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Valašské setkání 2018
Motto: Valašské setkání (znělka)

Ve Fryštáku vítajte, s nama si zazpívajte,
došli zme k Vám, veselo hrát, pojďte si aj zatancovat,
pri pěsničkách moravských, českých aj tých slovenských.
V pátek 16. března se ve fryštáckém domě kultury konal už 16. ročník
Valašského setkání dechovek.
Ani tentokrát nechyběli populární
moderátoři a zpěváci Ivana Slabáková
a Karel Hegner a pořádající Fryštácká Javořina. V programu se představily kapely Keramička, Grinavanka a Straňanka
se svými sólisty. Příjemným osvěžením
bylo i vystoupení manželů Osičkových,
kteří s cimbálovým doprovodem zazpívali některé známé moravské písničky.
Diváci v zaplněném sále si tak nejenom zazpívali, ale také zatančili.
Spolupořadatelem této akce je už
od jejího počátku město Fryšták – záštitu převzal starosta Mgr. Lubomír Doležel a také hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek.
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RMF
č. R 03/2018/VII z 16. 2. 2018
(Výpis usnesení)

RMF pověřuje ředitele ZŠF uzavřením kupní smlouvy mezi Základní školou
Fryšták, okres Zlín, p. o., a ﬁrmou Megastro CZ, s.r.o., Staré Město, na pořízení konvektomatu do školní jídelny
Základní školy Fryšták, p.o., ve výši
271 810,- Kč bez DPH, tj. 328 891,- Kč
vč. DPH.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Spolku přátel hradu Lukova, za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s pokračováním prací SZ úseku obvodové hradby
dolního hradu a na dalších místech hradu a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s pokračováním prací na SZ úseku obvodové hradby dolního hradu a na dalších místech hradu.
RMF schvaluje zřízení nového přípojného místa pro objekt úseku Technických služeb Fryšták a současně
schvaluje uzavření smlouvy o poskytování bezplatného přístupu k síti internet
pro objekt úseku TSF 104503079 mezi
spol. RAAB Computer, s.r.o., Bystřice
pod Hostýnem, a městem Fryšták.
RMF na základě doporučení Ing. M.
Jaška schvaluje z důvodu poskytování
nové služby – prodeje dřeva - Ceník služeb města Fryštáku ke dni 17. 2. 2018.
RMF schvaluje v souladu s ust. čl. č.
VI – Ukončení smlouvy, odst. 5, Smlouvy o výpůjčce pozemku, uzavřené dne
24. 4. 2017 mezi městem Fryšták a T.
Polepilem, Fryšták, na výpůjčku městského pozemku p. č. 987/5, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ukončení této smlouvy dohodou ke dni 28. 2. 2018.
RMF bere na vědomí žádost H. Hrnkové, Fryšták, o prodej městského pozemku p. č. 462 – zahrada, o výměře
185 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a pověřuje Ing. P. Gálíka projednáním
této žádosti ve Stavební komisi při RMF
Fryšták.
RMF bere na vědomí právní stanovisko advokáta JUDr. Bc. M. Březovjáka
ve věci postupu úpravy stávajících nájemních/pachtovních smluv uzavřených
mezi městem Fryšták a Zemědělským
družstvem vlastníků Fryšták na městské pozemky sloužící k hospodářské
činnosti a pověřuje G. Najmanovou
ve spolupráci s Advokátní kanceláří

JUDr. Březovjáka jednáním se ZDV Fryšták ve věci uzavření nových smluv.
RMF 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, žadateli p. Stanislavu Zemanovi, bytem Vítovská 420,
763 16 Fryšták – Horní Ves, za účelem
vytvoření biotopu pro živočichy a pověřuje Ing. P. Gálíka projednáním žádosti ve Stavební komisi při RMF Fryšták
a současně ukládá G. Najmanové zajistit k předmětnému záměru žadatele
stanovisko příslušného orgánu - odboru
životního prostředí a zemědělství Statutárního města Zlína.
RMF doporučuje ZMF schválit
bezúplatný převod části pozemku p. č.
933/3 – orná půda, o výměře cca 150
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, ze strany
R. Ostrčilíka, Fryšták – Horní Ves.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
rozšíření pronájmu prostor sloužících
k podnikání v objektu Hrubé hospody,
čp. 1, nám. Míru, Fryšták, a to o prostor sklepa – místnost č. 005, o výměře
8,65 m², v I. PP, v ceně nájmu ve výši
395,- Kč/m²/rok, žadateli Bc. D. Sklenářovi, Doubravy.
RMF souhlasí s výměnou skříně
v kuchyňské lince a montáž šatní skříně (zabudované prvky) v bytě č. C/322
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
čp. 381, na ul. Komenského, na náklady žadatelky D. Unzeitigové, a to na základě předchozího odsouhlasení technického řešení montáže vedoucím OTH
Ing. P. Dohnalem a umožnění průběžné
kontroly prací a schvaluje uzavření Dohody o úpravě budoucích majetkových
vztahů k nově pořízenému majetku
nájemníkem DBD Fryšták mezi městem Fryšták a D. Unzeitigovou, Fryšták
– Horní Ves, nájemcem bytu č. C/322,
pro stavební úpravy v bytě (výměna
a pořízení zabudovaných skříní).
RMF pověřuje Ing. Dohnala, vedoucího OTH, zajištěním dozoru při provádění stavebních úprav provedením min.
jedné kontrolní prohlídky a převzetím
stavebních úprav.

RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice pro rok 2018 ve výši 10.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,Kč mezi městem Fryšták, a Nemocnicí
Milosrdných bratří Vizovice, za účelem
částečného krytí nákladů spojených
s pořízením zdravotních pomůcek a potřeb pro pacienty.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru CSP Zlín, o. p. s., pro rok 2018
ve výši 5.000,- Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 5.000,- Kč mezi městem Fryšták, a CSP Zlín, o. p. s., Zlín, za účelem
částečného krytí nákladů spojených
s poskytováním služeb občanovi města
Fryštáku.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu do 500tis Kč bez
DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého ve Fryštáku“ ve složení: G. Najmanová / Bc. V. Kalafutová,
Ing. M. Kasala / Ing. P. Dohnal, Ing. M.
Špačková / L. Eliášová, DiS.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části prostor sloužících k podnikání v objektu Víceúčelového objektu,
čp. 100, ve Vítové, o celkové výměře
49,652 m², a to místnosti č. 109, o výměře 32 m² (výčep), místnost č. 112,
o výměře 6,3 m² (sklad), místnost č.
113, o výměře 1,1 m² (wc), místnost č.
114, o výměře 2,3 m² (šatna), místnost
č. 115, o výměře 1,9 m² (předsíň), místnost č. 116, o výměře 4,95 m² (chodba), a místnost č. 117, o výměře 1,1 m²
(úklid), v ceně nájmu ve výši 395,- Kč/
m²/rok, což je cena ve výši 50% slevy
z komerčního nájemného v aktuální
výši 790,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a uzavření příslušné smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání.
Odůvodnění výše slevy: RMF tímto ve smyslu ust. § 38 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, sleduje jiný důležitý zájem obce, který spočívá v péči
města o kulturně společenský a veřejný
život místní části Vítová a v rozvoji principů občanské společnosti.
RMF bere na vědomí podnět
od Ing. P. Metely, ze dne 14. 2. 2018,
ve věci zvážení využití prostor Víceúčelové budovy, čp. 100, ve Vítové a uklá-
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dá starostovi předložit tento podnět
na nejbližším zasedání zastupitelstva.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky městského pozemku p. č. 321
– ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 4159 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli V. Jurčíkovi,
Fryšták – Horní Ves, na dobu určitou 12
měsíců, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem užívání jako pastva pro koně, a uzavření
příslušné smlouvy o výpůjčce pozemku.
RMF bere na vědomí žádost manželů
Růčkových, Fryšták, o směnu pozemků
p. č. 443/80, 445/16 a 445/26, vše k.
ú. Vítová, a pozemku p. č. 902/116, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za městský pozemek p. č. 451/2, k. ú.
Vítová, bere na vědomí právní stanovisko advokáta JUDr. Bc. M. Březovjáka
k vlastnictví veřejně přístupných účelových komunikací nad Vítovou a na Lukovském, a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat ve stavební komisi.
RMF bere na vědomí stav přípravy
vyhrazení parkovacích míst pro sestru lékaře a zákazníky jídelny v Domě
s byty pro důchodce Fryšták ve věci záměru města realizovat tato stání.
RMF s odkazem na stanovisko projektanta, společnosti KANINGA, s.r.o.,
ve věci vedení vodovodního řadu pro
zajištění zásobování pitnou vodou k nemovitostem č.p. 32 a č.p. 191 na ulici
6.května, které řeší ochranná pásma
stávajících inženýrských sítí (původně
navrhovaná trasa neumožňuje dodržení ochranných pásem), souhlasí s napojením vodovodního řadu z ul. Potoky
u staré hasičské zbrojnice a ukládá zajistit zpracování PD a majetkoprávního
vypořádání.
RMF bere na vědomí žádost Ing. J.
Mlčocha o vybudování pěší komunikace
na pozemku p.č. 22/1 k.ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, a nereﬂektuje na žádost
z důvodu nízké frekvence a intenzity
pěší a automobilové dopravy v uvedeném úseku.
RMF bere na vědomí informace o odvolání návrhu smlouvy o dílo na akci
,,Doplnění rekuperačního výměníku
VZT – Fryštácký šenk“ z důvodu, že nebyla do dne plánovaného zahájení prací
obdržena podepsaná smlouva o dílo ﬁrmou VENTOKLIMA, s.r.o.
RMF bere na vědomí podnět p. Romana Svačiny ve věci zrušení rekuperace v rámci rekonstrukce objektu
„Šenk“, z důvodu platnosti zákona o zá-

