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Také letos se ve Fryštáku v rámci festivalu FEDO
představil zahraniční soubor
souborí
Foto P. Nášel
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RMF
č. R 13/2018/VII ze 16. 7. 2018
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje za účelem realizace nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno,
uzavření Smlouvy o centralizovaném
zadávání poptávky po komoditě elektřina, kterou se centrální zadavatel Město
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ 00283916, a veřejní zadavatelé –
Základní škola Fryšták, p. o., Mateřská
škola Fryšták, p. o., FC Fryšták, z.s.,
a TJ Fryšták, dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené
a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup elektřiny pro
rok 2019).
RMF za účelem realizace nákupu
zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání poptávky po komoditě zemní plyn,
kterou se centrální zadavatel - Město
Fryšták, a veřejní zadavatelé – Základní škola Fryšták, p. o., Mateřská škola Fryšták, p. o., a TJ Fryšták, dohodli
na centralizovaném zadávání veřejných
zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup
zemního plynu pro rok 2019)
RMF schvaluje uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru dobrovolných hasičů mezi Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s., Praha,
a městem Fryšták, na dobu neurčitou
ve výši 22.720 Kč/rok.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Diagnostika kamenného mostu v ul. Dolnoveská“, a to ﬁrmu Vysoké učení technické v Brně, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi MF, a ﬁrmou Vysoké učení technické v Brně, na realizaci akce
„Diagnostika kamenného mostu v ul.
Dolnoveská“, a to v ceně 135 000,- Kč
bez DPH, tj. 163 350,- Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 6.
2018, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 2
Zásad č. 1/2016, veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Fryšták – chodník
v ul. Ke Skalce“.
RMF ruší veřejnou zakázku ,,Fryšták
– chodník v ul. Ke Skalce“.

RMF ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat rozsah předmětné IA ve stavební
komisi.
RMF bere na vědomí podnět ze dne
14. 5. 2018, o odstranění nebezpečného dětského hřiště v ul. Holešovská,
nacházející se mezi domy č. p. 322323, a s ohledem na novelu zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, pověřuje
Ing. P. Dohnala zajištěním právního
stanoviska z pohledu:
a) Ošetření stavu cizí stavby na cizím pozemku,
b) Posouzení technického stavu prvků – užívání prvků v souladu s platnou
legislativou,
c) možnosti legalizace dětského hřiště provedeného svépomocí.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Pojezdová brána“, a to ﬁrmu CAIS s.r.o., Fryšták, bez připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou CAIS s.r.o., Fryšták na realizaci
akce „Pojezdová brána“, a to v ceně
120 643,- Kč bez DPH, tj. 145 978,- Kč
vč. DPH.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava mostu v ul. Korábová – projekční a inženýrská činnost“, a to ﬁrmu MSS-projekt, Vsetín, bez připomínek a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou MSS-projekt s.r.o.,
Vsetín, na realizaci akce „Oprava mostu
v ul. Korábová – projekční a inženýrská
činnost“, a to v ceně 176 000,- Kč bez
DPH, tj. 212 960,- Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Stavební úpravy místní komunikace Fryšták - Vítová“
ve smyslu předložených změnových listů č. 1 – 14 (akceptuje tímto seznam
nerealizovaných prací a předložený
seznam dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb
a dodávek požadovaných objednatelem, popřípadě neobsažených v zadávací dokumentaci) a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 30. 10. 2017 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a.s., Praha, kterým je řešena úprava ceny díla
a termín realizace z důvodu změn při
provádění stavebních prací, cena se
upravuje z původních 9 993 676,- Kč
bez DPH, tj. z 12 092 347,96 Kč vč.
DPH na 11 048 536,39 Kč bez DPH, tj.
na 13 368 729,03 Kč vč. DPH, a termín

dokončení realizace se nově stanovuje
na 8. 8. 2018, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku za podmínky, že
ZMF schválí příslušné RO, kterým vyčlení příslušné ﬁnanční prostředky za účelem krytí předmětného navýšení ceny.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
uděluje ZŠ Fryšták, souhlas k realizaci
projektu OP VVV, Výzva č. 02_18_063
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II s názvem projektu „Šablony II-Personální
podpora, profesní rozvoj pedagogů
a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Fryšták“.
ZMF
č. 7 06/2018/VII z 18. 7. 2018
(Výpis usnesení)
ZMF ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1002991825 mezi městem Fryšták,
a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, Praha za účelem bezúplatného
převodu – nabytí do vlastnictví města
Fryštáku 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 bere na vědomí stanovisko MZE ČR ze dne 22. 6. 2018, č.j.
36125/2018-MZE-12142, naše zn.
MUF-STA-1751/2018-STA, přijato dne
25. 6. 2018 ve věci možnosti zařazení majetku do privatizace dle zákona č.
92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci
možnosti privatizace majetku státu
ve smyslu zveřejnění SPÚ č.j. SPU
191031/2018/525103/He ze dne
18. 4. 2018 a bere na vědomí stanovisko Státního pozemkového úřadu
k stanovisku MZE ČR (ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka) ze dne 22. 6.
2018, č.j. 36125/2018-MZE-12142, ze
dne 12. 7. 2018, č.j. MUF-STA-1893/
2018-STA, vše ve věci petice s názvem
„Petice za převod státních pozemků
vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví
města Fryštáku“ ze dne 16. 5. 2018.
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ZMF neschvaluje podání podnětu
Státnímu poz. úřadu ve věci zařazení
majetku ve smyslu zveřejnění výzvy č.j.
SPU 191031/2018/525103/He ze dne
18. 4. 21018 do privatizace dle zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů ve smyslu oznámení SPÚ ze dne 18. 4. 2018.
ZMF schvaluje záměr směnit pozemky ve vlastnictví státu – s právem
hospodaření SPÚ, za pozemky ve vlastnictví města Fryštáku, a to státních pozemků parc. č. – 913/1 – jiná plocha,
ost. plocha, p. č. 910/1 – trvalý travní
porost a p. č. 911/2 – jiná plocha, ost.
plocha, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a souhlasí s podáním žádosti Krajskému pozemkovému úřadu,
aby předložil seznam pozemků, o které
by měl v rámci směny zájem, a to v návaznosti na podmínky této uvažované
směny ve smyslu aktuálně platné legislativy ČR.
ZMF schvaluje RO č. 13/2018 (komunikace Vítová)
Výdaje 6409

- 1.311.000Kč

(snížení) rozpouštění rezervy na investice
Výdaje 2212

+ 1.311.000 Kč

(zvýšení) EUROVIA – rekonstrukce
MK Vítová
- 1.276.381 Kč
GSP

3.630 Kč + 30.250 Kč

ZMF ruší usnesení č. U Z 04/2018/
VII/10b ze dne 06. 06. 2018 ve věci
opravy povrchu veřejně přístupné účelové komunikace na Lukovské z důvodu
zrušení společného postupu při opravě,
a s odkazem na ust. § 38 odst 1 zák.
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve smyslu jiného
důležitého zájmu obce, který MF v tomto případě spatřuje mimo jiné v zájmu
obce předcházet újmám na zdraví občanů, újmám na jejich majetku, v zajištění dostupnosti složek integrovaného
záchranného systému občanů města
žijícím v odlehlejších částech města
jakož i v zajištění bezpečného provozu
na této komunikaci, souhlasí s účastí
MF v projektu opravy této komunikace
realizované spol. ZDV Fryšták a schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. c) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace MF ve výši
206.000,-Kč na opravu veřejně přístupné účelové komunikace Lukovské.

Kč, tj. nově schvaluje výši provozního příspěvku poskytovaného městem
Fryšták na částku 1.090.000,- Kč, a to
z důvodu úhrady nákladů na funkci asistenta pedagoga (do konce roku 2018).

ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi městem
Fryšták a ZDV Fryšták, ve výši 206.000,Kč na opravu veřejně přístupné účelové
komunikace Lukovské.

ZMF bere na vědomí informaci starosty o odložení (posunutí termínu)
zahájení zadávacího řízení - vyhlášení veřejné zakázky na akci: „Výstavba
a modernizace terminálu a parkovacího
systému ve Fryštáku“, a to v návaznosti
na dosud neobdržené rozhodnutí o výsledku uplatněného rozkladu proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu
a s odkazem na přípravu tohoto projektu v rámci IPRÚ Zlín, bez připomínek

ZMF bere na vědomí Zápis z jednání
Finančního výboru při ZMF č. 5 ze dne
23. 5. 2018.
ZMF schvaluje navýšení provozního
příspěvku MŠ Fryšták, p.o., o 80 tis.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Příjmy 1039 - ost. záležitosti z lesního hospodářství
+ 61.000 Kč
(zvýšení) výnos z lesní společnosti
(singularisti) za rok 2017
6171 – místní správa

+ 19.000 Kč

částečné použití přijaté náhrady
soudních výdajů ve sporu s VaKem Zlín
Výdaje 3111 - předškolní vzdělávání
(zvýšení)
+ 80.000 Kč
ZMF v návaznosti na elektronicky
poskytnutou zprávu o průběhu VH spol.
VaK Zlín, a.s., zpracovanou JUDr. P. Plašilovou, a v návaznosti na elektronicky
zaslaný zápis z jednání VH spol. VaK
Zlín, a.s., bere na vědomí výsledky jednání této valné hromady.

