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Přes nepříliš povzbudivou předpověď meteorologů se sobota 23. dubna
nakonec ukázala jako vhodný den pro
vycházku.
Toho využilo 140 účastníků tradičního APRÍLOVÉHO ŠKOBRTÁNÍ a mohli
tak navštívit hradního pána na Lukově,
běhat, skákat, tančit a plavit se na Bezedníku, pohlédnout na svět z koňského
sedla či vyzkoušet přesnost airsoftových zbraní na polní střelnici.
Těch pár kilometrů probouzející se
přírodou, kvetoucí a vonící, rozhodně
nebyl špatný způsob, jak přivítat jaro.
-ben-
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 03/2016/VII ze dne 7. 3. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce členů komisí či dalších poradních či zvláštních orgánů starosty v r. 2015 v celkové
výši 250,- Kč za úkon na osobu.
• RMF bere na vědomí žádost Mgr. Ing. F.
Bezděka, ředitele Domu Ignáce Stuchlého, z.s., o personálním a ﬁnančním zajištění DIS KLUBu (možnost navýšení
ﬁnanční podpory) a ukládá Komisi pro
školství, mládež a tělovýchovu při Radě
města Fryštáku projednat tuto žádost
a předložit stanovisko k této žádosti
o navýšení dotace Radě města Fryštáku
na její další zasedání.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Řešení havarijního stavu oken DBD“, a to fu
SEMUSO, s.r.o., Kvasice, s cenovou nabídkou ve výši 232 493,- Kč bez DPH (tj.
281 317,- Kč vč. DPH), bez připomínek,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje přidělení bytu
ve Sdruženém objektu čp. 386 ve Fryštáku žadatelce Š. Kotasové, Fryšták, a to
z důvodu schválené změny využití objektu jako zázemí pro OOPČR Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit zrušení
Interní směrnice č. 05/2005 – Pravidla
pro poskytování bydlení v nájemních bytech a domech v majetku města Fryšták.
• RMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2016,
v návaznosti na ust. čl. č. I bod č. 1
a 3 Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytovaných
městem Fryšták a v souladu s ust. § 85
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písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje výše ﬁnanční podpory do 50 tis. Kč
(výše neinvestičních dotací, jejich účel,
jejich příjemci) neziskovým organizacím
v roce 2016 a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
• RMF bere na vědomí výsledky veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování studie „Variantní řešení cyklostezky
Fryšták-Zlín“, a to ﬁrmu S-projekt plus,
a.s., Zlín, a odkládá rozhodnutí o realizaci.
• RMF ukládá Ing. Dohnalovi zajistit
odborný subjekt z oblasti cyklodopravy
za účelem zajištění technické podpory
k záměru cyklospojení města Fryštáku
a statutárního města Zlína.
• RMF doporučuje schválit uzavření
Smlouvy č. 1030022075/001 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
„Dolní Ves, p. Nutil, přípojka NN“, umístěné na části městského pozemku p. č.
222/1 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části měst. pozemku p. č. 2/1
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 45 m², dle situačního nákresu, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli Fair Play
Fryšták, z. s., pro pořádání pátečních tzv.
malých farmářských trhů, a to na dobu
určitou od 1. 5. 2016 do 9. 12. 2016
(pouze pátky), s jednoměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových
tradic a lidové kultury ve městě Fryšták
- podpory všestranného rozvoje města
Fryšták a zajištění potřeb občanů (viz
ust. § 2 odst. 2 zákona o obcích) schvaluje krátkodobou výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 45 m2, dle situačního nákresu, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli Fair Play Fryšták, z. s., pro pořádání pátečních tzv. malých Farmářských
trhů, a to na dobu určitou od 1. 4. 2016
do 29. 4. 2016 (pouze pátky).
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových tradic a lidové kultury ve městě
Fryšták - podpory všestranného rozvoje
města Fryšták a zajištění potřeb občanů (viz ust. § 2 odst. 2 zákona o obcích)

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi městem Fryšták a Fair Play Fryšták,
na krátkodobou výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 45 m2, dle situačního nákresu, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 29. 4.
2016 (pouze pátky), a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
• RMF a z důvodu podpory obnovy lidových tradic a lidové kultury ve městě
Fryšták - podpory všestranného rozvoje
města Fryšták a zajištění potřeb občanů (viz ust. § 2 odst. 2 zákona o obcích)
schvaluje krátkodobou výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha,
ost. komunikace, dle situačního nákresu, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
Fair Play Fryšták, z. s., pro pořádání tzv.
velkého Farmářského trhu, a to na dobu
určitou pro termín 26. 3. 2016.
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových
tradic a lidové kultury ve městě Fryšták
- podpory všestranného rozvoje města
Fryšták a zajištění potřeb občanů (viz
ust. § 2 odst. 2 zákona o obcích) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem Fryšták a Fair Play Fryšták, z.
s., na krátkodobou výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, dle situačního nákresu, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou jednoho dne 26. 3. 2016, a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
• RMF souhlasí se stavbou „Stavba garáže k RD, čp. 42, Fryšták“, která řeší
vybudování garáže u RD, čp. 42, na pozemku p. č. 19, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví investora
manželů Mgr. Martina Grmely a Bc. Kateřiny Grmelové, oba bytem Hornoveská
42, 763 16 Fryšták, a s umístěním stavby na hranici městského pozemku p. č.
15, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
tohoto souhlasu pro žadatele manžele
Grmelovy.
• RMF souhlasí se stavbou „Stavba hospodářské budovy“, která řeší vybudování hospodářské budovy u RD, čp. 112,
na pozemku, p. č. 21, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví
investora M. Kalové Dostálové, Fryšták,
a s umístěním stavby na hranici městského pozemku, p. č. 15, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 20/2015/VII/14 ze dne 19. 10.
2015 bere na vědomí informaci OSM
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ve věci uzavřených smluv o podmínkách
provedení staveb a o výpůjčce pro oblast staveb přípojek inž. sítí ukládaných
do pozemků města a staveb zpevněných
sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací města za období
od 20. 10. 2015 do 7. 3. 2016 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost MUDr. D.
Klácelové, Fryšták o prodej městského
pozemku, p. č. 321 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře cca 650800 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a ukládá Stavební komisi
při Radě města Fryštáku projednat tuto
žádost na svém jednání.
• RMF schvaluje žadateli Cyklistický oddíl MiKo Cycles Přerov, z. s., průjezd cyklistů Městem Fryšták dne 14. 5. 2016
v rámci konání silničního cyklomaratonu
s názvem „MAMUT – TOUR 2016“, a to
v úseku ulic Potoky, Hornoveská, Drahová, Komenského a Parková dle předloženého mapového vyznačení, a pověřuje
starostu vydáním tohoto souhlasu.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit městský pozemek p. č. 332 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadateli Ředitelství
silnic a dálnic ČR, s. p. o., Praha ke stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín – Fryšták“, na dobu realizace této
stavby, nejdéle na dobu do 90 dnů po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním
předmětné stavby, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí informaci OSM
o prověření vlastnictví hlavního řadu jednotné kanalizace vedoucí přes pozemky
p. č. 133/1, 142/1, 145/2, 145/1, 407
a 408/4, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a ruší své usnesení č. U R
02/2016/VII/09b) ze dne 22. 2. 2016.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 01/2016
ze dne 24. 2. 2016 bez připomínek.
• RMF doporučuje schválit uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou RWE GasNet,
s. r. o., Ústí nad Labem a manžely Hanákovými, Lukov, ke stavbě plynárenského zařízení s názvem „NTL plynovodní
přípojka k novostavbě rodinného domu
v ulici Vítovská, čp. 434, v obci Fryšták,
místní část Horní Ves, číslo stavby:
9900074445“, umístěného na městském pozemku p. č. 874 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene stanoveného znaleckým posudkem, s podmínkou úhrady
věcného břemene, znaleckého posudku
a návrhu na vklad ze strany žadatele.
ÚKOL: RMF ukládá OSM zajistit znalecký posudek na cenu věcného břemene
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u pozemku p. č. 874, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták.
• RMF schvaluje v souladu s Čl. VIII. –
Doba trvání smlouvy, odst. 2, Smlouvy
o poskytnutí účelové katastrální mapy
Zlínského kraje uzavřené dne 9. 8. 2005
mezi městem Fryšták a Zlínským krajem,
podání výpovědi k termínu 1. 4. 2016
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a to
z důvodu nevyužitelnosti této služby,
a pověřuje starostu podpisem této výpovědi.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru služeb postiženým Zlín,
o. p. s., pro r. 2016 ve výši 5.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,-Kč
mezi městem Fryšták a zařízením Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s.,
p. o., za účelem pokrytí částečných nákladů na provoz a činnost centra, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru zařízení Naděje Otrokovice pro rok
2016 ve výši 5.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000,- Kč mezi městem
Fryšták a zařízením Naděje Otrokovice,
za účelem pokrytí částečných nákladů
na provoz a činnost centra, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF jmenuje ke dni 7. 3. 2016 nového
člena Komise bytové, sociální a pro rodinu při RMF, a to J. Mikulíkovou, Fryšták
– Dolní Ves.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise pro péči a obnovu památek
města Fryšták ze dne 23. 2. 2016 bez
připomínek
• RMF pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSM, zajištěním výběrového řízení
na II. etapu obnovy Kaple Bolestné Panny Marie ve Vítové.
• RMF doporučuje v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní ﬁnanční podpory v Programu
regenerace MPR a MPZ schválit povinný
spolupodíl na obnově kulturní památky
ve výši 10%, tj. částka ve výši 21.900,Kč z celkově vynaložených nákladů
na obnovu kulturní památky, žadateli
Římskokatolická farnost Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených
s projektem „Obnova části venkovního soklu a obnova 4 kamenných prvků
na kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku“,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR a jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryšták, a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 21.900,- Kč mezi
Městem Fryšták a Římskokatolickou farností Fryšták za účelem částečného krytí
nákladů spojených s projektem „Obnova

