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Další mezinárodní úspěch MV TEAM UTB Zlín
Ze Švýcarska si mladí sportovci dovezli hned 12 medailí, z toho 7 zlatých
11 nominovaných závodníků MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín se pod
vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové zúčastnilo ve dnech 14–15. 4. 2018 mezinárodních závodů ve sportovním aerobiku FISAF ve Švýcarsku.
Ve švýcarském Pffaﬁkonu se závodníci momentálně nejlepšího českého
klubu závodního aerobiku, který v letošní sezóně zatím po 3 závodech vybojoval 1. místo v celé ČR v TOP TEN,
zúčastnili jubilejního 10-tého ročníku
Aerobic Swiss Open 2018. Těchto závodů se klub účastní tradičně spolu
s dalšími závodníky z Belgie, Francie,
Německa, Švýcarska a ČR.
Atmosféra v hale byla strhující a mezinárodní porota, složená z rozhodčích,
kteří budou rozhodovat i na evropském
a světovém šampionátu, se rozhodla
sportovcům zlínskému klubu MV TEAM
UTB udělit hned několik medailí.

Stejně jako vloni si zlatou medaili
ze švýcarského šampionátu v kategorii
jednotlivců dovezla juniorka (14-16 let)
Vanda Šimková, která svým výkonem
nadchla nejen porotu, ale i všechny diváky v hale.
Junior Jáchym Hanák, momentálně nejúspěšnější sportovec Zlínského
kraje 2017 do 18 let rovněž vybojoval
zlato.
V kategorii kadetek (11-13 let) závodnice MV TEAM UTB Zlín porazily
všechny své konkurentky. Ze Švýcarska veze zlatou medaili Alena Březinová, stříbrnou medaili Tereza Sečkařová
a bronzovou Zuzana Němcová, 5. místo obsadila Anička Macková. Podobné

schéma bylo i v kategorii 8-10 let jednotlivci, kde zlatou medaili získala Bára
Večerková, stříbrnou medaili získala
Ema Gábová, bronzovou Sára Antantuul
a 4. místo obsadila Elena Smetanová.
V kategorii týmů (dua) si odvezlo zlato juniorské duo ve složení Vanda Šimková a Anička Macková a také kadetské
duo ve složení Alena Březinová a Zuzana Němcová a duo 8-10 let Elena Smetanová a Sára Antantuul. Stříbrné byly
Tereza Sečkařová a Karolína Knedlová.
Úspěšná účast na jubilejním ročníků na švýcarském mistrovství byla pro
klub ctí a zároveň další prověrkou před
nominačními závody v ČR. 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

Čtyři nominace na Mistrovství
Evropy a Mistrovství světa pro MV
Team Univerzity Tomáše Bati
V průběhu dubna a května se
v Lounech, Ostravě a Semilech konaly nominační závody na ME a MS v aerobiku. Mistrovství Evropy se uskuteční 24. - 26. května 2018 v Karlových
Varech a Mistrovství světa bude v říjnu probíhat v Holandském Leidenu.
Pro MV Team byly tyto závody velmi
úspěšné, získali celkem čtyři nominace na Evropu i na svět v kategorii
Junior a Kadet.
Jednou z nominovaných je i Anna
Macková z Fryštáku, která cvičí v juniorském triu spolu s Vandou Šimkovou
a Erikou Ševců. Anička se s holkami
na tato mistrovství pilně připravují
a chtějí předvést co nejlepší výkony.
Velký dík patří i trenérkám, které přípravám věnují stejné úsilí.
Celé reprezentační výpravě přejeme hodně štěstí a co nejlepší výsledky.
Za ﬁnanční podporu děkujeme
i městu Fryšták.
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ZMF
č. 7 03/2018/VII z 23. 4. 2018
(Výpis usnesení)

ZMF ve smyslu ustanovení § 17
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, zveřejňuje návrh závěrečného účtu
města Fryštáku za rok 2017, a to včetně Zprávy č. 241/2017/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Fryšták za rok 2017.
ZMF schvaluje v souladu s ust. § 7
odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, bezúplatný převod – nabytí pozemků p. č. 235/3 – ost.
plocha, ost. komunikace, p. č. 317/3
– ost. plocha, ost. komunikace, p. č.
933/105 – orná půda, p. č. 928/1 –
orná půda a p. č. 930/3 – orná půda,
vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na LV
č. 10002, z vlastnictví České republiky
– s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad,
do vlastnictví města Fryšták.
ZMF ukládá starostovi města uplatnit žádost u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj.
ZMF schvaluje v souladu s ust. § 85
písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí veřejnoprávní investiční dotace
FC Fryšták, z.s., ve výši 2.352.000 Kč
na výstavbu dětského hřiště a tribun
v areálu FC Fryšták a současně schvaluje uzavření smlouvy mezi městem
Fryšták a FC Fryšták, z.s.,
ZMF
ruší
své
usnesení
č.
U Z 02/2018/VII/05f) ze 4. 4. 2018.
ZMF schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 01/2018, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška města
Fryštáku č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí ČR podle
jiného právního předpisu.
RMF
č. R 07/2018/VII ze 16. 4. 2018
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje RO č. 6/2018

Výdaje 3421 využití volného času
dětí a mládeže –200.000 Kč (snížení)
Výdaje 3419 ost. tělovýchovná činnost +175.000 Kč (zvýšení)
- karate JUTSU
5.000 Kč
- Speedbike Team
20.000 Kč
- FC Fryšták
80.000 Kč
- Motokáry Januška
10.000 Kč
- Motokáry Sedlář
10.000 Kč
- Aut. sport Nášel
10.000 Kč
- Tai-či
24.000 Kč
- SK-RPMstav
10.000 Kč
- Aprílové škobrtání
6.000 Kč
3392 zájm. činnost v kultuře
+25.000 Kč
- Nadace ZUŠ Morava – maminky
20.000 Kč
- Nadace ZUŠ Morava – senioři
5.000 Kč
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, Okresní výbor
ve Zlíně, na částečné krytí nákladů
na ﬁnancování vzpomínkových setkání
a činnosti sekretariátu.
RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták a Českým svazem bojovníků za svobodu,
ve výši 3.000,-Kč, a to za účelem částečné úhrady nákladů na ﬁnancování
vzpomínkových setkání a chodu sekretariátu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o. p. s., pro rok 2018
ve výši 6.000,- Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 6.000,- Kč mezi městem Fryštáka Centrem pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o. p. s., na částečné
pokrytí nákladů spojených s poskytováním odborné porady či tlumočení
do znakového jazyka s tím, že organizace připraví článek o svých službách
do Fryštáckých listů, popř. na webové
stránky města.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Středisku rané péče Educo Zlín,
z. s., pro rok 2018 ve výši 8.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,- Kč
mezi městem Fryšták, a Střediskem
rané péče Educo Zlín, z. s., na částečné
pokrytí nákladů spojených s ranou péčí
pro 1 rodinu ve Fryštáku s tím, že organizace připraví článek o svých službách
do Fryštáckých listů, popř. na webové
stránky města.
RMF schvaluje poskytnutí peněžité-

ho daru Středisku rané péče SPRP, pobočka Olomouc, pro rok 2018 ve výši
4.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši
4.000,- Kč mezi městem Fryšták,
a Střediskem rané péče SPRP, pobočka
Olomouc, na částečné pokrytí nákladů
spojených s ranou péčí pro 1 rodinu
ve Fryštáku s tím, že organizace připraví
článek o svých službách do Fryštáckých
listů, popř. na webové stránky města.
RMF v návaznosti na negativní doporučení Komise bytové, sociální a pro
rodinu ze dne 21. 3. 2018 neschvaluje
pronájem hostinského pokoje č. B/336
v Domě s byty pro důchodce Fryšták V.
Grmelové, Fryšták – Horní Ves, s tím, že
stávající pořadí žadatelky se v seznamu
uchazečů o byt nemění.
RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF ve věci žádosti H.
Hrnkové, bytem Fryšták, o prodej městského pozemku p. č. 462 – zahrada,
o výměře 185 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, a doporučuje ZMF schválit prodej tohoto pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s vyhotovením
znaleckého posudku a návrhu na vklad
ze strany žadatelky.
RMF bere na vědomí vyjádření A.
Zbrankové, ve věci prodloužení termínu
pro sdělení jejího stanoviska k pronájmu části prostor sloužících k podnikání v objektu Víceúčelového objektu,
čp. 100, ve Vítové, o celkové výměře
49,652 m², a to místnost 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), a odkládá své rozhodnutí
ve věci pronájmu výše uvedených prostor do 30. 6. 2018.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 474/1 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2 m²
a části měst. pozemku p. č. 2/1 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2 m²,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli Křesťanské demokratické unii – Československá strana lidová, za účelem
umístění 2 ks předvolebních poutačů,
na dobu určitou od 27. 4. 2018 do 25.
5. 2018, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/
m²/den, tj. celkem 2.320,- Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a Křesťanská demokratická
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unie – Československá strana lidová,
na krátkodobý pronájem části měst.
pozemku p. č. 474/1 – ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2 m² a části
měst. pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2 m², oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem
umístění 2 ks předvolebních poutačů,
na dobu určitou od 27. 4. 2018 do 25.
5. 2018, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/
m²/den, tj. při 4 m² a 29 dnech celkem
2.320,- Kč.
RMF schvaluje žadateli Cyklistický
oddíl MiKo Cycles Přerov, z. s., průjezd
cyklistů Městem Fryšták s povolením
vjezdu na komunikace ul. Potoky, Hornoveská, Drahová, Komenského, Parková
dne 26. 5. 2018 v rámci konání silničního cyklomaratonu s názvem „MAMUT
– TOUR 2018“ a ukládá Mgr. P. Nášelovi a Bc. I. Plškové informovat prostř.
místního rozhlasu a webových stránek
města občany o konání akce.
RMF z důvodu všestranného rozvoje svého území a potřeb svých občanů
ve městě Fryšták schvaluje bezplatné
využití celého sportovního areálu vedle
Základní školy Fryšták, p. o., (za Sokolovnou) žadateli Tělovýchovné jednotě
Fryšták – oddíl volejbalu, pro pořádání
13. ročníku Turnaje osvobození ve volejbale smíšených družstev pořádaného
dne 12. 5. 2018 a ukládá OTH zajistit
při konání akce účast správce hřiště
pro bezproblémový průběh akce.
RMF jménem města Fryštáku přebírá záštitu nad 13. ročníkem Turnaje
osvobození ve volejbale smíšených
družstev a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 5 tis. Kč na podporu tohoto
turnaje (pořízení cen, pohárů, diplomů
a dalšího materiálního zázemí) oproti
předloženým dokladům, a pověřuje vedoucího ESO zajištěním poskytnutí tohoto příspěvku.
RMF s odkazem na vyjádření vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce na akci „Restaurování malířské výzdoby kaple Panny
Marie Bolestné ve Fryštáku - Vítové“,
a to restaurátorky BcA. Magdu Bodanské, ve věci opomenutí uvedení daně
z přidané hodnoty do nabídky na výše
uvedené restaurátorské práce, ruší
své usnesení č. U R 03/2018/VII/32a)
a U R 03/2018/VII/32b) ze dne 16. 2.
2018, čímž ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na předmětnou akci a ukládá ESO vyhlásit novou výzvu na tuto
veřejnou zakázku.
RMF bere na vědomí žádost R. Sva-

činy, Fryšták – Dolní Ves, o slevu na nájemném z důvodu provedení stavebních
úprav – zateplení stropu v objektu sociálního zařízení Šenk, čp. 391, Horní
Ves, obec Fryšták, a schvaluje snížení
nájemného za měsíc únor 2018 (období
od 5. 2. 2018 do 28. 2. 2018, kdy byly
prováděny stavební úpravy ze strany
pronajímatele) v částce nájmu 978 Kč
(celková částka se zálohami za služby
ve výši 2.478 Kč) - viz před. protokoly.
RMF bere na vědomí žádost T. Svačinové, ze dne 26.9.2017, včetně doplnění návrhu umístění klimatizační jednotky a souhlasí s dovybavením prostor
dentální hygieny v objektu zdravotního
střediska klimatizační jednotkou na náklad nájemníka – T. Svačinové, DiS., dle
předložené dokumentace.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu na akci „Prodloužení vodovodu ul. Vítovská a ul. Potoky“ mezi městem Fryšták, a Zlínským
krajem,.
RMF bere na vědomí předložené graﬁcké návrhy úprav 4 lokalit vč. rozpočtu
(lokalita 1 - Na Špici, lokalita 2 - U tří
soch, lokalita 3 - Pomník Padlých, lokalita 4 - Vítová točna).
RMF jmenuje komisi pro potřeby posouzení předložených návrhů ﬂoristického řešení 4 lokalit za účelem doporučení nejvhodnějšího řešení ve složení:
Bc. V. Kalafutová, M. Doležal, Mgr. J.
Krčma, Mgr. L. Jasenská, R. Trojanová.
RMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2018,
v návaznosti na ust. čl. č. I bod č. 1
a 3 Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytovaných
městem Fryšták (schváleny usnesením Zastupitelstva města Fryštáku č.
U Z 08/2017/VII/16h.b) ze dne 2. 10.
2017) a v souladu s ust. § 85 písm. c)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
výši ﬁnanční podpory (výši neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemci)
neziskovým organizacím v roce 2018
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito subjekty.
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.
4. 2018, pořízený ve smyslu ust. bodu
č. 2 Zásad č. 1/2016, veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování
biologicky rozložitelného odpadu“.
RMF souhlasí s vyřazením ﬁrmy Marius Pedersen a.s., z důvodu nesplnění
formálních náležitostí výzvy.