Volby
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ZMF schvaluje RO č. 14/2018

Oznámení Registračního úřadu Fryšták pro volby do Zastupitelstva města
Fryštáku ve volbách do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října
2018.
Na základě vydaného rozhodnutí o registraci kandidátních listin ve smyslu §
23 odst. 4, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů proběhlo dne 20. srpna 2018
v kanceláři MěÚ Fryšták losování pořadí čísel kandidujících politických stran
a uskupení na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Fryštáku
za přítomnosti členů komise určené pro losování.
VÝSLEDEK LOSOVÁNÍ:
Číslo 1. Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová
Číslo 2. Česká strana sociálně demokratická
Číslo 3. Občanská demokratická strana
Číslo 4. Sdružení nezávislých kandidátů pro FRYŠTÁK společně
Číslo 5. politické hnutí NEZÁVISLÍ.
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin obdrželi zmocněnci jednotlivých
politických stran a uskupení a jsou také zveřejněna na úřední desce Města Fryštáku.
Odpovědná osoba za Registrační úřad:
Mgr. Ivana Plšková

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018
Volby do Zastupitelstva města Fryštáku se konají ve dvou dnech, v pátek 5.
října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Volí se 17 členů zastupitelstva.
Registrační úřad Fryšták zaregistroval pět kandidátních listin těchto politických
subjektů:
Číslo 1. Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová
Číslo 2. Česká strana sociálně demokratická
Číslo 3. Občanská demokratická strana
Číslo 4. Sdružení nezávislých kandidátů pro FRYŠTÁK společně
Číslo 5. politické hnutí NEZÁVISLÍ.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a který je
v den voleb v této obci, městě nebo
hlavním městě Praze (dále jen „v této
obci“) přihlášen k trvalému pobytu,
a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv
(dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou
u místně příslušného obecního úřadu
zapsáni v dodatku stálého seznamu
voličů. V současné době je takovou
smlouvou jen Smlouva o přistoupení
České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České republice i občané z jiných členských států Evropské unie s tím, že na základě
judikatury a přímého účinku evropského
práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu
občana jiného členského státu EU též
přihlášení se k přechodnému pobytu
v příslušné obci.
Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek
označený nápisem „vzor“, prohlášení
o vzdání se nebo odvolání kandidatury,
pokud bylo doručeno do 48 hodin před
zahájením voleb (při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách
na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být
pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům

na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování
na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn
oboustranně. V takovém případě je
na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na 2. straně. 2 V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název
obce a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. Volební stranou
může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů. Údaj o členství
jednotlivých kandidátů v politických
stranách nebo politických hnutích je
na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních
stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává
pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací
lístek je na konci textu opatřen otiskem
razítka obecního úřadu, který plní pro
danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (2. října 2018). V případě,
že dojde k jeho poškození nebo ztrátě,
je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou

občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný
též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně
některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného
členského státu průkazem o povolení
k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob
hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího
lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno - ve Fryštáku se volí maximálně
17 zastupitelů.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kan-
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didátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce.
Volič vloží hlasovací lístek šedé
barvy do úřední obálky šedé barvy.
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto
úřední obálku před okrskovou volební
komisí do volební schránky. Neplatné
jsou hlasovací lístky, na kterých není
označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva. Hlasovací lístek a úřední obálka
pro volby do zastupitelstev obcí jsou
barvy šedé.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho vybrat a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacím lístkem.

Číslo

Název

Adresa volebního okrsku

1

Fryšták

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 209,
tel. +420 601 574 748

2

Dolní Ves

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 210,
tel. +420 601 574 749

3

Horní Ves

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 220,
tel. +420 601 574 755

4

Vítová

Víceúčelový objekt, Vítová č.p. 100,
tel. +420 601 574 759

5

Žabárna

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 225,
tel. +420 601 574 764

Místa konání voleb – sídla volebních okrsků (VO) ve Fryštáku
pro voliče podle místa trvalého pobytu:
VO č. 1 – Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí, č. dv. 209
Místní část Fryšták – všechna č.p. na ulicích 6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární, Zlínská, ulice Komenského
- místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177, 178, 179, 183, 184, 190, 192, 206, 208, 209,
225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344, 364, 365, 366, 381, 391, 452, ulice
Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95, 96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277,
297, 353, 354, 367, 431, 434, 445, ulice Potoky celá mimo č.p. 4 místní část Dolní
Ves, ulice Přehradní místní část Fryšták č.p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359,
361, 362, 363, 372, 388, 393, 411, 412, 414, 432, 433, 448, Pekárkova č.p. 379,
436, 446, Spojovací místní část Fryšták č.p. 437.
VO č. 2 – Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí, č. dv. 210
Ulice Potoky místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní místní část Dolní Ves č.p. 26,
36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193, 194, 195, 196,
199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238, 241, 242, 243, 244,
všechna č.p. na ulicích Dolnoveská, Příčná, Stolařská, Strž, Vylanta.
VO č. 3 – Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí, č. dv. 220
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna II, Humna
III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III,
Parková, Spojovací, Úvoz. Ulice Komenského místní část Horní Ves č.p. 38, 47, 103,
117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182, 183, 184, 185, 188,
189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235,
236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267, 271, 272, 274, 280, 281, 284,
285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321,
331, 352, 390, 396, 408, 423, 432, ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p. 3, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97, 99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222,
223, 224, 282, 315, 316, 376, 415, 416, 417, ulice Ke Skalce místní část Horní Ves
všechna č.p., mimo č.p. ulice Ke Skalce místní část Vítová 105, 106, ulice J. Kvapila
místní část Horní Ves č.p. 395.
VO č. 4 – Vítová - Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní část Vítová č.p. 105, 106, ulice
Vítovská místní část Horní Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243, 273, 276, 279, 283,
296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422, 434. Ev. č. 109.
VO č. 5 Žabárna - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 225
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché, místní
část Fryšták, ulice Žabárna č.p. 214, 371, 453.
Odpovědná osoba:

Mgr. Ivana Plšková, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz.

placená inzerce

Číslo

1
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ZPRÁV Y Z RADN IC E

INFORMACE K VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA / TERMÍNY
Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali ve Fryštáckých listech, změnili jsme
postup pro zvaní rodičů a dětí na slavnostní obřad Vítání dětí do života.
Vítání dětí do života se vztahuje na
děti ve věku od 6 týdnů od narození do
věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Fryštáku.
První takový obřad se bude konat ve
čtvrtek 20. 9. 2018 v 15 hodin a potom
18. 10. 2018 také v 15 hodin v obřadní
síni MěÚ Fryšták.
Co je tedy nutné udělat, aby Vaše
děťátko bylo uvítáno do života mezi občany města Fryštáku?
Je to jednoduché – stačí vyplnit přihlášku, kterou
- najdete na webových stránkách
města /www.frystak.cz/
- obdržíte na matrice Městského úřadu Fryšták, náměstí Míru 383
- můžete si ji nechat zaslat e-mailem
– kontaktní adresa: matrika@frystak.cz
Přihlášku buď osobně doručíte na
matriku nebo ji tamtéž zašlete poštou
– viz výše uvedená adresa.
A potom stačí jen přijít.

Bližší informace ke konání akce
“Vítání dětí do života“ Vám poskytne
matrikářka městského úřadu na adrese Fryšták, náměstí Míru 383, tel. 702
182 605, e-mail: matrika@frystak.cz.
Na Vaše děťátko a na Vaši účast se
těší Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku.
Dana Konečná, matrikářka
Městského úřadu Fryšták

Napadené stromy
V Dolní Vsi v lokalitě Vylanta
bylo v letošním roce zjištěno správcem lesa závažné poškození lesního
porostu. U dvaceti čtyř vzrostlých
stromů, ve skladbě dub, buk, došlo
k navrtání kmenů a „napuštění“ takto vytvořených otvorů neznámou chemickou látkou. Vzhledem k současnému suchému létu takto zasažené
stromy velmi usychají a odumírají.
Vyvstává však otázka proč? Co bylo
motivem? Zlý úmysl? Zloba? Bude asi
obtížné zjistit kdo. O charakteru pachatele si můžeme udělat představu
sami a moc se nezmýlíme. Tento čin
je co se týká ﬁnanční škody předmětem šetření orgánů činných v trestním
řízení. Ale vzniklá škoda je i v nevyčíslitelných položkách…
OTH

P O Z V Á N K A

JDE TO I JINAK
Ve Fryštáku žiji už 13 let, ale jak jsem později zjistila, mí předci odtud pocházejí. Mé děti jsou již praví Fryštačani. Tehdy v roce 2005 jsem se aktivně nezajímala
o veřejné dění, ale z povzdálí jsem ho lehce vnímala. Spíše kolem mě tak nějak
„plynulo“, protože člověk řešil jiné věci. Nyní si však uvědomuji, jak je důležité být
součástí veřejného života, zajímat se alespoň v rámci svých možností o to, co se
s místem, kde žiji děje, jaké jsou s ním plány do budoucna, jak je důležité nemít
strach vyjádřit svůj názor.
Měla jsem to štěstí být součástí FRYŠTÁKU, kde v centru města ještě rostly
STROMY. Ochlazovaly vzduch, stínily při prudkém slunečním žáru, byly útočištěm
ptactva a hmyzu. Člověk si všimne, že chybí až když … když mu dojde, jak jsou
důležité třeba právě díky letošním vedrům a suchu. Můžeme se pod nimi schovat,
sedět a povídat si s přáteli, dodají nám energii, udrží vodu v krajině a ozelení prostor. Hodně jich bylo ve Fryštáku pokáceno, ať už z objektivních či subjektivních
příčin a změnit to již nelze. Zdaleka ne všechny však byly adekvátně nahrazeny.
Ne vždy to samozřejmě jde, ale měli bychom se o to alespoň pokusit. Pro budoucnost našich dětí a vnuků bychom se měli zamyslet nad výsadbou nových stromů
a ve spolupráci s odborníky hledat vhodná místa, která stromům umožní dobře
růst. STROMY jsou našimi společníky a provázejí nás od pradávna.
Vzpomínám si na řadu bříz vedle dětského hřiště naproti zdravotního střediska, vzpomínám na vznešenou břízu i smrk kousek od střediska podél chodníku,
taky ještě na velkou lípu na náměstí a další pokácené lípy, na lípu za radnicí, kde
dnes roste platan javorolistý. Na dvě velké vzrostlé břízy v Dolní Vsi podél cesty
vlevo a břízy u potoka vedle hřiště. Stromy na Vylantech i v Horní Vsi … To jen
matný výčet mých vzpomínek, protože stromy mám skutečně nesmírně ráda a věřím, že v životě nás všech mají mít své místo.
Mám proto návrh. Pokud Vás napadá nějaký prostor, kam by se stromy mohly vysadit, napište nám na naši adresu info@profrystakspolecne.cz Vytvoříme
společný podnět a naše městečko se může stát součástí celorepublikové akce
sázení stromů v rámci republikových oslav. Např. na těchto webových stránkách
se dozvíte více: https://www.stromysvobody.cz/.
Míša Nutilová