části venkovního soklu a obnova 4 kamenných prvků na kostele sv. Mikuláše
ve Fryštáku“.
• RMF doporučuje v souladu s Výzvou
k příjmu žádostí o podporu z programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2016 schválit podání žádosti
na II. etapu obnovy Kaple Bolestné Panny Marie ve Vítové, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního
seznamu kulturních památek ČR, ve II.
kole s termínem podání žádosti do 29.
4. 2016, a pověřuje starostu podáním
této žádosti.
• RMF bere na vědomí zastupitele L.
Mikla ve věci situace objektu Hrubé hospody, č.p. 1, s tím, že se bude záměrem
zaobírat, jakmile navrhovatel předloží
konkrétní plán využití.
• RMF bere na vědomí Zápis ze zasedání IT komise rady města Fryštáku č. IT
09/2015/ ze dne 3. 2. 2016.
• RMF bere na vědomí ekonomickou nabídku (včetně rozsahu prací) Ing. Arch.
Sládečka ve věci objektu na ul. P. I.
Stuchlého, čp. 16, a ukládá Ing. P. Dohnalovi objednat u arch. Sládečka zpracování Studie veřejného prostoru okolo
a včetně domu na ul. P. I. Stuchlého, č.p.
16, ve Fryštáku.
• RMF souhlasí s účastí města Fryštáku
v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
a souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky
na budově radnice dne 10. 3. 2016.
• RMF bere na vědomí žádost části obyvatelů Domu s byty pro důchodce ve věci
možnosti zřízení zázemí pro posezení
ve veřejném prostoru mezi zdravotním
střediskem a mateřskou školou a ukládá Ing. P. Dohnalovi, Mgr. L. Sovadinovi
a Mgr. S. Knedlové za účasti paní A. Krajčové projednat návrh řešení této žádosti
části obyvatel domu s byty pro důchodce
a prověřit alternativní možnosti zřízení
požadovaného posezení.
ÚKOLY: RMF bere na vědomí materiál Návrh řešení informačních vitrín na náměstí
Míru a stanovuje se cena na 500 Kč/rok
pro neziskový sektor a 1000 Kč/rok pro
komerční sektor a ukládá Ing. T. Černému obeslat neziskové organizace s touto
nabídkou.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
výběrové řízení na zpracovatele investičního záměru odkanalizování a zajištění
zdroje pitné vody pro Český zahrádkářský svaz – ZO Fryšták – Vítová.
• RMF ukládá tzv. grantové komisi města pro rok 2016 a Ing. P. Osohovi zpracovat do 27. 4. 2016 návrh dokumentu
„Zásady dotační podpory nestátních neziskových subjektů poskytované městem
Fryšták.“
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 03/2016/VII ze dne 21. 3. 2016 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí závěrečnou zprávu inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu ,,Deponie Baďura“ na městském pozemku p.č. 873/7,
873/5, k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták, č.
j. MUF-OTH-699/2016-DOH, vypracovanou společností ENVIprojekt, s.r.o.,
viz příl. č. 1 – Závěrečná zpráva, Situace širších vztahů, Situace průzkumných
objektů, Geologická dokumentace kopaných sond, Protokol měření propustnosti,
tohoto zápisu.
• ZMF ukládá OTH zabezpečit projektovou dokumentaci v intenzích závěrů
vyhodnocení průzkumů inženýsko-geologického a hydrogeologického průzkumu
,,zeminy Baďura“ pro další nakládání
s prostorem deponie.
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 21. 3. 2016 bez přip.
• ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů v r. 2015 v celkové výši 250,Kč za úkon na osobu.
• ZMF schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku a závazků města Fryštáku ke dni
31. 12. 2015 – bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na schválenou zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků
města Fryštáku ke dni 31. 12. 2015
schvaluje vyřazení opotřebeného a zastaralého majetku města včetně majetku
zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek, a to ve smyslu přílohy č. 2 této zprávy inventarizační komise.
• ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2016 schvaluje předložený vzor veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční grantové dotace a v návaznosti na ust. čl. č. I bod č. 1
a 3 Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytovaných
městem Fryšták a v souladu s ust. § 85
písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje výše ﬁnanční podpory (výše neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemci)
neziskovým organizacím v roce 2016 –
a pov. starostu podpisem těchto smluv.
• ZMF ukládá Ing. P. Osohovi projednat
návrh na poskytnutí ﬁnanční podpory projektu „Malé mimi“ v Komisi bytové, sociální a pro rodinu při RMF.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace č. ND/02/2016 ze
dne 24. 2. 2016, kterým se mění název

příjemce dotace (nově Salesiánský klub
mládeže, z.s., Dům Ignáce Stuchlého),
přičemž všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny – a pověřuje starostu podpisem dodatku.

břemene ve výši 10.060,- Kč s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a s podmínkou úhrady nákladů na vyhotovení znaleckého posudku a návrhu
na vklad ze strany žadatelů.

• ZMF odkládá uzavření dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace č. ND/01/2016 ze
dne 24. 2. 2016, kterým se mění název
příjemce dotace, a to z důvodu z dosud
nerealizovaného zápisu v obch. rejstříku.

• ZMF souhlasí se záměrem získat
do vlastnictví města spoluvlastnický podíl: 1) o velikosti 2/110 na pozemcích
parc. č.: 519/3 o výměře 394.059 m2,
lesní pozemek, určený k plnění funkcí
lesa; 760/1 o výměře 545 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace zapsané
na LV č. 103 u KÚ pro Zlínský kraj, KP
Zlín, pro obec Lukoveček, k. ú. Lukoveček ve vlastnictví České spořitelny, a.s.,
IČ: 45244782

• ZMF ukládá Ing. arch. J. Kudělkovi jako
pořizovateli ÚPD pro město Fryšták zajistit v termínu do 20. 12. 2016 v rámci zprávy o uplatňování územního plánu
za uplynulé období 4 let projednání požadavku manželů Kalčákových, Fryšták,
na pořízení změny Územního plánu
Fryšták, na zařazení části pozemků parc.
č. 208/1, 211/1 a 212 k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, do plochy SO.3, plochy
smíšené obytné vesnické ze stávající plochy Z* – sídelní zeleň (v rámci nákladů
na pořízení zprávy o uplatnění územního
plánu za uplynulé období 4 let)
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MF, a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, pí Skaličková, přípojka
NN“, umístěné na části městských pozemků p. č. 54/2 – zahrada a p. č. 58/2 –
zahrada, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Smlouvy č. 1030022075/001
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 „Dolní Ves, p. Nutil, přípojka NN“,
umístěné na části městského pozemku
p. č. 222/1 – ostatní plocha, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi MF, a ﬁrmou RWE GasNet, s. r. o.,
Ústí nad Labem, a manžely Hanákovými,
Lukov, ke stavbě plynárenského zařízení
s názvem „NTL plynovodní přípojka k novostavbě rodinného domu v ulici Vítovská
čp. 434 v obci Fryšták, místní část Horní
Ves, číslo stavby: 9900074445“, umístěného na části městského pozemku p. č.
874 – ost. plocha, ost. komunikace, v k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, za cenu věcného

2) o velikosti 6/124 na pozemcích parc.
č.: 257/2 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; 272 o výměře
2 724 m2, ostatní plocha, ostatní komunikaceů 273/6 o výměře 410 m2, vodní
plocha, koryto vodního toku; 274 o výměře 2 241 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace; 346/1 o výměře 932 m2,
orná půda; 347/1 o výměře 921 m2,
orná půda; 347/2 o výměře 933 m2, orná
půda; 1019/32 o výměře 8.796 m2, orná
půda; 1020/23 o výměře 63 m2, vodní
plocha, koryto vodního toku; 1020/24
o výměře 54 m2, vodní plocha, koryto vodního toku zapsané na LV č. 456 u KÚ pro
Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Fryšták, k.
ú. Fryšták ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových IČ: 69797111
3) o velikosti 6/252 na pozemcích parc.
č.: 954 o výměře 2.106 m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 958
o výměře 8.118 m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 974 o výměře
850 m2, lesní pozemek, určeno k plnění
funkcí lesa; 975 o výměře 3.254 m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa
zapsané na LV č. 454 u KÚ pro Zlínský
kraj, KP Zlín, pro obec Fryšták, k. ú. Horní Ves u Fryštáku ve vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování ve věcech majetkových IČ: 69797111
4) o velikosti 6/126 na pozemcích parc.
č.: 324/7 o výměře 347 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; 324/8 o výměře 618 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; 933/143 o výměře 2.386 m2,
orná půda; 952/1 o výměře 2.671814
m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 952/2 o výměře 11.379 m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa;
979 o výměře 31.330 m2, lesní pozemek,
určeno k plnění funkcí lesa; 980 o výměře 469 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; 983 o výměře 89.767 m2, lesní
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pozemek, určeno k plnění funkcí lesa;
984 o výměře 3.755 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace; 992 o výměře 53
m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 993 o výměře 783 m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 995
o výměře 456 m2, lesní pozemek, určeno
k plnění funkcí lesa; 997 o výměře 439
m2, lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; zapsané na LV č. 455 u KÚ pro
Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Fryšták,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku ve vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Úřad pro zastupování ve věcech majetkových IČ: 69797111
a schvaluje záměr jednání ve věci převodu výše uvedených podílů do majetku MF.
• ZMF schvaluje udělení plné moci k zastupování ve věci jednání o převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví státu
a ČS, a. s. právní zástupkyni Mgr. P. Řehové, advokátce, Zlín, zpracování znaleckého posudku na tržní hodnotu spoluvlastnických podílů dle předchozího
usnesení, a pověřuje starostu města zahájením a provedením všech potřebných
právních jednání a podpisem plné moci.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání Komise pro péči a obnovu památek města
Fryšták ze dne 23. 2. 2016.
• 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 vlastníka Římskokatolické farnosti Fryšták ze
dne 5. 3. 2016, schvaluje povinný spolupodíl na obnově kulturní památky ve výši
10%, tj. částka ve výši 21.900,- Kč z celkově vynaložených nákladů na obnovu
kulturní památky, žadateli Římskokatolická farnost Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem
„Obnova části venkovního soklu a obnova 4 kamenných prvků na kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku“, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního
seznamu kulturních památek ČR a jenž
je součástí Městské památkové zóny MF
a ukládá Ing. M. Jaškovi připravit návrh
smlouvy v návaznosti na pož. MK ČR.
• ZMF v souladu s Výzvou k příjmu žádostí o podporu z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2016
schvaluje podání žádosti na II. etapu obnovy Kaple Bolestné Panny Marie ve Vítové, památkově chráněného objektu
zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, ve II. kole s termínem podání žádosti do 29. 4. 2016, a pověřuje starostu podáním této žádosti.
• ZMF ruší Interní směrnici č. 05/2005 –
Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a domech v majetku města
Fryšták, schválenou usnesením ZMF č.
U Z 3/2005, bod 5b, ze dne 9. 3. 2005.
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Výběrové řízení na tajemníka MěÚ Fryšták
Ve středu 23. března 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
tajemníka Městského úřadu Fryšták. Výběrová komise měla celkem pět členů. Do
tohoto výběrového řízení se přihlásili celkem čtyři uchazeči. Jeden uchazeč nemohl
být vybrán z důvodu nedoložení všech potřebných zákonem stanovených dokladů.
V den konání pohovorů se dva účastníci omluvili. Výběrového řízení se účastnil
jeden uchazeč, který byl podroben písemnému znalostnímu testu a osobnímu pohovoru. Na základě doporučení výběrové komise nebyl tento uchazeč jmenován na
místo tajemníka. V současné době je opětovně vyhlášeno a zveřejněno výběrové
řízení na tuto pozici s cílem najít další vhodné uchazeče.