kazu kouření v pohostinství, a v návaznosti na stanovisko stavební komise
ze dne 12. 2. 2018 ukládá (na základě
objednávky) Ing. P. Dohnalovi zajistit
ocenění jednotlivých položek ve smyslu
předm. zápisu stavební komise s tím,
že souhlasí s realizací opravy a zateplení stropu objektu ve smyslu ve smyslu položkového rozpočtu zpracovaného
spol. Trenza, s.r.o. ze dne 8. 2. 2018.
RMF souhlasí s připojením kanalizace z obce Lukoveček na stávající kanalizaci v obci Fryšták (v majetku VaK Zlín,
a.s.) za podmínky uvedení dotčených
ploch do původního stavu.
RMF souhlasí s vydáním územního
rozhodnutí a stavebního povolení pro
akci “Lukoveček – kanalizace“.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Objekt č.p. 386 ul. Souhrady-opravy“, a to
ﬁrmu JOPEK Servis, s.r.o., Tečovice
a ukládá Ing. P. Dohnalovi předložit –
s odkazem na stanovisko JUDr. Bc. M.
Březovjáka k původnímu návrhu smlouvy - nové znění smlouvy, zpracované
výše uvedeným právníkem.
RMF bere na vědomí žádost obyvatel ul. Osvobození IV, ze dne 31. 1.
2018, na doplnění dopravního značení v ulici Osvobození IV a nesouhlasí
s umístěním dopravní značky B 32 –
Průjezd zakázán do ulice Osvobození IV,
a to z důvodu, že navrhované dopravní
značení nepředstavuje efektivní řešení
dané situace.
RMF neschvaluje poskytnutí vitríny
politické straně MO ČSSD, s tím, že
poskytnutí vitrín bude řešeno v návaznosti na řešení projektu rekonstrukce
náměstí a s odkazem na to, že žadatel
jednu vitrínu již pronajatou má.
RMF neschvaluje poskytnutí vitríny
Římskokatolické farnosti Fryšták – protože Usnesení č. U R 03/2018/VII/26b)
nevzniklo.
RMF bere na vědomí informace k již
zrealizovaným technickým požadavkům
obyvatel DBD Fryšták (umístění košů
na psí exkrementy poblíž zdravotního
střediska, viditelnější označení veřejného WC, prověření zatékání střešními
okny některých bytů DBD), a pověřuje
OTH zajistit řešení zbývajících technických požadavků (nefungující zvonky
v DBD – rozsah nutných oprav bude
navržen do 28. 2. 2018, schodišťová
plošina k zubaři – zadání výběrového
řízení do 28. 2. 2018, zateplení budovy
DBD v návaznosti na schválení tohoto

záměru zastupitelstvem města v rámci
investiční akcí pro rok 2018.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provádění autorského dozoru mezi
městem Fryšták, a Z. Vladykou, Zlín,
na zajištění autorského dozoru na realizaci akce „Fryšták - oprava místní komunikace v ul. I. P. Stuchlého“ ve výši
500 Kč bez DPH/hodinu (není plátcem
DPH), max. však 20.000 Kč za celou
dobu realizace díla.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Fryšták - oprava místní komunikace v ul.
P. I. Stuchlého“, a to spol. NELL PROJEKT, s.r.o..
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták, a spol.
NELL PROJEKT, s.r.o., Zlín, na výkon
funkce technického dozoru investora na investiční akci „Fryšták - oprava
místní komunikace v ul. P. I. Stuchlého“ ve výši 600 Kč bez DPH/hodinu,
tj. 726 Kč vč. DPH/hod., max. však
45 000,- Kč bez DPH, tj. 54 450 Kč vč.
DPH, za celou dobu realizace díla.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 2.
2018, pořízený ve smyslu ust. bodu č.
1 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavebně historický průzkum tzv. Hrubé hospody“, a to Mgr. V.
Říhovou, Ph.D. a schvaluje uzavření
smlouvy na zpracování stavebně-historického průzkumu mezi městem Fryšták, a Mgr. V. Říhovou, Ph.D., za účelem zpracování stavebně-historického
průzkumu tzv. Hrubé hospody ve výši
53 000 Kč (není plátce DPH).
RMF s odkazem na doporučení komise ruší zadávací řízení na akci „Pořízení osobního automobilu“ a ukládá
Mgr. L. Sovadinovi zajistit výběrové řízení na pořízení osobního automobilu.
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, Zlín, na akci „Restaurování malířské výzdoby kaple Panny Marie Bolestné ve Fryštáku - Vítové“, a to
v ceně 34.700 Kč (konečná cena - není
plátce DPH).
RMF přijímá do vlastnictví města Fryštáku, vodovodní řad uložený

v pozemku parc. č. 1007 k. ú. a obec
Fryšták, délky 45m, PE 100+, SDR
11 o110*10 mm, vybudovaný v rámci
investiční akce „Novostavba administrativní budovy a výrobní haly ﬁrmy
Cais- SO 10 -Vodovodní řad“ nákladem
151.772,- Kč společností MAGSY, s.r.o.,
Zlín městu Fryšták, a schvaluje uzavření
příslušné darovací smlouvy
RMF odkládá své rozhodnutí ve věci
případných úprav parametrů jednotného informačního systému města, a to
z důvodu, že předkladatel návrhu Ing. T.
Černý nepředložil důvodovou zprávu.
RMF bere na vědomí Výroční zprávu
Městského úřadu ve Fryštáku za rok
2017 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, bez připomínek.
RMF bere na vědomí Zprávu o stížnostech a peticích za rok 2017 dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
v platném znění, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření dodatků
ke smlouvám ohledně vedení a spravování bank. účtů (č. 19-3724661/0100,
3724661/0100, 107-3724661/0100,
107-9557760227 /0100) mezi Komerční bankou, a.s., Praha a Městem
Fryšták zaručující bezplatné spravování
bankovních účtů a poskytování výpisů
zasílaných poštou a/nebo elektronicky
s měsíční četností, a to po dobu využívání přímého bankovnictví MF.
RMF ukládá předsedovi Finančního
výboru při ZMF Ing. T. Černému zajistit
průzkum trhu ve věci bankovního sektoru vedení účtu bez poplatku včetně
transakcí.
RMF
č. R 04/2018/VII ze 26. 2. 2018
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí žádost paní
Kamily Krajčové o příspěvek na částečnou úhradu nákladu spojených s účastí
její dcery Elišky Krajčové na mistrovství
světa ve twirlingu, v Norsku ve dnech
28. 3.-1. 4.2018, a schvaluje i z důvodu reprezentace města poskytnutí
dotace ve výši 30.000 Kč a současně
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
mezi městem Fryšták, a K. Krajčovou,
Fryšták, z důvodu částečné úhrady
nákladů včetně doprovodu (přeprava
- vlastní, poplatky – trajekt, stravné,
ubytování, pojištění, startovné, vstupné
do haly, reprezentační oděv) vynalože-

ných v souvislosti s účastí na mistrovství světa ve twirlingu pro dceru Elišku
Krajčovou, a to s podmínkou následné
prezentace účasti na závodech ve Fryštáckých listech.
RMF bere na vědomí návrh doprovodného programu Fryštáckých jarmarků
v roce 2018 a schvaluje tento program
včetně rozpočtu do výše 180.000,-.
RMF bere na vědomí Zápis č.
01/2018 ze dne 15. 2. 2018 z jednání Komise pro péči a obnovu památek
města Fryšták bez připomínek.
RMF doporučuje ZMF zahrnout obnovy památek v MPZ Fryšták do Souhrnného přehledu Programu regenerace
MPZ a MPR pro rok 2018, a to obnovy
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“ a „Výměnu keramické dlažby
v presbytáři kostela sv. Mikuláše za novou z mramorových dlaždic“.
RMF doporučuje ZMF schválit po doručení rozhodnutí z MK ČR o přidělení ﬁnančního příspěvku z programu ve výši
200.000 Kč, rozdělení tohoto příspěvku mezi dvě obnovy, a to ve prospěch
města Fryšták na obnovu sochy sv.
Jana Nepomuckého ve výši 50.000 Kč
a ve prospěch Římskokatolické farnosti Fryšták na výměnu keramické dlažby v presbytáři kostela sv. Mikuláše
ve výši 150.000 Kč.
RMF doporučuje ZMF v souladu se
Zásadami Ministerstva kultury ČR pro
užití a alokaci státní ﬁnanční podpory
v Programu regenerace MPR a MPZ
a na základě žádosti Římskokatolické farnosti Fryšták ze dne 5. 2. 2018
schválit povinný spolupodíl na obnově
kulturní památky ve výši 10%, tj. částku
ve výši 110.020 Kč z celkově vynaložených nákladů na obnovu kulturní památky, žadateli Římskokatolické farnosti
Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem „Výměna
keramické dlažby v presbytáři kostela
sv. Mikuláše za novou z mramorových
dlaždic“, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR a jenž je součástí Městské památkové zóny města
Fryšták.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.
2. 2018 a doporučení hodnotící komise včetně vyjádření MgA. Martináka,
restaurátora ze dne 22. 2. 2018 ruší
zadávací řízení k restaurátorským pracím: „Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Fryštáku vč. založe-