RMF ruší veřejnou zakázku ,,Zpracování biologicky rozložitelného odpadu“
a ukládá OTH vyhlásit zakázku novou.
RMF bere na vědomí žádost Mgr. J.
Krčmy, na výsadbu lípy srdčité v souvislosti se 100. výročím vzniku ČSR bez
připomínek a souhlasí s výsadbou lípy
Mgr. J. Krčmou na pozemku p. č. 99, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, podle mapového podkladu v souvislosti se 100.
výročím vzniku ČSR v lokalitě původní autobusové zastávky a s ohledem
na ochranná pásma sítí.
RMF bere na vědomí přehled naceněných záměru oprav na objektu
,,Šenk“, Fryšták - Horní Ves, a:
1) souhlasí s provedením kotvení
střešní krytiny objektu Šenku a osazením nových žlabů v předpokládané ceně
do 28. 000,- Kč bez DPH z důvodu bezpečnosti a prevence
2) souhlasí s provedením nátěru
opravené krytiny objektu Šenku svépomocí, tedy zaměstnanců města zařazených do úseku technických služeb,
3) souhlasí s odstraněním krytiny
pergoly
RMF doporučuje ZMF schválit zařazení do rozpočtu města Fryštáku na rok
2018 tyto investice (opravy):
- výměna stávající dlažby 50x50
před východní částí objektu – externě
v předpokládané ceně do 44. 000,- Kč
bez DPH.
- výměna bočních vchodových dveří
2 ks v předpokládané ceně do 20. 000,Kč bez DPH.
- pokládka podlahy v restaurační
části objektu v předpokládané ceně
do 25. 900,- Kč bez DPH.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
20.3.2018, pořízený ve smyslu ust.
bodu č. 2 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Schodišťová plošina
na Zdravotní středisko ve Fryštáku“,
a to ﬁrmu MANUS Prostějov, spol. s r.o.,
a doporučuje ZMF zařadit tuto investici
do rozpočtu na rok 2018 v rámci připravovaného rozpočtového opatření.
RMF bere na vědomí informace OTH
o postupu projednávání záměru realizace akce ,,Výstavba zpomalovacích
prahů na ul. J. Kvapila, Fryšták”, bere
na vědomí pozitivní sdělení Mgr. J. Bělákové, zástupkyně obyvatel ul. J. Kvapila, a ukládá stavební komisi projednat s občany ulice J. Kvapila variantní
řešení prevenci bezpečnosti provozu
na místní komunikaci na této ulici.
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RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „TDI
na investiční akci Stavební úpravy místní komunikace Fryšták - Vítová“, a to ﬁrmu NELL PROJEKT, s.r.o., Zlín.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
NELL PROJEKT, s.r.o., Zlín, na realizaci
akce „TDI na investiční akci Stavební
úpravy místní komunikace Fryšták - Vítová“, a to v ceně 72 000,- Kč bez DPH,
tj. 87 120,- Kč vč. DPH.
RMF s přihlédnutím k důvodové
zprávě o aktuálním vývoji plnění rozpočtu města Fryštáku, zpracované vedoucím ESO dne 10. 4. 2018, doporučuje
ZMF zrušit usnesení č. U Z 02/2018/
VII/05f) ze dne 4. 4. 2018 a doporučuje ZMF schválit rozpočtové opatření tak,
že budou rozpočtem vyčleněny ﬁnanční prostředky jak pro ﬁnancování opravy VPÚK Lukovské, tak i pro pořízení
ososbního automobilu.
RMF bere na vědomí návrh nového
Jednacího řádu Rady města Fryštáku,
předložený Ing. T. Černým, včetně návrhu na jeho schválení, a z důvodu podzimních komunálních voleb přenechává
své rozhodnutí v této záležitosti na nově
zvolenou RMF.
RMF bere na vědomí informace ředitelky Mateřské školy Fryšták o zápisu
dětí do MŠ Fryšták, které se uskuteční
dne 15. května 2018 v době od 13.00
do 16.00 hod., bez připomínek.
RMF bere na vědomí sdělení
Ing. P. Vyorala, zpracovatele projektové
dokumentace na akci: „Vodovod v ulici
Stolařská“, ve věci opakovaného nesouhlasu se stavbou vodovodu na pozemku
p. č. 4/3, k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
ze strany V. Lamoše, spoluvlastníka
pozemku (podíl 5/12) a pověřuje OTH
zahájit jednání s vlastníky dotčených
pozemků o možnosti prodloužení vodovodního řadu v dané lokalitě a prověřit
možnost změny trasování.
RMF bere vědomí Žádost Mgr. V.
Říhové, Ph.D, zpracovatelky stavebně
– historického průzkumu objektu tzv.
Hrubá hospoda, o změnu termínu odevzdání stavebně-historického průzkumu
tzv. Hrubé hospody a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování stavebně-historického průzkumu ze
dne 16. 2. 2018 mezi městem Fryšták,
a Mgr. V. Říhovou, Ph.D., kterým se
nově stanovuje termín odevzdání díla
na 15. 5. 2018, přičemž ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

RMF
č. R 08/2018/VII ze 23. 4. 2018
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje pronájem části městského pozemku p. č. 283 – ost. plocha,
manipulační plocha, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, o výměře 800 m², žadateli
spol. EUROVIA CS, a. s., Praha, v ceně
nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok, na dobu
určitou od 5. 5. 2018 do 15. 7. 2018,
a to za účelem zřízení dočasné mezideponie stavebního materiálu pro IA oprava komunikace Vítová.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták a ﬁrmou EUROVIA CS, a. s., Praha, na pronájem části měst. pozemku
p. č. 283, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
o výměře 800 m², v ceně nájmu ve výši
20,- Kč/m²/rok, tj. 3.139,- Kč, na dobu
určitou od 5. 5. 2018 do 15. 7. 2018.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Havarijní oprava polní cesty
na Lukovském“, předloženou ﬁrmou EUROVIA CS, a.s., Praha bez připomínek.
RMF bere na vědomí aktuální informace OTH o doručení souhlasného
vyjádření (čestného prohlášení) všem
majitelům pozemků pod komunikací
na Lukovské, ve věci souhlasu s opravou povrchu VPÚK, a tím zhodnocením
pozemku a zavázáním se k majetkoprávnímu vypořádání po provedení tohoto zhodnocení ve prospěch města
Fryštáku, s tím, že odkládá rozhodnutí
o realizaci zakázky z důvodu nedodání
všech souhlasných prohlášení (odmítnutí následného převodu pozemků)
jakožto zákonného předpokladu pro
realizaci této akce, ukládá OTH zajistit
předmětné souhlasy do 30. 4. 2018.
RMF s přihlédnutím k důvodové zprávě vedoucího ESO ze dne 10. 4. 2018
schvaluje pořízení os. automobilu.
RMF z důvodu nesplnění kvaliﬁkačních požadavků – minimálních technických parametrů – o vyřazení uchazečů:
spol. Autospol Uherské Hradiště,
s.r.o., z důvodu nedodání zástěrek kol,
spol. PP Autocentrum, s.r.o., Hranice z důvodu automatického neposkytnutí náhradního vozidla v případě
servisu i opravy zdarma, neposkytnutí
automatické klimatizace, ale manuální;
spol. Samohýl Motor, a.s., Zlín z důvodu automatického neposkytnutí náhradního vozidla při servisu i opravě
zdarma pouze na 1 den

RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky „Pořízení osobního automobilu“, a to
spol. Autocentrum Přerov CZ, s.r.o.
RMF schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Autocentrum Přerov CZ, na akci „Pořízení osobního automobilu“, a to v ceně
450 773 Kč vč. DPH, a z důvodu prodlevy rozhodnutí na straně města Fryštáku, spočívající v prodloužené lhůtě administrace zakázky, prodlužuje termín
dodání vozidla do 30. 6. 2018.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování biologicky rozložitelného odpadu“, a to ﬁrmu Marius Pedersen, a.s.,
Hradec Králové, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové,
na realizaci akce „Zpracování biologicky rozložitelného odpadu“ na období
1 roku, a to v ceně 450,- Kč bez DPH
/ převzetí a zpracování 1 t BRKO, tj.
517,5 Kč vč. DPH; 2 250,- Kč bez DPH
/ odvoz a výměnu 1 kontejneru, tj.
2 722,5 Kč vč. DPH; 2 667,- Kč bez DPH
/ pronájem 2 ks kontejnerů / měsíc, tj.
3 227,- Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí návrhy výzev určených orgánům spol. VaK Zlín,
a.s., zpracované advokátní kanceláří
JUDr. P. Plašilové a JUDr. P. Schreibera,
bez připomínek, a to ve věci:
a) Představenstvu spol. VaK Zlín,
a.s., podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při hospodářské komoře ČR a agrární komoře
ČR, sp.zn. Rsp 415/17, ze dne 16. 2.
2018 a přehodnocení postupu při vedení určovací žaloby u Okresního soudu
v Olomouci;
b) Představenstvu spol. VaK Zlín,
a.s., svolání valné hromady a informování akcionářů;
c) Dozorčí radě spol. VaK Zlín, a.s.,
o přezkoumání působnosti výkonu
představenstva v souvislosti s výzvou
představenstvu společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s., ve věci zrušení
rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu
při hospodářské komoře ČR a agrární
komoře ČR, sp.zn. Rsp 415/17, ze dne
16. 2. 2018 a
d) přehodnocení postupu při vedení určovací žaloby u Okresního soudu
v Olomouci, a pověřuje starostu podáním těchto výzev.
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Upozornění
Cyklistický klub DRÁSAL Team Holešov, z. s. ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov pořádá již
25. ročník cyklistického maratónu na
horských kolech s názvem „Bikemaraton Drásal České spořitelny“.
Akce se bude konat ve dnech 30.
6. 2018 a 1. 7. 2018. Účastníci závodu budou projíždět i městem Fryšták.
Mapa s vyznačením trasy závodu bude
k nahlédnutí na webových stránkách
města Fryšták.
•••
Zastupitelstvo
města
Fryštáku
schválilo pro rok 2018 zahájení prací
na restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí ve Fryštáku.
V období od 28. 5. 2018 do 31. 10.
2018 budou probíhat práce na obnově
památky a provádět je budou restaurátoři MgA. Jan Čáda a MgA. Jakub Tlučhoř.
Místo bude po dobu obnovy opatřeno lešením, proto prosíme dbejte zvýšené opatrnosti a zajistěte také dostatečný dohled nad svými dětmi.
Děkujeme za pochopení!
G. Najmanová

Studánka Sklep
Vážení, rádi bychom Vás informovali, že byl vyhotoven rozbor vody ve
studánce Sklep (pod Chatovou základnou Eliška). Rozbor byl vyhotoven
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě s výsledkem, že VODA JE PITNÁ.
Původní označník s nápisem, že
voda není pitná, bude odstraněn.
Bc. Veronika Kalafutová

Foto Jaromír Šafář

PETICE ZA PŘEVOD STÁTNÍCH POZEMKŮ VODNÍ NÁDRŽE V HORNÍ VSI
DO VLASTNICTVÍ MĚSTA FRYŠTÁKU
Dle informace Státního pozemkového úřadu zveřejněné na úřední desce města Fryštáku ze dne 19.4.2018
ke dni 21.5.2018 probíhá veřejná nabídka nemovitých věcí, parcel č. 912/2,
912/3, 913/1, 913/3, o celkové výměře 20.511 m², v katastrálním území Horní Ves, obce Fryšták, pozemků k provozu Vodní nádrže Horní Ves (Žaby), které
jsou aktuálně jako vlastnictví státu nabízeny oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. k vydání.
Dle informací na zprostředkovatelském trhu restitučních nároků, dostupné zde: www.restitucninarok.cz, si
dnes může koupit Žabu jakýkoliv majetný kupující.
Petiční výbor občanů města Fryštáku organizoval ve dnech 30. 4. – 12. 5.
2018 petici za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku. Tuto petici podepsalo za krátkou dobu 861 občanů. Petice
se setkala s velkým zájmem občanů.
Podstatou Petice je názor, že soukromá
osoba nemůže garantovat do budoucnosti řádnou péči o vodní dílo a všechny
jeho funkce (rekreační, hydrologickou).
Naopak obec je subjekt, který se takové role může zodpovědně ujmout.
14. 5. 2018 byla Petice zaslána
osobně každému zastupiteli města
Fryštáku. Následně byla zaslána datovou zprávou Zastupitelstvu města
Fryštáku, Úřadu vlády České republiky
a Státnímu pozemkovému úřadu.
16. 5. 2018 jsem obdržel od zástupce MF Dnes k dispozici toto vyjádření Mgr. Moniky Machtové, tiskové
mluvčí Státního pozemkového úřadu:

„V uplynulém období proběhlo se zástupci města Fryšták několik jednání
ve věci možného získání tohoto majetku do vlastnictví města. Na těchto jednáních bylo město seznámeno s velmi
omezenými zákonnými možnostmi převodu i se současně možným postupem
SPÚ při dalším nakládání s výše uvedenými nemovitostmi. Jak uvádí Petice občanů, jsou pozemky p.č. 912/2, 912/3,
913/1, 913/3 v katastrálním území
Horní Ves u Fryštáku dle územního plánu města Fryšták zahrnuty v plochách
určených pro tělovýchovu a sport, což
však bohužel není dle platného zákona
důvodem k nárokovému převodu do majetku města ani k vyloučení tohoto majetku z převodu jiného typu. Vzhledem
k tomu, že k vodní nádrži jako stavbě,
ani k žádnému z přilehlých pozemků, nevznikl městu Fryšták či jiné osobě žádný nárok na převod, přistoupil KPÚ pro
Zlínský kraj k zařazení tohoto majetku
do veřejné nabídky pro oprávněné osoby, jelikož vypořádání restitučních nároků je v současné době jednou z priorit
Státního pozemkového úřadu. Petice
občanů dále obsahuje doporučení podání žádosti o bezúplatný převod majetku do vlastnictví města Fryšták. Zde je
třeba upozornit na skutečnost, že výše
uvedený majetek není součástí Seznamu majetku určeného k privatizaci dle
zákona č. 92/1991 Sb., který byl schválen vládou České republiky. V případě,
kdy nebude v rámci veřejné nabídky pro
oprávněné osoby podána žádná žádost,
jeví se jako možnost získání tohoto majetku městem Fryšták pouze nenároková směna nemovitostí dle § 17 zákona
č. 229/1991 Sb.“
16. 5. 2018 jsem prostřednictvím
MF Dnes poděkoval za povzbudivé informace od Mgr. Moniky Machtové ze
Státního pozemkového úřadu a reagoval tímto komentářem:
„1) Sice omezeně, ale paní magistra
Machtová uvádí možnost získání majetku městem Fryšták. Tzv. nenárokovou
směnou nemovitostí dle § 17 zákona č.
229/1991 Sb.
2) Skutečnost, že majetek není součástí Seznamu majetku určeného k privatizaci dle zákona č. 92/1991 Sb., který
byl schválen vládou České republiky neznamená, že nemůže být vládou České
republiky do tohoto seznamu začleněn
dodatečně, na základě odborné argumentace – byť by to byl běh na dlouhou

trať, dva - tři roky odhaduji, ale to nevadí. Jedná se o vodní dílo, péče o něj
zasluhuje odpovědný přístup. A takový
přístup může garantovat v budoucnosti
pouze instituce místní samosprávy, tj.
město Fryšták.“
18. 5. 2018 reagoval Městský úřad
Fryšták, reprezentován Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, následující datovou zprávou: „Dobrý den,
pane magistře, na základě podání Petice za převod státních pozemků vodní
nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města
Fryštáku, kterou jsme přijali prostřednictvím DS dne 16. 5. 2018 pod č.j.
MUF-STA-1393/2018-STA, Vám sděluji,
že Petice obsahuje formální vady podání dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu
petičním, v platném znění. Vyzývám Vás
proto k doplnění chybějících náležitostí
dle ust. § 4 a § 5 uvedeného zákona.
Po odstranění uvedených formálních vad
projednají uvedenou petici kompetentní
orgány obce. S pozdravem, Mgr. Lubomír Doležel. (Digitálně podepsán.)
Pro případ jakýchkoliv pochybností
konstatuji, že odpovědnost za formál-

ní vady podání Petice nesu osobně já
– Roman Lauterkranc, a zároveň jako
zástupce petičního výboru ujišťuji občany, kteří petici podepsali, že jsem začal
okamžitě problém řešit.
18. 5. 2018 jsem požádal brněnskou advokátní kancelář Frank Bold,
jednoho z předních odborníků příslušného práva, o právní poradenství ve věci.
Nabídli mi ověření možnosti bezúplatného poradenství.
Závěrem žádám zastupitele města
Fryštáku, aby převod pozemků aktivně
podporovali. Státní pozemkový úřad
speciﬁkoval 16. 5. 2018 řešení, které
lze připravovat k projednání v kompetentních orgánech obce již nyní. Ideální
by bylo řešení bezúplatné, protože převzetím vodního díla dopadne na město
odpovědnost za péči. Což v budoucnosti znamená nemalé výdaje.
Děkuji všem za iniciativu a podporu,
Mgr. Roman Lauterkranc
zástupce petičního výboru
21. 5. 2018

A kde je pravda?
(Reakce na článek Mgr. Romana Lauterkrance)
Mgr. Roman Lauterkranc se v předcházejícím článku snaží „vysvětlit“ situaci kolem tzv. fryštácké „Žaby“. Možná ale ještě před tím, než začal společně
s ing. Tomášem Černým organizovat a šířit petici za získání těchto pozemků, mohl
o této věci jednat především se zástupci města Fryštáku. Je o to víc udivující, že
ing. Černý je zároveň radním a zastupitelem, a tudíž by měl podobné věci řešit
prostřednictvím svého mandátu na jednáních rady nebo zastupitelstva.
Ti, kteří tuto „petici“ (údajně 861 osob) podepsali, se tak bohužel nedozvěděli
základní informace o reálných možnostech města jmenované pozemky a vodní dílo
získat.
Informace v „petici“ totiž byly neúplné a v mnohém bohužel i zkreslující.
Fámy, které se v této souvislosti rozšířily, např:… že nový majitel si pozemky
oplotí a neumožní přístup k vodní ploše, nebo že město přijde i o tu část pozemků,
na kterých je restaurace a dětský hrací program (tyto pozemky jsou v majetku města), byly v této souvislosti více než účelové (že by už začala kampaň podzimních
komunálních voleb ?). A tak se sám sebe ptám, zda autoři petice „tak trochu“
nemanipulovali s veřejným míněním ve snaze získat politické body? Je pro mě
poněkud úsměvné, když se v reakcích např. na FB (Facebook) vyjadřovali k tomuto
problému lidé, kteří ve Fryštáku ani nežijí.
Další informaci a to velmi podstatnou, zmiňuje Mgr. Lauterkranc na konci svého příspěvku jen tak mimochodem. Totiž že v případě převzetí vodního díla bude
muset město Fryšták převzít odpovědnost za péči o něj (bohužel i případnou pravděpodobně nákladnou opravu sypané hráze nebo vyčištění dna rybníka), což bude
znamenat pro městskou pokladnu výdaje v řádu několika miliónů korun.
Možná si tedy zástupci petičního výboru (Mgr. R. Lauterkranc, Ing. T. Černý,
M. Nutilová, A. Langer, L. Plšková, E. Rektoříková, J. Faksa, M. Jedličková,
E. Jurčíková a K. Kopecká) měli nejprve zjistit všechny potřebné informace
a nevyvolávat doslova hysterii proti současnému vedení radnice.
Bohužel i tady platí jako vždy, „že účel světí prostředky“.
Mgr. Pavel Nášel, radní a zastupitel

K ZAMYŠLENÍ
Blíží se
konec školního roku
Znáte to. Jsou lidé, jimž práce nejde od ruky, přestože jsou zdraví, mají
klid pro sebe i práci. Důvodem je, že
nemají žádný cíl. Je to tak i u dětí.
Rodiče jim slibují odměny za práci,
za dobré chování, a pak jsou děti zhýčkané a náročné.
Žák žije víc přítomností než dospělý. Cíl chce mít hmatatelný. Chce
„dárek“. Myslím, že mnohem víc by
měla vyburcovat veselá, přívětivá poznámka. Jindy však dítě zavalí těžká,
nepřemožitelná práce a ochromí jeho
výkonnost. Pomožme mu tím, že úkoly
mu po etapách rozdělíme. Tím pomůžeme i k lepší koncentraci. Stanovme
mu program tak, aby stíhalo, nepracovalo ledabyle, ale kvalitně.
Některé dítě chce práci jen odbýt,
protože ví, že ho rodiče nebudou kontrolovat. Pracuje pak povrchně, nesoustředí se. Jeho povědomí se nevyvíjí
správným směrem. A my chceme vychovat dítě k práci přesné a činorodé.
Také strach, nejistota ochromují
práci dítěte. Měli bychom v něm vzbudit schopnost koncentrace a důvěry.
Povzbudit jeho pocit, že něco dokáže. To vše vytvoří dobrý vztah mezi
dítětem, rodičem, školou. Upevní se
jeho vtah a radost z vlastní vykonané práce. Měli bychom však pečovat
i o oddechovém zaměstnání (sportu,
zájmových kroužcích…), protože tato
práce, tato činnost dělá radost nejen
z požitku, ale také z dobrého pracovního ovzduší, z úspěchů. Je to účinnější
metoda než napomínání a vysvětlování. Naše dítě je kamarády vtahováno
do pracovního rytmu a podněcováno
k lepšímu výsledku.
Blíží se závěr školního roku. Vysvědčení. Někteří rodiče budou s prací školáka spokojeni. Jiní ne! Budou
žehrat dítěti, učitelům. Měli by se
zamyslet, proč jsou výsledky takové,
jaké jsou. Měli by si uvědomit, že nejlepší didaktickou pomůckou je živý příklad (nikoli toho, jak se to nemá, ale
jak se žít, učit, pracovat má). A to vytvoří podmínky k tomu, že i naše dítě
může být silné, pracovité, soustředěné, pravdivé, velkorysé. Nikdy by však
neměli projevit pochyby o správném
postupu vyučujícího. I jemu záleží
na dobrých výsledcích svěřenců.
Pěkné prázdniny a dovolenou
s knihou!
SK
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ZPRÁV Y Z RADN IC E

MYSTIFIKACE OBČANŮ aneb REALITA PONĚKUD JINÁ
My, níže podepsaní radní města Fryštáku, k petici i komunikaci Mgr. R. Lauterkrance jakožto zástupce petičního
výboru za účelem objektivního posouzení záležitostí možného převodu nemovitostí uváděných v petici sdělujeme tato
FAKTA:
1. Vedení města ve věci majetkoprávních záležitostí „Žaby“
ve smyslu případné možnosti převést pozemky na město Fryšták dlouhodobě jednalo v návaznosti na problémy, které se
objevily v důsledku stížností části občanů na některé bohužel
organizačně nezvládnuté kulturně společenské akce.
2. Zásadním zdrojem informací k možnému majetkoprávnímu vypořádání předmětných pozemků představuje kromě
jiného i oﬁciální dokument Státního pozemkového úřadu ČR,
krajského pracoviště ve Zlíně, přijatý pod č. j. MUF – STA –
498/2018 – STA dne 6. 2. 2018, který obsahuje odpovědi
na dotazy starosty, které ze své iniciativy starosta zaslal Úřadu
již dne 12. 1. 2018. Jedna z otázek také zněla: Jaký je záměr
státu (SPÚ) ve věci nakládání, popř. dalšího využití, u výše uvedeného pozemku do budoucna, popř. existuje-li možnost, zda
by město Fryšták mohlo požádat o převod tohoto pozemku
do svého vlastnictví.
3. Dne 6. 2. 2018 bylo všem zastupitelům toto stanovisko přeposláno na jejich e-mailové adresy, vloženo na úložiště města k ostatním podkladům pro zasedání ZMF, které se
uskutečnilo následující den, přičemž se s tímto stanoviskem
mohla seznámit i široká veřejnost prostřednictvím účasti
na veřejném zasedání ZMF nebo sledováním on-line přenosu
či oﬁciálního zápisu ze ZMF č. 1 - 2018 ze dne 7. 2. 2018 uloženého na webu města. Podstatnou součástí Stanoviska SPÚ
ČR je i detailní postup, jak bude dále nakládáno s majetkem
státu.
4. Zastupitelstvo přijalo usnesení č. U Z 01/2018/
VII/21a.a) ve znění: ZMF bere na vědomí sdělení Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský
kraj ze dne 6. 2. 2018, čj. MUF-STA-498/2018-STA, přičemž
12 zastupitelů hlasovalo „PRO“ toto usnesení, kdy jedním
z 12 takto hlasujících byl mimo jiné právě i Ing. T. Černý – zastupitel a člen petičního výboru, který tak měl detailní informace o podmínkách nakládání s majetkem státu a možnostech
města v této záležitosti.
5. Jednoznačně tedy již od 7. 2. 2018 bylo všeobecně známo, že se město Fryšták – v návaznosti na zmiňované stanovisko SPÚ ČR - tohoto nabídkového řízení ve věci nabytí „Žaby“
NEMŮŽE ZE ZÁKONA zúčastnit.
A i přes tyto skutečnosti petiční výbor od 30. 4. 2018 inicioval petici s výzvou městu „převzít“ pozemky ve smyslu nabídky SPÚ ČR.
6. Petiční výbor občanům podsouvá, že by město mělo
žádat o bezúplatný převod uvedených pozemků do vlastnictví
obce, a to i když je mu dobře známa skutečnost, že ze zákona
v případě předmětných nemovitostí Žaby tento převod možný
není.
7. Petiční výbor si neověřil, že jediná možnost, jak se
případně ucházet o předmětné pozemky, je podání žádosti
o směnu pozemků, ale to však pouze až s odkazem na výsledky nabídkového řízení SPÚ ČR. Ovšem petiční výbor nevyčkal
ani do doby ukončení nabídkového řízení, aby si ověřil, zda