Oznámení o konání výběrového řízení
Město Fryšták vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

vedoucího úřadu – tajemníka Městského úřadu ve Fryštáku.
Bližší informace najdete na úřední desce www.frystak.cz

OKÉN KO ZASTU PITELE
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Fryštáckých listů,
jsem Vás informoval o obdržení anonymního dopisu posléze přišel druhý
a proto mi dovolte moji reakci na tyto
anonymy. Je zcela zřejmé, že pisatel
není spokojen s vedením našeho města, ale taktéž se zastupitelstvem města. Dovolte mi, abych citoval některé
části dopisů, které jsou publikovatelné.
„CITUJI“ k čemu potřebuje město
Fryšták tajemníka, když ho sám stávající starosta zrušil. Pamatuji si 3. pracovníky na úřadě a dnes je jich tam tolik, že při vaření kávy šlapou po sobě!!!
Zkoušel jste někdy v úřední dny, jako
občan vyřídit něco na úřadě? To je zážitek pro televizi. K tomuto bych jenom
dodal, že princip dobré veřejné správy, by se mněl odrážet i v maximální
pracovní době úřadu, po kterou jsou
úředníci připraveni řešit občanům jejich záležitosti. Klasicky zažité pondělky, středy, jako dny úřední jsou dávno
komunistickou minulostí. Není žádnou
novinkou, že v některých městech či
obcích si úředníci pracovní dobu upravili. Dále pisatel. Zeptejte se vedoucího stavebního dvora, proč dostal hodinovou výpověď ve Zlíně na magistrátu
a nyní je zaměstnán u nás ve Fryštáku.
Hrůza pomyslet co se tam děje a (vedení mlčí.) Na co potřebujeme nové
náměstí? Vždyť stačí, opravit chodníky
pravděpodobně si chce někdo postavit
pomník!!! Proč jakási chlastací družba
s Muráněm a Kaňankou co z toho má
Fyštácký občan? Bylo, by velmi zajímavé zjištění, kolik tyto výlety stojí a co
přináší občanům Fryštáku!!!
Videopřenosy: na co nám budou
videopřenosy ze zasedání zastupitelstva, které nám nic neřeknou a stejně vše odkývají křivop….níkům. Vážení spoluobčané, snažil jsem se
vypíchnout jen ty nejslušnější pasáže

z prvního dopisu. Pokud by mněl někdo zájem, jsem ochoten tento dopis
poskytnout k přečtení v plném znění.
V podstatě lze s pisatelem v určitých
pasážích souhlasit.
Druhý dopis mně osobně vyzývá,
abych vyvolal referendum o odvolání pana starosty a celého zastupitelstva. Tady chci upozornit, že zákon
128/2000sb o obcích tento termín
(referendum odvolání)nezná. Jenom
několik vět na vysvětlenou. Co se týká
odvolání starosty k tomu je třeba nadpoloviční většina členů zastupitelstva,
které při současné konstalaci hvězd
nemá. Odvolání zastupitelstva, které
vzešlo z demokratických voleb je možné snad jen ve dvou případech.
1/ Pokud se usnášenischopné
zastupitelstvo nesejde po dobu delší
než šesti měsíců, ministerstvo vnitra
je rozpustí. Usnášeníschopné je tehdy,
pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
2/ Jestliže v průběhu volebního
období poklesne počet členů zastupitelstva obce či města a není možné je
doplnit náhradníky, bude se vycházet
z počtu členů, kteří zbyli. Pokud však
počet zastupitelstva poklesne o více
než polovinu, případně pod pět, což
je nejnižší možný počet členů zastupitelstva, je to pádný důvod k vyhlášení
nových voleb. Jiná možnost není tolik
pisateli na vysvětlenou. Ostatní části
dopisů jsou nepublikovatelné ve FL.
Nicméně zvažuji, jako člen ÚVV ČSSD
v Praze což je nejvyšší stranický orgán
otevření své kanceláře u nás na ﬁrmě
a každou středu v týdnu budu k dispozici občanům a jsem ochoten odpovídat na Vaše dotazy, co se týká jak
komunální tak parlamentní politiky,
abychom se vyhnuli anonymním dopisům, které ve své podstatě nic neřeší.
Vlasťa. F.
(Bez redakční úpravy.)
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S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
Rozmary letošního vskutku aprílového počasí jsou snad již za námi a společně
se už asi každý z nás těší na to, co nám přinese básníky tolik opěvovaný květen.
A co nás tedy čeká? První květnový den patří nejen všem zamilovaným (a přejme
dosti lásky nejen jim), ale je také ve znamení oslav Svátku práce – možná že připomínka právě tohoto svátku (jeho historický kontext, význam) v dnešní době je víc
aktuální, než by se mohlo zdát.
A obdobně lze vnímat i události, které si začátkem tohoto měsíce každoročně
připomínáme, totiž jak osvobození našeho města či Květnové povstání českého
lidu, tak i konec II. světové války v roce 1945 – přesah těchto událostí až do naší
současnosti – dnešní situace v Evropě a ve světě vůbec je zcela zřejmý. A tím víc
bude záležet na vedení jednotlivých zemí, jak se poučí z historie a jak poznatky doby
ne-dávno minulé dokážou (nejen např. v Evropském parlamentu) využít při rozhodování o naší budoucnosti.
A jak jistě všichni dobře víme, druhá neděle v květnu je ve znamení Svátku matek. Rád tedy jménem vedení města, zastupitelstva i jménem svým všem maminkám za jejich nikdy nekončící práci děkuji a přeji jim k jejich svátku hodně zdraví,
štěstí, lásky, radosti, rodinné pohody, ale i mnoho sil i odvahy k tomu, aby zvládaly
každodenní péči o ono pověstné teplo rodinného krbu. Jen ti, jimž nebylo dáno
(a nebo již bohužel nemohou) pocítit jistotu vřelého objetí matčiny náruče, mohou
dosvědčit, co všechno v našem životě fenomén „maminka“ opravdu znamená…
A vedle přání také jedno velké poděkování – zejména našim skautům, kteří se
připojili k akci Ukliďme Česko a ve svém volném čase přispěli k očistě přírodního
bohatství Fryštácké brázdy. Znovu nám, zejména některým „milovníkům“ přírody,
kteří si např. břehy potoků pletou se smetištěm, připomněli, jak vypadá skutečná
péče o krajinu, a naopak kam patří zvláště určité komodity odpadu. Kéž by se jim
tyto dubnové akce do budoucna mohly stát jen příjemnou procházkou naším malebným okolím…
Vážení spoluobčané, přeji všem příjemně prožitý máj!
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
Vážení spoluobčané,
jak všichni dobře víte, máme nově
zateplenou budovu zdravotního střediska. Zateplením fasády, výměnou oken a
dveří se zdravotní středisko stalo další
krásně zrekonstruovanou budovou ve
Fryštáku. Na tuto akci se podařilo městu Fryšták získat ﬁnanční prostředky
z evropských fondů. Co možná už všichni nevíte, po skončení realizace zateplení budovy bylo podáno trestní oznámení
Policii České republiky s podezřením
na porušení pravidel při čerpání dotace. V současné době je vyšetřování
ukončeno s výsledkem že nedošlo ke
spáchání přečinu podle § 220 odst. 1
trestního zákoníku – Porušování povinnosti při správě cizího majetku. Stejně
tak nebylo zjištěno, že by městu Fryšták
vznikla škoda v rámci realizace zakázky.
Vyšetřování bylo uzavřeno se závěrem,
že se nedošlo ke spáchání trestného
činu ani jiného trestného činu, a proto
bylo celé vyšetřování odloženo. Z důvodu šíření různých polopravd a zkreslování reálných informací jsem cítil povinnost vás o celé záležitosti informovat
– viz přiložená citace rozhodnutí.
Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

TRESTNÍ ŘÍZENÍ – opis textu
„Prověřování v dané věci bylo prováděno za účelem zjištění, zda nedošlo
ke spáchání přečinu podle § 220 odst.
1 tr. zákoníku – Porušování povinnosti
při správě cizího majetku. Provedeným
šetřením však nebylo zjištěno, že by
konkrétní osoba v souvislosti se zakázkou na zateplení a výměnu oken zdravotního střediska ve Fryštáku, porušila
jí uloženou nebo smluvně převzatou
povinnost opatrovat nebo spravovat
cizí majetek. Dále nebylo zjištěno, že
by městu Fryšták vznikla škoda v rámci
této zakázky nebo v souvislosti s činností konkrétní osoby. Nejsou-li naplněny všechny obligatorní znaky skutkové
podstaty trestného činu, nejde o trestný
čin. S odkazem na uvedené skutečnosti
policejní orgán dospěl k závěru, že se
nejedná o podezření ze spáchání výše
uvedeného trestného činu ani jiného
trestného činu, a proto se rozhodl věc
odložit podle § 159a odst. 1 trestního
řádu.“
Poučení: Proti tomuto usnesení je
přípustná stížnost, kterou je poškozený
oprávněn podat do tří dnů od doručení
u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
por. Bc. Miroslav Novotný
komisař

PLÁNY A REALIZACE
odboru technického
hospodářství
OTH připravuje na základě schválení Zastupitelstvem města Fryštáku
několik akcí, které se dotknou života
občanů města Fryštáku.
Především v nejbližší době dodavatelská ﬁrma začne realizovat osazení kamer na objektech města v rámci
Městského kamerového a dohlížecího
systému. Došlo k dohodě mezi městem
Fryšták a Krajským ředitelstvím Policie
ČR o podmínkách využívání výstupů
z kamerového systému. Investice bezpochyby přispěje k významnému posílení bezpečnosti v našem městě a omezení škod páchaných především vandaly
na majetku města.
Další významnou stavební akcí bude
oprava místních komunikací Osvobození I-V. Bude provedeno položení nových
živičných vrstev včetně úprav poklopů
tak, aby se provoz na těchto komunikacích stal bezpečnější a snížila se hlučnost vyvolaná nekvalitně provedenými
překopy a výškově neupravenými poklopy šachet a vpustí. Zároveň bychom
chtěli apelovat na občany, kteří mají
zájem realizovat jakékoliv přípojky inženýrských sítí, aby takto provedli.
Po položení nového povrchu nebude
možné formou překopů do opravené
vozovky vstupovat. Předpokládaný
termín realizace opravy je měsíc červenec.
Dále připravujeme opravy chodníků – na ul. Komenského podél školy a na ulici Kvapilova. Opravy těchto
chodníků jsou připravovány na základě posouzení jejich havarijního stavu
a na základě požadavků od občanů.
Se zástupci DI Policie ČR byly po vyhodnocení dopravně bezpečnostních
aspektů, na které upozornili občané
z jednotlivých lokalit, připraveny dílčí
úpravy dopravních režimů. Bylo projednáno zjednosměrnění ulice Příčná
a části ulic Úvoz a Jiráskova.
Ještě bychom se chtěli zmínit o náhradní výsadbě nových dřevin ve Fryštáku. Náhradní výsadba proběhla dne 21.
4. 2016, kdy na několika místech byly
zasazeny nové stromy. Byly vysázeny
4 ks sakury, 2 ks tisu červeného a 4 ks
smrku stříbrného. Na základě iniciativy
občanů Fryštáku se dne 20. 4. 2016
vysadil platan na dvorku za Městským
úřadem a dne 21. 4. 2016 se sadila okrasná hrušeň na dětském hřišti
v Dolní Vsi.
VK
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Mezinárodní den rodiny (15. květen)
V polovině měsíce května si připomínáme jeden z „významných dnů“
ustanovený parlamentem jako „Mezinárodní den rodiny“. K jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992 na valném shromáždění Organizace spojených národů.
Tato každoroční pozornost věnovaná
rodinám odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám
jako základním jednotkám společnosti,
právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě.
Pro každý z dalších roků je v tento
významný den
určováno jedno
z nosných
témat, které
se odborníci po ce-