ní sousoší“, vypsané dne 8. 2. 2018,
a z důvodu nemoci G. Najmanové pověřuje Ing. M. Kasalu zajištěním nového
zadávacího řízení.
RMF v návaznosti na žádost společnosti VIAPONT, s.r.o., ze dne 6. 2.
2018 a projednání dokumentace „Dálnice D49, stavba 4902.1 Fryšták-Lípa,
1.etapa (DUR)“ na pracovním jednání
zastupitelstva města Fryštáku dne 31.
1. 2018 souhlasí s předloženým dopracovaným návrhem bezpečného napojení
cyklotrasy Zlín – Fryšták na obslužnou
komunikaci ve směru ke Sportovnímu
areálu Fryšták, a to ve smyslu aktualizované DUR „Dálnice D49, stavba 4902.1
Fryšták-Lípa, 1.etapa“, zpracované společností Viapont, s.r.o., v 08/2017, jejíž
součástí jsou:
1) Výřez situace stavby v místě napojení „cyklistické trasy“
2) Příčné řezy vedení obslužné komunikace podél oplocení stavebnin
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
o zápisu do školní docházky do 1. ročníku ZŠ Fryšták, který se uskuteční dne
10. 4. 2018, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření dodatků
ke smlouvám ohledně vedení a spravování bank. účtů (č. 19-3724661/0100,
3724661/0100, 107-3724661/0100)
mezi Komerční bankou, a.s., Praha,
a městem Fryšták, zaručující bezplatného spravování bankovních účtů a poskytování výpisů zasílaných poštou, popřípadě elektronicky, s měsíční četností,
a to po dobu využívání přímého bankovnictví MF.
RMF bere na vědomí zprávu právních zástupců města Fryšták o vývoji
ve spol. VaK Zlín, a.s., zejména o řízeních vedených mezi VaK a MOVO, a to
za 1. u Okresního soudu v Olomouci
ve věci určení, že provozní vztah je platný, za 2. u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR ve věci
určení, že smlouva o prodeji části podniku je platná a MOVO není povinno
vrátit podnik, a bere na vědomí možné
právní kroky k ochraně zájmů města
v rámci řádného dokončení soudního
řízení vedeného u okresního soudu
ve Zlíně o neplatnost smluv.
RMF s odkazem na rozbor aktuální
právní situace ve věci soudních řízení
vedených městem Fryšták v záležitosti určení neplatnosti smluv o prodeji
části podniku a nájmu a provozování
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vodárenské infrastruktury, předložený
právními zástupci města v předmětném
sporu, schvaluje podání trestního oznámení za účelem prošetření, zda uzavřením Dodatku č. 16 bez koncesního
řízení k Smlouvě o nájmu a provozování
mezi VaK a MOVO nebyl porušen trestní
zákon.
RMF schvaluje podání projektového záměru města Fryštáku s názvem
„Fryšták – sociální bydlení“ do 16. výzvy IPRÚ Zlín.
RMF ukládá prověřit alternativy
realizace projektu sociálního bydlení
ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí žádost Ing. K.
Knedlové o příspěvek na částečnou
úhradu nákladů spojených s účastí
dvou závodnic (K. Knedlové a A. Mackové, Fryšták) za město Fryšták na mezinárodních závodech ve sportovním
aerobiku Belgian Championship 2018
ve dnech 10. - 11. 3. 2018 a schvaluje
i z důvodu reprezentace města poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč a současně schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem částečné úhrady nákladů
(ubytování, doprava, startovné, dresy
a strava) spojených s uvedenými závody, a to mezi městem Fryšták, a Ing. K.
Knedlovou, Fryšták, garantem účasti
obou závodnic.

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

40. ročník PRECHODU MURÁNSKOU PLANINOU
Jubilejného 40. ročníka Prechodu
Muránskou planinou sa opäť zúčastnili aj naši priatelia z družobného mesta
Fryšták so starostom Mgr. Lubomírom
Doleželom s manželkou. Spolu s nimi
sme sa zastavili na Veľkej Lúke pri paní
Erike Homolovej, kde sme si uctili pamiatku Ing. Mgr. Svetoslava Albíniho
a následne sme sa presunuli vozom
ťahaným koníkmi na záložné letisko Tri
duby, kde sme položili veniec na počesť
oslobodenia obce Muráň. Po výbornom
guľáši si každý účastník vyzdvihol pekné tričko s magnetkou a kalendárom,
ktorý mu bude pripomínať jubilejný 40.
ročník Zimného prechodu Muránskou
planinou.
Tešíme sa o rok na priateľov z Fryštáku a ostatných dobrých ľudí.
Jozef Kubaško

Upozornění
Rekonstrukce Zámecké ulice ve Štípě si vyžádá úplnou uzavírku
Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo pro letošní rok rekonstrukci kilometrového úseku silnice III/4915 ve Zlíně-Štípě, v Zámecké ulici. Během stavebních
prací bude v rekonstruovaném úseku platit pro silniční provoz úplná uzavírka.
Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4915 v průjezdním úseku města
Zlín, místní části Štípa, ulice Zámecká, v délce cca 1 003 metrů. Začátek úseku
se nachází asi 65 metrů od křižovatky se silnicí III/4911 a konec je situován před
křižovatkou se silnicí III/4912. (Ve směru od Lešné na Hvozdnou)
Zhotovitelem stavby je ﬁrma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto
zakázku činí 9,263 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude ﬁnancována
Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 19. března 2018 a ukončeny
do 15. října 2018.
Rekonstrukce Zámecké ulice bude probíhat za úplné uzavírky.
Objízdná trasa bude vedena ulicí Nová cesta, kolem kostela ve Štípě a ulicí Lešenskou. Pro autobusové linky MHD Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice budou
platit výlukové trasy a výlukové jízdní řády, které jsou zveřejněny i s přehlednými
mapkami na internetových stránkách dopravce.

Přípravy projektu probíhaly přibližně
jeden rok, během kterého se pracovní
tým (složený z nadšených dobrovolníků)
pravidelně scházel a konzultoval jednotlivé varianty řešení.
Jako iniciátor akce bych rád poděkoval za spolupráci všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci dětského hřiště. Především děkuji
zastupitelům města za podporu této
investice a také projektantovi hřiště
Ing. Jaroslavu Čepickému.
Pevně věřím, že se nové hřiště bude
líbit vám i vašim dětem, a že zde strávíte nejednu příjemnou chvilku ve společnosti svých blízkých.
Karel Zlámalík, zastupitel

Dětské hřiště na Žabě
S příchodem jara ožije dětským
povykem prostor kolem hornoveské
Žaby.
Rodiny s dětmi mohou vyzkoušet
nově vybudované dětské hřiště, které
právě v těchto dnech čeká na své první malé návštěvníky. Můžeme se těšit
na nové herní prvky z akátového dřeva,
lanové sestavy, houpačky, pískoviště
a další lákadla. V rámci realizace dětského hřiště bylo rozšířeno zastavení
Andrýskovy stezky o paměťovou stezku
a překážkovou dráhu. Celý prostor je
doplněn novým mobiliářem v podobě
dřevěných laviček, nového oplocení
hřiště, stojanů na kola a odpadkových
košů.
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KNIŽNÍ NOVINKY ve fryštácké knihovně
Knihovní fond veřejné knihovny se nemůže stát Šípkovou Růženkou, která
drahná léta čeká, až ji někdo objeví. Doba a s ní spjaté vnímání a potřeby se proměňují. Vyvstávají nové skutečnosti, s nimiž se musíme potýkat. Nejnověji nakoupené
tituly pro fryštáckou knihovnu se to snaží reﬂektovat. Proto jsme se rozhodli, že se
v novinkách, jež vám představíme, zaměříme zejména na populárně-naučné tituly.
Níže vám předkládáme jejich anotace v podobě, jak je dali dohromady nakladatelé.
A pro doplnění pak přidáváme i přehled několika nových knih z oblasti beletrie.
my z knihovny
Behún, D. Pište správně česky
Bestsellerová Poradna šílených korektorů v novém, rozšířeném
vydání!
Bolí
vás
hlava
z toho věčného přemýšlení, kde ve větě napsat
čárku? Jste v pokušení
házet si mincí pokaždé,
když narazíte na dilema „mě/mně“? Bojujete s předponami „s“
a „z“? Je pro vás noční můrou psaní velkých písmen? Nebo byste se před kamarády rádi pochlubili dokonalým tvořením
přechodníků? Ať už je to jakkoli, věříme,
že si Poradnu šílených korektorů oblíbíte.
Nové, rozšířené vydání této praktické
příručky je určené všem, kdo chtějí psát
správně, čtivě, hezky a s chutí. Ambicí
autorů nebylo popsat veškeré jazykové
jevy, se kterými se pisatelé českých textů
mohou setkat. Zaměřili se na ty oblasti,
ve kterých se často chybuje, a existující pravidla se snažili předložit stručnou
a srozumitelnou formou.
Gregor, M. Nejlepší
kniha o fake news
Média, politici, sociální sítě – ze všech
těchto zdrojů se na nás
neustále valí dohady
o tom, kdo, jak a proč
se nás snaží dezinformovat. Co ale často
opakovaná
spojení
fake news, dezinformace a alternativní fakta
zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo
a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se
proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vás
dovede k tomu, jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet
kriticky, ale bez zbytečné paranoie.
Hybner, M. Parkour & freerunning
Autoři,
sportovní
odborníci s dlouholetou parkourovou a trenérskou praxí, přinášejí čtenářům kromě
teoretického
úvodu
hlavně postup nácviku,
základy provedení a návrh vhodného cvičení
pro rozvoj jednotlivých