vůbec městu příležitost požádat o převod pozemků vznikne…
To nemluvíme o tom, že převod předmětných pozemků formou
směny může za splnění určitých podmínek navrhnout kterákoliv osoba, subjekt.
8. Petiční výbor si ani neověřil, že případná směna je limitována dvěma parametry, a to jsou jednak účel převodu (povinně
uvedený v žádosti navrhovatele, tj. města Fryšták) a jednak
cenový doplatek rozdílu hodnot výměr směňovaných pozemků
(v každém případě jde o směnu v neprospěch města, neboť to
by dávalo jak větší výměru dle příslušného koeﬁcientu, tak by
také současně doplácelo rozdíl výměr v tržních cenách).
9. Petiční výbor rovněž neupozornil na skutečnost, že součástí nabízených nemovitostí je i vodní dílo (průtoční retenční
nádrž), s níž jsou v blízké době spojeny výdaje na odbahnění,
ale hlavně na opravy původní sypané hráze, což vyplývá ze zákonné povinnosti prevence povodní. O závazku v podobě právní odpovědnosti města za funkční stav tohoto díla nemluvě!
10. Jediným oprávněným orgánem, který je ze zákona
zmocněn k majetkoprávním úkonům (nabytí nemovitých věcí),
a tedy právně závazně případně rozhodnout i o majetkoprávní
transakci Žaby, je výhradně zastupitelstvo města. A přece petiční výbor – i přes tuto skutečnost, na kterou dokonce aktivně
odkazuje i sám Mgr. R. Lauterkranc – zastupitelstvo města
ignoroval. Petiční výbor nepožádal vedení města ani o aktuální informace ani o svolání zastupitelstva, což je standardní
postup.
11. Petiční výbor však navíc tzv. petici zaslal různým institucím, úřadům či médiím (v čele s Úřadem vlády ČR), a to
opět i navzdory zcela zřejmé právní skutečnosti, že žádnému
zastupitelstvu (nejen fryštackému) – rovněž také ze zákona nikdo, žádná instituce, úřad orgán apod. nemůže v této dané
záležitosti nařídit jakékoliv rozhodnutí.
12. Mgr. R. Lauterkranc jako zástupce petičního výboru podal petici v podobě, kterou zákon nepřipouští, což podstatu
celé petice znevažuje a devalvuje původně dobrý úmysl všech
oslovených.
13. Současně zdůrazňujeme, že majetkoprávní vypořádání
pozemků problém akcí na „Žabě“ neřeší, respektive jen částečně.
Vzhledem k výše uvedeným faktům si klademe otázku, zda
se petiční výbor ve složení Mgr. R. Lauterkranc, Ing. T. Černý,
M. Nutilová, A. Langer, L. Plšková, E. Raktoříková, J. Faksa, M.
Jedličková, E. Jurčíková a K. Kopecká omluví všem občanům,
kteří údajně petici podepsali, za poskytnutí neúplných informací.
Vždy jsme byli a jsme připraveni o záležitostech jednat, jak
předjímá zákon, slušnost a zdravý rozum!
Radní města Fryštáku:
Ing. Pavel Gálík
Mgr. Pavel Nášel
Mgr. Libor Sovadina
Mgr. Lubomír Doležel

S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
Ve svém příspěvku si dnes dovolím
„malé připomenutí velké stopy“. Stopy
nepřehlédnutelné práce pro naše město. Práce vykonávané více než čtyři desetiletí. Ano, chci prostřednictvím těchto
několika řádek upozornit na skutečnost,
že mezi námi žije člověk, který de facto
celý svůj pracovní život kromě vlastního
hlavního povolání – v duchu pokračování
rozvíjení tradic národních buditelů a lidových písmáků – zasvětil barvitému zachycení nejrůznějších událostí, příběhů
a dění své doby vůbec. Zmiňuji zde nyní
našeho spoluobčana pana dr. Česlava
Zapletala, který před necelým půlstoletím odhodlaně navázal na dílo svých
předchůdců a s nadšením sobě vlastním převzal štafetu psaní kroniky. Jistě
jste během těch dlouhých let, kdy dr. Č.
Zapletal skládal střípky z životního vření nejen fryštáckého, jeden po druhém,
měli možnost listovat v jednotlivých výtiscích naší kroniky, abyste se se zaujetím začetli do textů připomínajících časy
minulé, nebo si jen prostě prohlédli
bohatý fotograﬁcký či jiný dokumentační materiál v přílohách. Nepochybně se
pak shodneme, že kronika města Fryštáku nepředstavuje v návaznosti na zákonnou povinnost snad jen pouhý „úřední“ záznam toho nejdůležitějšího z naší
současnosti, ale naopak – stává se pak
– díky např. hojně zastoupeným úvahovým, osobně procítěným a poetickým
pasážím jejího autora - dílem veskrze
beletristickým, kterým se naše kronika
jednoznačně vymyká běžně pojatému
kronikářskému řemeslu, věcně sdělnému standardu, a v důsledku čehož tedy
vzniká dílo, na které můžeme být právem všichni pyšní.

I tato skutečnost vedla naše zastupitelstvo k uvážlivému rozhodnutí, že dílo
kronikáře pana dr. Č. Zapletala v souvislosti s jeho odchodem do „kronikářského důchodu“ zvlášť ocení. Na slavnostním setkání zastupitelů ve svátečně
naladěné obřadní síni radnice dr. Č. Zapletal převzal poděkování města za dosavadní práci.
Pro všechny přítomné bylo toto
společné setkání, doprovázené rovněž
malým kronikářským ohlédnutím a rozjímáním dr. Č. Zapletala, příjemnou příležitostí blíže se seznámit nejen s tím,
co všechno člověk při práci na kronice
může zažít, ale i s úskalími a nástrahami této práce, zvláště pak v dnešní, tolika paragrafy sešněrované době.
V kontextu ukončení výkonu funkce kronikáře tedy i já osobně děkuji
dr. Česlavu Zapletalovi za mnohaletou
práci věnovanou našemu městu při zaznamenávání novodobé historie, ale
i za plodnou činnost v rámci městské
knihovny, např. při pořádání besed,
přednášek, přípravě slavnostních aktů
města, publikační a literární činnost či
nespočetné aktivity na poli veřejného života, pokud bych tedy mohl vyzvednout
alespoň to nejdůležitější, přičemž však,
jak jistě všichni víme, tímto výčet jeho
aktivit nekončí.
Současně mi dovolte, vážení spoluobčané, abych i Vaším jménem panu
dr. Č. Zapletalovi popřál do dalších let
především hodně zdraví, pohody a neutuchajících sil zvládat vše, co nám život
přináší. A těším se, že se dozajista budeme potkávat i nadále při projektech,
které naše město čekají.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Přípravy na
XVI. Všesokolský slet
jsou v plném proudu
V roce 1994 se konal XII. Všesokolský slet v Praze. My ženy v Lukově jsme pod ASPV Zlín (Asociace
Sport pro všechny) nacvičily skladbu.
Cvičilo 16 žen, tehdy se slet konal
naposled na Strahovském stadionu.
V roce 2000, již jako členky Sokola
Zlín, jsme vystoupily na XIII. Všesokolském sletu v Praze se skladbou „Bolero“. V roce 2006 jsme se zúčastnily
se skladbou „Zpěv naděje“ XIV. Všesokolského sletu. V roce 2012 Sokol
oslavil 150 let od svého založení. Při
této příležitosti se konal XV. Všesokolský slet. Se zlínským Sokolem
jsme nacvičily skladbu „Česká suita“.
Z Lukova vystoupilo v Praze opět 16
žen. V letošním roce ve dnech 5. a 6.
července se bude konat XVI. Všesokolský slet. Od základního celku 16
žen nám chyběly 2 cvičenky. Oslovili
jsme paní Blanku Zlámalíkovou, která již dříve s námi cvičila a paní Janu
Pitrovou z Fryštáku. Obě nám byly
ochotné doplnit stav při nacvičování
skladby, za což jim patří poděkování.
Vše si totiž ﬁnancujeme samy a není
to levná záležitost. Částečně nám
ﬁnančně přispívá Obec Lukov a OZD
Podhoran Lukov.
Chtěla bych poděkovat i městu
Fryšták, které cvičenkám z Fryštáku
poskytlo také ﬁnanční podporu. Poděkování patří také Řeznictví a uzenářství Aleš Košař, od kterého jsme
dostaly sponzorský dar.
V Eden aréně za účasti živé hudby
skupin Fleret a Čechomor budeme vystupovat 5. 7. 2018 ve večerních hodinách, a to v 8. pořadí a 6. 7. 2018
v odpoledních hodinách se skladbou
Ženobraní v hezkých oranžových šatech. Držte nám palce! Věřím, že
budeme důstojně zastupovat Lukov
a Fryšták na XVI. Všesokolském sletu.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat paní učitelce Sylvě Knedlové,
která většině z nás dala velmi dobrou
pohybovou průpravu. Děkujeme!
Anna Horsáková
rodačka z Fryštáku (části Mexiko)
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Letos nás čekal už 10. ročník a nikoho z nás ani ve snu
nenapadlo, že budeme muset hledat pro tuto akci jiné prostory. Bohužel, věci se dějí různé a dlouho jsme nevěděli, zda
vůbec nějaké čarodějnice letos budou. Po dlouhém hledání
a zvažování kladů a záporů, nám vyšel vstříc pan Vratislav
Rudolf, který nám umožnil celou akci uspořádat na fotbalovém hřišti.Za to mu moc děkujeme. Přiznávám, že jsme si
to sami nedovedli na hřišti vůbec představit. Jak to všechno
uspořádat, kde udělat tanec, aby na něj všichni viděli a co
s dekoracemi, když není jediného stromu v prostoru?
Nevzdali jsme se! Postavili jsme se všem problémům čelem a společnými silami jsme to dokázali !
Stejně, jako jiné roky, jsme se sešli na náměstí, odkud
vyšel průvod do ulic města směřující tentokráte k fotbalovému hřišti, kde se odehrávalo další klání. Nechyběla věštírna,
kouzené lektvary, zkrášlovací salón, soutěže pro děti, ale ani
oblíbené grilované selátko a guláš. Tradičně jsme vyhlásili
dětskou i dospěláckou čarodějnici roku a slavnostním tancem jsme zapálili přprvenou vatru. Po setmění jsme všichni
se zatajeným dechem napjatě sledovali kejklířské a fakírské
vystoupení skupiny Memento Mori.
Touto cestou děkujeme místní policii za dozor na bezpečnost a pořádek, sboru dobrovolných hasičů Fryšták za dozor
a pomoc při konání celé akce, fryštáckým skautům za připravené soutěže pro děti, městu Fryšták za podporu, panu Olinu
Petříkovi za zajištění elektřiny, panu Pavlu Ponížilovi za pomoc při navážení a úklidu stánků a také všem sponzorům,
kteří nám jakkoliv přispěli na tuto akci.
Velké poděkování patří také Vám všem, kteří jste nás přišli na hřiště podpořit.
Moc děkujeme.
ZV

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
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VOLBA POVOLÁNÍ
Volba budoucího povolání bývá hlavní starostí žáků osmých a devátých
ročníků. Letošní deváťáci mají důležité
rozhodnutí již za sebou, ale osmáky vše
čeká. Hlavním snahou naší školy proto
je pomoci jim vytvořit si přehled o možnostech studia na středních školách.
Se žáky osmých ročníků jsme absolvovali celý blok přípravných aktivit,
na které pak budou navazovat v devátém ročníku předmětem Volba povolání.
První akcí v rámci tzv. sdílených
dílen byla návštěva Střední školy gastronomie a obchodu ve Zlíně, kde vedení střední školy připravilo dopoledne
zaměřené na poznávání oborů vyučovaných na této škole. Naši žáci pod
vedením mistrů odborného výcviku
a studentů posledních ročníků míchali
nápoje, pekli pizzu, ﬂambovali ovoce
a skládali ubrousky na slavnostní tabuli. Zjistili, jaké možnosti zde studenti
mají a jak se uplatňují na trhu práce.

Druhá škola, kterou jsme společně
21. března navštívili, byla Střední průmyslová škola polytechnická Centrum
odborné přípravy Zlín. Zde naše žáky
rozdělili do skupin, které postupně prošly učebnami a dílnami různých oborů.
Viděli jsme 3D tiskárnu a rýsovali na počítači, zaujaly nás moderní CNC stroje.
Řadu chlapců zajímal obor elektrikář,
jiní projevili zájem o graﬁcké a tiskařské
obory. Líbila se nám i knihařská dílna.
Do třetice jsme vyrazili 10. dubna
do Bystřice pod Hostýnem na Střední
školu nábytkářskou a obchodní. Věnovali se nám dva mistři odborného výcviku, kteří nás vzali do dílny. Tady si
každý žák z předchystaných dřevěných
dílů sám vyrobil krmítko pro ptáky.
Práce s pilkou, vrtačkou, úhelníkem,
svěrákem či obyčejným metrem nebyla
pro všechny jednoduchá, ale poprali se
s tím statečně všichni a výsledek stál
za to.

