povolující čtyři
taneční zábavy, plovoucí pódium, lavičky a schody na cizím pozemku…
Přestože jsme se 31. 1. 2018
na pracovním ZMF dohodli, že budeme
hlasovat o adekvátní formě pronájmu
pláže umožňující legalizaci konání akcí,
nakonec k tomuto hlasování nedošlo
a „čarodějnice“ se přesunuly na fotbalové hřiště. Tím se v podstatě také narovnal právní vztah s majitelem pozemků – SPÚ.
Dalším podivným signálem bylo dubnové ZMF, kdy již před jednáním byla
na úřední desce města vyvěšena veřejná nabídka Žaby restituentům. Během
jednání se o této skutečnosti nikdo nezmínil ani slovem. Kdybych se ten den
na probíhajícím jednání rady nezeptal
o co jde, nabídka by možná v tichosti
proběhla bez povšimnutí.
Petice není cíl
Ještě stále se někdo diví, že jsem
se stal členem petičního výboru „Petice
za převod Žaby do vlastnictví města“?
Myslím, že pro sepsání petice jsme
měli k dispozici dostatek informací jak
ze strany města, tak ze strany SPÚ
a dalších. Možných scénářů bylo a je
stále několik.
Petice je zajímavá pouze svou myšlenkou a počtem lidí, kteří ji ve velmi
krátké době podepsalo. Mnohem zajímavější je to, co vyvolala – veřejnou
diskuzi, články ve FL, které dostatečně
vypovídají o svých autorech, pracovní
ZMF s paní ředitelkou SPÚ, na kterém
nebylo dovoleno petičnímu výboru se
účastnit. A pak taky dvě dlouhé debaty
a dvě usnesení ze ZMF ze dne 6. a 18.
6., které najdete v zápisech na webu
města.
Myslím si, že si Žaba zaslouží odpovědného majitele, který se postará
o její rekultivaci.
Převzato z Facebookového proﬁlu
Tomáš Černý, zastupitel z Fryštáku

INFORMACE K VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
Vážení rodiče, město Fryšták bude nadále vítat nově narozené děti mezi občany
města. Vítání dětí do života se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do
věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Fryštáku. O termínech vítání budou
přihlášení rodiče včas informováni. Vítání se bude konat v obřadní síni Městského
úřadu Fryšták. Dnem bývá čtvrtek od 15 hodin.
Co je tedy nutné udělat, aby Vaše děťátko bylo uvítáno do života mezi občany
města Fryštáku?
Je to jednoduché – stačí vyplnit přihlášku, kterou:
- najdete na webových stránkách města /www.frystak.cz/
- obdržíte na matrice Městského úřadu Fryšták, náměstí Míru 383
- můžete si ji nechat zaslat e-mailem – kontaktní adresa: matrika@frystak.cz
Přihlášku buď osobně doručíte na matriku nebo ji tamtéž zašlete poštou – viz
výše uvedená adresa. O termínu konání akce budete informováni na Vámi sdělený
kontakt.
A potom stačí jen přijít.
Bližší informace ke konání akce „Vítání dětí do života“ Vám poskytne matrikářka
městského úřadu na adrese Fryšták, náměstí Míru 383, tel. 702 182 605, e-mail:
matrika@frystak.cz.
Na Vaše děťátko a na Vaši účast se těší Komise pro občanské záležitosti města
Fryštáku.
Dana Konečná, matrikářka Městského úřadu Fryšták

Vážený pane starosto,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s dosaženými výsledky vašeho města
v systému EKO-KOM za rok 2017.
Stejně jako v předchozích letech Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme samostatný přehled o množství odpadu, který vaše město vytřídilo a předalo k využití
v roce 2017.
V přehledu je uveden také objem ﬁnančních prostředků, který vaše město
obdrželo přímo nebo prostřednictvím svozové ﬁrmy od společnosti EKO-KOM, a.s.
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM
uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok více než 310 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného
sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2017, kterých jste
dosáhli ve vašem městě, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení
uhlíkové stopy.
Rok 2017
Celkem
Částka

189,250 (tun)
396 711,50 (Kč)

Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

S pozdravem

Martina Filipová
ředitelka
odd. regionálního
provozu
EKO-KOM, a.s.

Finanční pomoc pro rodiny
s vážně nemocným dítětem
Devadesát pět rodin ze Zlínska již dostalo ﬁnanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž
se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po ﬁnanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které
tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž
rodiny by potřebovaly ﬁnanční podporu, je
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich
se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické
poruchy, těžká kombinovaná postižení,
svalovou dystroﬁi Duchenne, cystickou
ﬁbrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také
pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými,
tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než
5 384 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu
s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt
je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo
napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše
potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše
ﬁnanční pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
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Nové fryštácké

„FOTBALIŠTĚ“

Samotné otevření „fotbaliště“ (krátkým projevem) zahájil pan Jaroslav Hrbáček, kterého doplnil starosta Lubomír
Doležel. Samy děti pak přestřihly pásku
(jejíž útržek si mohly vzít na památku
domů) a tím zcela nové „fotbaliště“ oﬁciálně otevřely. Při této příležitosti byl
navíc zasazen platan, který děti dostaly
za úkol zasypat hlínou.
Doufáme, že se akce všem zúčastněným líbila a „fotbaliště“ se stane
často využívaným místem setkávání
nejen maminek s dětmi, ale i širší veřejnosti. Ti z vás, kteří jste ještě neměli
možnost na nové dětské hřiště zavítat,
určitě přijďte nové průlezky vyzkoušet
na vlastní kůži.
Závěrem mi ještě dovolte vyslovit
velké poděkování všem zastupitelům,
kteří 27. 11. 2017 „zvedli ruku“ pro vy-

Uběhl měsíc od poslední akce, která se konala v areálu fotbalového hřiště. Dne 30. 4. se tam konalo pálení
čarodějnic, jež bylo přesunuto z původního areálu na Žabě. Tato akce k naší
spokojenosti, a snad i celé široké veřejnosti, proběhla bez problémů a máme
na ni pouze pozitivní ohlasy. Už teď se
těšíme na příští ročník, který snad proběhne ještě lépe než ten letošní.
Přesuňme se však dále. Těsně před
dnem dětí, 31. 5. jako dárek k jejich
svátku jsme jim nadělili zbrusu nové
dětské hřiště, „fotbaliště“. V areálu FC
Fryšták vyrostly nové průlezky všech
možných tvarů, skluzavka, zabudované
trampolíny i pískoviště s velkým sítem.
Tím nejvýraznějším prvkem, kterého
si všimnete už při příchodu na hřiště,
se stala průlezka ve tvaru fotbalového
míče, která se, jak doufáme, stane novou dominantou celého areálu.
budování tohoto hřiště a umožnili jeho
realizaci. Zároveň byly vybudovány nové
tribuny, místo těch starých, které už
byly ve velmi špatném stavu. Fotbalovým fanouškům je tak umožněno užít si
nerušený, a hlavně bezpečný fotbalový
zážitek. Mohli jsme přispět k další revitalizaci celého areálu a doufáme, že
nám to bude umožňováno i nadále.
PG
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Olympijský víceboj
Tak už je to tady! Že nevíte co? No
přece další ročník sportovní akce, která
měla přinést nejen radost z pohybu, ale
i podpořit dobré vztahy mezi žáky.
A jak to všechno proběhlo? Začneme přípravou. Týden před konáním soutěže si žáci 2. stupně vybrali sportovce
z 1. stupně a připravili pro ně „Karty
olympionika“ k zapisování výsledků disciplín olympijského víceboje. V tělesné
výchově se prakticky seznámili s olympijskými disciplínami.
Zahajovací ceremoniál
Ve středu 2. května 2018, za zvuku
olympijské znělky, přichází na školní hřiště vstupní „branou“ třídy z 1. stupně.
Pozor! Nebyly to třídy označené číslem
a písmenem, ale co třída, to jiná země.
A tak žáci 2. stupně, kteří už na ploše
netrpělivě čekali na příchod sportovců,
vítali reprezentanty ze Země OZ, z Řecka, z Česka… Třídy přicházely s vlastnoručně vyrobenou vlajkou, s maskotem
nebo s třídním pokřikem, symbolicky
obešly jeden ovál fryštáckého „stadionu“ a zařadily se na plochu k žákům
2. stupně. Po uvítacím projevu a opět
za zvuku olympijské znělky na „stadion“
vbíhá běžec z 9. ročníku Martin Plšek
s pochodní, pan ředitel Libor Sovadina
zažehne „olympijský oheň.“ Následuje
předání pochodně žáku 8. ročníku Matěji Vaškovičovi, což symbolicky vyjadřuje pokračování víceboje po odchodu
deváťáků na střední školy. Slavnostní
zahájení je zakončeno oběhnutím obou
chlapců s „olympijským ohněm“ kolem
„olympijského stadionu.“
Průběh víceboje
Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského
výboru a společnosti Sazka na podporu
zdravého životního stylu. Jeho hlavním
cílem není soutěžit o nejlepší výkony,
ale zapojit co nejvíce žáků do disciplín,
které odhalí jejich pohybové schopnosti
a tím i předpoklady k různým sportům.
Disciplíny byly vybrány ve spolupráci
FTVS, AŠSK a SportAnalytik tak, aby
pokrývaly všech osm klíčových fyzických schopností dětí – rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost. Proto
se soutěžilo v těchto disciplínách: hluboký předklon, běh do T (člunkový běh),
zkrácené sedy-lehy, skok z místa, hod
basketbalovým míčem, běh na 500m.
Další dvě disciplíny, běh na 60 metrů