prvků. Publikaci lze použít jako příručku
pro samostatné provozování tohoto sportu
i jako seznámení se s parkourem pro rodiče, kteří se zajímají o to, čemu se jejich
potomek věnuje. Metodiku nácviku jistě
ocení i trenéři, učitelé a odborníci v tělovýchově a sportu. Kniha vyšla ve spolupráci
s Českou obcí sokolskou.
Høeg, P. Trénink empatie u dětí
Žijeme v době, která je plná podnětů,
takže člověk neví, co
má dělat dřív. Žijeme
rovněž obklopeni násilím a nepochopením.
Podle autorů této knihy
je úkolem všech, kdo
se podílejí na výchově
dětí, pěstovat jejich
schopnost spočinout
v sobě, vnímat vlastní pocity, navázat se
sebou kontakt. Tak se děti naučí vcítit se
nejen do sebe, ale i do druhého – prohloubí schopnost empatie, s níž se všechny
děti rodí, ale ne každé dítě tuto dovednost
rozvine. K tomu autoři předkládají svůj model pěti přirozených kompetencí, jež souvisejí s tělem, dechem, srdcem, kreativitou
a vědomím. V knize je vysvětleno, co je
empatie, čím může přispět dnešnímu světu a jak ji konkrétně pěstovat. Významná
část knihy se proto věnuje návrhům na cvičení empatie pro pedagogy, terapeuty či
rodiče. Jesper Juul je světově uznávaný
dánský rodinný psycholog. Česky vyšly
jeho knihy Dítě – váš partner ve výchově
(2015) a Vůdce smečky (2016). Peter
Høeg je v současnosti snad nejpřekládanější a nejčtenější dánský spisovatel (česky Cit slečny Smilly pro sníh a řada dalších
titulů). Dalšími autory jsou Jes Bertelsen,
Michael Stubberup, Steen Hildebrandt
a Helle Jensen.
Juilly, B. Jak točit
skvělá videa pro YouTube
Chcete natáčet zajímavá videa? Chcete
být na YouTube vidět
a sbírat subscribery?
Tak v tom případě držíte v ruce tu správnou
knihu, která vás naučí,
jak točit a stříhat kvalitní a zajímavá videa.
Slavným youtuberem se může stát kdokoliv, tak proč ne zrovna vy? Neváhejte, popadněte kameru a vrhněte se na natáčení.

Müller, J.-W. Co je to populismus?
Všude po celém
světě jsou populisté
na vzestupu – Donald
Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Penová.
Co ale přesně je populismus? Jaký je rozdíl
mezi pravicovým a levicovým populismem?
Zmenšuje populismus
propast mezi vládou
a lidem, nebo znamená
spíše hrozbu pro demokracii? Co přesně
je vlastně „lid“ a kdo hovoří jeho jménem?
Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či
ruský prezident Vladimir Putin? Odpověď
a názor si musí udělat vnímavý čtenář
sám… Jak německý politolog ve své průkopnické práci vysvětluje, jádrem populismu je odmítnutí pluralismu a elit. Podle
populistů jsou to jen oni sami a nikdo jiný,
kdo zastupuje lid a jeho skutečné zájmy.
Populisté také v rozporu s běžným míněním vládnou na základě svého tvrzení o výlučném morálním zastupování lidu – pokud
populisté získají dostatečně velkou moc,
vytvoří autoritativní stát z dialogu vylučující
všechny, kdo nejsou považováni za součást vlastního „lidu“. Autor dále nabízí čtenářům, zastávajícím liberální a demokratické postoje, řadu konkrétních strategií
k tomu, jak nejlépe s populisty jednat a zejména jak reagovat na jejich nárokování si
hlasu hovořícího za „mlčící většinu“ nebo
„skutečný lid“. Schopnost kvalitně reagovat a argumentovat populistům snad nikdy
po 2. světové válce nebyla naléhavější…
Výběr z novinkové beletrie:
DOSPĚLÍ:
Backman, F. Medvědín; Dán, D. Moucha; Del Torro, G. Tvář vody; Dobbs, M.
Dům z karet (audiokniha); Doerr, A. O dívce Grace; Elíasson, G. Kniha od řeky Sandá; Keleová-Vasilková, T. Okénko do snů;
Kunčinas, J. Tūla; Matocha, V. Prašina;
Minier, B. Noc; Moyes, J. Krasojezdkyně;
Nesbø, J. Žízeň; Váňová, M. Tereza.
DĚTI A MLÁDEŽ:
Bendis, B. M. Strážci galaxie. Kosmičtí Avengers; Brezina, T. Přízraky bez tváře.
Klub záhad; Dahl, R. Čarodějnice; Kubo,
T. Bleach. 11, A Star and a Stray Dog;
Mrázková, D. Chlapeček a Dálka; Stamp,
E. Čuníkův neobyčejný deník; Stehlíková,
P. Naslouchač.
Zdroj anotací i obálek: kosmas.cz
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Jak připravit dítě k zápisu do školy…
Zápis do základní školy je pro dítě významným krokem, protože předchází zcela mimořádnému životnímu mezníku, nástupu do první třídy. Pro bázlivější nebo
úzkostlivější dítě může být vstup do cizího prostředí náročný tím spíš, že netuší
a neumí si představit, co všechno jej tam čeká. Abychom dětem usnadnili jejich
velký den, navštívili jsme základní školu a děti se seznámily s prostředím prvních
tříd i paní učitelkami. Rodičům bych doporučovala, aby s dětmi o škole hovořili,
společně se na školu těšili a dítě školou nestrašili, věty typu: „Počkej, ve škole tě
srovnají.“ mohou napáchat velké škody. Vstup dítěte do základní školy znamená
pro něj, a potažmo pro celou jeho rodinu velkou životní změnu. Dítě se bude muset
naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém
prostředí se bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu
důležitá, a to jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny.
Jak připravuje děti naše mateřská
škola?
Naší snahou je, aby příprava budoucího školáka probíhala pozvolna, ale
efektivně a aby spočívala v rovnoměrném a harmonickém rozvoji takových
schopností dětí, které jim později zajistí
úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání. Proto se zaměřujeme na rozvoj hrubé a jemné motoriky,
grafomotoriky, koordinaci oka a ruky,
zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, věnujeme se
před matematickým představám a v neposlední řadě rozvoji soustředěnosti

dětí na práci. Dále je velmi důležité, aby
budoucí prvňáček uměl správně držet
tužku. Dalším předpokladem školního
úspěchu je schopnost dítěte odlišit hru
od systematické školní práce. Důležitá
je i samostatnost dítěte, sebeobsluha,
schopnost spolupracovat, umět se přizpůsobit kolektivu, vyjádřit a obhájit
svůj názor. Během celé přípravy na školu se snažíme respektovat individuální
rozvoj každého dítěte, neboť každé dítě
je ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Výkony dětí nejsou stejné,
protože u této věkové skupiny je běžné,
že mezi dětmi jsou rozdíly, jak v jejich
vývoji, tak v jejich dosavadním učení.