NEDĚLE
16. 9. 2018

STAŘÍČKOVA POUŤ
Program:
9.00 – slavnostní mše svatá
(v případě příznivého počasí venku
u kostela)
Celebrovat bude nový ředitel fryštáckého DISu. P. Jan Blaha, SDB.
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce
Stuchlého
14.00 – 18.00 odpolední program
na farním dvoře
Připraveny jsou soutěže pro děti
i rodiče, skákací hrad a chybět nebude
ani cimbálová muzika a tradiční bohaté
občerstvení.
Pro všechny mladé je už v sobotu
15. 9. od 19 hodin připravena na farním dvoře „Staříčkova diskotéka“.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu Ignáce
Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL
a fryštácké farnosti.
Těší se na Vás organizátoři.
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GLOSA
Blíží se podzimní komunální volby
a tato očekávaná událost stále silněji rezonuje i ve fryštáckém veřejném
prostoru. Stejně jako se u jiných voleb
objevovaly a objevují nejrůznější předvolební témata, z nichž některá velmi silně
ovlivňují veřejné mínění, i ve Fryštáku
se čas od času takové politické téma
najde. Před lety jím byla např. otázka
rekonstrukce zdejšího náměstí, v letošním roce se jím stala (ať už chtěně nebo
nechtěně) otázka budoucnosti vodní nádrže zvané „Žaba“ v Horní Vsi. V mediální debatě na toto téma bylo doposud
vyřčeno tolik argumentů a protiargumentů, že se v nich řadový občan, který
nemá hlubší vhled do majetkově-právní
problematiky, začíná pomalu ztrácet.
Navíc se zdá, že na otázku: Jak to s tou
„Žabou“ doopravdy bylo, stejně nejspíš
nenajdeme objektivní odpověď, a proto
nyní ponechme řešení tohoto problému
stranou.
V souvislosti s touto záležitosti se
však opět projevil jeden ne zcela pozitivní fenomén, který ve Fryštáku existuje
již minimálně několik let. Jde o vytváření jakéhosi ﬁktivního mediálního obrazu,
v němž na jedné straně stojí občané,
kteří mají upřímnou snahu udělat pro
město něco prospěšného, a na straně
druhé pak reprezentace města (někdy

,

ŽABOmyší VÁLKA?
též zvaná „radnice“), která je údajně
k těmto bohulibým záměrům v lepším
případě netečná, v horším případě je
všelijak komplikuje, jak se lidově říká,
„házením klacků pod nohy“. Toto pojetí
„souboje kladných a záporných hrdinů“
však není úplně nejšťastnější. Radnice
není záporná nebo kladná. Představenstvo města je totiž hlavně vizitkou samotných občanů, tedy: koho si v komunálních volbách zvolili a příště zvolí, a co
víc: nakolik jsou sami občané ochotní
angažovat se ve prospěch města, a to
i na politické úrovni. Jinými slovy: Kolik
manažersky schopných lidí, kteří mají
přínosné vize a nápady, se rozhodne
ve volbách kandidovat, aby pak také
bylo z koho vybírat.
Ani sebetalentovanější kandidáti
ale ještě nemusí zajistit další úspěšné
čtyřleté období správy města, pokud nebudou schopni spolu komunikovat, vést
diskuzi na věcné úrovni a pokud možno
i kooperovat. V současné rozjitřené situaci si lze jen stěží představit, jak budou
všechny fryštácké politické frakce po říjnových volbách v rámci zastupitelstva
(předpokládejme, že se do něj dostanou)
konstruktivně jednat a spolupracovat.

Vážení rodiče a spoluobčané,
dovolte, abychom Vás přivítali v novém školním roce
2018/2019. Je to již 15 let co ZUŠ MORAVA navázala na
výuku múzického umění ve Fryštáku, které do této doby zajištovala a dodnes zajištuje paní Kunstová. Dnes vyučujeme
v ZŠ a v budově ZUŠ Morava ve dvou uměleckých oborech
– hudební a výtvarný. Celkem 116 žáků z hudebního oboru
a 41 žáků z výtvarného oboru vyučuje 15 pedagogických
pracovníků. Pro vaši informaci uvádíme učitele pro jednotlivá pracoviště:
• ZUŠ Morava, Holešovská 271
Černochová Klára – hra na zobcovou ﬂétnu
Dostálová Alena – hra na zobcovou ﬂétnu, příčnou ﬂétnu
Mgr. Dvorská Markéta – hra na kytaru
Mgr. Kordíková Miroslava – sólový zpěv
Linhart Petr – žesťové nástroje
Pořízka Ladislav – hra na kytaru
BMus. Ševčíková Lucie – hra na klavír
Škubalová Nikol – sólový zpěv
Mgr. Vašků Iva – hra na klavír
Včelař Jan – hra na kytaru
• Základní škola Fryšták
Tesková Jaroslava – hra na akordeon, klavír
Mgr. Němcová Veronika – hra na housle
Surovík Josef – sborový zpěv
Mgr. Truhlářová Lenka – výtvarný obor
Mgr. Šůstková Ivana – výuka hudební nauk

Výchozím bodem je pozvednout
se z roviny osobních sporů a antipatií,
do nichž jsme ve Fryštáku na politické
scéně zcela zabředli, na úroveň věcného
řešení problémů a společné snahy najít rozumná východiska. Jistě, pluralita
názorů a zdravá opozice jsou potřebné.
Ale i opoziční boj by měl být veden s jakýmsi nadhledem, klidem, noblesou,
s racionální argumentací, bez zbytečného osočování a rozčílených osobních výpadů. Dlouhodobou strategií neustálých
tvrdých veřejných direktů totiž způsobuje ten, kdo je používá (i když by byl třeba
v právu), značnou rozmrzelost u veřejnosti, jejímž důsledkem bývá zpravidla
i ztráta popularity a politických bodů.
Leckdo možná namítne, že jsou
to jen idealistické řeči a reálný život
je jiný. Možná. Pokud ale nebude vůle
současný stav posunout alespoň trochu
k lepšímu, může se stát, že výsledkem
příštích čtyř let činnosti vedení města
bude především vyplýtvaná energie
a čas ve prospěch neustálých politických šarvátek, poničené nervy a hlavně
vzájemné osobní vztahy jednotlivých aktérů a také pocit jakési pachuti a zmaru
na místní politické scéně. A takový nelichotivý výsledek si snad nikdo ve Fryštáku nepřeje.
Vít Němec

Zápisy pro jednotlivé předměty budou probíhat v těchto
termínech:
• ZUŠ Morava, Holešovská 271
3. 9., 9:00 hod. – 13:00 hod.
4. 9. – 7. 9. , 12:30 hod. – 16:30 hod.
5. 9. Surovík Josef – sborový zpěv
• Základní škola Fryšták
Zápis po domluvě s pedagogy:
Mgr. Truhlářovou – výtvarný obor,
Mgr. Němcovou – housle
p. Teskovou – akordeon, klavír
Vážení spoluobčané, znovu si dovolujeme připomenout,
že od měsíce října bude za ﬁnanční podpory města Fryštáku
zahájena HARMONIZAČNÍ A RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO SENIORY A MAMINKY každého věku.
Více na spolek.zusmorava.cz
Pro vaši úplnou informaci o naší škole: Základní umělecká škola Morava pracuje na 18 pracovištích s pedagogickou
výukou ve Zlínském kraji. Celkový počet v obou oborech je
1215 žáků a tyto žáky vyučuje 80 pedagogů.
Cílem naší práce je především výchova mladých umělců,
coby nositelů aktivní regionální kultury.
S pozdravem
Libor Mikl, ředitel školy
Martina Nosková, vedoucí pobočky

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

Vážení spoluobčané!
Na sklonku času příjemně prázdninového a dovolenkového přináším několik informací i já. Především se ještě
jednou obracím k obyvatelům místní
části Vítová, kteří se po ne zrovna krátký čas v důsledku opravy povrchu místní komunikace de facto pohybovali
na staveništi. Tato skutečnost přinesla
do každodenního života Vitovjanů mnohdy nejednu složitou situaci. A to nejen
ve smyslu zajištění jak dopravní obslužnosti občanů či možnosti reálné průjezdnosti obcí, tak i v rámci představ všech
místních o skutečném (projekčně plánovaném) rozsahu opravy. Zkoordinovat
stavební činnost s běžnými potřebami
obyvatel se někdy jevilo doslova husarským kouskem. O to více si pak vážím
trpělivosti, pochopení i součinnosti,
které Vitovjané při řešení tak náročné
investice prokázali, a jsem přesvědčen,
že jsme – i přes nejrůznější stavebně
technická úskalí a lidsky vypjaté situace – společným úsilím přece jen dospěli ke kýženému cíli v podobě důstojné
komunikace. Do poznámky dodávám,
že na opravu točny město opravdu nezapomnělo – stále platí, že s odkazem
na platnou legislativu je nutno pro vstup
do tohoto úseku komunikace nejdříve
dořešit majetkoprávní vztahy.
V souvislosti s komunikacemi se
stále živě diskutuje i téma oprav veřejně přístupných účelových komunikací
(právně nerovná se místní komunikace),
jako jsou např. cesty na Lukovské, Suché či úsek od Skalky k zahrádkářské
kolonii. Městu je podsouváno, že snad
tyto komunikace opravovat nechce. Samozřejmě tomu tak není! Opak je pravdou, a vy, kteří sledujete dění na radnici, víte, že se tomuto tématu věnujeme
velmi intenzivně – bohužel – opět zde
narážíme z pohledu města jakožto možného investora oprav na legislativní překážku: cizí stavba na cizím pozemku,