Ve výtvarné soutěži OKNO DO SVĚTA byli úspěšní Marek Klapil z 5.B, Michaela Nohová ze 7.B a Magdaléna Ponížilová z 9. A. Úspěch je to opravdu velký,
neboť soutěže se zúčastnilo celkem devatenáct škol z celého Zlínského kraje
a počet prací byl rekordní. Všem oceněným gratulujeme!

Na závěr jsme si prošli další dílny
a galerii studentských výrobků.
Tečkou za těmito cestami do středních škol byla 10. dubna návštěva Úřadu
práce Zlín, kde jsme si udělali obrázek
o tom, o které obory na trhu práce je
zájem, jaká mají jednotlivá zaměstnání
uplatnění. Žáci si udělali testy profesní
orientace a vyhledali spoustu informací
k oborům, které je zajímají.
Děkujeme naší školní výchovné poradkyni, která se věnuje dětem v oblasti volby povolání, Mgr. Milušce Šafářové, která pro nás tyto akce zajistila
a absolvovala je s námi.
Marcela Klapilová
a žáci 8. ročníku

Návštěva DISu
V pondělí 7. 5. 2018 jsme se
s naší třídou zúčastnili netradičního
školního výletu, celodenní aktivity
v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, neboli v DISu. Vůbec jsme se tam
netěšili a mysleli si, že to bude velká nuda. Ale hned ze začátku, když
jsme dorazili na místo, se vše změnilo. Ujali se nás moc milí, zábavní
a hodní zaměstnanci Thomas a Kačka, kteří si pro nás připravili program
plný her, zábavy a upevnění kolektivu
na téma „Tajní agenti“. Nikdo z nás by
nečekal, že si budeme pomáhat, spolupracovat a držet se našeho hesla:
„Povzbuzovat se!“
Jako úvodní zábavu nás společně provedli se zavázanýma očima
po DISu až do naší klubovny. Úkolem první hry byla chůze a seřazení
podle abecedy po židlích bez pádu.
Dále jsme hráli hry, např. vytahovanou z kruhu, závody aut, na žraloky
a záchranáře. Nejvíce se nám líbila
hra na Akustoidy, kterou jsme zpočátku zkoušeli hrát ve dvou, což bylo
nesmírně těžké. Proto se celá třída
shodla s nápadem být všichni spolu a pomáhat si. V průběhu celé hry
spadla jen Helča, což byla velká škoda. Nakonec jsme si ale raději připomněli znovu naše heslo.
Samozřejmě nám také fandila
naše paní učitelka a myslím si, že
se nám celý den náramně vydařil.
Po pauze na oběd jsme ještě hráli hru
tajné šifry a rodina Majerova.
Takhle jsem viděla tento den já.
Moc děkuji oběma vedoucím Thomasovi a Kačce, samozřejmě též naší
paní učitelce.
Zapsala
Kristy Pavlíková
žákyně třídy 5. A
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Cestopisná přednáška

Výměnná burza rostlin
Již 3. rokem jsme se na začátku května sešly v hojném počtu na výměnné burze
rostlin. S dostatečným předstihem jsme si chystaly omládky, sazeničky, přísady,
rouby a hlízy všeho druhu. Podělily jsme se i o rady a zkušenosti s jejich pěstováním. Nikdo neodcházel s prázdnou. Díky burze se nám i letos podaří oživit a zpestřit
naše zahrádky.

Vítání občánků do života v Lukovečku
Určitě se všichni shodneme na tom, že naším nejkrásnějším posláním a smyslem života jsou naše děti. Vítání malého děťátka v kruhu nejbližších do řad občanů
obce patří k tradicím a prvním významným mezníkům darem zrození obohacené rodiny. V Lukovečku se o tyto slavnostní chvíle již mnoho let stará Sbor pro občanské
záležitosti. V slavnostně nazdobeném sále Obecního domu čeká na malé občánky
starosta obce Ing. Ludvík Nejedlý a zastupitelka Lýdie Jurčíková, aby pronesli svou
přivítací řeč. Pro malé vyšňořené mrňousky a jejich rodiče připravuje pásmo písní
a básniček s krojovanými dětmi Olga Nejedlá. O hudební doprovod se stará Marie
Krajčová, Kateřina Václavková a Irena Jurčíková. Na tom, aby každé z dětí navždy
zůstalo zapsáno v ručně malované kronice, má zásluhu Světlana Vráblíková. V Lukovečku je „dětí jako smetí“. V roce 2017 proběhlo vítání dokonce 3x a přivítali
jsme mezi sebe 10 nových občánků, letos už to byly dvě děti a šušká se, že k nim
přibudou další. My ostatní se moc těšíme.
Dodávám jen slova německého romantického básníka a šlechtice Novalise:
„Dítě je zviditelněná láska.“
ik

Svaté, tajemné místo, Střecha světa - to vše je TIBET.
O této, z mnoha pohledů zajímavé
oblasti a v minulosti i současnosti krutými přírodními podmínkami a mocenským útlakem sužovaném národě jsme
si mohli vyslechnout přednášku středoškolského učitele Ing. Davida Vlka. Ten
se v roce 2011 vydal na měsíc trvající
cestu do této mezinárodně neuznané
země, do které je velice nesnadné se
jako turista, dostat. Poutavým způsobem nám popisoval své zážitky z této
cesty, které byly doplněny mnoha fotograﬁemi tamní krajiny, kulturních a náboženských památek.
AH

Slet
čarodějnic
ějnic
Už od nepaměti
epaměti patří 30. duben
všem čarodějnicím,
ějnicím, a proto ani v Luu nemohlo být jinak.
kovečku tomu
V předvečerní
č í hodině
ě se slétly
é
všechny malé i větší čarodějnice i další tajemné bytosti, aby společně oslavili tento tajuplný večer a noc, jehož
moc byla navíc posílena silou úplňku.
Úvodem jsme si oprášili pravidla letu
na koštěti a vydali se po stopách
4 živlů, které nás zavedly k poslednímu živlu, ohni, kde započala zábava
a veselice při soutěžích. S narůstající tmou postupně sílila moc ohně,
kterému jsme obětovali zlou Moranu,
představující zimu a vše nepříjemné,
co nás během chladného období potkalo a dali tak moc přicházejícímu
jaru. Počasí nám tentokrát přálo,
a tak jsme si mohli posedět a nasávat tajemnost této magické noci.
Velké poděkování patří všem
účastníkům a organizátorům. Výtěžek
z této akce byl věnován na nadcházející akci pro děti „Vítání prázdnin“.
KV

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Radím vám: konejte dobro kdykoliv můžete a nečekejte odměnu
od světa, ale jedině od Boha.
Don Bosco
25. prosince je půlnoční a ráno v 9.
hod. Do Lukova šel vypomáhat P. Langer. Vánoční nálada je všude a kaple je
pěkně vyzdobena.
26. prosince pátek, svátek sv. Štěpána. Kvintáni hráli římské drama Florián.
28. prosince bylo znovu pro oratoriány a mládež opakováno drama Florián.
29. prosince přijel ráno o 6. hod pan
prefekt z Trnavy.
31. prosince jsme šli odpoledne
ve 4 hod. na požehnání do farního kostela. Kázání měl pan katecheta. Pak
bylo Te Deum a sv. požehnání. O 5.
hod. v divadelním sále byla akademie
k poctě dona Beltrami a divadélko terciánů: Vánoce ve strážním domku. Večer po modlitbách pan ředitel oznámil
heslo na rok 1942 dané hlavním představeným. Pan prefekt jel o 9. hod. večer na zámek Lešnou, kde měl litanie
ke jménu Ježíš, Te Deum a sv. požehnání. Na noc zůstal v zámku.
1. ledna 1942, svátek obřezání
Páně, Nový rok. Začínáme jej s P. Bohem. Společnou mši sv. měl pan ředitel.
Odpoledne byl promítán ﬁlm z tažení
do Norska a do Holandska.
2. ledna si jel P. Jurečka pro svoje
věci domů do Lipníka. Vrátil se hned
druhý den večer.
6. ledna svátek Tří králů čili Zjevení
Páně. Pracovní den. My jsme však měli
slavnou mši sv. Pan katecheta jel odpoledne do Lukova kázat duchovní cvičení.
7. ledna k nám přijel na návštěvu
P. Čechal, spirituál chlapeckého semináře v Kroměříži a P. Dominik, kaplan
v Bouzově. Poslední přijel za chlapci
z farnosti Valouchem a Koudelkou a šel
s nimi na vycházku. Odjel ihned o ½
5. hod. Dp. spirituál zůstal celý čas
u pana ředitele. Zůstal u nás i přes noc.
V noci k nám přijel ředitel Charity pan
Šimíček, přespal u nás, poněvadž mu
ujel autobus do Lukova. Ráno se vydali
s p. spirituálem pěšky do Lukova. Dp.
spirituál se vrátil k poledni a odpoledne
šel pěšky do Holešova.
9. ledna měl večerní slůvko P. Rafaja Valentin, kaplan ve Všechovicích, náš
soused. Doporučoval, abychom všechno činili s P. Ježíšem. Ráno zasvětit
všechny své práce jemu a přes den se
často tázat: Jak by to konal P. Ježíš? Večer, než ulehnu, se zeptat: Jednal jsem
tak, jak by jednal P. Ježíš?
10. ledna měl společnou mši sv.
poprvé v naší kapli P. Rafaja. Pozvali

Kronika ústavu (63.)
školní rok 1941-1942
jsme ho též na snídani. Odpoledne odjel do Všechovic.
11. ledna je neděle, svátek sv. Rodiny. V kázání bylo zdůrazněno: a byl jim
poddán a prospíval moudrostí, věkem
a milostí u Boha i u lidí. Náš vzor. Také
i my máme prospívat.
12. ledna odpoledne o ½ 1. hod.
nás přijel opět navštívit dp. spirituál
P. Čechal. Celé odpoledne i večer rozmlouval se svým spolužákem P. Jurečkou. Večer po modlitbách měl slůvko
a zdůraznil myšlenku, že bez P. Boha
nejsme schopni učinit ničeho, příkladem mladíka, který zemřel v nemocnici v Uh. Hradišti. Zůstal u nás celého
půl dne ještě druhý den. Ráno měl opět

společnou mši sv. Odpoledne odjel
do Kroměříže na Zlín. Kolem 3. hod. přišel od Holešova P. Hruška. Večer měl
pěkné slůvko, v němž zdůraznil nebojácnost a charakternost.
13. ledna ráno odjel o ½ 8. hod.
na Zlín do Kurovic. P. Slovák si šel
domů pro věci.
14. ledna kolem druhé hodiny přišel
od Zlína P. Hudeček, prefekt a katecheta v Brně. Přijel kázat u příležitosti cvičení šťastné smrti. Zdůraznil též,
že máme všechno konat ke cti a slávě
Boží.
15. ledna se po mši sv. konaly modlitby za šťastnou smrt. Pan ředitel jel
o 7. hod. do Holešova za jistou záležitostí. O ½ 10. hod. odešli P. Hudeček
i P. Veselý pěšky do Zlína, kde si první prohlídli město a o 1. hod. odjeli
do Brna.