Co mohou udělat rodiče?
Učit své dítě vnímat a rozlišovat čas
určený k práci a k zábavě (neodbíhat
od rozdělané práce za novou činností). - Často si s dítětem povídat a všímat si jeho výslovnosti. – Připravovat
dítě na to, že škola pro něj bude prací,
za kterou bude hodnoceno. – Hodnotit
doma, jak plní své povinnosti a vést
k pocitu odpovědnosti za svěřenou
práci. – Posilovat dětskou sebedůvěru
– ty to určitě zvládneš…, dítě by mělo
cítit, že rodiče jsou jeho oporou. – Má-li
dítě zdravotní problémy, poradit se s lékařem, jak by se mohl zdravotní stav
zlepšit ještě před vstupem do ZŠ. – Je-li
dítě levák nepřecvičovat ho, brát leváctví přirozeně.
Přejeme dětem, aby se jim ve škole
líbilo a chodily do ní rády a zatím se při
výchově svého dítěte držte motta:
„Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj
a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.“ – Robert Fulghum
Alexandra Hochmajerová
učitelka MŠ
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Lyžařský výcvik 7. tříd
Ve dnech 11.-16. února se žáci 7.
A a 7. B zúčastnili lyžařského výcviku.
Kurz se konal, jako každoročně, ve skiareálu Kohútka.
Sraz v den odjezdu byl v 11.45 před
školou, kde na nás čekal autobus. Naložili jsme všechna zavazadla, nastoupili do autobusu a mohli vyjet.
Cesta uběhla rychle. Autobus nás
zavezl na parkoviště, kdy jsme vyndali
zavazadla a naskládali na vlečku traktoru, který batohy a lyže vyvezl na chatu
Spartak. Zde jsme byli ubytováni. Až
k místu bydliště jsme museli jít pěšky. Ten nádherný pohled na zasněžené
stromy, hory, který se před námi zjevil,
za námahu stál.
Dorazili jsme k chatě Spartak, vzali
si svá zavazadla a šli se ubytovat. Chata
útulná, pokoje též. Hned večer si někteří poprvé nasadili lyže. V pondělí jsme
se rozdělili do jednotlivých družstev. 1.,
2., 3., 4., Já byla ve 4. družstvu, které
vedly paní učitelky Truhlářová a Hájková. Začali jsme se učit základy lyžování.
Spadnout, postavit se, jak zabrzdit, jak
zatočit, jak jet v pluhu a hlavně si při
pádu umět vyzout a zapnout lyže. Odpoledně jsme již sjížděli kopec. Bylo to

sice moc náročně, protože každé začátky jsou těžké. Pády se nám nevyhnuly!
Nastal další krok. Jízda na „pomě“.
Lehce to vypadá. Těžce se to provede. Někteří z nás dokázali i několikrát
za sebou z pomy spadnout. To byl zrovna můj případ. Byla jsem tak zoufalá, že
jsem si ten kopec raději vyšlapala.
V úterý už bylo mnohem lépe! Už
nám to trošku šlo! Mne začalo lyžování
bavit. Všem se podařilo kopec několikrát zdolat! Na to jsme fakt byli hrdí!
Ve středu jsme zase lyžovali, ale
jen půl dne. Odpoledne přijeli za námi
učitelé ze školy, aby nás pozdravili a přivezli výborné koláče, které v nás rychle
zmizely. Byly báječné (Díky, paní kuchařky, že jste si na nás vzpomněly!) Potom
jsme se společně vydali na procházku
k chatě Portáš. Kdo chtěl, koupil si horké maliny, pohlednice, nebo se s ostatními kouloval.
Ve čtvrtek pro naše družstvo byla
změna. Šli jsme na Malou Kohútku. Pro
nás kopec prudší, neznámý, ale docela
nám to šlo. Na Spartaku už jsme byli
borci. Zde jsme to zvládli velmi dobře!.
Pády vymizely. Mně se dokonce (po týdnu) podařilo vyzout i lyže! Večer byl kar-

neval masek. Byl hodně vtipný. Nejlepší
masky byly odměněny. Potom následovala diskotéka.
A je tu pátek. Poslední den našeho
kurzu. Bylo velmi špatné počasí. Foukal
silný vítr. Někteří odvážlivci šli ještě lyžovat, ostatní se dívali na ﬁlm. Odpoledne jsme balili, uklízeli. Kolem druhé
hod. jsme se společně vyfotografovali
a posléze vyrazili na parkoviště. Nastoupili do autobusu. Jeli jsme s písní
na rtech domů. Zde nás už netrpělivě
vyhlíželi rodiče.
Chci poděkovat všem učitelům, kteří nás naučili lyžovat. Měli s námi tolik
trpělivosti, odvahy uskutečnit s námi
večerní programy (jelikož s námi nebyla
někdy žádná řeč a ani domluva). Panu
kuchaři za výborné snídaně, obědy, večeře. Hlavně spolužákům, že spolu se
mnou, zažili skvělý týden našeho života,
plného zábavy, sportu, srandy, vtípků,
pádů při lyžování, blbostí, které jsme
dělali, podpory, pomoci, ale i hádek,
smutku.
Tyhle chvíle zůstanou navždy v mém
srdci. Věřím, že nejen mě, ale i ostatním.
Za 7. třídy
Lucie Orsavová

Nové vybavení
ve školní kuchyni

Školní ples se změnil,
polonéza deváťáků byla ozdobou
Ples Sdružení rodičů a přátel školy
ve Fryštáku se po dlouhých letech zásadně změnil. K lepšímu! Hlavní roli hráli žáci devátých tříd, kteří pod vedením
tanečních mistrů Jiřího Vavřičky a jeho
taneční partnerky Marie Schwallerové,
nacvičili krásnou polonézu. O skvělou
zábavu se pak staral Vivian band Mirka Březiny ze Želechovic. Doprovodný
program kromě deváťáků zajistila jejich
dřívější spolužačka Miriam Vavřičková
(vnučka tanečního mistra Jiřího Vavřičky) a její tanečník Patrik Navrátil. Atraktivní bylo i vystoupení klaunů na skákacích botech.
Školní ples letos připravoval obměněný tým pod vedením nové předsedky-

ně SRPŠ Marcely Pavlové. „Chtěli jsme
ples změnit z taneční zábavy na skutečně školní ples. Což se nám dle ohlasů
podařilo. Určitě to bylo díky kapele Vivian band, která dokázala roztančit zhruba 240 návštěvníků i na waltz, či tango.
A zejména jejich sóla na saxofon potvrdila, že jde o kvalitní hudbu,“ podotkla
Marcela Pavlová.
„Poděkování patří i kuchařkám školní jídelny, které připravily skvělé občerstvení pro návštěvníky plesu. Stejně tak
třídní učitelce Miluši Šafářové, která
pomáhala při nácviku polonézy,“ dodala
Marcela Pavlová.
Sdružení rodičů a přátel fryštácké
školy spustilo hned po plesu nové internetové stránky http://srpsfrystak.cz/,
na kterých najdete fotograﬁe z plesu
od Marcely Krajčové a také video z polonézy deváťáků.
Pořádající sdružení rodičů věří, že
na školní ples v příštím roce dorazí ještě více tanečníků a kvalitní zábavy chtivých nejen Fryštačanů. Vždyť z výtěžku
školního plesu jsou hrazeny aktivity
a odměny pro děti ze základní školy.
Za SRPŠ tým Bob Komín

Modelářský kroužek
v ZŠ Fryšták
Stejně jako v minulých letech i letos funguje v základní škole zájmový
modelářský kroužek. V letošním roce
jsme se pustili do výroby jednoduchého
modelu lodě, která je vyrobená převážně z extrudovaného polystyrenu. Mladí
modeláři z prvních až pátých tříd si při
výrobě vyzkoušeli řezání polystyrenu
odporovou řezačkou, broušení, barvení
a lepení.
Všem se model moc povedl a doufám, že jej úspěšně vyzkouší v letním
období třeba doma v bazénu nebo někde u rybníka.
Libor Sovadina

Předtančení na plese
My deváťáci, bychom chtěli poděkovat SRPŠ, že nám uhradilo zapůjčení
šatů a zprostředkovalo nám neobyčejný
zážitek. Ples jsme si užili a všichni nás
chválili. Díky vám jsme vypadali úžasně - holky jako princezny a chlapci byli
šarmantní princové s motýlky. Obdivujeme dvě naše statečné spolužačky,
které se uvolnily k zastupování chlapců,
abychom vytvořili 16 tanečních párů.
Upřímně děkujeme našim tanečním mistrům panu Vavřičkovi a paní Schwallerové, že nás trpělivě učili. Prostě jedno
velké a hlasité DĚKUJEM!
Za letošní deváťáky
Karolína Komínová

Naše paní kuchařky mají velkou radost, dostaly nový konvektomat.
Že nevíte co to je? Wikipedie vám
to objasní. Konvektomat je profesionální kuchyňské zařízení, které (mimo
jiné) kombinuje vlastnosti horkovzdušné a parní trouby. Je tedy vhodný pro
mnoho způsobů tepelné úpravy jídel,
včetně pečení, smažení, grilování, vaření v páře, nebo blanšírování. Mezi
výhody této technologie můžeme řadit
krátké časy vaření a šetrnější způsob
úpravy pokrmů, které obě vedou k vyšší nutriční hodnotě připravovaných jídel
a zachování vyššího množství vitamínů,
v porovnání s běžnými způsoby tepelné
úpravy.
Velké poděkování patří zřizovateli
školy – městu Fryšták, které pořízení kontevkomatu umožnilo. Jídlo bude
chutnější, šťavnatější a lze ho připravovat bez tuku.