a postoj čápa (rovnováha), plnili žáci
v tělesné výchově.
A jak se dařilo našim sportovcům
z 1. stupně, když se o ně starali trenéři
z 2. stupně? Skvěle! Atmosféra byla výborná, trenéři fandili nejen svému svěřenci, ale všem, kteří podávali někdy
až téměř „životní“ výkony. Nejtěžší disciplínou byl pro většinu sportovců běh
na 500 metrů. Někteří běžci už po 100
metrech ztráceli sílu a vůli v běhu pokračovat. Naštěstí rychle nastoupili
trenéři, kteří nejen povzbuzovali, ale
se svými svěřenci dokonce celou trať
běželi (pravidla to dovolují), aby společnými silami doběhli do vytouženého
cíle. A věřte nebo nevěřte, vytrvale běželi i ti trenéři z druhého stupně, kteří
v hodinách tělesné výchovy tuto trať
nikdy souvisle neuběhli! To si zaslouží
pochvalu. Moc příjemné bylo nechtěně poslouchat otázky trenérů „Nemáš
žízeň?“ „Chceš, já ti vezmu batoh.“
„Tady si sedneme, ať si odpočineš.“
„Já ti ukážu, jak se rozcvičíš.“ „Neboj,
to dáš!“… Tato slova jsou o to cennější,
že vznikla spontánně, bez předchozí domluvy, bez rady nás dospělých.
Závěrečný ceremoniál a předávání
olympijských medailí
Na plochu „fryštáckého olympijského stadionu“ nastupují už propojené třídy 1. a 2. stupně, trenéři pokračují v roli
opatrovníků svých svěřenců. V čele
propojených tříd stojí hrdě vlajkonoši
a pohled všech zúčastněných směřuje
na stupně vítězů. Ptáte se, proč máme
připraveny stupně vítězů, když nesoutěžíme o nejlepší výkony? Ano, nesoutěžíme o výkony, ale naši malí sportovci je
předváděli. A tak si zaslouží být odměněni. Poražených v tomto sportovním
klání není, nikdo není smutný z neúspěchu, naopak, každý je rád, že to zvládl.
A tak se na stupních vítězů střídají

jednotlivé ročníky, ve kterých jsou oceněny nejlepší výkony chlapců a děvčat.
Rozdáno je 30 medailí. A co ostatní bojovníci? Všichni byli odměněni pamětní
kartou olympionika, kde jim trenéři zaznamenávali výsledky splněných disciplín. Společná fotograﬁe propojených
tříd 1. a 2. stupně určitě také každého
potěšila.
A co nakonec? Už jen poděkování
všem, kteří svou přítomností umožnili
hladký průběh celé sportovní akce. Byli
to sportovci z 1. stupně, trenéři z 2.
stupně, učitelé v roli časoměřičů, rozhodčích, organizátorů, fanoušků, zdravotníků… Děkujeme i rodičům, nejen
těm, kteří přišli fandit, ale i těm, kteří
vychovávají své děti ke spolupráci, respektu a úctě k druhému. Bez toho by
přátelské vztahy mezi dětmi nikdy nevznikly.
Moc se těšíme na další společné
sportovní akce.
MŠ VÝSLEDKY:
1. třídy
1. Holíková Neli
2. Jašková Tereza
3. Světlíková Erika

1. Doležal Patrik
2. Kostřica Jakub
3. Dvořák Jan

2. třídy
1. Julinová Karolína
2. Okonkwo Soﬁe
3. Mrkvičková Ela

1. Pavelka Marek
2. Ihaz Václav
3. Zavrtálek Jan

3. třídy
1. Dostalová Markéta 1. Chudárek Tommy
2. Čechová Veronika 2. Venený Jiří
3. Komínová Amálie 3. Kostřica Tomáš
4. třídy
1. Lachnitová Lucie
2. Pospíšilová Anna
3. Vaculíková Marika

1. Weigel Václav
2. Labaj Maxmilián
3. Steiner Simon

5. třídy
1. Knedlová Karolína 1. Čepický Šimon
2. Sušilová Veronika 2. Vodák Jakub
3. Zdráhalová Helena 3. Koutný Matěj
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Školní práce žákyň devátých tříd z návštěvy koncentračního tábora v Osvětimi
Vyhlazovací tábor Osvětim
Je 30. dubna 3:45 ráno a mě
probouzí budík. Je to tady. Dnes se
podívám na místo, kde zemřely miliony lidí.
Táta mě dovezl na náměstí a zde
jsem se potkala se zbytkem třídy. Autobus tu byl v malém momentu a nám
stačilo už jen nasedat. Jel celý devátý
ročník. Jen pár lidí zůstalo ve škole.
Usedli jsme na svá místa a bylo nám
oznámeno, že ještě budeme nabírat
jednu školu z Lešné. Ne z Lešné jako
ze zoo, ale u Valašského Meziříčí.
Než jsme nabrali Lešnou, pokoušeli jsme se ještě trochu si
schrupnout. Avšak po nabrání Lešné
to opravdu nešlo. Mluvili strašně
nahlas, přemisťovali se z jednoho
místa na druhé, prostě katastrofa
nedozírných důsledků. Při jednom
přemisťování mi dupli na nohu a nijak
nezareagovali. Absolutně nijak.
Cesta jinak utekla jako voda a my už byli na místě. Ještě
před prohlídkou jsme si odskočili a vyrazili na samotnou
prohlídku.
U vchodu nás uvítal známý nápis: „Arbeit macht Frei“,
což v případě Osvětimi není ani trochu pravda. V každém
domě bylo k vidění něco jiného. Nejvíc mě zaujaly a zároveň zasáhly fotky a osobní věci vězňů. Můj odpor k 3. říši
ještě víc vzrostl, když jsem uviděla dětské boty. Zděsilo mě
jejich množství. Viděli jsme i proslulý elektrický ostnatý plot
a před ním tabulku s nápisem: „Halt“ a „Stój“.
To byla Osvětim l. a nyní jsme se vydali do Březinky.
Ubikace v Osvětimi l. byly ještě vcelku přijatelné, ale v Březince to prostě byly stáje pro dobytek. Samotní vězni zde žili
jako dobytek. V Březince zbylo už jen pár takových baráků.
Většinu toho Němci vypálili a zbyly jen komíny. Na kolejích
byl ponechán jeden vagon jako připomínka toho, jak už
samotná cesta do Osvětimi byla strašná. Plynové komory
jsme zde neviděli, protože byly Němci vyhozeny do vzduchu.
Osvětim na mě nezapůsobila pěkně. Jak by mohla?
Vždyť to je pohřebiště. Ale Němci nenechali nic nazmar.
Všechno využili. To je obdivuhodné a zároveň zastrašující. Nemám potřebu se do Osvětimi vracet. Udělali z toho
spíš turistickou atrakci. Už k tomu nechovají takovou úctu.
Kolem bylo normální město. Nemyslím si, že takhle by měla
vypadat památka holocaustu. Musím ale smeknout před
těmi, co tam provádí turisty, protože já bych to nezvládla.
Tímto vám děkuji, pane učiteli, paní učitelko, pane průvodce, páni řidiči, že jste nám umožnili navštívit takovéhle
místo. Byl to velice poučný výlet.
Karolína Komínová