Květen na DISu
Úspěšně proběhl 14. ročník Střapce, kdy na dvou víkendech po sobě přijelo
55 mládežníků. A víte vůbec, proč vznikl tento nápad?
V roce 2001 přijel Kája Herbst pozdě na slet Starých pák. To byl tehdy farářem
ve Fryštáku. Opět mu vypověděla jeho stará modrá škodovka. Na sletu se zrodila
myšlenka: založíme konto Karel a složíme se mu na nové auto. A opravdu se 8.
prosince ve Fryštáku konalo historické první setkání rodin Starých pák nazvané
Mikuláš naruby. Naruby proto, že vždycky naděluje Mikuláš a tady jsme nadělili Mikulášovi. V setkání se pokračovalo i další roky. Ale děti stárly a už si nechtěly jen
hrát, prolézat obruče, házet balónky či jiné kratochvíle. Musela se řešit otázka:
děti odrůstají a už nechtějí na Mikuláše jezdit (je určen převážně dětem školního
věku), co s nimi?
Proto jsme uspořádali víkend plný dobrodružství a napětí, očekávání a naplnění, her a odpočinku: Střapec. Hroznový střapec je plný šťavnatých kuliček a láká
k utrhnutí a ke konzumaci. „Vezměte a jezte, vezměte a pijte…“ Salesiánská spiritualita je takový střapec, ze kterého se může uždibovat, dosyta najíst, ochutnat.
A druhá pohnutka: je hodně akcí Starých pák a Mladých mamek. Pubertální děti
už nejezdí se svými rodiči. Když ale budu vědět, že tam budou kamarádi, se kterými jsem něco prožil, budu je chtít vidět a budu s nimi rád.
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CO PRO VÁS MÁME

ZLATÁ SVATBA
na Kvapilce
Naši sousedé Maruška a Zdeněk
Orsavovi si před 5O lety 4. května
1968 řekli manželské ANO. Po děkovné mši svaté ve fryštáckém kostele
jsme je překvapili u domu malým rituálem. Vše nebylo jednoduché utajit, ale
podařilo se. Museli jsme rychle z kostela zmizet, abychom se stačili „zkrášlit“.
Mladí během mše vzorně nazdobili balkon, plot, břízky a nachystali vše, co
k našemu zatahování potřebujeme.
Jakmile se „novomanželé“ s rodinou objevili na začátku ulice, viděli, že
to nebude jen rodinná oslava. Jejich návrat domů byl náročný a plný překvapení – na balkoně čekal transparent, který
byl kopií toho, který je provázel v jejich
svatební den, masívní nádobí pro už
trošku neohrabané ruce, obraz-akt do
ložnice, který je ovšem putovní atd.
Dále prokazovali schopnosti nutné pro
další manželské soužití.
Pomohli jsme jim sníst vynikající
grilované maso pro rodinnou oslavu,
opékali špekáčky, narazili bečku piva
a povídali, vzpomínali na vše, co život
přináší.
Milí manželé padesátiletí, přejeme
ještě jednou jen to dobré, dny plné
zdraví, klidu a pohody.
Alena Dofková

V lidském životě existují situace, které bychom raději nezažili. A pokud jsme se
v nich ocitli, většinou je neseme snáze, pokud nás jejich řešením někdo provází.
Příčinou takových stavů může být
mimo jiné i naše zdravotní postižení ve
všech jeho fázích, od náhlého šoku až
po rutinní dlouhodobý status.
V rámci problematiky zdravotního
postižení je pro Vás připravena celá
řada sociálních služeb, které mohou
s řešením Vaší konkrétní starosti pomoci, respektive ji přímo řešit. Také organizace Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. pro Vás,
mezi ostatními, realizuje následující
sociální služby:
• Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
• Tlumočnickou službu pro osoby se ztrátou sluchu
• Sociálně aktivizační službu pro osoby se ztrátou sluchu
Odborná sociální poradna je tu proto, abyste se na ni mohli obrátit ve chvíli,
kdy cítíte, že potřebujete podpořit s řešením svého problému, který souvisí s Vaším zdravotním postižením. Například v otázce orientace v příslušných právních
předpisech, orientace v systému sociálních služeb, problematice kompenzačních
pomůcek (včetně specializace na kompenzační pomůcky pro lidi s částečnou ztrátou sluchu), problematice v komunikaci s institucí apod.
Kontakt na odborné sociální poradny Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.:
Oskol 3192, 767 01 Kroměříž, tel.: 777 005 912
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 777 005 912
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, tel.: 571 819 202 , 777 005 302
Gahurova 5265, 76001 Zlín, tel.: 575 570 600 , 777 005 421
O tom, k čemu využíváte Tlumočnickou službu v drtivé míře víte, protože informace o tom, kde je k dispozici tlumočník do znakového jazyka, se v kultuře lidí se
ztrátou sluchu šíří velmi rychle. Pro Vás ostatní jde především o zprostředkování
komunikace u lékaře, při jednání s nejrůznějšími institucemi (škola, obecní úřad,
sociální služba, služby obecně, policie, soud atp.), při jednání se slyšícím partnerem v rámci smluvního jednání apod.
Kontakt na tlumočnickou službu Centra pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o. p. s.:
Školní 492, 760 01 Zlín, tel.: 577 012 483
Sociálně aktivizační služba je v našem podání nastavena pro lidi se ztrátou
sluchu. Je tomu tak proto, že k představitelům této skupiny lidí se v naší slyšící
společnosti dostává jen velmi omezené množství informací a jen velmi malá část
většinové populace je schopna s lidmi se ztrátou sluchu vést během běžného dne
rozhovor. Pravidelná setkávání v rámci naší sociálně aktivizační služby pak plní
de-facto dvě funkce. Jednak si neslyšící mohou jednou za čas „popovídat“, ale
především mohou pod odborným vedením natrénovat zvládání konkrétních situací
tak, aby obstáli při jejich řešení ve slyšící společnosti.
Kontakt na sociálně aktivizační službu Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.:
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 012 483
Podrobnější kontakty naleznete na našem webu: www.czp-zk.cz
Michal Škrabánek
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Gahurova 5265, ZLÍN, 760 01
e-mail: michal.skrabanek@czp-zk.cz, Tel.: 777 005 421

S PORT

13. ročník turnaje Osvobození ve volejbale smíšených družstev
Volejbalový svátek ve Fryštáku se
opět konal! V sobotu 12. 5. 2018 se
uskutečnil již 13. ročník turnaje Osvobození o pohár starosty města Fryštáku.
Slavnostní zahájení se konalo na hřišti sportovního areálu u sokolovny. Ujal
se ho organizační ředitel turnaje Bohumír Urbánek. Letos byla opravdu hojná
účast. Prezentovalo se 10 družstev
– Chrchlíci, Všetuly, Jo, to nevím, Fryštáček, Zoufalci, Zaﬁra, Pondělky, Draci,
Surikaty, Sexy bonbonky. K účastníkům
promluvil i starosta města Fryštáku pan
Mgr. Lubomír Doležel, který všechny volejbalisty přivítal a popřál jim mnoho
sportovních úspěchů.

rozhodčího při obracení výsledků.. Díky
jim!
Vyhlášení výsledků turnaje se ujal
Mirek Urbánek, který s přehledem
a dlouholetými zkušenostmi řídil celý
turnaj. Ceny předával starosta města
Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel. Předal
ceny, poháry i diplomy prvním třem
družstvům a diplomy všem zúčastněným týmům. Pořadatelé se shodli také
na nejlepším hráči – Pepovi Truongovi/z
týmu Jo, to nevím/ a nejlepší hráčce –
Kláře Pazderové/v barvách Zoufalců/ tito obdrželi z rukou starosty speciální
cenu a diplom. Jménem oddílu volejbalu děkujeme městu Fryšták za morální
i ﬁnanční podporu.
Turnaj proběhl opět ve velice přátelské atmosféře. Komplikace, které jsme
měli malým počtem pořadatelů, jsme
zvládli zvýšeným úsilím. Snad se do or-

ganizace příště již zapojí více mladších
členů a my – starší budeme moci fandit
našemu milovanému sportu.
Za oddíl volejbalu
Dana Konečná
A jak to tedy dopadlo? Úplně nejlépe pro posílený fryštácký tým!
1. FRYŠTÁČEK
2. ZOUFALCI
3. CHRCHLÍCI
4. DRACI
5. VŠETULY
6. JO, TO NEVÍM
7. SEXY BONBONKY
8. ZAFIRA
9. SURIKATY
10. PONDĚLKY

Taičistky v Olomouci

Systém turnaje byl tentokrát takový
– hrálo se ve dvou skupinách po pěti
týmech, každý s každým, na dva sety
do dvaceti. Vše vypadalo báječně. Sluníčko svítilo, pivo se točilo. Vše klapalo.
Nevyzpytatelné počasí si však s námi
také zahrálo. Poslední zápasy ve skupinách se již dohrávaly za mírného deště.
Organizátoři spolu s kapitány rozhodli
o přestěhování se do budovy sokolovny
a hrát dále jiným způsobem, než bylo
zamýšleno. Druhá družstva z každé skupiny si zahrála o třetí a čtvrté místo a ﬁnále hrála družstva, která se umístěla
ve skupině na prvním místě. O dalších
místech se rozhodlo podle umístění
a bodů ve skupinách.
Opět bylo zajištěno skvělé zázemí turnaje, o které se starali – Radim
Ptáček, Jakub Urbánek, Terezka Urbánková, Mirek a Mirka Urbánkovi, Broňa
a Dana Koneční, Vilém a Ivana Matelovi, Terezka a Kuba Rektoříkovi, František a Kamila Doležalovi. Ano, i děti
jsme museli zapojit jako pomocníky

V loňském roce si fryštácké taičistky vyzkoušley, jak krásné a příjemné je
zacvičit si v ušlechtilém prostředí kroměřížských zahrad. Po velkém úspěchu této
akce padla letos volba na Olomouc. V sobotu 28. dubna se naše taičistická skupina vydala autobusem na výlet na právě probíhající jarní výstavu Flora Olomouc.
Byl krásný slunečný den a tak přecházel až zrak nad spoustou krásných květin,
překrásných záhonů a záplavou květů ve Smetanových sadech. Výstava je samozřejmě doplněna i spoustou zahrádkářských potřeb a tak si každá z nás mohla
vybrat, kde se podívat. Vyvrcholením celého našeho výletu bylo naše oblíbené
cvičení v přírodě, a to tentokrát v olomouckých zahradách s naší kolegyní a lektorkou taiči Světlanou Kostrunkovou z Olomouce.
Abychom plně využili objednaný autobus, nabídli jsme volná místa členům
klub důchodců Šlápoty a dalším přátelům přírody a cvičení. Potěšilo nás, že naši
nabídku velmi rádi přijali a tak jsme společně prožili krásný sobotní den. Spokojenost byla na všech stranách veliká. Tímto chceme poděkovat městu za poskytnutí
dotace na tuto akci.
A kam si vyrazíme příště zacvičit? Krásných míst v našem okolí je hodně, tak
nás jistě zase něco napadne. Zájemců o účast na další akci je už teď hodně, a to
z řad taičistů i netaičistů.
Za oddíl taiči
M.J.

14|15

K U LT U R A

1 0 0 LET NAŠ Í NOVOD O BÉ ST Á T N Í SA M O STAT N O ST I
(1918 – 2018)
Fryštačané v boji za svobodu
V předchozích příspěvcích k letošnímu jubileu jsem stručně naznačil, jak
v důsledku uměle vyhrocených rozporů
započalo první celosvětové mocenské
válečné drama, a také důsledky pro další vývoj. Bojem za změnu nerovnoprávných poměrů v monarchii, v rámci domácího i zahraničního odboje, vyvrcholila
tři století odporu proti nesvéprávnému
postavení Čechů, Slováků a dalších
slovanských národů v habsburské říši,
snaha o důstojné podmínky života formujících se novodobých národů.
Připomněl jsem národního buditele – obvodního lékaře ve Fryštáku
MUDr. Jána Šípku (1861-1917), rodáka
z Turčianského sv. Martina, osobního
přítele T. G. Masaryka, který svým neohroženým protihabsburským vystupováním a znalostmi slovanských literatur
silně imponoval vlastenecky smýšlející
veřejnosti a mladé generaci. Proto část
mobilizovaných chlapců z Fryštáku, Horní a Dolní Vsi, Vítové a Lukovečka odmítla službu v rakousko-uherské armádě
a silách Trojspolku, přeběhla do zajetí
a vstoupila do čs. zahraničních vojsk –
čs. legií ve Francii, v Rusku nebo Itálii.
Tak se i potomek, vlastenectvím
proslulého stolařského rodu Grmelů,
ze Svébohova na Olomoucku a později z Dolní Vsi – osady Suché – Antonín
František Grmela, zvaný Antek, členem
České družiny, jež byla zpočátku začleněna do III. ruské armády generála Radko Dmitrijeva. Jako rozvědčík byl nasazen v prostoru frontové linie v Haliči.
Antek Grmela se narodil 2. srpna
1891 ve Varšavě, rodišti své maminky,
kde jeho otec otevřel továrnu na nábytek, v níž bylo zaměstnáno přes sto
dělníků. Vlastenecké rodinné prostředí
formovalo jeho smýšlení i postoje.
Za svého mládí se rád vracel
na Fryštácko i Valašsko. Vysoký, štíhlý
mladík s černými vousy, inteligentního
vzezření, svým zjevem, ohnivým pohledem i temperamentním chováním prý
připomínal legendárního básníka Karla
Hynka Máchu...
Jako příslušník 1. roty České družiny se úspěšně podílel na výzvědné misi
ve směru na Tarnov. O jeho nevšední
statečnosti se v brožuře o A. Grmelovi
zmiňuje generál legií M. Číla. Když bylo
zaveleno k ústupu, Antek hlasitě odmítl
rozkaz: „Český dobrovolec neustupuje!“