K smíchu nebo k pláči?
Táta musí odjet na služební cestu.
Prosí dceru, aby vysázela mrkev na
připravený záhon. Po příjezdu z cesty
se jde podívat, jak dítě splnilo jeho
žádost. Jak uviděl dílo, chtělo se mu
plakat. Nakonec se zasmál. Proč?
Jeho dcerka bez zaváhání koupila nejkrásnější mrkvičky. Krásnou
karotku. Zasadila ji do připraveného
záhonu. Měla trému. Něco takového
dělala poprvé v životě. Chtěla úkol
splnit co nejlépe, aby měl táta radost.
Sama byla se svým dílem spokojená.
Čekala na pochvalu.
Z toho plyne poučení.
Učit děti. Nejenom je vzdělávat
technicky (sice naše doba to vyžaduje), ale i manuálně! Nedivím se „holčině“, že provedla takové „fopá“. Vždyť
otec řekl, aby vysadila! Sloveso pojala správně!
Uvědomila jsem si, že je to tím, že
všichni chtějí být vzděláni vysokoškolsky. Praxe, praxe je však v háji! Kdo
nám jednou opraví kapající kohoutky,
kdo opraví obuv? Kdo bude rozumět
přírodě, kdo bude pracovat rukama?
Ten středoškolák, vysokoškolák, který neví, že se mrkev seje?
Přemýšlejte! I Baťa říkal, že řemeslo má zlaté dno, že by se měl
každý mladý člověk nejdříve vyučit
řemeslu! Dnes to platí dvojnásobně.
Už nyní hledáme řemeslníky „lupou“.
SK
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Přišlo jaro do vsi
Tu a tam už na nás vykukují sněženky, čemeřice, krokusy. Zelená stébla trávy se prodírají přes stařinu, aby
natáhla svůj zelený koberec k přivítání
jara. Z každé zahrady se nejen po ránu
ozývají trylky ptáků.
V Lukovečku jsme jaro přivítali slavnostně. Na zahájení druhého ročníku
výtvarného bienále „Srdcem“ to doslova hýřilo barvami i lidmi. K naší radosti
pozvání přijali také přátelé z družebních
slovenských Kocuran, starosta Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel, europoslankyně Dott. Martina Dlabajová. Naši
výtvarníci po minulé výstavě neusnuli
na vavřínech, přijali opakovanou výzvu a dokázali, že minulý ročník nebyl
pouze ojedinělým pokusem. Řadu těch
múzami políbených rozšířili další, což

těší nejvíc. Máme spoustu nadaných
dětí, ty jsou zárukou toho, že bienále
Srdcem má v Lukovečku před sebou
dlouhá a úspěšná léta. Na úvod zazněly
zdravice starosty Lukovečka i Kocuran.
Poté dostaly prostor děti, promiňte mladé slečny, jež zazářily tancem i písní
„Jedním tahem“ za pohupování i zpěvu
diváků. Hlavním mottem výstavy byl nekonečný obsah lidského srdce. V krátkém pásmu jsme si připomněli nejen
ohromující fakta o tomto drobném neúnavném svalu, ale také jeho výsostnou
jedinečnost symbolicky určující charakter každého z nás, jeho nutnou přítomnost pro každou lidskou činnost. Nezapomněli jsme si připomenout i symbol
naší obce – lípu, která tu s námi stála
a naše osudy tiše sledovala kolem 280

let. Bohužel její stav si vyžádal zásah
nejradikálnější, a to úplné skácení. Budeme se těšit, že společnými silami
na podzim vysadíme novou, která zůstane opět symbolem pro další a další
generace. Výstavu shlédlo za dobu jejího konání velmi mnoho návštěvníků,
příjemně se sedělo, vzájemně povídalo i zpívalo a tvořilo. Všem příchozím
a hlavně těm, kteří přiložili ruce ke zdaru této akce, patří velké poděkování nejen za pomoc, ale také srdce na pravém
místě.
Příchod jara oslavili premiérou i naši
ochotníci. SPOLU uvedli nově nastudovanou Koňskou operu „Limonádový
Joe“ na motivy Jiřího Brdečky. Pod režisérským vedením Lýdie Jurčíkové to
klapalo nejen pod kopyty dostavníku
šestispřeží. Představení mělo vtip, salvy smíchu se střídaly s potleskem, ale
i pěvecké, herecké, muzikantské výkony přesahující rámec tak malé obce.
I v této oblasti nasypal Bůh do naší dědiny nadání plnou hrstí. Nevěříte? Přijďte se sami přesvědčit!
Ik

Co se chystá?
30. dubna nezapomeňte oprášit
košťátka a vyrazit na
SLET ČARODĚJNIC.

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Znát mnoho věcí nestačí, je zapotřebí umět je praktikovat.
26. října se ráno přijímali členové
do družiny Nejsvětější Svátosti. Odpoledne o 3. hod. byla pěkná akademie
s divadélkem „Ježíšek se zjevuje oratoriánům a vysvětluje jim růženec“.
Do konce měsíce se nestalo nic pamětihodného.
2. listopadu v neděli jsme byli odpoledne v kostele na kázání a zúčastnili
jsme se též průvodu na hřbitov. Večer
jsme se modlili od 7. hod. celý růženec.
3. listopadu Dušiček. Ráno měl mši
sv. P. Jurečka. Dvě hned ráno a třetí slavnou o ¼ 10 hod. Pan ředitel ji
měl na Lešné. Pan prefekt a pan rádce
ve farním. Celý den bylo prázdno. Ráno
přijel pan prefekt z Ostravy a odjel
s Pejřem do Ořechova.
9. listopadu v sobotu odpoledne
jsme se zúčastnili divadla, jež hráli oratoriáni: „Jak Kašpárek vyzrál na kouzelníka Čarymůru.“ V neděli odpoledne je
hráli pro děti z venku.
13. listopadu o 10. hod. přijel od Zlína P. František Lepařík, promluvil si
se spolubratry, ukázal nám fotograﬁe
z Brna a pak na kole odjel do Zlína, aby
jel hned do Brna.
19. listopadu odpoledne o ½ 13.
hod. přijel ořechovský pan ředitel a novicmistr P. Dvořák, aby kázal o šťastné
smrti. O 5. hod. byla promluva a sv.
požehnání a pak zpovědi. Druhého dne
zpovídal od 6. hod. do ¾ 8. hod. O ½
8. hod.byla společná mše. sv. Pak si
sjednal různé potřebné věci a o jedné
hodině odjel do Ořechova na Zlín.
23. listopadu v neděli po velké mši
sv. bylo u nás přijímání členů družiny sv.
Aloise. Jelikož pan ředitel byl ve Zlíně
zpívat ke cti sv. Cecílie ve sboru pana
Budíka, zastupoval ho P. Jurečka. Pan
ředitel se vrátil kolem 4. hod. Po přijetí
od 11. hod. do 12. hod. bylo divadélko
Tarsicius. Odpoledne místo instrukce

Kronika ústavu (61.)
školní rok 1940-1941
četl pan prefekt první část pastýřského
listu pana arcibiskupa.
24. listopadu po večeři, jako každého 24. v měsíci tohoto školního roku,
dával pan katecheta členům družiny
Neposkvrněného Početí Panny Marie
požehnání P. Marie Pomocnice.
25. listopadu se začíná blížit novéna
k P. Marii a konají se horlivější přípravy k 100letému jubileu. Chovanci podle vzoru chovanců v Mirabello dávají se
do závodění s anděly. K tomu je též vybízí nápis u jídelny představených: „Závoďme s anděly v lásce k Neposkvrněné!“
26. listopadu Zdá se, že se již nevyjde z iniciativ k oslavě jubilea. Každá
třída koná něco zvláštního: návštěvy,
primáni staví oltáře, kvintáni konají
čestnou stráž Panny Marie.
28. listopadu byla v předvečer novény na dolním schodišti místo obyčejného obrazu vyvěšena symbolická kresba:
Don Bosco vede mládež k Neposkvrněné.
29. listopadu Začátek novény. Večerní modlitby se konají na chodbě před
obrazem, pěkně osvětleným. Před nimi
mají kvintáni kratší promluvy. Někdy
vypadli, poněvadž se pilně nacvičovala
operetka „Paprsek slunce“. Promluvy
v kapli před požehnáním měli pan rádce
P. Slovák a pan katecheta P. Jurečka.
5. prosince v pátek od 4. hod. ráno
byl všecek kuchyňský personál s dobroditelkami ve znamení přípravy na svátek
sv. Mikuláše. Koláče se dělají ve velké
oratoři a od 1. hod. odpoledne se pečou u Jadrníčka. Nejvíce pracovaly: paní
Čablová, Kocourková, Malušová, Doláková, sl. Kutrová a 2 děvčata z Lukovského. Kolem 10. hod. přišla též sl. M.

Don Bosco

Rašková, Zdenka Malušová, Anežka Kocourková a paní Fišerová, matka Karla.
Z domácích pomáhal pan Adam a pan
prefekt. Z chlapců Brhel a Pravda. O ½
5. hod. odjíždí na výpomoc až do pondělka do Kašavy pan prefekt. Večer
byl svátek sv. Mikuláše slaven v divadle skromně. Film nepřišel včas, proto
jsme si udělali obyčejnou mikulášskou
oslavu - rozdílení dárků. V jídelně bylo
jídla hodně.