Osvětim – svědomí lidstva
Každý z nás již určitě slyšel název
„Osvětim“ nebo „Auschwitz“ - nepatrné městečko ležící na jihu Polska,
které po dlouhou dobu skrývalo největší hrůzy dějin lidstva. To, co vzniklo
původně za účelem vojenských kasáren, se stalo během několika málo let
největším světovým pohřebištěm. Byli
sem transportováni za novým životem
většinou Židé, Romové, političtí vězni,
zkrátka lidé „nevyhovující“ tehdejšímu
režimu Německa.
Po příjezdu do tábora byli všichni zbaveni osobních věcí, cenností
a odvedeni od rodiny, jelikož následovalo třídění. To spočívalo v tom,
že práceschopní lidé byli odvedeni
na každodenní práci do tábora a ti
ostatní, většinou děti, těhotné ženy
a staří lidé, byli odvedeni na smrt
do plynových komor, kde následkem
jedovatého plynu během pár minut zemřeli a následně byli
páleni.
Život v táboře byl velmi těžký. Většinu dne zabírala tvrdá
práce, na kterou lidé díky nedostatku spánku a jídla neměli
sílu. V táboře žilo doslova jedno tělo na druhém, jelikož
často docházelo k přeplnění kapacity tábora. Hygiena téměř
neexistovala. Na záchod se chodilo 2x denně v určenou
dobu a to jen na chvíli. Navíc se táborem stále šířily různé
nemoci, hlavně tyfus a průjem. Lidé tak žili ještě hůř než
zvířata. Desetitisíce lidí zde denně trpělo, bylo vystavováno
nelidským podmínkám a umíralo z různých důvodů. Ať už
to byla smrt způsobená hladem, vyčerpáním, nemocemi,
„plynem“, nebo sebevraždou. Otázkou je, jestli se dal život
zde stále považovat životem. Mnozí se pokusili i o útěk, ten
byl však ve většině případů neúspěšný.
Počet obětí, které zde bezdůvodně zemřely, je alarmující! Dle podložených a pozůstalých zdrojů zde zemřelo
zhruba 1, 4 milionu lidí. Neoﬁciální zdroje však uvádí počet
dvojnásobný až trojnásobný. Průměrná délka života v tomto
táboře byla asi 3 měsíce.
Po osvobození tábora byly odkryty všechny praktiky, které byly páchány na vězních. Mnoho lidí po opuštění tábora
následně zemřelo, a to v důsledku šoku z množství zkonzumovaného jídla, na které jejich tělo nebylo zvyklé. Ti, co
však tuto hrůzu přežili, byli touto vzpomínkou poznamenáni
po zbytek života.
Já osobně jsem s naší třídou Osvětim navštívila a samotné prostředí ve mně vyvolalo nepopsatelnou atmosféru
a nezapomenutelný zážitek. Samotná představa, co všechno se tam odehrávalo, je otřesná. Proč muselo zemřít tolik
nevinných lidí, kteří za nic nemohli?
Tato událost by měla zůstat lidem varováním, aby se už
nic tak hrozného neopakovalo.
Zuzana Skaličková

Osvětim
V pondělí 30. 4. 2018 se deváté třídy společně vydaly
do Polska. Přesněji na prohlídku koncentračního tábora v Osvětimi. Celým výletem si s námi prošli pan učitel
Nedbal a paní učitelka Floriánová. Vše začalo již velmi brzy
ráno. Bylo teprve 4:30 a my jsme byli připraveni na odjezd.
I přes velmi brzké vstávání převládala veselá nálada. Zhruba
po hodině cesty jsme do autobusu přibrali ještě jednu školu, která poté procházela vším s námi. Následovalo dalších
zhruba dvě a půl hodiny cesty. Mnoho z nás si tuto jízdu
zkrátilo spánkem. Čas uběhl jako voda a my jsme byli v cíli.
Velmi nás překvapilo, kolik zde bylo návštěvníků. Tolik národností na jednom místě jsem dlouho neviděla. Při zahájení prohlídky jsme dostali něco jako vysílačku a sluchátka, ze
kterých jsme poslouchali výklad našeho průvodce. Veselé
výrazy rychle zmizely z našich tváří, jelikož jsme si všichni
moc dobře uvědomovali, co se na tomto děsuplném místě
odehrávalo. Často nám bylo na omdlení, anebo jsme měli

sevřený žaludek, protože jsme měli v hlavě dost živé myšlenky o tom, co se tu vše odehrávalo. Bylo zde spoustu pozůstalých věcí, jako třeba boty, kufry, a dokonce i vlasy, což
v nás zanechalo hrůzu. Areál byl velmi rozlehlý, a tak jsme
byli vlastně i rádi, když jsme po ukončení exkurze nasedli
do autobusu a mohli si odpočinout. Čekala nás cesta zpět.
Na nějakou dobu jsme se zastavili v nákupním centru, kde
si většina z nás koupila jídlo a cesta pokračovala. Všichni
jsme museli ještě vstřebat, co jsme v tento den viděli.
Myslím si, že tento výlet nám velmi pomůže v hodinách
dějepisu, ale také si mnoho z nás uvědomilo, že musíme
být vděční za to, co máme a že stěžovat si na dnešní dobu
je vlastně úplně bezdůvodné, protože si nikdo nedovedeme
ani představit, jak se dříve žilo lidem právě zde. Já jsem si
z koncentračního tábora odvezla ne příliš hezké myšlenky,
ale zároveň jsem velmi ráda, že jsem měla možnost se
svými spolužáky toto místo navštívit.
Vendula Žáková