Magická noc

NOC
KOSTELŮ
VE FRYŠTÁKU

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

10. 6. 2016
Noc má magickou silu. S potemnělou oblohou pomalu odchází
ruch, shon i starosti všedního dne.
Nastává čas zklidnění. Vše ozařuje
jen světlo pouličních lamp, měsíce
a hvězd.
Svým kouzlem a tajemností nabízí
noc prostor pro myšlenky, pro ztišení,
pro otevření duše. Stejně jako prostor
křesťanského chrámu. S nápadem
spojit oba tyto prostory v jeden celek
a otevřít tak brány kostelů uprostřed
noci široké veřejnosti, přišli v roce
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lém světě snaží na rozličných diskusních fórech a panelech prodiskutovat
a nalézt možnosti jejich řešení (např.:
Rodiny – vychovatelky v oblasti lidských
práv a jejich zprostředkovatelky, Rodiny
pro každý věk, Rodiny – zprostředkovatelky a adresátky rozvoje, Rodiny a dobrovolníci – budování společenské soudržnosti, Rodiny a stárnutí – možnosti
a výzvy).
Podoby dnešní rodiny jsou rozličné,
ale pořád by měla zůstávat místem, odkud vycházíme a kam se vracíme. Zaslouží si pozornost nejen svých členů,
ale i ze strany státu ve formě dlouhodobé rodinné politiky. Zvláště v době, kdy
se společnost stále více individualizuje a tíhne k marketingově vděčnému
vyznávání kultu mládí a svobody, je
třeba významu rodiny se věnovat, k její tradiční podobě se navracet a třeba
i za pomoci tohoto svátku její existenci slavit.
V České republice se
15. května už tradičně konají oslavy Dne
rodiny, které nabízejí
pestrou škálu rodinných aktivit.
red
2005 ve Vídni, kde také pod názvem
„Lange Nacht der Kirchen“ proběhla
první Noc kostelů.
V následujícím roce se přidaly i další
evropské země. V roce 2009 zaujal tento nápad i pořadatele v České republice. Zájem veřejnosti předčil hned napoprvé očekávání. A tak se Noc kostelů
postupně rozběhla do dalších a dalších
farností. V roce 2012 se součástí společenství Noci kostelů stal i kostel sv.
Mikuláše ve Fryštáku.
Noc kostelů má být možností nezávazného přiblíženi a setkání s křesťanstvím, prostorem pro netradiční
setkávaní a rozjímaní lidí, nocí plnou
lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Noc kostelů je určena
pro nejširší veřejnost, kdy se kostely
prezentuji jako významná a nedílná
součást společenského života všech
obyvatel daného regionu. Ve zvláštní
atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří,
se spojují tradiční hodnoty křesťanství
prostřednictvím mluveného slova, hudby, umění, zážitku.
V letošním roce Noc kostelů opět
proběhne v řadě měst, vesnic a církevních farností po v celé Evropě. Tentokrát
pod společným mottem: „Jeho brány

MIKO CYCLES
Vážení, také letos (v sobotu dne
14. 5. 2016) pořádá náš Cyklistický
oddíl MiKo Cycles Přerov, z.s. tradiční sportovní akci nazvanou Mamut –
tour 2016. Jedná se o silniční maraton, který opět povede i okolím města
Fryštáku. Tento závod je zařazen do
silničního 53x11 Marathon Cupu
2016 a patří mezi pět největších silničních maratonů v České republice.
Součástí tohoto závodu je i nadační jízda Nadace Mamut.
Pro zdárný průběh této sportovní
akce Vás laskavě žádáme o povolení
vjezdu na pozemek – komunikaci, jehož vlastníkem je město Fryšták.
Konkrétně se jedná o úsek v ulici: Potoky, Hornoveská, Drahová,
Komenského, Parková. Časové rozmezí je od 10. 10. do 10.30 h.
Předem děkujeme za spolupráci.
Miroslav Kolář, ředitel závodu
zůstanou ve dne otevřené, noc tam už
nebude“. (Srov. ZJ. 21,25).
V pátek 10. 6. 2016 tak bude kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku už po páté
opět přitom. V letošním roce navíc proběhne Noc kostelů i jako připomínka
660. výročí první připomínky našeho
města. Vždyť právě farnost a kostel sv.
Mikuláše jsou pevnou a nedílnou součástí historie města.
Pro všechny návštěvníky bude připraven tento večerní čas bohatý kulturní program. S jednotlivými body
programu Vás seznámíme v příštím
vydání Fryštáckých listů. Informace
o programu Noci kostelů v jednotlivých
městech a obcích můžete také najít
na adrese www.nockostelu.cz.
Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se
letos vydat na Noc kostelů, zveme co
nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť
zakusit něco z mohutnosti, kterou víra
křesťanů nese. Buďte vítáni, ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu, kaple či
modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvilku sednout a jen tiše
naslouchat, zkuste pootevřít tajemnou
bránu chrámu – nechť magická noc
ve svitu hvězd vydá opět svá tajemství.
FOFR
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Velikonoční turnaj děvčat ve ﬂorbalu
Ve středu 23. března uspořádala
ZŠ ve Slušovicích tradiční Velikonoční
turnaj ve ﬂorbalu. Naše děvčata se nemohla dočkat, až si změří síly s hráčkami okolních škol a po loňském úspěchu toužila opět bojovat o stupínek
nejvyšší. Těšila se i na slušovickou
halu, která svými rozměry plně odpovídá parametrům ligových soutěží.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
děvčata mladší (6., 7. třída), děvčata
starší (8., 9. třída). Turnaje se zúčastnily ZŠ Slušovice, Želechovice n. D.,
Trnava, Kašava a Štípa. Hrálo se systémem „každý s každým“.
Naše mladší děvčata měla ve skupině tři soupeře. V prvním zápase se utkala s favorizovaným domácím družstvem
Slušovice „A“. Po slibném začátku,
kdy v první minutě vstřelily Slušovicím
„A“ úvodní gól, pokračovaly úspěšně
ve střelbě a jednoznačně porazily favorita 3:0. Také v dalších zápasech si naše
děvčata počínala výborně. Soupeřky
ojediněle pouštěly na svou polovinu
a bez problémů kontrolovaly průběh zápasu. Nedaly nikomu šanci a udržely si
čisté konto. Po zásluze získaly 1. místo.
Sestava: Divilová Sabina, Komínová
Karolína, Končáková Alžběta, Matelová
Lenka, Ponížilová Magdaléna, Skaličková Zuzana, Šimková Linda, Šupčíková
Natálie, Vodehnalová Karla, Wiesne-

Pozvánka

rová Gabriela, Zelinková Klára, Žáková
Vendula (všechny 7. tř.)
Starší děvčata odehrála první dva
zápasy se Slušovicemi a Štípou. Oba
duely byly pod naší taktovkou ukončeny
výhrou. Děvčata byla klidná, ve výborné
kondici, na hřiště se dostaly všechny
střídající hráčky. Pak následovalo utkání s Kašavou. Nastalo velké překvapení, když hned z první akce naše děvčata
dostala gól. Hra se přelévala z jedné
strany na druhou. Nakonec fryštácké
hráčky aktivním pohybem a bojovností vyrovnaly a zápas skončil 1:1. Také
poslední zápas s Trnavou byl velmi napjatý. Za trnavské družstvo startovaly
dvě vynikající zkušené a fyzicky zdatné
hráčky, které nás už loni potrápily. Naše
děvčata byla pod neustálým tlakem
soupeře, padaly branky na obou stra-

nách. Nakonec se nám podařilo vstřelit vítěznou branku, která nám zajistila
celkové vítězství, a naše hráčky mohly
pozvednout nad hlavu vítězný pohár.
Sestava: Dlabajová Hana (9. B), Dočkalová Lucie (8. B), Hanačíková Vendula (9. B), Kočendová Kateřina (9. A),
Krajčová Aneta (8. B), Kučerová Marie
(8. B), Macháčková Jana (8. A), Osohová Barbora (8. B), Pšejová Kateřina (9.
B),Smýkalová Katka (9. B), Vidlářová Zuzana (9. A)
Po suverénním vítězství v obou kategoriích děkujeme všem našim hráčkám
nejen za výborný výkon a úspěšnou reprezentaci školy, ale také za dodržování
pravidel fair play. Na turnaji se potvrdilo, že ﬂorbal nejen spojuje a rozvíjí,
ale umožňuje navazovat nová přátelství
a kamarádství.
MŠ

Vážené maminky, babičky,
tety a ostatní přátelé
srdečně Vás zveme na
SLAVNOSTNÍ AKADEMII
u příležitosti oslav
DNE MATEK
v pátek 13. 5. 2016 v 17 hod.
v kulturním sále ZDV Fryšták.
•••
V bohatém programu se představí
žáci školy pod vedením svých učitelů, pro maminky přichystáme dárečky
a nebude chybět ani občerstvení.
TĚŠÍ SE NA VÁS
ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ FRYŠTÁK
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DUKOVANY

„POJĎME SI TO ZKUSIT“
aneb sdílené dílny pokračují
V letech 2013-2015 byla naše škola zapojena do projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji“. Spolupráce Střední průmyslové školy polytechnické COP
Zlín a ZŠ Fryšták probíhala formou sdílených dílen.
Sdílené dílny umožnily našim žákům aktivně se zúčastnit výuky na střední škole, kde v odborných učebnách a dílnách pod vedením učitelů a mistrů odborného
výcviku získali nejen nové vědomosti, ale i manuální dovednosti a praktické zkušenosti. Kromě rozvoje a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na
středních a základních školách se současně zvýšil zájem o studium těchto oborů.
Při závěrečném vyhodnocení tohoto projektu jsme se shodli (ZŠ i SŠ), že realizovaný projekt splnil očekávání a je vhodné v něm pokračovat. První letošní sdílené
dílny pro žáky 8. tříd proběhly 16. března. Zahrnovaly 3D aktivity (3D skenování,
úprava v PC a 3D tisk), polygraﬁi (graﬁka, tisk a tvorba knihařských prací) strojírenství (rukodělné práce, programování CNC strojů), elektrotechniku (zapojování
drobných elektronických součástí). Žáci během výuky na střední škole získali nové
informace o studijních oborech, které využijí při volbě povolání.
Další sdílené dílny proběhnou v dubnu. Navštívíme Střední školu nábytkářskou
a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.
MŠ