a tedy nutnost řešení majetkoprávního
vypořádání tohoto stavu včetně souhlasu majitelů pozemků s realizací opravy (souhlasu se zhodnocením majetku
apod.). Jinými slovy – nacházela-li by se
stavba tělesa pouze na městských pozemcích, mohlo by město opravovat tak
říkajíc hned. Vzhledem k tomu ovšem,
že stavba silnice se nachází na pozemcích více různých majitelů, platí výše
uvedené. Proto oslovujeme majitele pozemků, abychom vlastnické vztahy vypořádali tak, abychom mohli opravy zrealizovat. Zatím k dohodě se všemi nedošlo
(v rámci vypořádání vztahů majitelé
předkládají různé požadavky), přesto
hledáme cestu, jak se domluvit, aby nevznikl v přístupu k majitelům pozemků
do budoucna jakýkoliv precends, který by znemožnil rovný přistup ke všem
vlastníkům. A že řešení lze nalézt, to
dokazuje dohoda města s místním zemědělským družstvem, kdy jsme zvolili právní cestu, která umožnila spojení
ﬁnančních zdrojů obou subjektů a vedla k opravě výrazné části komunikace
na Lukovské. Za vstřícnost zde tímto
vedení ZDV Fryšták v čele s předsedou
Ing. M. Zavrtálkem děkuji – dnes už se
na Lukovské dopravíme bezpečně…
A do třetice – mnozí se na mne
opakovaně obracíte s dotazy ohledně
výstavby obchodního řetězce na „církevním“ pozemku sousedícím s ul. Přehradní. V této záležitosti jsem z důvodu
potlačení šíření „zaručených zpráv“
a poskytnutí skutečně validních informací tedy kromě místní farnosti jednal
i s Acibiskupstvím olomouckým. A v minulých dnech mne navštívil zástupce
řetězce, který mi aktuálně potvrdil, že
je s majitelem pozemku podepsána
smlouva o právu stavby na předmětném
pozemku. Znamená to tedy, že investor
připravuje výstavbu pobočky řetězce
PENNY market. K tomu dodávám, že
investor zahájí předmětná řízení za účelem vydání příslušných povolení, kdy
město bude standardně – ze zákona
– řádným účastníkem těchto řízení (to
tedy odpovídám na dotazy některých
občanů ve věci postavení města v rámci
tohoto projektu).
A jedno přání na závěr. Všem našim
žákům, od těch nejmenších až po ty
nejzkušenější, přeji radostný vstup do
nového škoního roku a mnoho úspěchů
po celou dobu výchovně vzdělávacího
procesu jak přímo ve školních lavicích,
tak i mimo ně.
Vážení spoluobčané,
přeji vám hezké prožití dnů, které pro
nás léto ještě přichystalo.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Podzimní
fryštácký jarmark
15. 9. 2018
V sobotu dne 15. 9. 2018 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku
další, tentokrát už Podzimní fryštácký jarmark, a to od 8,30 do 13,30
hodin.
Opět bude pro všechny připravena pestrá nabídka zboží – nejrůznějšími potravinářskými produkty počínaje, až po keramiku, šperky, dřevěné
hračky a jiné zboží, které může být
pro návštěvníky zajímavou inspirací
k nákupu dárků pro vlastní potěšení
nebo pro všechny blízké. A určitě nebude chybět ani bohaté občerstvení.
Na prázdno nepřijdou pilné a šikovné fryštácké kuchařky a hospodyňky, pro které bude připravena
soutěž O nejzajímavější jablečný produkt. K ohodnocení je možno přinést
jakýkoliv výrobek, jehož základem je
jablko – štrůdl, jablečný koláč, jablko
v županu, jablečný kompot či jablečnou pálenku. Záleží jen a jen na vaší
fantazii a šikovnosti. Tři nejlépe hodnocené produkty si odnesou zajímavou cenu.
Na připraveném pódiu bude probíhat bohatý kulturní program. Hlavním
číslem programu bude vystoupení
populární zpěvačky Petry Černocké,
které začne v 10,00 hodin. Po jeho
vystoupení bude připravena krátká
autogramiáda. V průběhu dopoledne
se pak ještě představí kapely Molekula ze Zlína, folkové duo Jitka Šuranská a Jiří Plocek a na závěr bluegrassová kapela Jack‘s Band.
Děti se budou moci pobavit a využít svoji tvůrčí energii v tvůrčí dílničce
a svůj postřeh využít při obírání stromu pexesovníku. I pro ně bude připravena nějaká ta sladká odměna.
Kulturní program po skončení jarmarku bude od 15,00 hodin pokračovat jako Den hudby ZUŠ Morava
a to až do 22,00, kdy se na náměstí
Míru představí dechové orchestry.
Na bohatou účast s přáním
„Slunce v duši“ se těší pořadatelé
a zároveň připomínají další program
fryštátských jarmarků: 8. 12. 2018 –
Mikulášský fryštácký jarmark
FoFr.
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Léto budiž pochváleno
Letně rozpálený srpen nám přinesl druhý ročník posezení pod názvem
DEJŠTOPÁNBŮH DEŇ DOBRÝCH SÚSEDŮ.
Nikomu se v žhavém letním dnu nechtělo z vody, tak samotná akce začala
o něco později, než bylo původně plánováno. To ale na její srdečnosti nic neubralo. Začalo to snášením všelikých laskomin nejrůznějších chutí a vůní místními
hospodyňkami s láskou připravovaných.
Až se počaly stoly prohýbat a všichni
navzájem ochutnali z koláčů, dezertů,
závinů, jednohubek a dalších pochutin
a zlatavé sluníčko začalo pomalu šetřit
energii pro další den, přešla zábava plynule do her a soutěží a počalo se velké zápolení jednotlivců, rodinných týmů
a jednotlivých částí obce. Přetahování
lanem mezi horním a dolním koncem
obce bylo velmi vyrovnaným soubojem,
malí i velcí vložili veškerou sílu do touhy
po vítězství. Házení trnek do dřevěného
sudu na obecní slivovici se ukázalo být

těžkým oříškem pro všechny. Těžko říct,
zda to bylo nešikovností, nebo tím, že
házející se netrefovali do sudů svých.
Tátové a většina přítomných mužů udělala radost dětem, když z rukou a prken
vytvořila pohyblivý most, po kterém se
nakonec donekonečna procházely nejen
děti, ale také některé odvážné manželky. Žádná z nich nebyla upuštěna, což
je dobrá známka dobrých vzájemných
vztahů. Ani v jízdě na kolečkách muži
nevyklopili jak své děti, tak své milované
ženy. Všichni projeli cílem s úsměvem
a ve zdraví. Společných her bylo více
a není třeba je všechny vyjmenovávat,
nejde nám tu o výčet, ale o letmé načrtnutí atmosféry, v které se setkání „dobrých súsedů“ odehrávalo.
Podvečer zpestřilo vystoupení místních divadelních ochotníků SPOLU

s vtipnou scénkou velmi trefně vybranou. Šlo v ní o kolorit vztahů mezi lidmi
souzený fašankovým súdem inspirovaný
podle povídek Zdeňka Galušky Slovácko
sa súdí. Jestli v ní někdo z přítomných
poznal někoho ze svých súsedů, věřte,
že to byla skutečně podobnost čistě
náhodná. Ochotníci všechny pobavili
a sklidili zasloužený potlesk.
Zábava trvala do pozdních hodin.
U praskajícího ohně a v družném hovoru či zpěvu v doprovodu kytar, čas velmi rychle utekl a nezbývá, než se těšit
na další ročník tohoto užitečného sousedského posezení.
To byl jeden z příjemný letních dnů
ve sportovním areálu. Rozhodně nebyl
jediný. Letní horka lákala ke každodennímu osvěžení nejen ve vodě. Zdravé
a veselé zápolení mají lukovečští v krvi,
a tak každý den společně měří své síly
v různých sportech. Ať už umí, nebo neumí, někteří si vzpomínají, někteří ne,
ale čím dál větší počet hraje volejbal,
nohejbal, badminton a provozuje další
sportovní hry. Nejen proto, aby vyhráli,
ale hlavně proto, aby byli spolu a zažívali
humorné i smysluplné chvilky. Je jedno,
zda jste dítě, rodič, děd – pro všechny je
tu místo, každý je vítán.
Ukázalo se, jak je důležité tento objekt udržovat, vylepšovat a nadále rozšiřovat. Voda nám díky vybraným technologiím vydržela celé prázdniny bez
problémů a přinesla spoustu krásných
dnů nejen místním občanům. Prázdniny
sice skončily, dny se již výrazně krátí,
my jsme však o to nádherně společně
prožité léto bohatší a máme k sobě zas
o kousek blíž.
IK
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

LUKOVEČEK

Sdružení nezávislých kandidátů „Za Lukoveček krásnější“
Vážení Lukovečané, naši milí spoluobčané,
předem bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň, kterou jste nám projevili od doby získání samostatnosti pro naši obec. Velmi si toho vážíme. Rozhodně chceme i nadále pokračovat nejen v započaté práci,
ale především v plnění našich vytyčených cílů vedoucích ke zkvalitnění a obohacení života v obci ať už
v oblasti rozvoje občanské vybavenosti či kulturního života.
Za uplynulá volební období samostatné obce se vybudovala celá řada investičních projektů, stále je
však co zlepšovat. V nadcházejícím čtyřletém období tak máme jasný plán, kterým chceme obohatit současný život v Lukovečku a také pro další generace.
Dovolte nám, seznámit Vás s našimi prioritami:
Chceme využít našich zkušeností, zejména možností pro čerpání finančních dotačních prostředků
a chopit se tak prvotního úkolu, na kterém pracujeme již třetí rok, a tím je realizace celkového odkanalizování obce. Navázat tak na již vyřízené územní rozhodnutí a pokračovat ve vyřízení stavebního povolení,
na základě kterého budeme žádat Ministerstvo zemědělství o dotace.
Čeká nás rekonstrukce a obnova stávajícího veřejného
osvětlení v obci s instalací LED osvětlení.

Úprava okolí u pramene Alenka s osazením lavic a zakrytím pramene nástřeškem.

Realizace cyklostezky Holešov – Fryšták v úseku Lukoveček, na kterou je již rozpracován projekt.

Rekonstrukce a přístavba budovy č. p. 119 (stávající obchod) s možností vybudování hospůdky, případně sociálního bytu.

Obnova povrchu hřiště a celková rekonstrukce sportovního areálu u víceúčelové vodní nádrže (rovněž připraven projekt).
Realizace projektu rekonstrukce a úprava lesní cesty
k Lukovečskému lomu příp. na hranici katastru pod kopec
„Kamenná“ (projekt zpracován).
Vybudování naučné stezky „Kolem luk“ s posezením,
zastaveními, hracími prvky a naučnými tabulemi s odkazem
na výjimečnost této lokality.
Rekonstrukce Junácké chaty za účelem dalšího využití
pro obec a spolky.