No jo, zase škola!
Jsou sice prázdniny, ale průběh
konce školního roku byl pro děti,
a zvláště pro učitele, hektický.
Řešily se známky, hodnotilo se
chování, docházka dětí. Dělaly se závěry. Byly veselé, ale i zarážející.
Posuďte sami. Děti na sebe útočí
na sociální síti. Proč s tím ředitel něco
neudělá - ptáte se. Žák „vpálí“ do očí
kantorovi urážku. Učitel se musí držet, aby mu ruka neujela. Někdy však
stoupá i agresivita rodičů vůči učiteli.
Rodiče se ohánějí právníkem, protože se zastávají svého dítěte (které
se doma chová jinak než ve škole).
Kantor má však prázdné ruce, ale pedagogické mistrovství svého poslání.
Nějaké paragrafy, které mají chránit
učitele i před slovním vměšováním
(mnohdy nekvaliﬁkovaným) do učitelovy práce, jsou. I učitel by si mohl najít právníka, který by obhajoval jeho
postupy. Vždyť chrání a respektuje
práva dětí. Vytváří bezpečné klima,
zachovává mlčenlivost, chrání osobní
údaje, učí, vychovává, vyplňuje formuláře, dotazníky, chodí na školení,
připravuje se na vyučování, opravuje.
Dokonce se usmívá! Řídí se pravidly.
Ví, co patří k profesi. Má však taky
svou rodinu. Za učitele mluví vlastní
zkušenost i zkušenost kolegů.
Ať si tedy o prázdninách odpočinou, obrní a obalí nervy do příštího
školního roku. Jsou to taky jen lidé!
(Prázdniny jim nezáviďte! Víte, proč
je málo učitelů? Zkuste si to sami.
Máte možnost!)
SK

Atletický trojboj 2018
V pondělí 11. června 2018 jsme na
hřišti u naší školy uspořádali atletické
závody pro žáky 1. stupně ZŠ. Sportovního klání se zúčastnili vybraní sportovci ze ZŠ Fryšták a ze ZŠ Přílepy. Závodníci si mezi sebou změřili síly v běhu na
50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem.
Zlatý pohár za nejlepší školu si vybojovali sportovci ze ZŠ Fryšták.

Všem závodníkům patří pochvala za
sportovní výkony, rozhodčím poděkování za pomoc a ostatním zúčastněným
díky za podporu při závodění.
MH
Výsledky jednotlivců podle kategorií:
I. kategorie – 1. třídy
Chlapci:
Děvčata:
1. Doležal P. Fryšták 1. Klezlová A. Přílepy
2. Krajča M. (Fr.)
2. Halašková K. (Příl.)
3. Drobný A. (Fr.)
3. Běláková A. (Fr.)
II. kategorie – 2. a 3. třídy
Chlapci:
Děvčata:
1. Fuksa A. (Příl.)
1. Folknerová N. (Příl.)
2. Chudárek T. (Fr.)
2. Běláková Š. (Fr.)
3. Hlavica A. (Fr.)
3. Doleželová B. (Příl.)
III. kategorie – 4. a 5. třídy
Chlapci:
Děvčata:
1. Odstrčilík O. (Příl.) 1. Zdráhalová H. (Fr.)
2. Koutný M. (Fr.)
2. Mlčochová A. (Fr.)
3. Bárta J. (Příl.)
3. Sehnalová K. (Příl.)
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Oslavy 905. výročí písemné zmínky o obci Kocurany
a 10. výročí partnerství s obcí Lukoveček
Je to neuvěřitelné, že uplynulo celých 10 let od uzavření vzájemné přeshraniční
spolupráce mezi obcí Lukoveček a obcí Kocurany, nacházející se v Trenčínském
kraji. Smlouva o této spolupráci byla podepsána dne 29. 9. 2008 a od této doby se
naše obce pravidelně navštěvují a udržují přátelské vztahy.
Vzájemně se setkáváme na významných kulturních akcích obce, jako je např.
Vítání prázdnin v Lukovečku nebo Rozlúčka s prázdninami v Kocuranech.
Letošní návštěva v Kocuranech ve dnech 16. – 17. 6. 2018 ovšem byla velkolepá, protože Kocurany oslavovaly 905. výročí první písemné zmínky o obci Kocurany,
10. výročí vzájemné přeshraniční spolupráce s naší obcí a současně 100. výročí
od vzniku první československé republiky.
Kocuranští si připravili velmi bohatý kulturní program, který zahájili slavnostním
průvodem obcí a výsadbou lípy přátelství s obcí Lukoveček. Během oslav vystoupila
řada účinkujících, mezi kterými byl folklórní soubor Vtáčnik z Prievidze, pěvecká skupina Hrabovka, divadelní představení lukovečského ochotnického spolku, divadelní
pohádka Dračí příběh s navazujícím animačním programem pro děti a mnoho dalších. V průběhu akce přijaly Kocurany řadu gratulací od okolních obcí a samozřejmě
i od Lukovečku přednesenou naším panem starostou. Symbolem celé oslavy přitom
byla postava draka, která zdobí spolu se sv. Jiřím znak obce Kocurany.
Domů jsme odjížděli plni zážitků a dojmů a s velkým obdivem k organizátorům.
Samozřejmě nemůžeme zůstat pozadu, a proto velmi pilně připravujeme také my
oslavy tohoto krásného výročí vzájemného partnerství, které proběhnou v sobotu
30. 6. 2018 při příležitosti kulturní akce Vítání prázdnin.
K-V

Od jara do léta v cuku letu
Jak jsme již zvyklí, v Lukovečku se
díky spoustě neúnavných nadšenců neustále děje něco zajímavého. Od května do června toho bylo tolik, že všechny
akce, které by si zasloužily jednotlivě
samostatnou stránku, budu muset zmínit pouze pár slovy. Nevadí, nejde o slova, jde o zážitky a výsledky těch, kteří
při tom byli.
Naše obec se přihlásila do soutěže
Kalendář roku 2018 se svým stolním
kalendářem „Domácí mazlíčci“. Získala
cenu v kategorii „Cena časopisu PRO
města a obce“ a byla nominována v kategorii Kalendář obce. Cenu převzali
v Praze starosta obce Ing. Ludvík Nejedlý a autorka kalendáře Lýdie Jurčíková.

A máme tu hned další soutěž, tentokrát Okrskovou soutěž hasičů pořádanou SDH Držková na hřišti v Lukově.
I zde bylo několik důvodů k radosti.
Snad tu největší mělo družstvo mladších žáků za 3. místo v požárním útoku

a štafetě. Sotva se děti začaly scházet k společným cvičením, už dokázaly
bodovat, přestože v Lukovečku nemají
potřebné vybavení a musely dojíždět
cvičit do Lukova. Nezklamali ani muži
nad 35 let svým 2. místem v požárním
útoku a muži 4. místem. Ocenění pro
ně patří o to víc, že ihned ze soutěže
spěchali k naší požární nádrži ne hasit,
ale „kácet májku“. To už ve sportovním
areálu probíhaly soutěže pro děti i jejich
tatínky. Těžko říct, kdo z nich víc toužil
vyhrát. Každopádně spoustu legrace
zažili všichni. Děti své úlovky v podobě
pentlí z májky proměnily za sladkosti.
Každý vína i piva „pitel“ si přišel na své
a libé vůně z udírny i jiných dobrot také
vyprázdnily přichystané zásoby. K tanci
i poslechu nám všem zahrál a zazpíval
výborný muzikant a stále usměvavý kamarád téměř všech Jarda Polách.
K máji patří „májové“ a naše kaplička, i když stále skromněji, je nositelem
této tradice. Letos snad započala i tradice nová „mše svatá ke cti vzájemné
sousedské pospolitosti“. Počet přítomných i atmosféra byla příslibem dalších
pokračování. Tu potřebu stvrdili naši občané i společným posezením s otcem
Josefem Brtníkem, kterému bych tímto
chtěla vyjádřit za všechny díky.
Kaplička už po několikáté byla také
jedním ze stěžejních bodů dobrodružného nočního putování dětí „Komu straší
ve věži“. Tentokrát měly děti možnost
vyslechnout tajemné klekání přímo
v kapli a odtud se pak vydaly na cestu
za zcela nečekaným a novým dobrodružstvím. Spousta z nich se již také zapojila do příprav. Na této akci přibývá rok
od roku nejen dětí, ale i těch, kteří se
podílí na krásném zážitku pro všechny
přítomné. Je to neopakovatelné kouzlo
vzájemné radosti dětí i dospělých. Zcela přirozeně nám všem vyšlo v tajence,
že tady u nás jsme dobrá parta.
A kaplička ještě do třetice. Upřímné poděkování patří Radkovi Dupalovi
a Vaškovi Šimíkovi za opravu laviček
u kapličky. Oba se podíleli na opravě
zcela nezištně, ať materiálně, či pracovně. My ostatní si toho vážíme.
ik