Florbal v Želechovicích
Také letos se naši žáci zúčastnili
okresního kola ve ﬂorbalu mladších
dětí (žáci 1.–3. tříd). Na turnaj přijelo 8 týmů. Měli jsme trochu smůlu,
že jsme si vylosovali silné protihráče.
První zápas proti týmu Želechovice II
jsme vyhráli s přehledem 9:0. Jenže
pak jsme prohráli s DDM Astra 2:5.
Následoval boj o semiﬁnále se ZŠ Komenského. Už jsme vedli 3:1, bohužel
v poslední minutě protihráči vyrovnali
na 3:3. A protože měli o jeden gól lepší skóre v předchozím zápase, nepostoupili jsme do semiﬁnále. Poslední
zápas o 5. místo se ZŠ Jasenná jsme
vyhráli hladce 5:2. Naši školu reprezentovali: J. Pavel, R. Kužel, J. Petřík,
J. Vodák, J. Večeřa, A. Hanačík, M.
Koutný, M. Světlík, J. Vašíček, Š. Čepický, M. Klapil, R. Fryš a A. Skoumal.
Všem chlapcům děkuji za skvělé
výkony a sportovní chování.
Pavlína Dračková
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V úterý 19. 4. 2016 se vybraní žáci
8. a 9. tříd zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech.
V příjímací hale nás přivítala milá
paní a upozornila nás, že jaderná elektrárna je jedno z nejvíce střežených míst
v ČR. Pak nám pustila dva vzdělávací
ﬁlmy. První vysvětloval pojem blackout
– co by se dělo, kdyby byly dodávky
elektřiny dlouhodobě přerušeny, druhý
popisoval, jak celá atomová elektrárna
funguje. Následovala podrobná prohlídka modelu elektrárny. Stator, rotor,
primární sektor, sekundární sektor,
terciální sektor, zahřívání vody na 256
stupňů, chlazení vody...
Informace byly vyčerpávající. Také
jsme se dozvěděli, že hlavním zdrojem
vody pro elektrárnu je Dalešická přehrada na řece Jihlavě. Voda z ní se musí
upravovat tak, že je ve výsledku lepší
než destilovaná voda.
Tato exkurze nám prakticky doplnila
učivo chemie a fyziky.
Děkujeme paní učitelce Ondrášové
a Krajčové za doprovod a trpělivost, exkurze se nám moc líbila.
Kateřina Pšejová
a Katka Smýkalová, 9.B

Ekologická vycházka

Ve středu 13. dubna se žáci naší školy vypravili do okolí Fryštáku na ekologickou
vycházku. Cílem bylo pozorování jarní přírody a úklid odpadků pohozených v lese
nebo kolem cest. Děti z 2. A popsaly celé dopoledne v dopisech pro babičku.
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Košt slivovice dne 19. 3. 2016
Sobotní odpoledne před velikonocemi patřilo v Lukovečku již 17. ročníku
tradičního koštu slivovice. Zahájení se
chopil JUDr. Milan Franc, který účastníky degustace seznámil s pravidly hodnocení a zajistil právní dohled při přípravě koštovaných vzorků.
Rolí degustátorů se letos zhostili
i naši kamarádi ze spřátelené obce Kocurany, kteří na Moravu přivezli vzorky
jablkovice, čerešňovice a vínovice.
Hodnocení proběhlo ve dvou kategoriích. V první kategorii se hodnotilo 25
vzorků pravé trnkové slivovice a ve druhé kategorii 9 vzorků ovocných destilátů.

pana Ladislava Plháka a třetí místo obsadila hruškovice Ing. Rudolfa Mačáka.
K dobré degustaci přispělo i bohaté
občerstvení se zabíjačkovými i jinými
pochutinami, sladkou tečkou byly trnkové knedlíky s mákem nebo tvarohem.
Prostor před netrpělivě očekávaným
vyhodnocením byl tradičně využit k soutěžím, které přispěly ke skvělé náladě
a uvolnění degustátorů.

Nejlepší slivovicí roku byla degustátory vyhodnocena slivovice Ing.
Ludvíka Nejedlého, druhé místo obsadila slivovice pana Radka Dupala
a třetí místo patřilo slivovici, jediné
degustátorky, paní Libuše Lušovjanové. I bílá hůl, za nejhůře pitnou slivovici, si našla svého majitele.
Mezi ovocnými destiláty zvítězila rynglotovice pana Radka Vráblíka, na druhém místě se umístila meruňkovice

Malé ohlédnutí za výstavou „SRDCEM“
Nikdo v Lukovečku netušil, kolik v této malé obci žije aktivních výtvarníků.
Své práce vystavili Michal Uher, Ladislav Šesták, Jaroslav Holáň, Václav Kruml,
Zuzana Nohová, Radim Horáček, Vilém Horáček, Ludvík Nejedlý, Eliška Svobodová, Světlana Vráblíková, Hana Březinová, Petr Václavek, Alena Adoltová, Silvie
Kirchnerová, Ivana Krajčová a dlouhá řada dětí. Byl to takový pokus, hozená rukavice – co Vy na to? Výsledky byly překvapivé ve všech směrech. Sešli se zde
ryze profesionální tvůrci s těmi, kteří malují a tvoří jen pro radost. Všechny spojuje
stejný motiv, na svět kolem sebe se dívají nejen očima, ale také srdcem, a to
tepalo celou výstavou. Bylo cítit od toho největšího obrazu do nejmenšího dílka
z řad dětí, avšak také v setkání všech, jenž tuto výstavu navštívili.
Z pokusu se tak vyloupl první ročník bienále a nezbývá, než se těšit na další.

Velké poděkování za hladký průběh
akce patří panu Liboru Fialovi, který
zpracoval vyhodnocení vzorků a rovněž
děvčatům v kuchyni.
Doufáme, že letošní úroda trnek
bude bohatá a přispěje k rozšíření řad
degustovaných vzorků.
KV

KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
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Pracujme upřímně. Bůh nám bude umět odplatit jako dobrý Pán.
Věčnost bude nekonečně dlouhá, abychom si mohli odpočinout. Don Bosco
14. září byly ústavní hody. Byla honosnější mše svatá s klérem a slavnostní oběd.
15. září odjel do Moravské Ostravy
večer P. Franta.
28. září se slavily jmeniny pana
ředitele. Celý den bylo veselo. Hudba
hrála v každé přestávce. Vše šlo podle
programu. Oběd byl slavný. Byli pozváni pan farář, kostelník, varhaník a pan
Winter. Pro hosty bylo ½ kg šunky, pro
ostatní 2½ kg salámu a pro hochy 7 kg
krakovské. Odpoledne se hrál turnaj
v házené a v 16.30 hod začala slavnostní akademie. (V kronice je dokonce nalepená tištěná pozvánka s programem.)
Pan Blaha musel do zlínské nemocnice
s infekcí zubu.
9. října v pondělí k nám přijel nový
pan asistent Josef Šibán.
10. října proběhly v družinách volby
představenstva.
11. října ve středu přijel pan inspektor. Byl předtím v Brně a ukazoval nám
plány prozatímní práce.

Kronika ústavu (39.)
školní rok 1939–40
28. října byla v Ostravě obláčka.
Pan ředitel tam byl od středy. Kázal triduum klerikům a duchovní cvičení novicům. Jako zástupci tam jeli: Kuchařík
Jaroslav a Herzán Antonín z V. třídy. Jel
s nimi též Petřík ze III. třídy, ale ne jako
zástupce, nýbrž s kufry. Vrátili se v neděli večer.
29. října byl svátek Krista Krále
a slavná mše svatá. Odpoledne byla
slavnostní akademie.
31. října byl u nás na chvíli P. František Lepařík z Brna. Již se tam staví!
1. listopadu odpoledne jsme byli
ve farním kostele na kázání a pak jsme
šli na hřbitov. Večer se kvintáni modlili
s panem ředitelem celý růženec.
2. listopadu byly ráno 3 mše svaté
a odpoledne od 1 do 1/2 7 vycházka.
3. listopadu první pátek. Jako obyčejně jsme byli v kostele na mši sv.

12. října o půl osmé ráno odjel pan
inspektor do Ostravy.

6. listopadu byl u nás P. Lepařík
z Brna.

13. října nás opustili páni Jurečka
a Bartušek. Odjeli na bohosloví do Ostravy. Jmeniny pana asistenta Langra.

12. listopadu hrála oratoř divadlo
Boj trpaslíků s obrem. Pěkně se jim vydařilo.

15. října v neděli odpoledne o ½ 3
hod. přišli k Donu Boskovi poutníci ze
Žeranovic pod vedením paní učitelky.
Přišli poděkovat za šťastnou sklizeň
podzimní úrody. P. Černík s Jeřábkem
odešli odpoledne sine licentia ven
z domu. Vrátili se až po večerních modlitbách po příjezdu autobusu ze Zlína,
ač tvrdil pan Jeřábek, že byli ve Štípě
na hodech.

16. listopadu měli hoši čtvrtletní
zkoušky. Zkoušelo se slavnostně v divadelním sále. Začali primáni a po nich
sekundáni.

22. října v neděli hráli oratoriáni divadlo.
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17. listopadu nebylo požehnání, poněvadž, když se přišlo k oltáři a kněz
chtěl vsunout klíček do dírky, nešlo to.
Po marném zkoušení se pomodlil k Panně Marii a odešel do sakristie. Tam se
zjistilo, že někdo naplnil klíčovou dírku
voskem. Odpoledne nato se pobili oratoriáni.

Květen na DISu
Slavnostně skončila salesiánská
kapitula. Ta rozhodla o 3 zásadních
věcech: salesiáni se budu angažovat
ve věznicích, Vyšší odborná škola
JABOK se přetransformuje na vysokou školu a přebereme zodpovědnost
za domov mládeže u nově vzniklého
církevního učňovského střediska.
To by mělo začít ve školním roce
2018/2019. Do konce června se
musí rozhodnout, ve kterém městě
se začne buď opravovat (pokud bude
co) nebo stavět.
Byly také rozdány listy poslušnosti
a z Fryštáku se bude stěhovat P. Miroslav Dibelka. Na jeho místo dojde
P. Josef Brtník. Pokud nenastanou
nějaké mimořádné komplikace.
18. listopadu mají zkoušky kvintáni. Odpoledne byli chlapci na vycházce
a pak se koupali.
19. listopadu k nám přijel P. Vrátník.
Odpoledne zahrál kroužek pěkné drama
Král podzemí. Pěkně se vydařilo.
23. listopadu odpoledne po svačině
jsme měli kino: automobilové závody
v Čechách, Baronova výprava na jižní
točnu a veselohra Mickey.
Fotograﬁe jsou ze setkání Mladých
mamek: Host P. Ladislav Heryán, biskup Karel Herbst, moderátor Josef Beránek a skupina Starých pák při úvodní
scénce.
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K U LT U R A