Zajištění kulturního žití v obci – pořádání kulturních
akcí např. Vítání prázdnin, Drakiáda, Košt slivovice, tematické výstavy v muzeu obce a další…
a samozřejmě zabezpečení řádného chodu obce, tj.
provoz obchodu, údržba a úpravy místních komunikací
a stávající kanalizace, oprava Obecního domu, provoz sportovního areálu, údržba veřejné zeleně, třídění odpadu a jiné.
Obecní majetek budeme spravovat a rozšiřovat
s péčí řádného hospodáře. Velmi si vážíme Vaší podpory
v nadcházejících komunálních volbách pro volební období
2018 – 2022.

12|13

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

Každému se občas stane,
že se dostane do situace, se kterou si neví rady
I díky podpoře města Fryšták může nezisková organizace Linka bezpečí, z.s.
nabízet snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a dospělým, kteří jednají v zájmu dětí.
Linka bezpečí poskytuje snadno dostupnou pomoc dětem a mladým lidem
při řešení náročných životních situací
i každodenních starostí a problémů.
Slouží především těm, kteří se cítí ohrožení, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo
nemohou svěřit někomu ze svého okolí.
Nepřetržitý provoz telefonických služeb
Linky bezpečí na čísle 116 111 zajišťuje více než 100 zaměstnanců. Všichni
zaměstnanci, kteří pracují v přímé péči
o klienty, musí absolvovat akreditovaný kurz telefonické krizové intervence
a každý rok mají povinnost pravidelného následného vzdělávání. Linku bezpečí mohou děti kontaktovat nejen po telefonu, ale i přes online komunikační
kanály jako je e-mail (pomoc@linkabezpeci.cz) nebo chat. Služby Linky bezpečí jsou poskytovány zdarma, anonymně
a nonstop.
Každý den naši konzultanti přijmou
přibližně 500 hovorů. Toto číslo vypovídá o tom, že služby Linky bezpečí
jsou stále potřebné. Potvrzením, že se
nám pomoc dětem daří, jsou početné
děkovné vzkazy od dětí. Můžeme uvést
poděkování od dívky: „Před rokem jsem
se pokusila o sebevraždu! Ano, od té
doby se mnohé změnilo, časy se pro
mě v mnohém zlepšily na všech frontách a všechno zlé se v dobré obrátilo,
ale minulost se vymazat zkrátka nedá
a ten den tu skutečně byl a nikdo mi ho
z hlavy nevymaže. Ten den mi Linka bezpečí pravděpodobně zachránila život ...
Pamatuju si to dodnes ... Děkuji vám“.
V roce 2017 jsme díky podpoře
a darům mohli vyřídit na Lince bezpečí
celkem 151 421 hovorů. Z preferovaných témat v rámci hovorů byla nejvíce zastoupena osobní témata (strach,
úzkost, sebepoškozování apod.), problémy sexuálního zrání, rodinné a vrstevnické vztahy, problémy s láskou
a partnerstvím, šikana ve škole. Prostřednictvím chatu a e-mailu se na nás
obrátilo dalších 4.844 dětí, nejvíce řešily témata jako sebevražedné tendence, psychické obtíže a poruchy, tělesné
týraní, neshody s rodinou.

Mezi naše služby patří i Rodičovská
linka, která nabízí telefonickou krizovou intervenci a základní sociální poradenství pro rodiče, prarodiče a všechny dospělé, kteří jednají v zájmu dětí
a studentů. Pomoc poskytujeme na telefonním čísle 602 021 021, které je
v provozu každý všední den (Po-Čt, 13
– 21 hod a Pá, 9-17 hod) nebo v pomocí e-mailu (pomoc@rodicovskalinka.cz)
a chatu.
Našich služeb využívají také pedagogové
mateřských,
základních
a středních škol i pracovníci zájmových
kroužků. Hlavní výhodou Rodičovské
linky je téměř okamžitá pomoc. Zkušení psychologové a odborníci poskytují
zájemcům pomoc v akutních situacích
v souvislosti s rodinnými vztahy, problémy v rodinné komunikaci, rozvody,
výchovné problémy, spory o dítě, dále
v souvislosti s podezřením na týrání,
zneužívaní nebo zanedbávání dítěte.
Mezi naše projekty patří také Linka
bezpečí ve vaší třídě, kdy naši odborníci vyjíždějí za dětmi přímo do škol.
V interaktivním bloku se děti seznámí
s možnými způsoby řešení problémů
a náročných situací, a to s využitím
osobních zdrojů, blízkého sociálního
okolí a dalších odborných služeb včetně
Linky bezpečí.
Linka bezpečí má dlouholeté zkušenosti také se vzděláváním. Všechny
naše kurzy, které poskytujeme odborné
a laické veřejnosti, jsou akreditované
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Bližší informace o službách Linka
bezpečí, z.s. naleznete na adrese
www.linkabezpeci.cz

Rodiče, začíná škola!
S nástupem dětí do školy začínají mít rodiče starosti. Samozřejmě, chtějí své ratolesti vychovávat
podle určitého obrazu, ideálu. Chtějí
mít z dětí osobnosti. Veškerá teorie
je zbytečná, protože človíček se formuje dobrým rodinným prostředím
(lidským, láskyplným). Rodič by měl
předat potomkovi jistotu, že domov
je nejkrásnější místo, co lidský duch
vytvořil, že zde bude milován, i když
se mu nebude třeba někdy dařit. Malý
človíček nepotřebuje stálé opakování
něžných slůvek (u nás to není ani zvykem) ale vyžaduje láskyplné jednání,
činy. Měl by se naučit mít rád ty, kteří
mu mimo potravy a oblečení poskytnou pocit jistoty a bezpečí. Potřebuje mít útočiště, svůj opevněný bod,
laskavý přístup, důvěru rodičů. Ti by
ho měli povzbuzovat, učit ho poznání
vlastního já, které se pak projeví i ve
společnosti.
Přátelé, nezlobte se, že připomenu radu, kterou opakuji novomanželům při oddavkách, později rodičům
při vítání dětí do života a nyní i při
výchově školáků, abyste si uvědomili,
že i prarodiče mají při výchově vašich
dětí kulturně společenskou prestiž.
Jsou totiž nejspolehlivější záchrannou
sítí pro svá vnoučata. Bez prošení,
bez platu se stávají opěrným pilířem
domova.
Rodina totiž předává potomkům
sama sebe. Protože vám všem přibudou školním rokem starosti a povinnosti, vytvářejte mezi sebou dobré
vztahy. Pěstujete v dětech pocit odpovědnosti, pracovitosti, lásky, kamarádství, čestnosti. Věřte, děti jsou
vaším vlivem poznamenány navždy,
nesou si do života mnoho poučení
z domova (i když si myslíme, že nás
mnohdy „neberou“).
Přeji veselou mysl, výdrž, optimismus, pevné nervy a hodně úsměvů.
SK

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Smutným se dny vlečou, veselým rychle utíkají.
6. února byl první pátek v měsíci.
Zůstali jsme v kapli a pan farář přišel
zpovídat. Bylo to všechno trochu poplašené. On přišel až po pozdvihování
a pak šel do sakristie. Někteří chovanci, kteří chtěli jít k němu ke zpovědi,
přecházeli do sakristie, pak dozadu
do kaple a zpět do sakristie. Ve farním
kostele byla pěkná návštěva u sv. zpovědi a sv. přijímání. Odpoledne telefonoval pražský pan ředitel ohledně přijetí
nějakého studenta. O 4. hod. si přijela
pro primána Jaroslava Hrušku jeho maminka, poněvadž při rentgenování bylo
zjištěno, že má tuberkulózu plic v začátku. Odcházel nerad a s pláčem se
loučil s představenými. Současně odešel na léčení domů Kocourek Vladimír
z Fryštáku, který trpí chronickým zánětem průdušek.
7. února je pan ředitel stále zachlazený, a proto velice málo vychází z ředitelny. Ani nedává večerní slůvko.
9. února v pondělí odjel pan ředitel
ráno do Mor. Ostravy na porady ředitelů
a vrátil se až ve středu večer. Zatím odpoledne odjel na léčení František Zbořil
z Újezdu u Přerova.
12. února začaly pololetní zkoušky.
U všech předmětů jsou jmenováni jako
přísedící kněží - věc pěkně připravil pan
rádce. Jelikož zkoušky začaly o 8. hod.,
proto po mši sv. měli chovanci hned snídani. Asistovali kněží a klerici, ostatní
měli rozjímání. Zkoušelo se celý den.
13. února v pátek pokračovalo zkoušení. Večer o ½ 7. hod. přijeli z Ořechova Socha a Honka, aby se v klidu připravili na pololetní zkoušky ze 7. třídy.

Kronika ústavu (66.)
školní rok 1941-1942
14. února pokračovaly a dokončily
se zkoušky.
16. února v pondělí o půl 6. h odjeli
do Holešova oba oktaváni ke zkouškám.
Dopoledne od 9. hod. byla konference na známky. Dopadla ještě dobře.
Celkem bylo 15 žáků s vyznamenáním. Odpoledne o ¾ 2. hod. pan ředitel v přítomnosti všech představených
a chovanců přečetl všem známky.
17. února byla od 9. hod. do 12.
hod. adorace. Chlapci se střídali po třídách i s asistenty. Odpoledne o 3. hod.
hráli naši ochotníci veselohru „Ferda
detektivem“. O ½ 5. hod. přijeli od Zlína
oba oktaváni, v 6. hod. přišli P. Novosad a P. Basovník. My jsme byli v divadle, tak šli sami do pohostinky, kam
je přišel přivítat p. prefekt a přivedl je
do jídelny ke svačině. O půl 7. hod. jim
chovanci zahráli na přivítanou a o ¾ 7.
hod. začala duchovní cvičení. Rozjímání
kázal P. Basovník, přednášky měl P. Novosad. Hoši se je snažili dobře konat
a jejich snaha byla odměněna i tím, že

Don Bosco

byla lepší jídla a každý večer po modlitbách čaj. Zítra je Popeleční středa.
18. února odjel P. Veselý ráno
do Skoronic u Kyjova kázat triduum
a zpovídat. Odpoledne, jelikož nejel autobus, musel p. ředitel, který jel kázat
duchovní cvičení do Mor. Ostravy a oba
oktaváni i s Karlem Gelnarem, který jim
vezl kufry, jít pěšky do Zlína.
19. února pokračují duchovní cvičení.
20. února se celý den zpovídalo.
21. února v sobotu po rozjímání
odjel v ½ 8. hod. P. Basovník na Zlín
do Mor. Ostravy. P. Novosad měl závěrečnou instrukci a sv. požehnání. V poledne byl slavnostní oběd a po něm
vycházka. V poledne se vrátil P. Veselý.