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Odvahu, odvahu, vždy odvahu. Nikdy se neunavme v konání dobra,
Bůh bude s námi.
Don Bosco
16. ledna v pátek se vrátil z domu
večer o ½ 7. hod. P. Slovák.
20. ledna začala novéna ke cti sv.
Františka Saleského. Při požehnání se
zpíval hymnus a modlitba ke sv. Františku. Na večerním slůvku se zdůraznilo, že je třeba se cvičit, abychom nabyli
dobrých návyků po příkladu sv. Františka a Dona Boska, zvláště dobře dělat
kříž a pěkně otvírat ústa, když přistupujeme ke sv. přijímání.
21. ledna výročí smrti Michala Magone. Odpoledne od ½ 4. hod. do ¾ 5.
hod. byla akademie k jeho oslavě a byla
velice zdařilá.
22. ledna byl pan ředitel ve Zlíně pro
mešní píseň k Donu Boskovi. Vrátil se
o ½ 5. hod. odpoledne a večer před večerními modlitbami ji nacvičoval. Také
začala novéna k Donu Boskovi.
23. ledna v pátek se u nás odpoledne stavil p. farář ze Žeranovic P. Ondroušek. Pokračují přípravy ve zpěvu
na svátek Dona Boska. Odpoledne

Kronika ústavu (64.)
školní rok 1941-1942
místo duchovní četby měl p. ředitel konferenci ke spolubratřím, při níž přečetl
dopis p. inspektora, v němž se předkládaly k úvaze tyto body:
- vzájemná láska
- poslušnost k představeným a vyhýbání se reptání
- péče o zdraví
Večer při slůvku zdůraznil p. ředitel
myšlenku úcty k P. Marii jakou choval
Don Bosco a sv. František Saleský. To
jsou ochráncové naší společnosti.
24. ledna v sobotu byla společná
mše sv. ku cti Panny Marie Pomocnice
a večer slavné požehnání. Po čas novény se čte o Donu Boskovi jak ráno
po mši sv., tak večer před požehnáním.
28. ledna začátek tridua k svátku
Dona Boska. Kázal P. František Jurečka. Zdůraznil, proč uctíváme Dona Boska: „Protože je světec!“

29. ledna se triduum pro malou
účast fryštackých farníků konalo v naší
kapli. Ráno byla mše sv. o ¼ 10. hod.
slavná ku cti sv. Františka Saleského,
našeho patrona. Odpoledne o 5. hod.
jako včera opět kázání. Kazatel porovnal sv. Františka s Donem Boskem v katechizování bližních.
30. ledna byla ráno společná mše
sv. a ostatní byly zádušní za zemřelé
spolubratry. Ostatní se modlili za ně
růženec. O 5. hod. kázání: Don Bosco
apoštol časté sv. zpovědi (příklad ze života sv. Cafassa s vězni). Po slavném
sv. požehnání, jež udělil Msgre. Dokoupil - Alberti, spisovatel života Dona
Boska, cvičíme mešní píseň k Donu
Boskovi a pak p. prefekt s p. farářem
zpovídali. Na večerním slůvku P. Alberti
zdůraznil, abychom podle Dona Boska
pracovali z lásky k Pánu Bohu.
Na fotograﬁích vidíme žáky V. třídy
ve studovně a návštěvu vojína Rudolfa
Bartuška jezuity.

Červen na DISu
Ve dnech 4. - 6. června proběhla
na Velehradě konference o salesiánském díle v období první republiky
a o osobnosti služebníka Božího Ignáce Stuchlého. Hlavními hosty byli
hlavní postulátor salesiánské rodiny
(ten, kdo má na starost procesy blahořečení a svatořečení) don Pierluigi
Cameroni a sestra Lodovica Zanet,
která předkládala knihu o ctnostech
a svědeckých výpovědích P. Ignáce
Stuchlého. Oba pak navštívili i Fryšták a prohlédli si dům, kostel i muzeum. Dokonce se podařilo i setkání
s žijícím svědkem, P. Karlem Petrášem.
V oddělení Orientačních dnů®
jsme ukončili školní rok. Toto pololetí jsme měli 69 kurzů. Pro srovnání
za celý minulý rok k nám přijelo 107
tříd a 2460 žáků.
Prvních 14 dnů v červenci se bude
na DISu hodně prášit. Budeme strhávat veškeré PVC z hlavního schodiště
a nahrazovat ho novým. Složitost je
v tom, že gumové hrany, které doposud byly nalepeny přes schody, se již
nevyrábí a jsou tak opotřebované, že
se trhají a stávají se nebezpečnými.
Proto jsme přistoupili na generální obnovu všech hran i podestev. Jediné,
co bude fungovat, bude bar a horolezecká stěna.
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V šlépějích potomků Kosmových
(Poděkování kronikáře a pár slov na „rozloučenou“...)

Milí kamarádi a spoluobčané, vážený pane starosto a páni zastupitelé,
s pokorou a radostí uchovávám
v srdci krásné dojmy, jimiž jsem byl v závěru své kronikářské služby obdařen
v prostorách památného ratúzu a při
četbě upřímného vyznání pana starosty
města Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela
v Listech fryštáckých.
Před jedenačtyřiceti léty jsem
na přání učitele zdejší základní školy
a městského kronikáře pana Františka Bardoděje převzal pochodeň znalců
a patriotů Fryštácké brázdy: ředitele
místní měšťanky a kronikáře Františka
Bobalíka, hornoveských písmáků Jana
Divily, Anežky Filové, propagátorů tradic, dějin a života lidu na Fryštácku jako
byli akad. malíř prof. Ludvík Jadrníček,
kněz a děkan P. Jan Mikuláš Drábek
nebo etnograf a spisovatel PhDr. Karel
Pekárek, dolnoveských písmáků Rudolfa Jadrníčka a Vladimíra Plška, kronikáře Františka Matuly z Vítové, Oldřicha
Vaňhary a Miroslava Ticháčka z Lukovečka. K mým vzorům a rádcům patřili
pan řídící Rudolf Matouš z Lukova a Gustav Imrýšek z Vizovic. K věrným spolupracovníkům patřil i Vitovjan Radek
Slováček.
Narodil jsem se doma, na ulici
Nové (Grmelově), pár kroků od hřbitova
v domku svých staříčků. Na rodném listě čtu Protektorat Böhmen und Mähren,
Bezirk Holleschau, Freistadt, v kostele
sv. Mikuláše mě křtil otec Jan Kubín.
Krátce po příchodu na světlo Boží zasypala tisíci bombami nedalekou metropoli Zlín spojenecká letadla. Dodnes
s láskou vzpomínají pamětníci na pozoruhodné dílo Tomáše Bati, jež otevře-