Ctitel Jana Žižky z Trocnova a slavných
husitských hejtmanů, po nichž byly
nazvány i české pluky a jednotky v zahraničí, vzorně s kamarády splnil své
poslání.
Pro své jazykové znalosti, odvahu,
fyzické i vojenské kvality byl vysílán
na další výzvědné akce. Při jedné z nich
(z Obocina do Jordanova), kde měl
ověřit postavení německých vojsk, se
dostal do léčky. Na základě rozhodnutí vojenského soudu byl spolu s Josefem Müllerem odsouzen k trestu smrti.
Patřili k prvním popraveným Čechům
na frontě.
Poprava je zachycena v deníčku,
psaném dle vzpomínek kněze, přítomného při veřejné popravě dne 12.
prosince 1914 na náměstí v polském
městě Wadowicích. Antek s pohrdáním
odmítl splnění posledního přání. Před
popravou strhl z krku šátek a mrštil
ho směrem ke svým katanům. Popravčí provedl svou práci pod šibenicí tak
mizerně, že se bratr Grmela po odtržení
schůdků nadále zmítal v bolestech. Kat
se mu proto zavěsil na nohy, aby ukončil
jeho smrtelný zápas... (Rukopis mi byl
věnován panem profesorem Kroupou,
příbuzným rodiny Grmelovy a Bouškovy;
využívám jej při výstavách a besedách
nad kronikou).
Grmela a Müller byli potupně pohřbeni v rohu hřbitova ve Wadowicích,
v místě určenému pro spodinu a sebe-

vrahy... Na jaře roku 1923 byla obě těla
exhumována: bratr Josef Müller byl 21.
dubna pochován v Praze na Olšanech,
Antonín Grmela za obrovské účasti legionářů ruských, italských, francouzských, amerických a srbských, župy
sokolské a veřejnosti z blízkého i vzdáleného okolí pochován v neděli 22. dubna 1923 na fryštáckém hřbitově (hrob
najdete u zdi ve směru ke sportovnímu
areálu u sokolovny a základní školy).
Olomoucká župa Československé
obce legionářské, sokolstva a široká
veřejnost uctila památku třiadvacetiletého hrdiny s fryštáckými kořeny dne 1.
května 1926 odhalením a vysvěcením
pamětní desky. Původně byla umístěna na měšťanské škole, kde ji před
okupanty v době II. světové války ukryl
účastník odboje – statečný školník Vojtěch Vlk. Dne 5. července 1945 byl
za početné účasti občanů, spolků a institucí opět slavnostně odhalen. Nyní
se nachází na pomníku obětí I. a II. světové války u hlavní fryštácké křižovatky.
Osudy bratra Antka Grmely i dalších
fryštáckých hrdinů jsem připomínal při
výstavách, přednáškách a besedách
nad kronikou v minulých letech. Zavzpomínáme na ně i letos – v rámci významného jubilea České republiky a našeho
města Fryštáku.
Čas půvabů letních, dovolených
a rozkoší prázdninových přeje
Slávek Zapletal

PLAMEN, KTERÝ V SRDCI HOŘÍ
(Vyznání Richarda Hovadíka rodnému kraji)
Ve středu 18. dubna jsme v obřadní síni starodávného fryštáckého ratúzu
zu
pokřtili knihu veršů našeho rodáka Richarda Hovadíka – básníka, malíře, řezbáře,
e,
cimbalisty a kytaristy, textaře, spoluautora 4 CD a zpěvníku autorských písní FOS
S
Prameny.
Jako klenot si ponechávám v srdci dojmy z tohoto krásného setkání,
na němž jsme si spolu s panem starostou Mgr. Lubomírem Doleželem, milými
hosty a spoluobčany zároveň vychutnali
neopakovatelnou atmosféru vystoupení
zpěváků foklorního sdružení Prameny
a dětského pěveckého kolektivu Pramének. Jejich podmanivý projev i celý pořad moderovaný ing. Janem Černekem,
byl současně nejkrásnějším dárkem
k životnímu jubileu tvůrčímu a manželskému tandemu – paní primášce
a učitelce hudby paní Vlastě Kunstové
a Richardu Hovadíkovi.
Dovoluji si, milí spoluobčané, uvést
při této slavnostní příležitosti aspoň
pár zajímavostí, souvisejících s naším
Richardem (narozen 6. dubna 1933),
jehož každodenně potkáváme na místním rynku a desítky let v rámci stovek
kulturních událostí Fryštácka i regionu.
Richardova maminka Anastázie,
jemná a laskavá duše, již jsem měl
štěstí po léta vídat a poznat, se narodila ve Vídni, kde měl její tatínek Ludvík
Baďura na Mariahilfestrasse krejčovský
salon. Její první manžel profesor František Konečný, básník, znalec světové
literatury, řečtiny a latiny, zažil krutosti 1. světové války a opustil rodinu
i své studenty ve 44 letech. Jeho syn
– PhDr. Zdeněk Konečný, rovněž pedagog, napsal knihu Humor za katedrou

a působil jako redaktor v Učitelských
novinách i časopise Rodina a škola.
Richardův bratranec Paul Badura
Skoda je světoznámý rakouský hudební
skladatel a klavírista (Fryšták navštívil
roku 1957).
Strýc prof. Jan Kamenář z Horní Vsi,
syn huteckého mlynáře, učil na gymnáziu v Prostějově český jazyk a němčinu,
přeložil řadu děl německých klasiků.
K jeho žákům patřil i básník Jiří Wolker.
Druhým manželem paní Anastázie
byl Richard Hovadík st., syn dolnoveského podsedníka Františka Hovadíka
a jeho ženy Otilie, dcery zmíněného
hornoveského mlynáře Jana Kamenáře
a jeho choti Anny Zapletalové. Při křtu
byl další příbuzný – katecheta, později
známý moravský kněz a básník P. Richard Hovadík.
Starší Richard Hovadík – otec autora knihy Plamen, který v srdci hoří strojní zámečník, živnostník, ale také
poeta, autor krásných kovových plastik,
vychoval s manželkou paní A. Hovadíkovou 2 syny – Richarda ml. a Jaroslava
– malíře, graﬁka, sochaře, jehož díla našla své místo na výstavách ve Spolkové
republice Německo, v Rakousku, USA,
Kanadě a později dokonce i doma, kde
byl pro své protirežimní názory vyloučen
z Akademie výtvarných umění v Praze
a dlouho nesměl vystavovat. Některé
jeho obrazy měl prý ve své pracovně
i americký prezident Nixon.

Richarda mladšího Hovadíka jsem
znal jako ogara z Nové ulice a náměstí od dětství. Poprvé jsem ho spatřil,
když fryštácký divadelní soubor uváděl
operetu Sto dukátů za Juana: pod jevištěm v orchestru se jako věčný Elvis
Presley mazlil s kytarou mladík s krásnou hřívou, jehož jsme vídali vycházet
z přízemního domku na náměstí. Ten
domek sám – počínaje průjezdem
za vraty – na mne působil jako vstup
do zámku, do jiného světa... Po bocích
visely plastiky, v pokoji u chlapců obrazy. A ta zvláštní vůně! Vůně ztracených
dob, o kterých naši předkové vyprávěli
a o které je nevlídné časy připravily...
S dojetím se začítám do knihy veršů skromného a vzácného člověka.
Do osobité kroniky moudrosti starých
Fryštačanů, inspirované silou mýtu,
pozoruhodné sečtelosti a lásky. Navíc
doplněné výtvarnými snovými vizemi
samého autora – věrného Fryštačana
a kamaráda Richarda Hovadíka.
Jsou knihy, jež patří k rodinnému
stříbru našich domovů. Kolik příběhů,
postav, okamžiků tu oživuje svět, který
v kvasu doby upadá neprávem v zapomnění.
Díky, Richarde, díky paní Vlasto, díky
přátelé z FOS Prameny a vám všem, kdo
jste k vydání této knihy přispěli.
S úctou a obdivem
Slávek Zapletal
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My z hor aneb, jak jsme křtili naše první CD

Dechová hudba „MIKLOVCI“ si letos připomíná šestileté výročí založení
Z této informace se dá soudit, že
se jedná o mladou muziku. Ovšem
není tomu tak, jelikož muzikanti, kteří
tvoří soubor, jsou již víceméně ostřílení hudebníci, kteří se etablovali a nebo
etablují i v jiných kapelách našeho regionu. Ke vzniku souboru došlo především z potřeby vytáhnout ze šuplíku
na světlo nové skladby, které mi ležely
ladem. Jsem tomu velmi vděčen, že se
našla parta muzikantů, kteří byli a jsou
ochotni mimo jiné i tyto skladby interpretovat. A nejen to.
V letošním roce se nám podařilo
vydat své první CD. Je to téměř autorské CD nových skladeb, i když jsou tam
i díla V. Maňase ml. a A. Ryzy. Skladby
se orientují na region, který je naším
domovem. Tedy Fryštácká brázda, Vizovické a Hostýnské vrchy a Valašsko
jako takové.
Slova a básně psali např. Ladislav
Salčák, František Třetina anebo učitelé, faráři a obroditelé na Valašsku žijící
na přelomu 19. a 20. století. A ještě jeden „bonbónek“ lze na našem CD najít.
Netradiční doprovod k polce V. Maňase
s názvem „ Pětadvacítka“.
Ale dost již k novému CD s názvem
„My z hor“ a přejdu plynule k samotnému křtu nového nosiče.

Akce proběhla 20. 4. 2018 v kulturním domě ZDV ve Fryštáku v 19.00
za významného přispění města Fryštáku a obcí Držková, Kašava, Lukov a Lukoveček a také Zemědělského družstva
vlastníků Fryšták. Celým pořadem provázela nestorka dech. hudby paní Ivana
Slabáková. Na koncertě, kde zpívali Maruška Trčková, Mirka Chovancová, Jan
Esterka a Martin Křižka a který trval
90 minut, Miklovci představili všechny
skladby na novém CD a přidali tři koncetní kusy. Jako sólisté a hosté se
představili pánové Pavel Skopal, Miloslav Žváček, Svetoslav Točev a Roman
Kolařík ve skladbách: Ústřední melodie
Z ﬁlmu Tenkrát na západě Enrica Moriconiho v úpravě Zd. Gurského, Gryzly
a včely Jozefa Baláže pro tubu a dva klarinety a Snění z domácí dílny, kde sólo
na trubku hrál Pavel Skopal a doprovázeli ho trumpetisté Miklovců, pánové
Jančík, Slezák, Staněk ml. a Kozubík.
Tak jak to bývá, i CD Miklovců s názvem „My z hor“, má svého kmotra.
A ne jednoho.
Pozvání ke křtu přijali takové osobnosti jako Václav Maňas ml., František
Maňas, Jozef Baláž, Josef Mikel a nakonec zvukový mistr pan Pavel Křemének,
kterému upřímně děkuji za vznik CD.

Nesmírně si také vážíme bohaté
účasti našich příznivců, rodinných příslušníků, kamarádů a kolegů, či milovníků dech. hudby. Věřte, že se nám 20.
dubna, za takovéto podpory, hrálo velmi
dobře a do budoucna naplnilo nadějí, že
naše práce nebyla a není zbytečná.
Miklovce dále můžete slyšet 5. 7.
ve Velíkové, 5. 8. na Hostýně, 18. 5.
na setkání muzikantů v Bílých Karpatech - Val.Klobouky, 1. 9. ve Zlíně v rámci festivalu dech. hudeb, 2. 9. na svěcení zvonů v Držkové, 8. 9. v Rožnově
ve skanzenu a hlavně 15. 9. v rámci
Dne hudby ve Fryštáku na náměstí
od 19.00 s Dechovou hudbou Veselkou
Ladislava Kubeše.
PRO INFORMACI:
CD si můžete koupit ve fryštácké
knihovně anebo objednat na adrese:
Trčková Marie, Lačnov 24, 756 12
Horní Lideč, tel. +420 604 338 408 či
e- mailem: miklovci@email.cz.
Také si můžete prohlédnout naše
web. stránky – www.miklovci.cz. CD stojí stovku + balné.
S úctou a pozdravem
Libor Mikl

Oslava svátku matek
ve Fryštáku
Stejně jako v předcházejících letech,
také letos (v pondělí 14. května) více
než stovka maminek a babiček zaplnila
do posledního místa (ještě se musely
přidávat i židle) sál fryštáckého Domu
Ignáce Stuchlého, aby si připomněly
svůj svátek, který se slaví pravidelně
druhou květnovou neděli. Tentokrát jim
přišel úvodem poblahopřát místostarosta města Mgr. Libor Sovadina. V kulturním programu nazvaném Láskyplná
opereta se představili sólisté Moravského divadla v Olomouci.
Upřímným poděkováním byla také
tradiční žlutá růže, kterou všechny odcházející oslavenkyně obdržely společně s blahopřáním k jejich svátku.