Dědictví otců, zachovej nám, Pane…
(K 660. výročí nejstarší dochované písemné zmínky o Fryštáku)
V minulém čísle Fryštáckých listů
jsem se pokusil naznačit drsnou atmosféru časů, popsaných v análech třicetileté války. Prof. dr. Josef Polišenský,
oceněný za své dílo královnou britského impéria, autor knihy Třicetiletá válka
a český národ a dalších studií, věnovaných tomuto období, připomíná, že
pro naše země s ohledem na rozsah
lidských obětí, škody na přírodě živé
i neživé, majetku hmotném i duchovním, znamenala tato válka větší zkázu
než 1. a 2. světová válka dohromady!
Obdobné názory jsem slýchal i od proslulého historika PhDr. Josefa Janáčka
při návštěvách u pana řídícího Rudolfa
Matouše v Lukově.
V poměrně rozsáhlé literatuře a archivních fondech se dovídáme skutečnosti, v nichž jakoby počátky soudobé
apokalypsy, umocněné opojením z technických vymožeností, v mnohém našly
svůj předobraz. Nehorázné machinace
politické, ﬁnanční, majetkové, zrůdnosti
a násilí všeho druhu, nám něco připomínají... V našem kraji – na lukovském
panství – tu patří také epizody spjaté se
jmény jako byli pozdější generalissimus
císařských vojsk Albrecht z Valdštejna,
milovaný vůdce odbojných Valachů Jan
Adam z Víckova a určitě i slavný rodák
z nedalekého Slovácka Jan Ámos Komenský, jehož odkaz zůstává jedním z
mála světel v temnotách – šancí k záchraně této bezuzdně ničené planety i
civilizace... K mým oblíbeným postavám
tohoto dramatického věku patří Štěpán
Šmíd z Freihofen na Lukově, osobní
přítel Učitele národů, muž nevšedního
rozhledu a vzácných vlastností povahových. V knize Zázračné světlo mihne
se spolu s biskupem jednoty bratrské
Janem Ámosem v příběhu Anděl míru.
„Dědictví otců, zachovej nám,
Pane...“, slýchávali majetnější i jejich
sotva přežívající příbuzní po celá staletí. Bylo a je to dědictví těžce vydřené,
zkropené potem i krví, ne vlastní vinou
ztracené i znovu získávané.
Válka třicetilétá „skončila“ sice mírem vestfálským (1648), ale obyvatelstvo střední Evropy, ani prapředkové
starých fryštáckých rodů či nově příchozích si nijak neoddechli: ještě v letech 1653 dali o sobě vědět Švédové,
1683 udeřili Turci. Neustálé nepokoje
v blízkosti osmánského impéria narušovaly běžný život, práci na panském,
ve skrovných hospodářstvích, duchovní
dění i podnikatelský ruch ve Fryštáku.

Velkým břemenem se stalo tzv. druhé
nevolnictví. Obyvatelstvo na panství
Rottalů přešlo k víře římskokatolické.
Relativně pokojnější časy nastaly na
Fryštácku a lukovském panství po příchodu hrabat Seilernů-Aspang, kteří

kraj pod Lukovem a Velou získali koupí
v roce 1724.
Popřejme chvíli příběhu Anděl míru,
jenž dokresluje i okamžiky poněkud laskavější, než rány bolestné války provázející.
Slávek Zapletal

Anděl míru
(Františku Bardodějovi)

Zuřivé poryvy vichru rvou koruny stromů a do pancíře skalnatého masivu metají
záplavu bělostných kopí. Silueta gotické vstupní věže i pilíře přístupového mostu
mizí v neproniknutelné bílé tmě. Jen ostříží zrak bdělého vrátného Crhy neponechává i v tomto nečase nic náhodě. Doba je zlá, člověk nikdy neví! Jeho pozornosti
neuniknou temné body, mátoživě se vynořující před prahem zvednutého padacího
mostu. Dloubne loktem do pochrupujícího strážce a ten se ihned vydává zasněženým nádvořím k paláci... Rozespalí vojáci u střílen pohotově chystají muškety.
Jediné okýnko skomírá ve řvoucí prázdnotě... Pán lukovského hradu, Štěpán
Schmid z Freihofen, unaveně zvedá hlavu od rozečtených pergamenů.
„Divní braši, pane...“ souká ze sebe vyjevený knecht. „Ve větru se ozývá volání
Angelus pacis! Angelus pacis!“
Skřípění řetězů padacího mostu zaniká ve vytí rozkacených živlů. Bičován mrazivou knutou vystupuje Štěpán ve stínu halapartny a vrátného s pochodní z hradní
brány. Namířené hlavně nemilosrdně měří poločas mezi životem a smrtí...
Schýlená postava v čele nevelkého houfce příchozích sundává kapuci... „Jene!“
Oba muži si padají do náruče!
Kdo by tušil, že v tyto mrazem sevřené končiny zavítá jedna z nejvýznamnějších
postav století! Jan Ámos, známý též jako Comenius, Nivnicensis či Hungaro – Brodensis! Biskup Jednoty bratrské, obětavý diplomat, pedagog, autor bezpočtu vynikajících děl jazykovědné, didaktické, ﬁlozoﬁcké, teologické, historické a vševědné
povahy. Věčně pronásledovaný štvanec, hledající uprostřed hrůz třicetileté války
duše i ruce přístupné smíření. Učitel národů, jehož projekt na soužití pozemské
populace se stal nadějí pro zachování lidského rodu i celého Stvoření. Stařec,
ztékající po vlastních nohou v ledové době ledové bariéry ještě ledovějších srdcí
střední Evropy, země sýrů a větrných mlýnů, mámivé Francie, Skandinávie, krvácejícího Polska, vášnivých Uher i hrdého ostrovního království za Anglickým kanálem..
Dodnes nepochopený a nedoceněný posel lepšího světa!
Jeden po druhém mizejí prokřehlí a vyčerpaní noční hosté v útrobách pevnosti.
Kunhuta v hradní kuchyni připravila něco na zub a vzápětí padají unavení poutníci
do slámy na podlaze.
Jen okno ve stroze zařízené světnici pána z Freihofen jako lux in tenebris září
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dlouho přes půlnoc. Málo zasvěcených
ví, že Štěpán Schmid nezištně podporuje a kryje činnost naší emigrace, že
na svých statcích poskytuje azyl nejen
Komenskému, ale i celé řadě pronásledovaných vůdců stavovského odboje.
Kdo ví, o čem si ti dva spolu povídají...
Vánice nad ránem polevila. Kolem
poledne se závějemi prokousalo několik rejtarů. Císařství!
Štěpán Schmid věděl, komu jsou
na stopě...
“Peklem této noci neprošla ani myš.
Určitě utonuli v mrazivé pasti nebo
skončili v tlamě hladové vlčí smečky!“
Starý Crha hodil žoldákům kus špeku, pecen chleba a pár lahví z hradního
sklepení. Za pár minut se po černožlutých pronásledovatelích slehla zem...
Ještě za kuropění následujícího dne
se Komenského družina spolu se spolehlivým průvodcem Mathysem vydala
směrem do Horních Uher...
Dědina Lukovec dospávala svůj
sen, když se vydali na Fryšták. Při rozednění si poutníci na okamžik vydechli
prý nedaleko hrubě vytesaného cyrilometodějského kříže přibližně v místech
dnešního hřiště TJ Fryšták. Jan Ámos
s povděkem pohlédl k siluetě hradiska,
ozdobené korunou rodícího se svítání.
Přesně v tu dobu stanul na ochozu
Svatojánky vladař lukovského panství.
Protřel zrak a zakousl se do bělostného krajíce, táhnoucího se do daleka...
Možná uviděl spíš vytušil, několik málo
znatelných zrníček na polštáři sněhových plání...
Angelus pacis! Anděl míru! Posel
lepšího světa, než ten, v němž jsme
dobrovolně uvězněni!
P. S. Nenašel jsem zatím žádný důkaz, že by Komenský při své cestě do
Maďarska zastavil se na Fryštácku...
Tuto příhodu častokrát vyprávěl pan
učitel Bardoděj. A já mu věřím!
Kronikář František Bardoděj prosadil zhotovení pamětní desky, jež byla
původně umístěna pár kroků napravo
za branou fotbalového hřiště. Dnes
tuto vzpomínku na Komenského najdete nalevo od hlavního vchodu do
fryštácké základní školy na náměstí
Míru. Jak symbolické Angelus pacis!
Anděl míru...
Roku 1998, v rámci 400. výročí narození Jana Ámose, byla u zdravotního
střediska v Komenského ulici odhalena další pamětní deska s reliéfem Učitele národů (dílo akad. sochaře Uhra).
Fryštácký češtinář, historik a písmák František Bardoděj, rodák z Dolní
Vsi, by měl velikou radost!
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Konec II. světové války

Kdy skončila 2. světová válka a kdy padl poslední výstřel? Datum na Památníku
vítězství u Milína je 11. května 1945 a připomíná poslední bitvu druhé světové války
na našem území. Od roku 1989 ovšem slavíme konec války 8. května, jako Den
vítězství v Evropě. Předtím jsme slavili 9. května v souvislosti s osvobozením Prahy,
ostatně v Moskvě je tomu tak dodnes při oslavách konce Velké vlastenecké války.
Deﬁnitivní tečku za druhou světovou válkou ale představuje až kapitulace Japonska
ze 2. září 1945.
Oﬁciálním koncem druhé světové války v Evropě byl okamžik, kdy vstoupila
v platnost německá kapitulace, to znamená půlnoc z 8. na 9. května 1945. Ovšem
v samotné Evropě klid zbraní nastupoval v různé době. V Jugoslávii se například
bojovalo ještě 14. května. U nás docházelo k bojům ještě 12. května. A poslední
německá jednotka kapitulovala až počátkem září na Špicberkách.
„Američané si pro sebe chtěli stanovit konec války v Evropě a určili jím večer
7. 5. v Klenovicích v západních Čechách, kde jeden z jejich vojáků střílel do lesa
po nějakém německém záškodníkovi. Dokonce mu postavili pomník. Já jsem zjistil
závažnější přestřelku 8. 5. dopoledne rovněž v západních Čechách. Ale lidé se
vytvořených symbolů neradi vzdávají,“ popsal historik Jindřich Marek z Vojenského
historického ústavu.
Jde tedy spíše o to, kdy byla osvobozena určitá metropole, hlavní město, oblast,
což se pojilo s příchodem osvobozující armády. V Československu jsme si konec
války dlouho připomínali až 9. května, kdy vstoupila Rudá armáda do Prahy. Po roce
1989 se oslavy konce války přesunuly na 8. května, tedy k datu, kdy začala platit
kapitulace Německa.
„Je to politický symbol. Západní Evropa slavila konec války 8. května, Kreml den
na to.
Vstup Sovětských vojsk 9. května do Prahy bral Stalin jako závěrečnou tečku
účasti ve válce. Oslavy 9. května nám byly nadiktované. Po čtyřicet let jsme tak
projevovali vděčnost Rusům,“ uvedl Marek.
V Česku ale nenastal konec války ani 9. května, kdy padly poslední výstřely
v Praze. Ještě se bojovalo v jižních Čechách, především v prostoru Milín, Čimelice,
Březnice, kde docházelo k regulérním vojenským střetům až do rána 12. května.
Datum na Památníku vítězství u Milína je 11. května 1945 a připomíná poslední
bitvu druhé světové války na našem území.
Druhá světová válka dále probíhala v Asii a právní stav ukončení války nastal až
2. září s podpisem kapitulace Japonska. Samotná japonská vojska pak kapitulovala
v Singapuru teprve 12. září. A poslední japonští bojovníci bojovali až do 70. let – poslední se vzdal asi v roce 1975. „Pro Evropany připadá konec války na 8. května, ale
pro Američany, kteří byli silně traumatizováni japonským útokem na Pearl Harbor,
byla dominantnější válka s Japonskem. Pro ně je 2. září, tedy kapitulace Japonska,
významnější termín,“ uvedl historik Marek.
V okolí našeho města utichly boje dne 6. května 1945 a proto si tento den připomínáme jako osvobození Fryštáku. Věnujeme tedy v těchto květnových dnech
alespoň krátkou vzpomínku všem těm, kteří za naši svobodu obětovali své životy.
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Gagarin
Vzpomínky nejsou žádné klidné
ovečky, aby se popásaly na lukách starých časů. Jsou to rozdováděná kůzlátka, která přeskakují v čase, jak zrovna
chtějí. Někdy je musím krotit, aby se
mi tolik nerozbíhaly.
Nevím, čím začít. Snad obdobím,
kdy jsem jako studentka gymnázia milující fyziku uspořádala pro ostatní spolužáky přednášku o letech do vesmíru.
Tehdy sci-ﬁ. Prostudovala jsem Ciolkovského a všechny dostupné vědce zabý-