lo tisícům mladých lidí a rodin regionu
nebývalé možnosti dalšího bytí - a před
jejich očima se měnilo v roce 1944
v trosky a dým...
Vyjma T. G. Masaryka, jehož tvář
shlíží z domu č. 2 na fryštácké náměstí od roku 1905, jsem zažil v čele této
země, měnící občas název, režimy,
spojence a všeliké „panstvo“ celkem
10 prezidentů, a coby kronikář města
Fryštáku starosty Vladislava Svačinu,
Vladimíra Nedorosta, Rudolfa Svačinu,
ing. Vladimíra Chudárka, Richarda Orsavu a v 21. století nejmladšího z nich
– výborného studenta, později středoškolského profesora Mgr. Lubomíra
Doležela. A také desítky obětavých poslanců, zastupitelů, členů komisí, osobností místních, regionálních, celonárodních i zahraničních, jež spojovala láska
k tomuto kraji, městu a obdiv ke všemu
dobrému, co tu bylo vykonáno. Ale také
řada společných snů, které se nám nesplnily (muzeum, galerie, cyklostezky,
rozhledna...) Přesto věřím, že Finis coronat opus!
Po vzoru kronikářských předchůdců
jsem od roku 1977 pokračoval v ročních písemných záznamech pamětní
knihy fryštácké; od roku 1980 tvoří
svědectví o dění ve Fryštáku na 40 samostatných svazků ročních záznamů
(na 4 tisíce stran textu). Po rukopisech
a strojopisech nastoupila éra počítačů.
Každý rok má navíc své dokumentační
přílohy i výběrovou bibliograﬁi informací
z tisku, ev. výběr aktuálních vebových
stránek fryštáckých institucí, nezisko-

vek nebo ﬁrem. Díky pochopení starostů Orsavy a Doležela byly historické
svazky psaných kronik Fryštáku, Dolní
a Horní Vsi, včetně vzácné farní latinsky psané kroniky Matrica frisstacensis
ecclesiae z let 1617-1893, cechů etc.
digitalizovány.
Rád vzpomínám na stovky besed
nad kronikou, přednášek o historii, tradicích a osobnostech města, literárních
večerů, veřejných vystoupení, spolupráci s Českou televizí, rozhlasem, bezmála tisícovku článků a informací o Fryštáku ve FL, regionálním i celostátním
tisku, řadu výstav k jubileím MF, vlastivědných exkurzí a zájezdů tuzemských
či zahraničních, organizovaných ve spolupráci s Městskou knihovnou Fryšták,
přáteli díla a osobnosti V. Renče.
Vážím si toho, že po projednání
se starostou byly Zastupitelstvem MF
jednohlasně schváleny mé písemné
návrhy na udělení čestných občanství
města Fryštáku manželům Renčovým,
prvnímu českému salesiánovi Donu Ignáci Stuchlému, básnířce a pedagožce
Marii Kopřivové-Krajčové, PhDr. Karlu
Pekárkovi, příslušníkům RAF ve Velké
Británii plk. Oldřichu Doležalovi a Vojtěchu Bubílkovi a přijaty i některé návrhy
na Ceny města.
Mám upřímnou radost ze 3. místa
v celostátní soutěži kronikářů, ocenění
ministerstev kultury, školství, Akademie věd ČR nebo Heyrovského ceny.
Cením si vstřícnosti a pochopení
fryštáckých starostů, pracovníků městského úřadu, místních institucí (škol,

knihovny, DIS...), neziskových organizací, spolků a kulturních těles – spolu
s rodinou tvořili spolehlivé zázemí – neoﬁciální letopisecký aktiv města Fryštáku.
K věcem, které si s nostalgií prohlížím, patří i knihy, publikace a pamětní
tisky, které vzešly z plodné spolupráce
s Městem Fryšták, knihovnou – s mojí
manželkou Aničkou, manžely Knedlovými, Radkem Slováčkem z Vítové a hlavně s vedoucím MK a radním Mgr. Pavlem Nášelem.
Byl jsem v polovině května mile překvapen a dojat, když mi na radnici připravili tak krásné setkání. Slova pana
starosty Lubomíra Doležela, vedoucího
knihovny Pavla Nášela i poděkování
většiny přítomných zastupitelů byla balzámem na duši, jež prožívá úzkost ze
stavu tohoto světa, dění u nás i ve světě. Srdeční záležitostí bylo vystoupení
mých přátel – uměleckého a manželského tandemu paní primášky Vlasty
Kunstové a básníka-kytaristy Richarda
Hovadíka; a také promítnutí DVD „Krajina domova“, natočeného Pavlem Nášelem dle scénáře Slávka Zapletala ml.,
hluboce lidského vyznání rodnému kraji
i všem Fryštačanům.
Občas mi blesknou myslí vzpomínky
na srazy rodáků, spolužáků, konzultace
studentských prací, provázení osobností, návštěv, přátelská setkání s Muráňskými, hosty z Kanianky i bezpočet kulturních, společenských či sportovních
akcí, jichž jsem se společně s Vámi
zúčastnil.

Milá návštěva ze Spojených států
V pondělí 11. června zavítala do starobylého Fryštáku Miss Alana Bradley
(USA) z Oklahomy s doprovodem, která se vydala do naší vlasti, podobně jako
stovky dalších Američanů, po stopách svých předků. Slečnu Alan zajímaly zejména kořeny Vitovských z Horní Vsi (pod tímto příjmením se nachází v USA řada
rodin) a Ticháčků. Sraz jsme si se svolením vedení městské knihovny dali v tropickém žáru dne v knihovně. Příslušníků rodiny Vitovských v čele s Jaroslavem Vitovským přišlo několik a podělili se s americkou příbuznou navzájem na obrazovkách
mobilů s řadou cenných snímků ze života rodičů, prarodičů a spoustou informací
o životě minulém či současném. Dostavili se i potomci rodu Ticháčků – pánové
Vladimír Pagáč a Zdeněk Doležal. Městská knihovna předala sl. Bradley několik
publikací o Fryštáku a knihu místních pověstí.
Podívali jsme se k pomníkům příbuzných na hřbitově a díky ochotě otce Brtníka si hosté prohlédli kostel sv. Mikuláše; v krátkosti jsem je seznámil s historií
města, chrámu, i tradicemi. V muzeu na faře se dozvěděli o životě, působení
a odkazu prvního českého salesiána Dona Ignáce Stuchlého. Rád jsem je provedl
také náměstím, ukázal první Masarykův reliéf z roku 1905 na domě č. 2, bysty
hudebních velikánů Bakaly a Kvapila (Bakala působil také v USA), nově restaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého, místo, kde stál rodný dům Augustina Doležala - prezidenta Baťových závodů v Indiii a Pakistánu, základní školu, radnici
a památnou Hrubou hospodu.
Naši přátelé se zajímali také o ulici Absolonovu (Zádvoří) – bývalý Ticháčkův
dům aj., poté zavítali do Horní Vsi na místa spjatá s rodem Vitovských.
Milé přijetí je čekalo u pana starosty Lubomíra Doležela v radnici. Se zájmem
si vyslechli spoustu zajímavostí o práci zastupitelů, městského úřadu, rozvoji
města, neziskových organizacích, kulturních a dalších aktivitách. Naše hosty zaujal také originál obrazu fryštáckého rynku od akad. malíře Jana Pažouta. Pan
starosta je provedl areálem radnice, obřadní síní; ukázal plastiku legendárního
„nejstaršího“ Fryštačana – Andrýska, a také model díla akad. sochaře a malíře Stanislava Novotného-Kinského Návraty, jehož originál si mohli vyfotit před
návštěvou restaurace Continent v ulici Potoky. V srdečné debatě jsme nalezli
spoustu témat, která nás spojují. Slečna Alana Bradley např. ukázala záběry z folklorního festivalu v USA – a již jsme spřádali plány o tom, jak by se tu uplatnily
i fryštácké národopisné soubory!
Možná se tu zrodil projekt další tradice, neboť Fryšták a Fryštačané v minulosti dobývali, dobývají, a mají co rozdávat ve světě i dnes.
-Čz-