Příprava na Velikonoce
Začátkem března jsme uskutečnili tradiční postní duchovní obnovu.
Téma byla Eucharistie a symboly
chléb a víno. Co tedy vyjadřuje chléb
při slavení mše svaté? Od prvních
chvil, kdy se člověk naučil dělat chléb
z pšenice, se tento stal symbolem
lidské práce, námahy, zároveň i symbolem jednoty a také symbolem vděčnosti Stvořiteli za dar života. Starozákonní Boží lid přinášel oběť chleba
a vína na znamení vděčnosti Stvořiteli
a při vysvobození z egyptského otroctví jim nekvašené chleby připomínaly spěch při útěku. V zemi zaslíbené
pak chléb Izraelitům připomínal zemi,
kterou dostali od Hospodina, ze které mohou sklízet úrodu. My jsme si
chléb sami vyrobili a použili při snídani i mši svaté.
A jak je to s vínem? Víno je symbolem bolesti a radosti. Bolesti – lisováním dochází k jeho zničení. My sami
můžeme ve víně nabídnout Bohu
své bolesti, trápení a kříže. Ježíš byl
zdrcen pro naše hříchy. Radosti –
po vylisování a procesu praní se víno
používá k radostným událostem –
na hostinách, svatbách, přátelských
setkáních. Řečeno slovy Písma: víno
rozjasňuje tvář.
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Jak mladistvé své srdce máš!
Vzpomínka na pana učitele a kronikáře Františka Bardoděje (1901-1978)
Opojeni škádlením jara, půvaby našich žen, dívek a Velikonocemi s úctou
vzpomínáme také na své oblíbené učitele. Proto i moje vyznání patří člověku,
který nám vedle učiva daroval i lásku k tomuto podmanivému kraji.
František Bardoděj, syn dolnoveského bednáře téhož jména a Františky Mlýnkové se narodil v Dolní Vsi. Kořeny jeho rodu sahají k šlechtickému rodu Bardodějských z Polska a bývalých Horních Uher. Od dětství miloval knihy, historii,
zajímal se o památky a tradice lidové kultury. Svou profesní dráhu započal jako
řídící učitel ve Velíkové, jeho chotí se stala učitelka Božena Vránová z Víceměřic.
Po většinu života učil vyučoval předmětům český jazyk a dějepis na fryštácké
měšťance.
Působil jako kronikář města Fryštáku i fryštácké základní školy, neúnavný organizátor kulturního a tělovýchovného
dění, pracoval ve výboru TJ Sokol, v místní organizaci Čs.
Červeného kříže, jako režisér školního divadelního souboru, jako člen redakce časopisu Podřevnicko a poradního
sboru kronikářů bývalého okresu Gottwaldov-Zlín. Jako
znalec regionu, literatury, patriot Fryštácka i hradu Lukova publikoval v tisku, připravil desítky výstav, podílel se
na oslavách 600. výročí Fryštáku.
K jeho osobním přátelům patřili lukovský pan řídící Rudolf Matouš, etnograf a spisovatel PhDr. Karel Pekárek,
dramatik a spisovatel PhDr. František Pavlíček, spisovatel
M. J. Sousedík, spisovatel JUDr. Jaromír Tomeček, spisovatel Jindřich Spáčil, krajan Josef Barbořík, ředitel ZŠ
v Bystřici p. Hostýnem a také vlastivědný pracovník Miroslav Ticháček z Lukovečka.
Bardodějův podmanivý hlas, vysoká kultura jazykového
projevu, citlivý poměr ke kraji, dílu předků a rozsáhlé znalosti nás žactvo i účastníky přednášek a veřejných vystoupení doslova fascinovaly.
Takových rétorů jako byli R. Matouš, F. Bardoděj, L. Holášek, J. Kubát nebo Zdeněk Stojan na holešovském gymnáziu, ﬁlozof prof. dr. J. L. Fišer nebo prof. dr. Oldřich Králík
na Filozoﬁcké fakultě Palackého univerzity v Olomouci je
dnes bohužel u nás jako šafránu. Kolik z nich tryskalo moudrosti, opravdového vlastenectví a nevšedního zanícení!
Odměnou za dobré chování školních dítek bývala četba
příběhů z našeho kraje. Proto se např. nebohý Jiří Čaník
z Kramolišovy povídky „Pro střevíčky“ stal pro naši generaci doslova legendou. Rádi vzpomínáme na výstavy k jubileím spisovatelů v bývalé kreslírně (A. Jirásek, B. Němcová,
O. Březina, K. J. Erben, P. Bezruč ad.), na nichž jsme se
sami podíleli, na slavné vatry na Skalce k výročí upálení M.
Jana Husa nebo divadelní představení.
V rámci studia na univerzitě jsme coby budoucí kantoři museli absolvovat praxi na základní škole a později
na gymnáziu. Ve fryštácké škole jsem praktikoval u paní
učitelky Evy Treterové, kterou jsem obdivoval pro lásku
k poezii a krásné literatuře, a u paní učitelky Libuše Matelové, dcery p. učitele Bardoděje... Stalo se to možná mým
osudem...

Roku 1977 pan učitel a kronikář města Fryštáku František Bardoděj, t. č. na zaslouženém odpočinku, vážně onemocněl. Paní Mgr. Matelová sdělila na radnici jeho prosbu
o uvolnění z funkce kronikáře města. Radní přijali i jeho
přání, aby v této práci pokračoval jeho bývalý žák Česlav
Zapletal mladší, absolvent oboru bohemistiky a historie.
Byla to pro mne velká čest i závazek.
Náš vztah k dobrým učitelům zraje s věkem jako víno.
Možná jsme byli kdysi „neřádi“, leccos nechápali, své rodiče a učitele neposlouchali a ledačeho si nevážili. A když se
po letech scházíme, máme v očích slzy, kajeme se z různých neplech a rádi bychom to krásné a vznešené z našeho mládí vrátili zpátky...
A ono to prý nejde... Nevěřte tomu, ogaři a cérky! To, co
jsme milovali a milujeme, nám nikdo nevezme! Stejně jako
vzpomínky a písně...

„Ty stará matko, země naše,
jak mladistvé ty srdce máš!
Do kvítků celá zabalená,
a v písních jen se rozplýváš!“
(V. Hálek)
S úctou

Slávek Zapletal

Následovat by měla energií hýřící
pražská kapela Tygroo, která posluchače strhává kombinací balkánské dechovky a hip hopu. Po přesunu do sálu
hospody U Žáků hudební taktovku převezme příjemná opavská blues-folková kapela Dobrozdání. Chuťovčičkou
na závěr pak bude vystoupení táborského dua Kalle – držitelů ceny Anděl
v kategorii alternativní hudba za rok
2015. Jedná se o seskupení, které díky
emotivnímu zpěvu, kytarovým efektům
a podmanivé atmosféře, snese světové
parametry, a to bez nadsázky.
Festival probíhá za ﬁnanční podpory města Fryštáku, kterému touto cestou děkujeme.

Zveme vás na FRYŠTÁCKÝ JARNÍ SLET
V sobotu 21. dubna se ve Fryštáku uskuteční další ročník multižánrového
festivalu Fryštácký jarní slet. Kromě hudebních vystoupení si letos organizátoři
přichystali i několik lákadel pro rodiny s dětmi, a navíc zvolili také překvapení
v podobě netradičního místa konání. Odpolední program festivalu se totiž odehraje v prostředí venkovní zahrádky hostince U Žáků.
„Program je letos postaven tak, aby
oslovil i rodiny s dětmi a širší fryštáckou veřejnost.
Chceme, aby se líbil i těm, kteří
na náš festival zavítají poprvé. I proto
jsem rád, že se divákům představí vynikající brněnské Divadlo KUFR, které
bude bavit malé i velké,“ poodhaluje
dramaturgii festivalu hlavní organizátor
akce Jakub Navrátil.

A právě vizuálně atraktivní hrou Divadla KUFR celý program v 16 hodin odstartuje. Protagonistky divadla ve svých
hrách využívají prvků kejklířství, klaunství a žonglování, a právě tyto dovednosti si budou moci návštěvníci festivalu vyzkoušet na vlastní kůži. Součástí
odpoledního programu festivalu totiž
bude workshop žonglování, který povedou obě divadelnice.