Co nového na DISu?
V letošním roce - i v minulém - se
uskutečnilo několik příchodů: po Štěpánu Musilovi přišel do oddělení orientačních dnů® František Horsák.
Do DIS klubu po Jakubu Švandovi Kateřina Ihazová, která se už stihla vdát
a změnit si příjmení na Vyoralová.
Na baru čekáme s Markétou Škrabalovou radostnou událost, a proto jsme
přijali novou recepční Alenu Světlíkovou. Na konci srpna jsme se rozloučili
s naší dobrovolnicí Aničkou Hořínkovou a těšíme se na další. Tentokrát
budou dva: Zuzka Sluková a Stanislav
Zalubil.
A k 1. září dojde k největší výměně: dosavadní ředitel DISu František
Bezděk po 17 letech opouští Fryšták
a na jeho místo přijde Jan Blaha,
který se stěhuje z Teplic v Čechách,
kde dělal faráře a ředitele komunity.
K ruce bude mít sekretářku Dášu Zlámalíkovou, která se na DISu objeví
po mateřských povinnostech a radostech.
A aby toho nebylo málo, tak
s Františkem odchází i Vladimír Kopřiva, kterého ve funkci správce domu
vyměnil Jakub Švanda. Oba dva i se
Štěpánem Musilem budou působit
v Kroměříži na Střední odborné škole
sv. Jana Boska. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké a obory jsou
lesnické a zemědělské.
Jediné místo, které odolalo velkému zemětřesení, je kuchyň a naše
dvě výborné kuchařky.
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gularisté u chaty na Lindáči - v sobotu
1. září, jste srdečně zváni (začátek v 11
hodin). Čeká vás primovní gulášek, točené pivečko, krátká pobožnost a dobré sousedské slovo, které posílí a potěší...
-Čz-

Poděkování
Organizátoři tradiční pouti v Lukovském u svaté Anny děkují všem, kteří
se podíleli na vybavení tohoto prostoru. Velké díky za ﬁnanční dary ze sbírek v uplynulých letech a také rodině
Hoferkově za zajištění materiálu (dřeva)
na stavbu posezení a panu Ponížilovi,
který lavičky vyrobil.
Těšíme se, že se zde opět za rok
všichni ve zdraví sejdeme.

V hojivé náruči Matky přírody

Vše dobré přejí organizátoři poutě

(Setkání u sv. Anny a chaty Hubertka)
Po třinácté mířily kročeje naše (byť
obloha a hřmění nevěstily nic dobrého)
do středu Brázdy fryštácké – k pomníku sv. Anny, jenž L. P. 1907 zbudovat
nechala žebračka Anna Lehká. Vymodlené sluníčko nakonec vykouklo z mračen a náruč blankytu rozestřela se nad
účastníky tradičního setkání. Sešlo se
tu postupně na 140 familiantů z osad,
příbuzných ze širokého okolí a farníků
všeho věku.
Letos nás spolu s „králem“ Ladislavem I. přivítalo příjemné odpočivadlo
se stolíkem a posezením pod stříškou,
které zhotovil p. Ponížil, materiál-dřevo
zajistil p. Hoferek a instaloval organizační tým v čele s Laďou Orsavou (Josef Jandouš, Josef Staněk ml., Pepík
Vrla ad.), postavili také stany, vybavené
stoly a lavkami. Již zdálky lákala také
udírna, bar a květinami krásně vyzdobená sv. Anna. I tentokrát jsme započali
krátkou pobožností, již celebroval otec
Josef Brtník. Připomněl jsem 100. výročí naší samostatnosti (1918-2018),
jíž obětovali své životy i obyvatelé osad
(např. potomek stolařů ze Suchého Antonín Grmela, popravený v čas adventu
1914 ve Wadowicích). Přítomen setkání byl i fryštácký rodák - bratr kapucín
P. Pavel Uhřík, t. č. působící v pražské
Loretě.
Obdařeni bohatým občerstvením
z dílny našich milých žen, dary tekutými
i vonícím sortimentem z udírny, probírali jsme v sousedské pohodě vše, co
život vezdejší obnáší, a kochali se rozkoší výhledů do kraje. I zpěv tu zazněl,
spousta novinek a víra v dobro, jež nás
spojuje. Proto díky všem, kdo se o toto

setkání zasloužili (L. Orsava, manželé Jandoušovi, M. Doležal, p. Ševčík,
p. Vrla, p. Šmacha, J. Staněk, M. Pálková a další obětaví spolupracovníci).
Nejinak tomu bylo také při setkání
myslivců a singularistů – při Hubertské mši, již celebroval správce farnosti
P. Josef Brtník v areálu chaty Hubertka.
Shromážděné přivítal předseda myslivců – Společnosti přátel přírody Horní
Ves – Ondřejovsko p. Vladislav Slaměna. Krátce jsem naznačil odkaz Jana ml.
Nekeše z Landeku a na Lukově, připomněl průkopníky myslivosti a zakladatele lesních společností, nedávno zesnulé
ing. Radoslava Mlčocha a p. Stanislava
Plška a přidal pár zajímavosti z historie
kraje.
I tentokrát se holdu lukovským majitelům panství pánům Janu ml. Nekešovi, hrabatům Seilernům-Aspang
a sv. Huberta zúčastnili pan starosta
Mgr. Lubomír Doležel s chotí a bývalý
dlouholetý člen výboru hornoveských
myslivců p. Oldřich Končák – nositel
Ceny města Fryštáku. Přišel mezi nás
také fryštácký cestovatel Jiří Grygera
s manželkou a půvabnými dcerkami.
Výtečný gulášek, cigárko z udírny, pivečko či slivovička zpestřily krásné chvíle
uprostřed nádhery lesního království
a přátel.
Mši svatou a program výletu v lesním království provázeli naši věrní Trubači z Loukova. Srdečný dík zaslouží
organizační tým slavnosti (V. Slaměna,
Radek Vyskup, ing. Pavel Dohnal, Jiří
Hájek, Pavel Ševčík a další.)
Na příští sraz v hojivé náruči přírody,
který chystají dolnoveští myslivci a sin-

Oprava – legionáři
Vážení, chci doplnit zprávu o fryštáckých legionářích v Rusku z FL 8/2018.
Vím, že pan Richard Jadrníček (ve FL
uvádí pan Č. Zapletal Vladimíra Jadrníčka) se pohyboval v Omské gubernii. Vrátil se v roce 1921 a přivezl si z Omska
manželku – paní Feodosii. Cestovali
z Vladivostoku do Terstu skoro dva roky.
Po cestě jim zemřely na malárii 2 děti.
Bydleli v Souhradech.
Zdraví rodačka
B. Skalická

Kvapilka na Hostýně
Naše komunita na Kvapilce prožila
v sobotu 21. července t. r. mimořádný
den. Mělo to být překvapení pro jednoho
našeho souseda, který v tomto měsíci
oslavil životní jubileum. Vše mělo zůstat
utajeno a podařilo se. Po osmé hodině
se nás shromáždilo na ulici 56 včetně
dětí a přijel autobus RTOčko 706, který
nás dříve narozené vozil v šedesátých
letech minulého století. Tento krasavec
byl dárkem pro Mirka Gavendu. Nejdříve jsme popřáli, otevřeli šampus, připili
na jeho zdraví a kdo popřál , mohl nastoupit do historického busu. Kam pojedeme? Tuto otázku zodpověděla úvodní
písnička z dílny Lidky Konečné:
Kvapilka se vypravila na návštěvu
Hostýnka, je to výlet trochu jiný, je to
dárek pro Mirka…
Cestu nedoprovázel jako obvykle
zpěv, protože náš dopravní prostředek
byl hodně hlučný, ale komentování naší
jízdy – už jsme předjeli cyklistu, teplota
vody 95 st. C - za chvíli můžeme zalít

Dvě letní setkání s hosty knihovny
Léto nenechává člověka na místě. Je to vhodný čas poznávat cíle blízké i dálavy.
Proto pro oba prázdninové měsíce v knihovně obvykle neplánujeme žádné besedy
či přednášky pro širokou veřejnost. Letos jsme si ovšem řekli, že bychom to přece
jen mohli zkusit.
Přednášku věnovanou jednomu
léto a horkovzdušnému průvanu bylo
z nejvýznamnějších znalců vesmíru
povídání rámované různorodými podoStephenu Hawkingovi jsme si hodně
bami vodního živlu občerstvující. A nepřáli. Zhostila se jí, a to 25. červenšlo jen o svěžest tematickou. Neutuce, vědkyně s fryštáckými kořeny Machající osobní nadšení a obdivuhodná
rika Ivanová, jež momentálně působí
vytrvalost Vladimíra Kořena, televizna norské Univerzitě v Bergenu. Proního moderátora a starosty Říčan, půstřednictvím precizně připravené presobily na přítomné natolik, že vydrželi
zentace nás nejprve seznámila se speneuvěřitelné více než tři hodiny naslouciﬁky Bergenu, svými nejbližšími kolegy
chat jeho vyprávění a také klást dotazy.
z univerzity a poté i se životem StephePoctivý přístup i osobní vyznání svědčina Hawkinga, východisky a fascinujícíly o respektu k přírodě, krajině i člověmi výstupy jeho bádání. Poutavě nám
ku. V závěru si zájemci mohli odnést
poodkryla záhady vesmíru, plného těles
fotograﬁi našeho hosta s věnováním,
i jevů mnohdy nesoucích pojmenování
pro knihovnu pan Kořen připravil raritní
s takřka fantasy nádechem. Byl parný
známkový sešitek s motivy Říčan v popodvečer, přesto nás jeho sálání nepodání tamějších umělců. Zápis v jeho
zřelo a perseidy byly ještě více než dva
podání se pak stal také prvním záznatýdny vzdáleny našim pohledům.
mem do připravované jedinečné pamětO devět dní později (3. srpna) bylo
ní knihy, již pro nás chystá fryštácká
snad ještě větší vedro. V 16.31 dozněly
výtvarnice Markéta Dlouhá. A náš host
zvuky motoru bílého auta se zeleným
si pro nás uchystal ještě jedno překvanápisem Řídím Říčany, které právě dopení. Věnoval nám ﬁnanční dar na výrazilo k hasičské zbrojnici. Přes úskalí
sadbu lípy, kterou plánujeme v říjnu uvípátečního cestování a všudypřítomné
tat mezi dětským hřištěm a restaurací
parno z něj vystoupil usmívající se muž.
Lepa v Dolní Vsi. Je jedním z patronů ceBesedu s ním si nenechalo ujít tolik
lorepublikového projektu Stromy svobopřítomných, že dokonce v přednáškové
dy (stromysvobody.cz), do nějž se touto
místnosti obsadili veškeré židle. Navýsadbou také zapojíme. Jako dárci se
vzdory vyprahlosti půdy trápené po celé
můžete přidat i Vy. Výtěžek momentální-