vající se touto problematikou. Kreslila
na tabuli různé paraboly, vysvětlovala
nutnost zrychlení tělesa, které chce
opustit přitažlivost na 11,2 km/sec.
Mnozí mě měli za fantastu a potutelně
se usmívali.
A pak se to stalo! Deset let po mé
utopické přednášce! Městský rozhlas
ve Zlíně ohlašoval, že první člověk byl
vyslán do vesmíru. Vzpomínám si, že se
lidé zastavovali pod reproduktory a poslouchali. Já slzela. Uvědomila jsem si,
že sci-ﬁ se stalo skutečností. Že tento
den v dubnu vstoupí do dějin.
Opravdu, byl a je to historický předěl rozšiřující svobodu člověka. Začala
nová dimenze myšlení a vnímání. Byl
to triumf vědy korunující zároveň rozum
i velké sny o budoucnosti. Svět se nám
zvětšil. Vesmír se přiblížil. (dnes bychom řekli, globalizoval). Už nebyl uzavřený. NAŠE SLUNEČNÍ SOUSTAVA OTEVŘELA DVEŘE DOKOŘÁN. Byl to sice
jen kousíček nebíčka na periferii naší
galaxie, ale byl „ pokořen“.
Ano. Byl to Jurij Alexejevič Gagarin,
nar. 1934, člověk příjemný, rozesmátý, odvážný. Symbol rozšířené lidské
svobody. Byla to naprostá epochální
událost. Gagarin dal světu nové obzory,
novou kapitolu. Zahájil novou dějinnou
éru. Bylo smutné, že koncem března
1968 tragicky havaroval v MIGu-15.
Dnes, po 55 letech jsou lety do vesmíru běžnou záležitostí, nad kterou se už
nikdo nepozastavuje.
SK

Krajské dotace podpoří projekty
na prevenci rizikového chování ve školách
Čtrnáct konkrétních projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických
jevů v mateřských, základních i středních školách se může realizovat díky dotacím
Zlínského kraje, a to z Programu na podporu nestátních neziskových organizací,
škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování. „Cílem tohoto
programu je předcházet u dětí a mládeže nežádoucím jevům, jako je záškoláctví,
šikana, kriminalita, vandalismus, zneužívání návykových látek, závislost na virtuální
komunikaci, gamblerství a podobně. Věk výskytu rizikového chování u dětí a mládeže se snižuje, dnes se už touto problematikou musí vážně zabývat i mateřské školy.
Jde o celospolečenský trend, na němž se podepisuje řada faktorů. Proto máme zájem na rozvíjení aktivit, které pomáhají k vytváření zdravého a přátelského ovzduší
ve školách a zlepšují komunikaci v třídních kolektivech i mezi dětmi a dospělými,“
řekl radní Petr Navrátil, zodpovědný za školství.
Výzva pro dotační titul zaměřený na preventivní programy ve školách byla od prosince 2015 zveřejněna na webu Zlínského kraje a do uzávěrky stanovené na 10.
února 2016 mohli žadatelé posílat své projekty. Celkem bylo na Odbor školství,
mládeže a sportu doručeno 18 projektových žádostí. Čtrnáct z nich bylo pro svou
kvalitu a zajímavost doporučeno k přidělení dotace.
Finanční podporu z rozpočtu kraje získá např. Základní škola Staré Město
na projekt „Jsme na palubě… Naloďte se“, Základní škola Mánesova Otrokovice
na projekt „Na jedné lodi“, Vyšší odporná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž na „Rozvoj speciﬁcké primární prevence a školního
klimatu“, Základní umělecká škola Zlín Štefánikova na projekt „Kdo si hraje, nezlobí
II“ a další školy a školská zařízení.
www.kr-zlinsky.cz

Richard H O V A D Í K

Domov (óda)
Touha vypráví
že o takovém místě sní
kde blízko oblohy
šumění křídel
se vlní a zní
Je to vrchol kopce
nebo pohoří
tam krouží ptáci
vznáší se a švitoří
Tak mluví příroda
její jemné vyznání
kdo se tam nadechne
dojde k poznání
Také při procházce lesem
ticho svým dechem mámí
paprsek světla
jak dýka proniká
klid provází a zdraví
každého poutníka
Někdy příroda bouří
stromy zachvátí vzrušení
vše se uklidní
když řinčení šavlí odezní
Hlas ticha vždy
neslyšně působí
koho uchvátí
vnitřní roucho
do krásy ozdobí
Není to nefrit
ani zářivé křišťály
zapůsobí Říše stromů
kde zní zelené píšťaly
Je to hudba domova
rodný kraj
obraz při narození
darovaný
největšími mistry
malovaný
je to plamen
který i v dálce zahřívá
věčná melodie
kterou rodný kraj vyzpívá
dlaň plná vzpomínek
vůně odvěká
vždy zavoní a osvěží
jak studna
hluboká…
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Knihy (prozatím) ne aneb
NOVINKY MEZI ČASOPISY FRYŠTÁCKÉ KNIHOVNY
Je možné, že se rádi něco dozvídáte, ovšem z nejrůznějších důvodů se Vám
nedaří dostat ke knihám.
Stejně tak je možné, že byste si rádi nějaký ten časopis nebo deník prohlédli
v tištěné podobě, ale nehodláte si zahlcovat domácnost brzkým sběrovým materiálem. Existuje nějaký způsob, jak tuto potřebu naplnit?
Nepochybně bychom jich nalezli více. O jednom z nejsnazších Vám napoví následující řádky.
Městská knihovna Fryšták pro své uživatele pravidelně odbírá desítky titulů periodik (k 31. 12. 2015 šlo o 37). Nepochybně je Vám známo, že si je mohou vypůjčit
v knihovně registrovaní uživatelé, a to prezenčně (na místě) i absenčně (domů).
Ovšem nabízí se možnost také pro ty, kdo registrováni nejsou. Deníky i časopisy si
mohou přijít prohlédnout či pročíst v půjčovní dobu do knihovny (v pondělí 13–17;
úterý 9–11; čtvrtek 13–18; pátek 9–12; 13–17).
Noviny tam najdete ve dvou provedeních – Lidové noviny a Zlínský deník. Nabídka časopiseckých titulů je odrazem pestré šíře zájmů uživatelů knihovny. Letos
kupříkladu přibylo několik pozornosti hodných novinek. Tři z nich představíme blíže,
ostatní alespoň jmenujeme.
vají o svém životě, cestě k úspěchu
i pádech, soukromí a plánech do budoucna.“
(Pozn. Nejčerstvější číslo nabízí mj.
rozhovory s Angelinou Jolie, Ivetou Radičovou, Jiřím Grygarem a Martinem
Hubou.)

Burda Style (12× do roka)
„Burda Style je časopis o módě
s více než padesátiletou tradicí. Přináší
nejnovější trendy světové módy, a navíc
originální střihy, podle kterých si můžete
ušít vlastní modely.“
(Pozn. Naposled fryštácká knihovna
Burdu odebírala v roce 2009. Na základě výsledků letošní ankety mezi našimi čtenářkami jsme se rozhodli na rok
předplatné obnovit.)

Interview (12× ročně)
„Časopis Interview je nový a zároveň
jediný časopis na českém trhu, který
přináší každý měsíc 100 stran výjimečných rozhovorů s inspirativními osobnostmi ze všech oblastí našeho života.
Nejvýznamnější představitelé domácí
i zahraniční kultury, umění, vědy, sportu, politiky a byznysu otevřeně promlou-
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Loni mezi novinkami čtenáře nejvíce zaujala Pevnost, měsíčník věnovaný
sci-ﬁ a fantasy.
Neostýchejte se stavit, tištěnosti
mají rády, když se v nich listuje. Těšíme
se na Vás spolu s nimi!
my z knihovny
P. S. Na tomto místě se ještě sluší uvést, kterými tituly periodik v ucelenějších sestavách (alespoň jednom
ročníku) Vaše knihovna v současnosti
disponuje (Pozn. Přidáváme také letošní novinky.).
Vezměme to abecedně: A2 (za jejíž
předplatné děkujeme panu Otovi Ivanovskému), ABC, Auto motor a sport,
Bravo, Bravo Girl!, Burda Style, Bydlení,
Computer, Čtenář, Čtyřlístek, D Test,
Domov, Chatař & chalupář, Interview,
Kačer Donald, Koně & hříbata, Krimi
jedním dechem, Lidé a země, Lukovský
zpravodaj, Maminka, Moje psychologie,
Naše krásná zahrada, National Geographic (děkujeme za něj paní Ditě Vaškovičové), Outdoor, Pevnost, Popcorn,
Raketa, Rodiče, Rozmarýna, Run, Sféra
(děkujeme za ni paní Ditě Rubešové),
Simpsonovi – Bart Simpson, Sluníčko, Spider-Man, Stalo se!, Star Wars
Magazín, Svět psů, Turista, Valašsko,
W.I.T.C.H., Xantypa, Zahrádkář, Zdraví,
Země světa, Zlínský deník, Zvuk a Živá
historie.
Zdroj: burdastyle.cz, interview-cr.magaziny.cz, raketa-casopis.cz.