Každý rok dostáváte do všech domácností Fryštácké kalendáře, i tu je
uloženo kus toho, co nás spojuje.
Atož už dost, vše jest zapsáno
a zdokumentováno.
Ta bezmála půlstovka let mého
kronikářského učení, hledání, omylů
i vzácných okamžiků prozření je poznamenána dramatickým, a přesto obdivuhodným stoletím existence našeho
státu. Snad o tom, dá-li Pánbůh zdraví
a příznivé klima ještě něco napíšu a vydám. Moc se na Vás těším, až se znovu
setkáme v rámci oslav 100. výročí novodobé státnosti.
A přeji nám všem, i těm nejmenším,
to nejlepší na další společné pouti!
S poděkováním, pokorou a úctou
ČESLAV ZAPLETAL,
rodák a bývalý kronikář

Tyto děti z Mateřské školy ve Fryštáku po prázdninách zasednou do lavic naší základní školy. Přejeme jim hodně úspěchů ve zvládnutí prvního roku školní docházky.
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Děti se ve škole nejen pilně učí, ale
taky obědvají ve školní jídelně. Někteří rodiče mají ke školnímu stravování
výhrady. Naše paní kuchařky chystají
dětem svačinky i obědy. Jezdí si k nám
do školy pro obědy i několik lesních
mateřských školek z okolí. Pokrmy jsou
zdravé, chutné. Mají adekvátní nutriční
hodnotu.
Je pravdou, že u nás není nabidka
ze 2–3 jídel. Pak bychom mohli mluvit
o restauračním zařízení. To ale neznamená, že nemáme vyvážené stravování.
Vaříme jedno jídlo. Je vyvážené a pod
kontrolou po celý měsíc. V rovnováze
jsou cukry, tuky, mléko, brambory, ryby,
luštěniny, zelenina, ovoce, atd. Děti
mají k přílohám 2–3x týdně kompoty,
zeleninu. Mají k dispozici „bar“, kde si

Školní stravování
každý nabere do misky, na co má chuť
(rajčata, papriky, okurky, salát apod).
Sám si ho ochutí dresingem.
Může si vzít, kolik chce. Některé
děti však svůj apetit přecení. Naberou
si plnou misku. Pak obsah vrátí do zbytků. Je nasnadě, že paní kuchařky, učitelský dozor dítě napomenou a řeknou,
že si má vzít tolik, kolik sní. (Zrovna
nedávno jsem byla svědkem, že jeden
malý žáček si domluvu upravil ve svůj
prospěch a maminka přiběhla do školy
s tím, že zakazujeme dítěti vzít si, na co
má nárok.)
Jak všichni víme, dětem ubývá pohybu (sedí u počítače, cpou se sladkostmi). Některé děti doma nesnídají, mnozí

si z domova nenosí svačinky. Rodiče dávají dítěti peníze, aby si koupilo chipsy,
hamburgery, přeslazené nápoje. Škoda.
Naše paní kuchařky zájemcům připravují denně pestré, rozmanité a chutné
svačinky. Asi by to bylo pro ně zdravější.
Všichni víme, že mnoho dětí má jediný pohyb ve školní tělesné výchově, tj.
2 hod. týdně, tak se nedivme, že tento životní styl má za následek nadváhu
dětí, obezitu!
Většinou takové děti si rády a hodně pojí. Třeba desetiletý hoch si v jídelně poručí 12 koleček knedlíků. Pak
mu roste „cícha“ a nemůže v tělocviku
provést ani předklon. O přeskoku přes
švihadlo ani nehovořím.
Rodiče by si měli uvědomit, že školní stravování je u nás dobře zavedeno,
že dobře funguje. V jiných zemích si
dítě nosí krabičku s obědem z domova. Jsme pyšní, že ve fryštácké školní
jídelně nám paní kuchařky připravují pro
děti jídlo zdravé, chutné. Prostě, že se
zde dobře vaří.
Všichni musíme vychovávat děti
k tomu, aby si braly jen tolik, kolik sní!
Věřte, zbytků a nedojedených porcí je
hodně. Naučte dítě, když nejí párek, ať
si ho nebere, nebo ho nabídne kamarádovi. Kousnout a pak vyhodit je hřích
a „ rozežranost“ . Naučte své dítě hospodařit s jídlem.
SK

Senioří na výletě
I méně známá místa mohou být zajímavá. O tom se přesvědčil náš Klásek 29.
5. Navštívili jsme Hanácké muzeum v Cholině, které překvapilo svou rozsáhlostí.
Každý zde našel něco zajímavého – tak například takový hanácký svatební koláč,
který čněl do výšky asi jednoho metru, nebo ručně malovaná divadelní opona
z 20tých let minulého století. Další naší zastávkou byl zdejší kostel. Jeho zajímavostí je Cholinská Panna Maria, pocházející ze 16. století. V roce 2006 byla
ukradena, ale za 10 let se vrátila zpět. Byla objevena v obchodě se starožitnostmi
ve Vídni. Dnes je zabezpečena v umělecky zdobeném trezoru. Tamější pan farář
nám ji ukázal, i když je v chrámu její zdařilá kopie. Potom nás pozval na faru, kde
byla v rámci noci kostelů ještě sbírka kněžských ručně vyšívaných rouch, také
antipendií (pokrývek oltáře) a dokonce i sbírka starých biblí – nejstarší 400 let
staré. Zkrátka tohle už asi nikde neuvidíme. Patří panu faráři vřelé poděkování,
ale také našemu panu Mrázkovi, který nám tento zážitek pomohl zprostředkovat. Za krásného slunečného počasí jsme se pak ještě vyfotili u Svatojánského
mostu v Litovli, poobědvali v salonku restaurace Záložna tamtéž a už nám zbýval
poslední bod našeho zájezdu – Mladečské jeskyně. A protože bylo pěkně horko,
jen část našeho Klásku tyto jeskyně navštívila. V tomto parném počasí jen ti
zdatnější šlapali kus cesty pěšky k nim a potom kousek cesty v jeskyních, kde
jsme se pěkně zchladili a kde se bylo stále na co dívat. Cesta zpátky byla z kopce
a kratší, protože náš „povoz“ nám přijel kus cesty naproti. Tímto výletem jsme se
seznámili s dalším krásným koutem naší Moravy.
Za Klásek A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

UPOZORNĚNÍ

DEŠŤOVKA
Ministerstvo životního prostředí ČR
vyhlásilo výzvu v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu“.
Dotace je určena pro vlastníky či
stavebníky rodinných a bytových domů
na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Upozorňujeme,
že město Fryšták nebylo zahrnuto do seznamu obcí, které byly postiženy suchem
natolik, že byly nuceny vyhlásit opatření
k nakládání se srážkovými vodami, tudíž
nelze žádat o dotaci na Akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady.
Více informací naleznete na stránkách https://www.dotacedestovka.cz/.