kafé atd., při kterém jsme se výborně
bavili. Vzbuzovali jsme velký zájem okolí, lidé nám mávali, fotografovali nás,
cyklisté zastavovali …
Po příjezdu na Hostýn, zase za pozornosti a obdivu okolí, jsme se s naším
dárečkem vyfotili. Organizační pokyny
nám otevřely téměř tříhodinový pobyt
na tomto posvátném místě. Někteří se
zúčastnili mše svaté, jiní si prošli křížovou cestu, navštívili rozhlednu, prohlédli si větrnou elektrárnu, ochutnali
hostýnskou vodu a nabrali ji pro své
blízké. Možností s nádhernými výhledy
bylo hodně.

V poledne jsme vyrazili pěšky
na Rusavu, kde nás na Čecheru čekal oběd. Méně pohybliví využili autobus, který je do cílové stanice dovezl.
Po dobrém obědě v příjemném prostředí vyrazilo pěšky 21 účastníků a jeden
pes směr Kvapilka. Ostatní si opět užili
cestu domů historickým autobusem.
Po příchodu našich pěšců jsme
ihned narazili vychlazenou bečku piva
a postupně jsme se všichni sešli u táboráku, který jsme zahájili naší hymnou
Madonou. Pak jsme opékali špekáčky,

ho výprodeje vyřazených a darovaných
knih je určen právě na nákup stromků
k výsadbě.
Děkujeme:
Beseda se uskutečnila díky Michaele Nutilové, jež měla nápad a dokázala
jej dotáhnout do konce.
Naše poděkování náleží také správci
hasičské zbrojnice Lubomíru Richterovi
za přípravu místnosti pro obě akce i zásobení horkem zkoušených návštěvníků
láhvemi s vychlazenou vodou.
Zároveň se s Vámi s radostí podělíme o první zápis do budoucí pamětní
knihy. Volíme přepis, protože psací materiál píše příliš tence:
„Děkuji za krásné setkání a knihovně přeji spousty slov, odstavců a knih,
které přinášejí radost, naději, moudrost i vzrušení a sem tam nějaký ten
zázrak!“
my z knihovny

baštili výborné koláčky, skvělé kvašáky z domácí dílny Pavla Ponížila a další
dobroty. Povídalo se, zpívalo se, vzájemně hecovalo, zkrátka všem nám
bylo dobře. Ten den se skutečně moc
vydařil a jeden z nás to hezky vystihl
slovy: „Jsem jako ve snu, ta pohoda je
úžasná.“
Děkujeme všem, kteří se o tu pohodu postarali a jmenovitě našim organizátorům Alici Prusenovské, Petru Bělákovi a našemu řidiči Leoši Zelinkovi.
Alena Dofková
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Nové objevy ve farním chrámu ve Fryštáku
V květnu a červnu 2018 probíhaly ve farním kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku
práce, související s výměnou podlahy v presbytáři. Po rozebrání starší dlažby se
v presbytáři objevila mimořádně zajímavá situace, kterou, díky pochopení farní správy, mohli v závěru června 2018 zdokumentovat pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, Jiří Janál a Jan
Štětina. Dokumentace nálezů významně přispěla k poznání středověkého stavu
chrámu a prohloubila poznatky o stavebním vývoji této významné stavby, získané
při příležitosti nedávné opravy vnějších a vnitřních omítek.
Po odstranění dlažby stávajícího,
barokního presbytáře byly odkryty velmi dobře dochované nejnižší partie
obvodových zdiv jeho středověkého
předchůdce. Nález zdiv dovoluje rekonstruovat původní půdorys presbytáře –
měl obdélný tvar, vnitřní šířku přibližně
5,5 m a na východě byl uzavřen obvyklým, trojbokým závěrem. Průzkum doložil, že dnešní oltář stojí přímo na místě
východní obvodové zdi gotického presbytáře. Z původního gotického oltáře se
zachovaly pouze základy oltářní menzy
o půdorysu cca 150 x 130 cm. Obvodové zdivo presbytáře mělo tloušťku
téměř 90 cm a středověcí stavitelé je
vystavěli z lomového kamene, spojovaného pevnou vápennou maltou. Hrany
presbytáře zpevňovaly výrazné opěrné
pilíře s délkou téměř 1,5 m. Další pilíř
vystupoval ze středu jižní zdi presbytáře, která se dochovala v plné délce přesahující 6 m. Směrem k současné lodi
se jižní zeď pravoúhle zalamovala a vytvářela tzv. vítězný oblouk, jež odděloval
loď od presbytáře. Z vítězného oblouku
průzkum odhalil pouze jeho nejnižší
část, tedy velký a precizně tesaný pískovcový blok. Velmi zajímavé byly i nálezy na protější, severní straně – Zde
se objevily zbytky dveřního výklenku,

který vedl z presbytáře do sakristie. Její
podlaha si dokonce zachovala i dlažbu
z cihel. Vnější obvod gotického presbytáře kryly zbytky omítky, opatřené
světlým nátěrem. Jak napovídá trojboký závěr, presbytář fryštátského kostela vzniknul nejspíše ve druhé polovině
14. nebo na počátku 15. století. Nejen
opěrné pilíře, ale i starší nálezy klenebních článků jednoznačně napovídají,
že presbytář měl gotickou, žebrovou
klenbu a patřil tedy k architektonicky
náročně řešeným stavbám. Již dříve se
podařilo nalézt zbytky zajímavé výmalby
i na klenebních článcích a je tedy jisté,
že minimálně interiér presbytáře, tvořícího nejvýznamnější část kostela, zdobily malby. Záhadu dosud představuje
kamenná deska s nápisem, druhotně
osazená v dlažbě lodi před středním
oltářem na severu. Nápis, který snad
můžeme datovat do doby kolem roku
1500, se zatím nepodařilo rozluštit –
jeho část je totiž špatně čitelná a navíc
překrytá navazující dlažbou lodi.
Později, snad někdy koncem 16.
století nebo na počátku následujícího
věku, byla do střední části presbytáře
vložena hrobka. Měla valenou, cihlovou
klenbu a její temný interiér spoře větralo okénko, proražené do jižní zdi go-

tického presbytáře. Hrobka přežila zboření středověkého presbytáře a ve své
téměř původní podobě se dochovala
dodnes. Později, při barokní přestavbě,
byla s vnějškem spojena zaklenutým
schodištěm.
Gotický presbytář přečkal renesanci
i složité období 17. století a byl zbořen
v souvislosti s přestavbou barokního
chrámu, tedy nejpozději na počátku
18. století. Rozsáhlá barokní novostavba přitom úsporně využila i tesaných
architektonických článků, převzatých
jako běžné stavivo z rozebírané gotické
stavby. Lodi gotického kostela barokní stavitelé přisoudili šťastnější osud
– v přestavěné podobě ji ponechali
a její středověké zdivo se tak dodnes
zachovalo ve střední partii stávajícího
chrámu. Gotický původ kostela byl velkorysou barokní přestavbou dokonale
zastřen a pozůstatky středověkého
chrámu tak na své znovuobjevení musely čekat až do počátku 21. století.
Řadu otázek vzbudil také průzkum
drobného domku, nacházejícího se
ve dvoře domu čp. 16 na ulici I. Stuchlého, tedy v severním předpolí farního

POKRAČOVÁNÍ OBNOVY
památkově chráněného objektu –
kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku
V roce 2018 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták v obnově
významné fryštácké kulturní památky
– kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku,
rejstř. č. 15865-7/1870. Jedná se
o stavební úpravy spočívající ve výměně stávající keramické dlažby
v presbytáři za novou mramorovou
dlažbu červeného zbarvení Rosa Alicante, brusem zrnitosti 220 a v opravě stávajících povrchových vrstev
v zádveří a před čtyřmi bočními oltáři
s použitím původních keramických
dlaždic odebraných z presbytáře. Na
tuto obnovu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (110.022 Kč),
ale také se podařilo získat ﬁnanční
příspěvek z Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón pro
rok 2018 z Ministerstva kultury ČR
ve výši 150.000 Kč na obnovu této
kulturní památky.