Raketa (4× za rok)
„Raketa je časopis pro děti zhruba
5–10 let staré, ale hravost není věkově
omezena, tedy máme i mladší a starší
odběratele. Na 48 stránkách najdete
příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly,
tvoření, vaření, básničky i různé zajímavosti vždy na jedno konkrétní téma.
Unikátní je v tom, že neobsahuje žádnou reklamu. Celý obsah je věnovaný
dětem. Veliký důraz klademe na vizuální
stránku, spolupracujeme s nadanými
a originálními autory a výtvarníky, přípravě Rakety věnujeme hodně času k nastudování jednotlivých témat i k přípravě příspěvků a graﬁckému zpracování,
používáme kvalitní papír a celobarevný
tisk.“
Dalšími nováčky mezi časopisy Vaší
knihovnou odebíranými jsou časopisy Outdoor, Popcorn (jde o náhradu
za časopis Bravo, jehož vydávání bylo
ukončeno), Run a Star Wars Magazín
(k tomuto komiksovému dvouměsíčníku
se knihovna vrací po tříleté přestávce).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
vás zve
na poutavé

TOULKY
ČESKOU MINULOSTÍ,

během nichž Vás zasvěcení
průvodci z Českého rozhlasu Brno
Jaromír Ostrý a Josef Veselý
seznámí s okolnostmi vzniku
stejnojmenného rozhlasového
seriálu a neopomenou slavné i méně
slavné okamžiky českých dějin.
A nejen to…
Kde: v někdejším fryštácké kině
Kdy: ve středu 4. května 2016
od 17.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

FL 5/2016

K LU B M A M I N EK

KVĚTEN

Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků). Také
nás najdete na www.vlastovky-frystak.cz, facebooku fantazie
group a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÝCH KLUBŮ
pro děti u VLAŠTOVEK jsou následující:
• HUDEBNÍ TÁBOR od 11. do 15. 7. 2016 pro děti od 4 do 9 let s Eliškou
Halaštovou a Kristýnou Bačůvkovou. S dětmi budou po celý týden nacvičovat malý
„muzikál” na závěrečný táborák, který bude určený i pro rodiče. Děti si budou moci
vyzkoušet hru na hudební nástroje, nebo využít své dovednosti, pokud už například
na nějaký nástroj hrají. Mimo hraní a zpívání zažijí děti týden plný her v přírodě
a tvoření.
• NA CESTÁCH S BOBEM A BOBKEM od 18. do 22. 7. 2016 pro děti od 4 do 6
(7) let se Štěpánkou Michalíkovou (Poulíčkovou) a Helenou Uhříkovou. Děti autem,
lodí, letadlem, různé země navštíví. Jaké zvyky, lidé mají, co za pohádky dětem vyprávějí, jak se asi oblékají? To vše se brzy dozví ten, kdo v klubíku bude přítomen.
• KOŠÍKÁŘSKÝ TÁBOR s angličtinou od 22. do 26. 8. 2016 pro děti od 7 do 12
let s Lenkou Plškovou a Veronikou Plškovou. Děti čeká spoustu zábavy a budou si
moci vlastnoručně vyrobit výrobky z pedigu, vyzkouší si vyřezávání, vrtání, aranžování, zahradničení nebo vaření. Vše uzpůsobeno tak, aby to děti bavilo. Součástí
denního programu bude spoustu her, angličtina, seznámení se znakovou řečí a pohyb se zaměřením na zdravou páteř.
Všechny informace najdete na našich webových stránkách a facebooku Fantazie
Group. Přihlašovat své děti můžete obratem (kapacita je omezena) na e-mail: vlaštovky@email.cz, do předmětu prosím napište „Prázdninový klub 2016“.
Závazné přihlášky budou k dispozici elektronicky nebo v místní knihovně. Těšíme se Vaše děti, a vřele PRÁZNINOVÉ KLUBÍKY doporučujeme, neboť naše vedoucí
jsou všechny skvělé a s dětmi mají bohaté zkušenosti. Prázdninový klub pořádáme
již pátým rokem a spokojené děti jsou důkazem toho, že se jim u nás líbí.

A ještě něco k MUZIKOHRANÍ s Dankou Hradilovou
přímo z pera maminek…
Čtvrtky v muzikohrátkách jsou pro
mne, a myslím si, že i pro Theu úžasně
inspirující, uklidňující a naplňující. Moc
se mi líbí Danuščin přístup, vždy krásně
pojme celou hodinu, dané téma se prolíná v povídání, písničkách, říkankách,
dekoracích i pohybových aktivitách. Děti
tak vnímají činnosti všemi svými smysly, z čehož jsem naprosto nadšená. Vidí
krásné věci, můžou si je osahat, vyzkoušet, slyší překrásné nevšední říkanky
a písničky.
Do Fryštáku dojíždíme z Holešova
a nelitujeme. Danuščin projev je tak
osobitý, že z každého setkání odjíždíme
vnitřně zklidněné a s dobrou náladou...
Děkujeme, Danuško.
Bára Mikešová
Když se zeptám, jestli dnes půjdeme
za dětmi (Dominičkou, Lukáškem, Oliverkem, Jaminkem a dalšími) a za tetou
Danou zpívat, povídat si a dělat tanyny,
rozzáří se Tobimu ta jeho velká kukadla,
rozběhne se do skříňky s oblečením
a vezme si riﬂe a mikinku a vše nese

František ZÁLOHA

O lásce
Láska, to něco,
co se týká lidí.
Jenomže tu lásku
každý jinak vidí.
Kdo má víru v Boha,
zve se Bohumil.
Kdo miluje lidi,
bývá lidumil.
Nejznámější láskou je,
láska muže k ženě.
Bývá to i naopak –
stává se tak denně.
Známe lásku mateřskou,
což je láska k dětem.
Tuto zná snad každý z nás,
hýbá celým světem.
Naopak je láska dětí
k tatínkovi, mamince
A ta platí jenom tehdy,
je-li přímo od srdce.
Ten kdo má rád přírodu,
ten do ní i chodí.
Kritizuje každého,
kdo přírodě škodí.
Lidé mají velkou lásku
také třeba k penězům.
Najde se i taký člověk,
že má lásku k medvědům.

ke kočárku, kde na mě „vždy připraven“
čeká...A to je mu teprve rok a tři čtvrtě
. Cestou do Muzikohraní si povídáme
a připomínáme říkadla nebo písničky,
které nás Danuška naučila a říkám mu,
že dnes budou určitě nové a taky tam
budou ty černé lesklé, krásně zvonící kuličky, se kterými si tak rád hraje,
a paličky a barevné korálky, pentličky,
zvířátka a panenky a taky určitě něco
nového, protože to zatím nikdy nechybělo...a cesta nám tak rychle uběhne. No
a během té hodinky našich hrátek, když
už děti na tom se soustředěním nejsou
zrovna dobře, přistihnu se (a jistě nejen
já), že jsem Danuškou do muzikohraní
namísto dítěte naopak plně vtažená já
sama a moc mě to baví. A jak jinak?
Vždycky mě to bavilo a teď na mateřské
si těchto chvil cením o to víc.
Lenka Truhlářová

Člověk zvaný workoholik
má rád svoji práci.
Kdo miluje dobré pití
občas sklenku dá si.
Dobrá jídla na talíři
má rád jistě kdekdo.
Pak kontrolu na váze
zvládne už je někdo.
Někdo má rád autíčka,
jezdí jako blázen.
Když nezvládne řízení
na zemi je rázem.
Známe ještě další lásky,
různě lidem sloužící.
Některá však ztroskotají
a pak skončí v blázinci.
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci KVĚTNU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Antonín Bačůvka
Ivan Berka
Božena Černá
Zdeňka Doležalová
Lubomír Fröhlich
Svatoslav Hirš
Božena Horáková
Božena Hricová
František Jadrníček
Jana Juráňová
Marie Jurčíková
Vladimír Kamenář
Antonín Kolaja
Inocenc Konečný
Miloš Navrátil
Svatava Petrášová
Ludmila Pisarská
Miroslava Plšková
Zdeněk Poledňák
Marie Růčková
Hedvika Semrádová
Jana Stambolidisová
Libuše Stašová
Anna Štěpáníková
Zdeňka Uhlířová
Antonín Vaňhara
Jaroslava Žužičová

Blahopřejeme!
Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.
TJ Fryšták, oddíl volejbalu
pořádá 11. ročník

TURNAJE OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
o pohár starosty města Fryštáku.
Sobota 14. 5. 2016 od 9 hodin
ve Fryštáku u sokolovny
na hřištích sportovního areálu.
Zveme nejen příznivce odbíjené,
ale všechny občany.
Bohaté občerstvení jako kabanos
z udírny, čepované pivo, limo, káva,
tyčinky, cukrovinky zajištěno.
TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ!
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Přátelé, nejde o planá slova. Víte, že
se uklízelo i ve Fryštáku? Nebylo to složité. V podstatě šla skupinka lidí, dětí
se svým třídním učitelem, kus svého
okolí vyčistila od nepořádků, od různých
odpadků. Bylo nás hodně, co jsme se
dali do díla. Přišly i děti z kroužků i se
svými vedoucími. Brigádníci měli rukavice, igelitové pytle a dobrou náladu.
Plné pytle odpadu dávali k cestě,
odkud je pracovníci TS Fryšták odváželi.
Je jasné, že obec, TS pro tuto akci zařídila odvoz nasbíraných odpadků. Odváželi je na skládku či tam, kam jednotlivé
druhy patří.
Naši brigádníci však byli nemile překvapeni, kde všude, a co všechno někteří
lidé odkládají či vyhazují na tzv. „černé“ skládky, protože je jim líto odvézt nepotřebné věci na technický dvůr. Ti, kterým není lhostejný nepořádek, prakticky uklízeli
všude. V parcích, travnatých plochách, v lese, naučné stezce, v korytě potoka…
a věřte, nebylo toho „bince“ málo.
Pro školáky byla akce cenná tím, že v sobě nesla výchovný rozměr a pocit z dobře vykonané práce. Dospěláci se těší, že až bude brigáda (třeba za měsíc, na
podzim), už žádnou „černou“ skládku neobjeví. A všichni se těšíme z toho, že se
nenajde nikdo, kdo by kazil vzhled naší krásné krajiny, naší pěkné obce. Těšíme se,
že další „ uklízení“ bude jen hezká a milá procházka.
SK
PS:
Neodpustím si dovětek. Škoda, že ve Fryštáku jsou někteří chovatelé psů i psíčků slepí, že mají nefunkční horní končetiny, že jsou dokonce i hluší. Proč? Nevidí
hromady exkrementů, které jejich mazlíček udělá v trávě, na chodníku. Neumí ten
„poklad“ sebrat a dát do popelnice. Neslyší, že občané, děti už xkrát žádali o slušnost. Uklidit po svých mazlíčcích hovínka.
Jo, jo! Někteří uklízejí. Někteří se smějí. Však to někdo uklidí či roznese na obuvi!
To je úroveň!

Pozvánka
MO KDU-ČSL Fryšták
Vás srdečně zve na

OSLAVU SVÁTKU MATEK.
Tentokrát jsme pro Vás
připravili pořad
herce Miroslava Gabriela Částka
DOPIS PRO TEBE
Pondělí 9. května 2016 od 17 h
ve fryštáckém kinosále.

„Kam se letos chystáš na dovolenou,
sousede?
No, já letím k moři a pak
do pralesa a potom
na hory… co Ty?“
„Mně bude stačit užít si
léto hezky po fryštácky…
bude to prý velké
překvapení a možná
přijede i Karel…“

Těšíme se, že přijdete společně
s námi oslavit tento krásný svátek.

Pozvánka
ZUŠ Morava pořádá
• 11. 5. 2016
Absolventský koncert, ZŠ Lukov,
16.30 hodin, účinkují absolventi ZUŠ
Morava
• 13. 5. 2016
Absolventský koncert, ZŠ Fryšták,
16.30 hodin, účinkují absolventi ZUŠ
Morava

Letní farmářský trh
bude 25. června
FL 5/2016

placená inzerce

placená inzerce

Simcar s.r.o.

Fryšták u Zlína

265.700 .Ï
Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

placená inzerce
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

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

tel. 732 766 518

placená inzerce
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