Fryštácký jarní slet byl plný barev
V sobotu 21. dubna se Dolní Vsí ve Fryštáku nesly tóny různých hudebních žánrů a stylů. Akci zahájilo Divadlo Kufr zábavnou hrou Dr. Kuželka a Aduši o přísné
učitelce a její nechápavé studentce na Vysoké škole cirkusových věd. Představení plné žonglérských kousků a vtipných gagů vytvořilo příjemnou náladu. Děti
a jejich rodiče si po jeho skončení mohli v dílničce pod dohledem obou divadelnic
vyzkoušet, že žonglování s rozličnými předměty není jen zábava, ale opravdová
dřina.
Kapela Tygroo, mladí muzikanti, kteří ve svém karavanu sjezdili coby pouliční
hudebníci půl Evropy, zavítali i k nám na zahrádku Hospody „U Žáků“ ukázat, co
umí. A umí toho dost. Občas energická balkánská dechovka s prvky funku a taneční muziky, sem tam rapování, „našláplá“ sóla, zábavný a suverénní projev. To,
že si každý z muzikantů těsně před vystoupením u pana vrchního poručil jeho vynikající guláš se šesti knedlíky, mělo na energii koncertu překvapivě pozitivní vliv.
Pak už se pomalu stmívalo, mezi diváky ubylo dětí a přibylo dospělých. Na podiu mezi rozkvetlými stromy se připravila
opavská formace Dobrozdání. Kultivovaný
a citlivý projev potěšil duši a uši nejednoho folkového fanouška, pro mnohé to byl
vrchol večera. Opět parádní muzika a další
barva do palety jarního festivalu, tentokrát
bluesově modrá.
Hlavním tahákem festivalu byli Kalle,
čerství držitelé ceny Anděl za alternativní
hudbu. Podmanivá nálada jejich melancholických až temných skladeb v kulisách
rozkvetlé zahrady a zářících lampiónů byla vrcholem festivalu. Působivý zpěv Veroniky Buriánkové a vrstvící se kytarové plochy Davida Zemana nabídli špičkový zážitek. A událost to byla i pro ně samotné. Nadějná táborská kapela, která
v současnosti vyprodává významné kluby v Praze i v Brně, hrála na v našem koutě republiky vůbec poprvé. Ještě pár dní po koncertě přišlo mailem poděkování
za „příjemnej fryštáckej zážitek“.
Festival se povedl. „U Žáků“ se sešli jak tradiční návštěvníci, tak i Fryštačani,
kteří na akci zavítali poprvé. Určitě nelitovali, a to nejen proto, že místní měli výrazně snížené vstupné. Vystupující, kteří se předtím neznali, skládali v družných
hovorech kolegům z jiných kapel překvapená slova uznání, byť žánrově byli každý
úplně z jiného soudku. A počasí? To snad ani lépe vyjít nemohlo. Tradiční přátelskou a otevřenou atmosféru akce to ještě umocnilo.
Nezbývá než poděkovat městu Fryšták za podporu, sousedům z okolí hospody
za toleranci a vlídné přijetí akce a pomalu se začít těšit se na letní festival.
Jakub Navrátil

Milé maminky (a babičky) moc děkujeme za vaši stálou péči a věříme,
že tímto dárkem v podobě hudebního
vystoupení jsme Vám udělali alespoň
malou radost.
pn

Bolest přetavená
v radost
Ani jsem to nechtěla psát. Kdo ví,
ví. Bezmoc, bolest, bezradnost. Odešel nám tenkrát parťák, kluk, kterému
jsem lepila snad největší puchýře, jaké
jsem kdy viděla. Kdo ví, ví. Z přetlaku
zasvitla jiskra, souznění dušiček zažehlo ohýnek. Potřeba něco udělat. V útulnosti staré školy prodýchané drobnými
radostmi i strachy tolika tehdejších
dětí, moudrostí zkušených zahrádkářů, ten oheň nečekaně mohutně vzplál
s prvním Vznášejním. Radostné ohníčky
v očích starých lidí – to je vnuk toho...
no hle...
Oheň nebo pramen pokračování dávných vod? Můzy všech možných řemesel
se potkaly. Rostou a košatí v setkávání
festivalů, výstav, divadel... Nechci nikoho jmenovat, nepřestávám být vděčná.
Kdo ví, ví. Pramínky mohutní nebo zanikají, doputují do moře nebo se rozlévají úrodnou deltou v poušti. Všechny
krásné, které jdou srdcem. A i ty, které
nejdou vždy spolu, ví o sobě, navzájem
se podporují.
Sleduji s radostí nové a nové jiskřičky, nové barevné pramínky, na besídkách, na výstavách velkých i ve skromné galerii třeba na plotě...
Bolest přetavená. Kdo ví, ví.
pohodářská klubíčková babča
Vti
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SENIOŘI

MÁJOVÁ ZOO

Rekreační petang
24. 4. jsme u nás v Klásku přivítali
naše přátele z klubu důchodců z Příluků, kteří přijali pozvání na soutěž
v petangu. Pravidla jsme si zjednodušili, pěkně jsme se protáhli, a ti, co se
nezúčastnili soutěže, nadšeně fandili a
zapisovali skóre. A kde jsme to hráli?
Hned za hasičskou zbrojnicí je malý rovný plácek vysypaný drobnými kamínky.
Výborná hrací plocha právě pro nás. Při
této aktivitě nám pěkně „vyschlo“ , proto jsme to spláchli sklenkou vína a malým „zakousnutím“, které jsme předem
připravili. Dobrá nálada se ještě více
rozproudila – došlo i na vtipy a společné
zpívání. Bylo nám dohromady moc dobře, a tak se už těšíme na další setkání,
tentokrát v Přílukách, kde jsme zase my
(Klásek) pozváni.

Kvůli státnímu svátku 8. 5. jsme přesunuli plánovanou společnou návštěvu
Klásku do Zoo Lešná až na 9. 5. Bylo pěkné počasí, ale návštěvníků bylo po svátku
málo, a to nám vyhovovalo. Procházkovým tempem jsme prošli od lachtanů přes
Yukatán a rejnoky až po Tyrolský dům, kde jsme venku při vůni rozkvetlých vistárií
poobědvali. Dále jsme šli podle směrovek a všude nás provázela vůně kvetoucích
akátů i malebné prostředí rozkvetlých keřů, květin. Třeba takové posezení v japonské zahradě bylo milým pohlazením. Kolem motýlí louky jsme zrychlili, protože začalo „krápat“. Ale to už jsme měli jen malý kousek k restauračnímu objektu, kde jsme
si vychutnávali kávu nebo jiné nápoje při šumění deštíku. Než jsme se osvěžili, bylo
po dešti, dobře se po něm dýchalo i „šlapalo“.

6SROHþQRVWSĜiWHO=8â0RUDYDSĜLSUDYXMH
QDãNROQtURN

Takovou májovou zoo jsme ještě nezažili a myslím, že budeme na ni rádi vzpomínat.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal.
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Dávno, dávno tomu již,
kdy jsem sedávala ve třídě,
coby dítko školou povinné,
naslouchajíce slovům pedagoga
přísným, leč upřímným…
Z počátku jara letošního,
neb zimy ještě končící, kdy ještě
dlouhé večery byly, začetla jsem se
do veršů básní a příběhů,
jež autor tenhle, po mnoho let
jako mozaiku skládá,
knižně vydává, aby je předal dál,
generacím příštím, vzpomínajíce
na dobu, kdy lidé jaksi k sobě měli blíž.
Za upřímné srdce Vaše,
paní učitelko Knedlová,
za to vše, Vám patří moje poděkování.
I když, bohužel, jak praví klasik,
není na světě člověk ten,
co by se zalíbil lidem všem…
(Podobnost s rukopisem paní B. Němcové je zcela náhodná).
J. Maňásková

SK AUTI

Jak je to se studánkou
Sklep
Před časem se u známé studánky Sklep v Rokytňáku objevil nápis „Voda není
pitná“. Pro řadu lidí to byl doslova šok, protože místní voda byla léta letoucí považována za naprosto kvalitní.
Jako správce skautské základny
Eliška, mám k této záležitosti bližší informace. Téměř každý rok nechávám
dělat rozbor vody z tohoto zdoje a mohu
bezpečně ujistit, že kromě vzorku z loňského června, byla voda naprosto v pořádku. Jen právě vloni se objevily ve studánce nežádoucí látky (chemický název
vynechávám). Při zjštění u odborníků mi
bylo vysvětleno, že se jedná pravděpodobně o kontaminaci následkem naplavení z povrchové vody (např. po dešti)
a při objemu pramene se tato závada
prostě odplaví. Následný rozbor, který
na podzim provedli zahrádkáři z kolonie
nad skautskou základnou, byl ovšem
zase špatný. Nutno dodat, že tento vzorek nebyl brán ze studánky, ale z místního rozvodu vody. Proto jsme se dohodli, že následně provedeme vyčištění

studánky, abychom eliminovali případný
zdroj znečištění.
Na tuto skutečnost byl ze strany
Hygienické správy upozorněn Městský

úřad Fryšták a jako veřejnoprávní orgán
musel tento zdroj označit výše uvedenou tabulkou.
Pokud mám správné informace, byly
od té doby odebrány dva nové vzorky
a oba byly v pořádku. Ve výsledku se
jedná o následující věc: dle hygienických
předpisů pro uznání vody, jako pitné, se
musí jednat o uzavřený zdroj vody (studna, poklop, dveře), tak aby pitná voda
nemohla být znečištěna z povrchu t.j.
naplavením po dešti, zvěří, úmyslným
zásahem. Bohužel tuto skutečnost studánka Sklep nesplňuje. Proto i když v ní
bude voda sebekvalitnější, doložená
i rozbory, vždycky nebude moci být považována za vodu pitnou. Z tohoto důvodu ji například skauti nemohou používat
jako pitnou na nedaleké základně, ale
pouze jako užitkovou.
Ale nebyli by to skauti, aby pro dobrou věc něco neudělali. Tak 1. května
došlo k avizovanému vyčištění studánky. A málokdo si uvědomí, o jaký zdroj
vody se jedná a to nejen o kvalitě ale
i o objemu. Studánka ja klenutá z kamenů o délce téměř 10 m. Dva metry
od ústí už je hloubka 80 cm a u zadní
stěny je vody do pasu! Odhadovaný objem vody 6-8 m³. Pramen je tak vydatný, že v zadní části se žádné nečistoty
nenachází, jsou odplavovány, pouze
v přední polovině bylo nafoukáno listí
a naházeny klacky. Vše jsme vybrali,
v kýblech vynosili, kameny z přední části vynesli, venku umyli vodou a znovu
vrátili do studánky.
V nejbližších dnech bude proveden
nový rozbor a rád veřejnost s výsledky
seznámím. Nicméně podle předpisů
voda nebude oﬁciálně pitná, i když to
dopadne sebelépe. Ale to my starousedlíci víme dávno, vždyť tam chodíme
na vodu celý život.
Klaus
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci ČERVNU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jana Běláková
Jana Brázdová
Emilie Doležalová
Vladislav Doležel
Miroslav Foukal
Lubomír Fröhlich
Jindřiška Janochová
Dana Kostková
Jindřich Košák
Libuše Marholtová
Věra Mikušková
Rudolf Pečeňa
Marie Světlíková
Lubomír Tkadleček
Eva Velikovská

placená inzerce

BLÍŽÍ SE
KOMUNÁLNÍ VOLBY

Vážení spoluobčané, blíží se komunální volby, které jsou pro občany měst
a obcí jedny z nejdůležitějších. Všechny strany, hnutí a uskupení v současné
době zasedají a hledají vhodné lídry a kandidáty na kandidátní listiny, kteří by
měli vést strany ve volbách.
Místní organizace ČSSD ve Fryštáku se již touto záležitostí zabývala na svém
mimořádném jednání. Jak dopadlo toto tajné hlasování Vám hodlám nyní sdělit.
Lídrem naší kandidátky pro nastávající volby byl většinou straníků zvolen
VLASŤA FILÁK, který dostal důvěru vést MO ČSSD v komunálních volbách
v našem městě Fryšták.
Vlasťa nepatří k těm, kteří by se chtěli chválit, ale je třeba dát občanům
na vědomí, jak úspěšného občana ve Fryštáku máme a mnozí to neví. V prvé
řadě musím konstatovat, že se mu podařilo téměř z nuly vybudovat velmi úspěšnou Stavební a obchodní společnost ve Fryštáku, která je na trhu již nepřetržitě
28 let. Mimo jiné zastává vysoké politické funkce.
1/ Již druhé volební období je členem nejvyššího stranického orgánu Ústředního výkonného výboru ČSSD v Praze. Domnívám se, že takovou stranickou
funkci zatím nezastával žádný občan Fryštáku.
2/ Je členem Okresního výkonného výboru ČSSD ve Zlíně.
3/ Zastává funkci předsedy Krajské kontrolní komise ČSSD ve Zlíně.

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.
***
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření
manželství – slaví manželé
VÁCLAV A LUDMILA HRNČIŘÍKOVI.
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně dalších společných let.

HLEDÁM
dům či stavební pozemek
ke koupi.
Tel. 733 480 249

4/ Zastává funkci předsedy MO ČSSD ve Fryštáku.
5/ Je zastupitelem a zároveň členem Finančního výboru ve Fryštáku.
6/ Za svou dlouholetou politickou práci obdržel v roce 2016 to nejcennější
ohodnocení a on to tají, ale já to vím čestný titul Doktor H.C. of Lawyers Consulting. Titul Doctor honoris causa čestný doctor se používá zkráceně dr.h.c. Jméno Příjmení (CLCI/USA). Tento titul se uděluje bez studia a skládání zkoušek.
Čestný titul uděluje univerzita či instituce, kterou daná osoba nestudovala ani
na ní nepůsobila. Tento titul získávají OSOBNOSTI za různé významné zásluhy
o MÍR, Rozvoj vztahů mezi státy atd. Používání titulu v České republice: CLCI/
USA je registrovanou církevní organizací v USA státě Florida a má tedy právo
vydávat tyto čestné doktoráty. Jejich vystavení a používání občany ČR není zákonem České republiky nikterak omezeno.
Možná jste si všimli kandidáta na Prezidenta Drahoše, který tento titul
za jménem taktéž uváděl. Tolik k našemu lídrovi do komunálních voleb.
Ladislav Fryš

PRODÁM

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

SAT sestavu
• parabolu s orig. držákem na fasádu
a 2 snímači
• 2 x sat. přijímač GS7055HDi
s dálk. ovládaním
• 2 x karta SKY link – aktivní do 5/2018
Zn. LEVNĚ

Tel. 602 539 040
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)
placená inzerce

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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Nabízíme také památečníí sklo!
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