tí. Po zrušení hřbitova zde domek zůstal
a stal se hospodářským stavením nově
vybudovaného domu čp. 16.
Z tohoto stručného výčtu nových
zjištění je patrné, že fryštácký kostel
i jeho okolí si stále ukrývají mnohá tajemství, která se však, díky pochopení
a spolupráci farní správy i zástupců
města, daří postupně odkrývat. Aktuální průzkum velmi dobře dochovaných
základů gotického presbytáře potvrzuje
význam a kvalitu středověkého chrámu
i samotného Fryštáku. Potvrzuje se tak
role Fryštáku jakožto důležitého centra,
které po celý středověk i valnou část novověku tvořilo hospodářské zázemí jednoho z nejvýznamnějších moravských
hradů – Lukova. Svůj význam v poznávání bohaté historie města a jeho staveb
mají však i drobná zjištění, jak ukazuje
nález márnice (?) u domu čp. 16. I tento
kostela. Objekt o obdélném půdorysu
cca 5 x 4 m má kamenné zdivo tloušťky asi 70 cm, dochované do výšky přibližně 2,5 m nad současný terén dvora.
Cihlová nadezdívka a pultová střecha
domku jsou novodobé, z počátku 20.
století. Kamenné zdivo na vnějšku
i uvnitř domku kryje souvrství několika
omítek, svědčící o složitějším stavebním vývoji. Těsně nad terénem bočním
průčelím prostupuje cihlový záklenek,
jehož funkce není jasná (může se jednat
o zaklenutí kanálu, nebo např. vstupu
do sklepního podlaží?). Tento domek je
zaznamenán už na nejstarší mapě Fryštáku z roku 1829. Výsledky průzkumu
naznačují, že drobná, jednoprostorová stavba může mít už barokní původ.
Snad se jedná o márnici, postavenou
na někdejším hřbitově, obklopujícím farní kostel, již někdy v průběhu 18. stoleobjev tvoří příznačný střípek do mozaiky, která skládá barvitý obraz zajímavého vývoje města Fryštáku a jeho jedinečných památek, na které mohou být
místí obyvatelé právem hrdi.
Obr. 1. Celkový pohled na odkrytá
zdiva původního, gotického presbytáře.
Všechny fotky Jan Štětina, 2018.
Obr. 2. Zdivo jižní zdi gotického presbytáře s patou vítězného oblouku (vlevo).
Obr. 3. Pohled na střední část zkoumané plochy – před současným oltářem
je základ středověkého oltáře, před ním
vrchol cihlové klenby novověké hrobky.
Obr. 4. Severní obvodová zeď presbytáře s cihlovou podlahou navazující
sakristie (vlevo) a pozůstatkem vstupních
dveří (dole).
Jan Štětina, NPÚ ÚOP v Kroměříži
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Putování s písničkou a …

…„Dear members of Frystacka Javorina, at the last weekend I have had
the opportunity to hear you at the festival in Sobeslav. I was very amazed from
your performance and I would like to
buy CD’s of your brass band.
…Minulý týden jsem mněl možnost slyšet Vaši kapelu na festivalu
v Soběslavi. Byl jsem ohromen Vaším
vystoupením a rád bych si koupil CD
vaši kapely.“
(Thorsten)
V srpnu jsme měli možnost ukázat,
jak dobře hrajeme a zpíváme na festivalu „Pod Hanáckým nebem“ ve Vřesovicích na prostějovsku a ve Strání na XVII.
ročníku festivalu „Pod Javorinů“

Vážení čtenáři a milí posluchači,
na naše letošní putování Fryštácké Javořiny s písničkou a za písničkou
by nejlépe seděl text písně Od Tábora
až k nám, cestička jako mlat, avšak
v opačném pořadí.
Letošní sezonu jsme již tradičně
zahájili ve Fryštáku „Valašským setkáním“, které také odstartovalo nové
přátelství a spolupráci s dechovými
hudbami Keramičkou, Stráňankou, Grinavankou a manželi Osičkovými. Sotva
dozněly zvuky hrkáčů a klapáčů, vydali
jsme se rozdávat radost posluchačům
do KD v Kyjově, kde se již několik let
pořádají koncertní předplatné pro milovníky dechové hudby.
Protože naším mottem je „HRAJEME
RÁDI, HRAJEME PRO VÁS“, tak nám příprava jedné akce ročně nestačí. Hrajeme k tanci i poslechu jak na náměstí
ve Zlíně, tak v Luhačovicích na KD Elektra, kde si zveme další přátele, hosty
dechové hudby k účinkování. V květnu
na Májové veselici společně s námi zahrála Vinařinka z Čejkovic.
Tradiční seriál dechových hudeb
v Hodoníně jsme absolvovali ve velmi
emotivní atmosféře, kdy jsme vzpomínali na velikány moravské dechovky Stanislava Pěnčíka a Blahoslava
Smíšovského společně se Žadovjáky,
na které se doufám můžete těšit v březnu 2019 u Vás ve Fryštáku.
Horké léto, suché léto a vše jako
mlat, přesně takový obrázek jsme měli
možnost vidět po cestě na Babské hody
v Kuřimi, kde kromě doprovodu v průvodu BAB po městě, Fryštácká Javořina
zajišťovala i večerní hudební program.
Po náročném dni jsme pokračovali
do Tábora, lépe řečeno do Soběslavi na přehlídku dechových hudeb. Zde

jme, byli zařazeni mezi takové kapely,
jako je Veselka, Krajanka, švýcarská
blaskapelle Lublaska a Pro Mill z Německa.
Musíme se pochválit za vynikající
výkon, který ocenil kratičkou zprávou
i jeden z posluchačů:

Všechny Vás srdečně zveme na zářijové vystoupení ve slovenském Martině, luhačovické Elektře a samozřejmě
i na zlínské náměstí, kde spolu s námi
zahrají Božejáci.
Těšíme se na Vás.
Vaše Fryštácká Javořina

SBT Fryšták pořádá

SJEZD HORSKÝCH KOL
Foto J. Laštůvka
Závod 15. Emseko bikerally Trnava se hlásí o slovo!
Pátý závod letošní Woodbike série se odehraje pod taktovkou Speedbike
teamu Fryšták v pátek 28. září, tedy ve státní svátek. A již tradičně ve SKI areálu
Trnava u Zlína. Veškeré informace naleznete v brzké době na bikegeneration.cz.
Elektronická registrace probíhá deset dnů před závodem až do středečního
večera. Přihlásit se je však možné za zvýšené startovné i v sobotu na místě. Trénink probíhá celé čtvrteční odpoledne, najet si trať bude tradičně možné i v den
závodu. Start první z celkem čtyř RZ bude úderem 11. hodiny. Po odjetí hlavního
závodu proběhne na místním lyžařském svahu v rámci jednoho startovného vložený závod v Dual slalomu o Pohár starosty Fryštáku. Objednaná je azurová obloha
na celý víkend, nějaké prize money se taky najdou. Pro nejmenší bude nachystána
opět Capri sun bike školka.
Přijďte si zazávodit, svézt se, nebo jen zafandit či na klobásku a pivo.
-Zd--

S PORT

Již 60 let se cvičí sestava „24 cviků“
„V r. 1956 byla v Číně publikována zjednodušená sestava taijiquanu (tai-či),
vytvořená experty na tradiční čínskou medicínu a bojová umění. Je založená na nejpopulárnějších sekvencích sestav školy Yang a skládá se z 24 cviků, které logicky
navazují od jednoduchých k obtížnějším. K popularizaci této sestavy mimo Čínu
přispělo její vydání v anglické verzi v rámci edice China sports series, a to poprvé
v roce 1980. Poté ještě mnohokrát. Jedná se o podrobný manuál s detailním popisem podpořeným kresbami, které zcela přesně zachycují provedení jednotlivých
cviků i jejich fází.
Sestava se začala postupně cvičit na všech kontinentech. Přispěly k tomu i lékařské výzkumy, prováděné nejen v Číně, ale i v renomovaných západních vědeckých institucích. Potvrdily, že cvičení „dvacet čtyřky“ má pozitivní vliv na lidské zdraví. V současnosti patří k nejcvičenějším sestavám na světě.
Dalo by se očekávat, že se tato sestava bude díky vydanému manuálu cvičit
všude stejně. Skoro to tak je. Základ zůstává většinou všude stejný. I když mnohde
se můžete setkat s výrazně odlišnými způsoby provedení. Člověk s praxí v bojových
uměních, který za jednotlivými technikami vidí jejich praktické použití v sebeobraně,
ji zacvičí s ohledem na tato kriteria. Takový byl určitě původní záměr autorů.
Nicméně cvičících je velice široké spektrum. Od jedinců, kteří netuší, jaký význam jednotlivé techniky a pohyby mají (a ani je to nezajímá) až třeba po baletní
mistry, kteří si popisy a obrázky manuálu (nebo i později vydaná různá instruktážní
videa) upraví do jim vyhovující podoby tak, že nezasvěcený by v jejich podání ani tuto
sestavu nepoznal. Každý cvičící tak má možnost si zvolit způsob provedení, který je
jeho srdci nejbližší. Nejpodstatnější je, že dotyčný cvičí tak, jak mu to vyhovuje. Aby
byl i vnitřně spokojený a hýbal se pro svoje vlastní potěšení, které potom v důsledku
dále pozitivně působí na jeho fyzické i psychické zdraví.“
Jan Turneber
https://www.wudang.cz/

Pozvánka
Oddíl tai-či Fryšták zahajuje další
ročník svých pravidelných tréninků
ve čtvrtek 6. září 2018.
Cvičení probíhají v tělocvičně školy každý čtvrtek od 19-20 hodin, pokročilí do 20,30 hodin.
Kromě rozcvičky, energetických
cvičení - čchi-kungů a různých sestav
tai-či klademe velký důraz na zvládnutí a osvojení si základní sestavy 24
prvků.
MK
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci ZÁŘÍ 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Antonín Bačůvka
Drahomíra Bednaříková
Věra Dlabajová
Ľudmila Domanská
Rudolf Fišer
Eva Hudková
Petr Januška
Zdeňka Juráňová
Ludmila Kocourková
Zdeněk Konečný
Lubomír Kopřiva
Zdenka Křepelková
Marie Mazalová
Ladislav Pospíšil
Božena Řehová
Josef Ščuglík
Dagmar Šenkeříková
Vladislav Ševčík
Marta Ševčíková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Hledám bydlení
na Zlínsku.
Tel.: 739 708 255

Pozvánka
Věneček, z.s. při Mš Fryšták
připravuje DRAKIÁDU.

Zvány jsou všechny děti, rodiče i prarodiče.
Hodnotit se bude délka, způsob i kvalita letu
a také šikovnost nápaditost při vlastní výrobě.
Nebojte se a vrhněte se s chutí na přípravy
čeká na Vás spousta odměn!
Na vaši účast se těší pořadatelé.

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

Proběhne ve 2. polovině září
termín a místo konání
upřesníme na plakátech
a v rozhlase, neboť vše záleží na počasí

placená inzerce
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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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