Termín: 21. 4. 2018
Místo: hostinec U Žáků (v případě
nepřízně počasí proběhne odpolední
program v kinosále)
Program: Divadlo KUFR, Tygroo,
Dobrozdání, Kalle
Vstupné:
na odpolední program 150 Kč
na celý festival 250 Kč
děti do 12 let vstup zdarma
Podrobnější informace:
www.malysvet.info

28. ročník degustace slivovice
Rok utekl jako voda a fryštáčtí volejbalisté a jejich přátelé se opět sešli na sokolovně ve Fryštáku, aby rozhodli, kdo
má nejlepší slivovici vypálenou v roce 2017.
23. 2. 2018 se této pěkné akce zúčastnilo 12 odvážných
degustátorů (opět účast ovlivnily jarní prázdniny a chřipková
epidemie). Perfektně připravenou akci si ale všichni užili.
Hodnotili 18 vzorků pravých fryštáckých moků.
A jak to dopadlo? Kdo měl nejlepší slivovičku?
1. Radomír Dupal, 2. Josef Rafaja, 3. Aleš Sychra
A nejlepší degustátor? – Josef Rafaja!
Tito obdrželi krásné diplomy a poháry.
Při tradičním dobrém občerstvení ještě dlouho debatovali
tom, jak to, že nepoznali svůj vzorek... jak to, že dali tolik bodů
sousedovi... apod.
Degustační den se opět podařil a volejbalisté a jejich přátelé doufají, že rok 2018 bude pro pěstitele švestek milostivější, že mráz švestky nespálí a budou moci ze svých trneček
založit kvas s zase se těšit na svůj vitamín „S“!
Vždyť, kdo slivovici pije, vesele a dlouho prý žije...
Organizační výbor volejbalového oddílu TJ Fryšták
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přidal poutavé vyprávění, jak k tomuto
„koníčku“ přišel, jak se naučil nevzdávat se, jak zakotvil ve Fryštáku – čas
pojednou neuvěřitelně rychle ubíhal.
Nakonec nás potěšil nejen kyticemi
malovaných květů, ale i dalšími obrazy,
které měl „schované“ v počítači. Svým
vyprávěním a ochotným přístupem k našim dotazům navodil družnou, sousedskou besedu. Rádi jsme se seznámili
s dalším pozoruhodným spoluobčanem,
který rozšiřuje naše vnímání každodenního života.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

Perla Valašska
Tak jako je skrytá drahocenná perla v mušli, tak je mezi valašskými kopečky
ukrytý nový kostel v Sazovicích.
Dne 30. 1. 2018 jsme se i my z Klásku přesvědčili, že ocenění mezi 10 nejlepších staveb světa za rok 2017, není přehnané. První dojem z venku byl pro většinu
z nás nezvyklý, zato vnitřek kostela nás doslova pohltil. Ale něžně. Všeobjímající
prostor dýchal klidem a čistou krásou. Důmyslné osvětlení tento pocit ještě podtrhovalo. Nejde to dobře popsat. O slohu stavby mluví odborníci, já mohu vylíčit jen
své dojmy. Také naše průvodkyně a hlavní iniciátorka stavby kostela, paní Rapantová, tyto překvapivé dojmy ještě zvýšila. Když se utvořil spolek pro stavbu kostela,
měli v pokladně jen 50 000 Kč. A za 6 let tu stojí kostel za 25 miliónů korun. Jen
a jen z darů – místních patriotů, donátorů, ale i ostatních lidí z celé republiky. Zní to
neuvěřitelně. I další vyprávění o stavbě kostela bylo poutavé. Poslouchali bychom ji
ještě dlouho, kdyby ji neomezoval čas, ale také my jsme se tu chtěli ještě porozhlédnout. A měli jsme co obdivovat. Od podzemních prostor až nahoru ke zvonkohře,
kterou kvůli nám pustili.
Bez naší milé průvodkyně by byly naše zážitky jen poloviční. Moc jí za to děkujeme. Odnášeli jsme si odtud poznání, že máme v naší republice nadaného architekta
pana Marka Jana Štěpána, obětavé, zapálené lidi, kteří věří, že kostel je i dnes
posilou a požehnáním.

Setkání s panem Josefem Semrádem
Mnozí jsme ho znali jako řidiče městské dopravy ve Zlíně. Že je také šikovný
malíř krajiny a zátiší, tak o tom jsme se
přesvědčili u nás v Klásku 27. února
2018. Přivezl nám ukázat osm obrazů,

které mu zbyly po výstavě ve fryštacké
škole při podzimních volbách. Obdivovali jsme důvěrně známá zákoutí z Fryštáku a blízkého okolí, ale také krajiny z valašských kotárů i odjinud. A když k tomu

Hody, hody, doprovody...
A nemusí to být jen malované vajíčko, co si chlapci vykoledují. Může
to být i něco sladkého, schovaného
v krabičce hlídané bílou kudrnatou
ovečkou. Takové velikonoční krabičky
jsme vytvářeli v Klásku 13. března.
Na všech krabičkách byla ovečka, ale
ani jeden výrobek nebyl stejný. Určitě
se najde bezpočet velikonočních ozdob a výrobků, ale tohle všechno byly
originály. My jsme se při tomto tvoření pobavili, zazpívali si a měli radost
z práce, která vybočovala z domácího
stereotypu a přiblížila nám čas velikonoční.
Za Klásek A. Bačůvková

MV TEAM UTB Zlín zazářil
na prvních závodech sezóny
Závodníci MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín se pod
vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové zúčastnily ve dnech 1011. března 2018 mezinárodních závodů ve sportovním aerobiku FISAF v Belgii.
Všichni účastníci si z Belgie dovezli medaili a nejvíce barvy
zlata.
Závodníci momentálně nejlepšího moravského klubu závodního aerobiku, který v sezóně
2017 obsadil 2. místo v celé ČR
v TOP TEN, se již nemohli dočkat
nové závodní sezóny, a proto se
za prvními závody vydali až do belgického Sint-Niklaas. Do Belgie
odjelo 11 mladých sportovců.
Mezinárodního závodů v Belgii se
účastnili závodníci Belgie, Francie,
Švýcarska a České republiky. Sešla
se zde mezinárodní porota, složená
z rozhodčích, kteří budou rozhodovat i na evropském a světovém
šampionátu. Velkým zážitkem a inspirací bylo závodit na jedné ploše
s úřadující mistryní světa v závodním aerobiku v kategorii dospělých
Lisou Van Brande z Belgie a vicemistryní světa ve stejné kategorii
Adélou Citovou z České republiky.
Zlatou medaili si z belgického
šampionátu v kategorii jednotlivců

dovezla juniorka (14-16 let) Vanda Šimková, junior Jáchym
Hanák, kadetka (11-13 let) Veronika Nováková a v kategorii
8-10 let Bára Kostelecká. Vanda si opět mohla poměřit síly
s mnohými účastnicemi z loňského mistroství světa. Benjamínky ve své kategorii byli Jáchym Hanák, Veronika Nováková
a Bára Kostelecká, kteří však na belgickém mistrovství prokázali svoji připravenost pro účast ve vyšší věkové kategorii.
V kategorii týmů (trií) si odvezlo zlato juniorské trio ve složení
Vanda Šimková, Erika Ševců a Anička Macková a také kadetské trio ve složení Alena Březinová, Veronika Nováková a Zuzana Němcová.
Stříbrnou medaili získala v kategorii jednotlivců kadetka Zuzana
Němcová a kadetské trio Soﬁe Šimková, Tereza Sečkařová a Karolína
Knedlová.
Bronz nakonec v silné konkurenci v kategorii jednotlivců urvala
Tereza Sečkařová, která na mezinárodních závodech startovala poprvé.
Účast na belgickém šampionátu byla první prověrkou závodníků
a dopadla na jedničku. Samozřejmě
bez kvalitní přípravy od všech trenérek MV TEAM UTB Zlín a podpory
rodičů by nebylo možné tak skvěle
reprezentovat město Zlín, Zlínský
kraj a Českou republiku.
Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci DUBNU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Ladislav Dlabaja
Anna Dlabajová
Dušan Dočkal
Marie Doležalová
Miroslav Dubovský
Ludmila Fišerová
Bohumil Havlík
Marie Hejtmánková
Richard Hovadík
Emilie Cholevová
Anežka Chudárková
Karel Kolařík
Jarmila Kopřivová
Miroslav Kotas
Vlasta Kunstová
Libuše Lukášová
Jaroslav Navrátil
Miloslava Němcová
Martin Němec
Ivana Pančochová
Jiří Petřík
Vlasta Poledňáková
Ladislav Rektořík
Božena Šebíková
Jindřiška Šebíková
Rudolf Ševčík
Jaroslav Škrábal
Alena Uhříková
Miroslava Vavřičková
Jaroslava Vičarová
Dagmar Žáková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

Pozvánka
Přátelé a příznivci čarodějnických oslav jara, opět se
nám blíží náš slavný svátek Beltain, a my bychom Vás na něj
rádi pozvali. Letos na fotbalovém hřišti ve Fryštáku. Víme,
že tyto prostory nejsou pro tuto akci zrovna kouzelné, ale
sebereme všechny své dobré síly a připravíme pro Vás příjemné prostředí a skvělý program tak, abyste byli maximálně spokojeni, a všichni jsme si to skvěle užili.
Jako každý rok nás čeká průvod, který půjde z fryštáckého náměstí, povede mezi uličkami Komenského, Úvoz,
Osvobození a Sportovní až k samotnému hřišti. Tady bude
pro všechny nachystáno skvělé občerstvení, hudební program a spoustu zábavy a pro naše malé ratolesti zábavné
soutěže. Vyvrcholením akce bude Velký čarodějnický tanec,
kterým nic nekončí.
pš
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Pohřební služba

Kapela Jack’s Band a Živý Zlín
vás zvou na

Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.

JARNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

Sobota 5. 5. 2018
od 14 do 22 hodin
v parku naproti Baťovy vily ve Zlíně
(vedle Hospody Pod Lipou)

Nabízíme také památečníí sklo!

K poslechu i tanci vám zahrají kapely:

Mějte své blízké
stále u srdce.

K.a P.P.R.

Jack’s Band

Tieň (SK)

Holy Water (NL)

PASS

Reggay

e-mail
web

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

facebook.com/zivyzlin

Vstup zdarma | Aktivity pro děti
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO | Koná se za každého počasí

   












  

placená inzerce

 
placená inzerce

placená inzerce

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