SK AUTI

Fryštáčtí skauti
opět závodili

Skautské setkání po 50 letech
Před 50 lety v roce 1968 došlo po předchozím zákazu k obnovení skautského
hnutí. Také ve Fryštáku se znovu vytvořily skautské oddíly a obnovila se výchovná
činnost. Vybavily se klubovny, proběhlo mnoho různých akcí a znovu začaly tábory.
Snad nejlepší památkou na tuto dobu je chata Eliška postavená v letech 1969
a 1970. V době jejího budování se zde pravidelně scházely skautské oddíly z Fryštáku i z Lukovečka. Proběhl tady i velký tábor a bohužel došlo tady i k smutnému
loučení, po zákazu skautingu, na konci prázdnin 1970.
Jako vzpomínku na krásné zážitky, na tomto místě za dob svého mládí, se sešli v sobotu 19. května bývalí i současní členové skautských oddílů. A bylo to jak
za starých časů – každý nový příchozí byl bouřlivě přivítán, podával se bylinkový čaj
a topinky a vzpomínání nebralo konce. Na nástupišti byl slavnostně zapálen táborák, prohlížely se staré fotograﬁe, vyprávěly se zážitky ze skautských akcí.
Zvláštní poděkování patřilo i těm nejstarším skautkám a skautům, kteří vedli
oddíly před padesáti lety. I přes zdravotní handicap se dostavili nebo byli dopraveni, aby mohli být přítomni této akci. Bez jejich tehdejší práce bychom neměli dnes
na čem stavět. Proto na závěr přišlo i na informace o dnešních skautských oddílech
a jejich současné činnosti ve Svazu skautů a skautek ČR.
Bylo to krásné odpoledne plné nostalgie, vzpomínek, vyprávění, ale i starých
skautských písniček.
klaus

Druhý červnový víkend se vydalo
více jak 30 skautek a skautů z Fryštáku na skautské závodění. Tentokrát je
pořádali skauti z Mohelnice v kempu
ve Svojanově u Borušova.
Závody jsou naplánovány na celý
víkend a letos byly pojaty v netradičním moderním stylu. Součástí závodů byla například video prezentace
přihlášeného oddílu. Také samotný
průběh byl na motivy novodobých
počítačových her ovšem naplněný
tradičními skautskými disciplínami.
Takže nechybělo přespávání v přírodě, vaření na ohni, uzlování, lanové překážky, mapy, busoly, ale také
plavba na raftech atd. Organizátorům
takovýchto závodů jde vždycky nejen
o samotné výkony, ale o to aby se
děti při závodech pobavily a poučily.
Takže závodní čas nehraje v tomto
případě žádnou roli. A že se Fryštačané v těžké konkurenci, více jak dvou
set závodníků z celé ČR, neztratili,
dokládají i samotné výsledky:
vlčata – 1. místo,
nejstarší skauti – 3. místo,
světlušky – 2. místo,
starší holky – 3. místo,
nejstarší holky – 4. místo.
Závodním družinám patří velký dík
za vzornou reprezentaci skautů i města Fryšták. A velkou zásluhu na tomto
výsledku mají i vedoucí družin, rádcové a všichni, kteří se podíleli na přípravě dětí, organizaci, dopravě na závody a zpět.
klaus
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Informace z divadla
NAŠI JUBILANTI
V měsíci ČERVENCI 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Josef Brtník
Naděžda Dlabajová
Miroslav Gavenda
Jindřich Gogela
Růžena Hrnčířová
Karel Chudárek
Miloslav Chudárek
Miroslav Ježík
Svatava Kalábová
Marie Kocháňová
Věra Krajčová
Jiřina Lukešová
Zdeněk Mikel
Antonie Miklová
Alena Navrátilová
František Páleníček
Dagmar Pátková
Pavel Píška
Alena Poláková
Vladimír Polepil
Bohdan Procházka
Marie Pulcová
Ivan Rektořík
Helena Sadilová
Oldřiška Skoupá
Jaroslav Šantavý
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Vážení příznivci,
Městské divadlo Zlín zahájilo předplatitelskou sezónu 2018/2019.
V této sezóně pro Vás chystáme
kromě divadelních představení i jeden
muzikál.
Katalog předplatného najdete ve
fryštácké městské knihovně a je umístěn také na www.divadlozlin.cz.
Rezervace můžete učinit i přes web
nebo e-mailem: prodej@divadlozlin.cz
a na telefonu: 577 636 207.

Čtyři medaile z ME
v aerobiku

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat panu
Oldřichu Vaňharovi za jeho obětavost, vstřícnost a ochotu při vybudování zábrany (pachové ohradníky)
proti okusu zemědělských plodin
a zeleniny vysokou zvěří na našem
pozemku na Holešovské ulici.
Děkuje rodina Žůrkova

Poděkování
– VÍTÁNÍ
Chceme poďakovať za krásne vítanie občánkov i so skvelým programom.
Máme to šťastie, že sme sa účastnili už
druhého. Milé a dojemné.
Avšak musíme vyjadriť naše rozčarovanie nad (ne)úrovňou spoločenského
odevu hostí (najmä niektorých oteckov).
Bohužiaľ týmto znevažujú úroveň tejto spoločenskej udalosti.
Manželia Belkovi

V druhé polovině května se sedm
nominovaných závodníků MV Team UTB
Zlín, vypravilo na ME v aerobiku do Karlových Varů, kde dosáhli výborných výsledků.
Juniorské trio Anna Macková, Vanda Šimková a Erika Ševců získalo titul
mistrů Evropy a děvčata si přivezla- ze
šampionátu krásné zlaté medaile.
Titul vicemistryně Evropy získala
Vanda Šimková v kategorii Junior ženy
a Jáchym Hanák se stal v kategorii Junior muži taktéž vicemistrem Evropy.
Bronzovou medaili vyhrálo kadetské
trio Zuzana Němcová, Veronika Nováková a Alena Březinová.
Velké poděkování patří i trenérce
Monice Váňové za vzornou přípravu
všech závodníků.
Pro nás rodiče to byl nezapomenutelný sportovní zážitek a již teď se těšíme na podzimní MS.
Lucie Macková

Dne 22. května 2018 nám někdo postřelil pejska Kokiho,
se kterým bydlíme ve Fryštáku – Horní Vsi.
Bezohledný střelec na něj vypálil ránu do boku a jen díky
náhodě náš pejsek přežil. Musel být operován. Také jen náhodou tam nebyly děti, které zde rovněž bydlí. Vystresovaný pes určitě bude mít do konce života strach ze zlých lidí
a může samozřejmě mít zdravotní problémy.
Otiskněte prosím tuto zprávu ve Fryštáckých listech, ať
se chovatelé ve Fryštáku dozvědí, že si mají na své pejsky
dávat pozor a dotyčný bezohledný střelec by se měl zamyslet
a stydět. Pokud mu vadí, že pes štěká, ať to řeší jinak a ne
tak krutým způsobem.
Daniela Bittnerová

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

Upozornění na bezohlednost

Česká společnost ORTEX spol. s r.o.
výrobce zdravotnických prostředků

Firma s 23letou tradicí
ve výrobě ocelových konstrukcí a hal

HLEDÁ PRACOVNÍKA NA POZICI

hledá do svého týmu

SVÁŘEČ / ZÁMEČNÍK

Nabízíme dobré platové ohodnocení
a firemní benefity.
Nástupní plat 15.000 Kč
po zapracování 17.000 Kč až 20.000 Kč.

Požadujeme
čtení dílenské dokumentace
svářečský průkaz CO2 (ZK 135 1.1)
vyučení / praxe v oboru výhodou
Nabízíme
zázemí stabilní společnosti
odpovídající ﬁnanční ohodnocení
zaměstnanecké beneﬁty
(příspěvek na stravování a na rekreaci)

•••

V případě zájmu se prosím hlaste na telefon:

Více informací: Martin Slaměna

737 261 442

603 443 730

placená inzerce

placená inzerce

PRACOVNÍKA NA POZICI – ŠIČKA

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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UCOQNGRÊEÊOÆFKC UCOQNGRMC PCFGUM[
CWVQOQDKN[CRQFVTXCPNKXQUVFNGRą¾PÊ
DCPPGT[CV\XHTQPVNKV[ PGRTQUX÷VNGPÆ
DCPPGT[ULGFPQUVTCPP÷PCVKwV÷PÚOOQVKXGO 
QDQWUVTCPPÚDCPPGT
CWVQRNCEJV[
RN¾VPQ ECPXCU 
UÊċQXKPC OGUEJ 
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ëŏ
0CDÊ\ÊOGMQORNGVPÊXÚD÷T
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placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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