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PRÁZDNINOVÁ POHODA

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA NA KVAPILCE
Už nám běží prázdniny. U nás na ulici je zvykem, že toto slastné období našich dětí vítáme olympiádou. Již v únoru
na degustaci slivovice bylo určeno téma
letošního ročníku, a to „Kvapilka u mamutů v pravěku“. Od této chvíle někteří z nás
přistupovali velmi zodpovědně k přípravě
a shromažďovali kosti ze zkonzumovaných kuřat, králíků a dalších zvířátek. Jiní
kostičky soustružili ze dřeva. Také nebylo jednoduché získat nezbytné kožešiny.
Došlo i na vlastní činění kožek z králíků.
Zkrátka jednoznačně jsme dávali přednost vlastnoruční výrobě oděvů a rekvizit
před komerčními předměty. Nikdo nechtěl
předem prozradit, čím sousedy překvapí.
V sobotu 25. června 2016 po čtvrté hodině začali vycházet ze svých chýší neuvěřitelné zjevy a nebýt identiﬁkace přes obydlí, tak jsme tápali, kdo to jen může být.
Na náležitě dobově vyzdobené ulici
za doprovodu bubnů a píšťalek z černého bezu náčelník „Kmene suchý pták“
Zdeněk Orsava svolal všechny bojovníky.
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Ve své úvodní řeči vzpomněl období, kdy
kmen do tohoto krásného údolí přivedl
praotec Chudárek a jeho členové si zde
postavili chýše. Pak zahájil 9. pravěké
olympijské hry. Popřál všem příjemnou
zábavu a zdůraznil, že není dovolen žádný
doping.
Pak se bojovník Tomáš Prusenovský
ujal nácviku neandrtálského tance na vystrašení mamutů. Bojovníci byli učenliví
a tanec Huga, huga rychle zvládli. Pak
následovalo dvanáct pravěkých soutěží
připravených bojovnicemi Alicí Prusenovskou a Dagmar Drábkovou. Děti si to
užívaly. Skvělou tečkou bylo vyhlášení
výsledků, které uvedl opět tanec Huga,
huga v podání dětí a za bubnování náčelníka s bojovníky. Všichni byli jedničky
a získali medaili s taškou plnou překvapení. Nezávislá komise vyhlásila nejlepší
masku olympiády. Jednoznačně se shodli
na našem náčelníkovi Zdeňku Orsavovi,
který prokázal jedinečnost, originalitu při
výrobě svého oděvu, ale i rekvizit.

Po setmění připravili bojovníci pro děti
stezku odvahy plnou nástrah. Bylo to náročné, ale všichni prokázali statečnost
a nebojácnost.
Celý večer provázela pohoda u plného
stolu dobrot, které připravily naše hospodyňky. Došlo i na zpívání. Do dvou hodin
za doprovodu dvou kytar Jana Černeka
a Pavla Hrabíka zněly nejrůznější písničky.
Náš obdiv patřil hlasům Martiny Černekové a Veroniky Mrázkové. Překrásný večer
ukončila bouřka. Ovšem v tomto čase už
nám nevadila. Brzy se setkáme znovu,
a to na večerním promítání pod pergolou
u Běláků. Zde nás kromě Pata a Mata
čeká příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi.
Naše poděkování patří všem, kteří
olympiádu zorganizovali a všem, kdož přišli s dobrou náladou, ale také paní učitelce Veronice Němcové a třídě 5. A za zapůjčení rekvizit pro pravěk.
Alena Dofková
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 10/2016/VII ze dne 20. 6. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
002 k pojistné smlouvě 0501885018
(pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti členů za škody způsobené zaměstnavateli) mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., a MF, s cenou
pojištění 3.552 Kč/rok, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, pořízený
ve sm. ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2014,
bere na vědomí vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Realizace stavebních úprav objektu č.p. 386“ a ukládá Ing. P. Dohnalovi upřesnit rozsah
prováděných prací na objektu č. p. 386.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č.
1/2014, bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Parkování – ul. Holešovská – projektová
dokumentace“ a v souladu s podmínkami zadávacího řízení ruší tuto zakázku
a ukládá Ing. P. Dohnalovi vyhlásit novou veřejnou zakázku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a dodavatelem graﬁckých podkladů na zpracování radničního periodika Fryštácké
listy – zhotovitel Petr Březík, RENO Zlín,
a pověřuje starostu Mgr. L. Doležela
podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12147983
mezi městem Fryšták, a provozovatelem distribuční soustavy fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
na připojení kapličky ve Vítové, poze-
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mek p. č. 1, k. ú. Vítová, obec Fryšták
k distribuční soustavě NN, v ceně připojení 3.200,- Kč, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny
k nově připojovanému odběrnému místu - kapličky ve Vítové, a pověřuje starostu podáním této žádosti.
• RMF bere na vědomí sdělení Ing. I.
Baláka, zpracovatele projektové dokumentace stavby s názvem „OBAL PRINT,
s. r. o., Fryšták - Nástavba administrativní budovy“ o přemístění navrhovaného sloupu VN mimo plánovanou trasu
komunikace a chodníku stavby „ZTV
za hřbitovem“, a souhlasí s uvedeným
stav. záměrem bez připomínek, a pov.
starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí oznámení Svazu skautek a skautů ČR, 5. oddílu
Fryšták, o konání táborů v období letních prázdnin (v termínech: 1. 7.- 10. 7.
2016, 10.7. - 16. 7. 2016, 17. 17. - 27.
7. 2016 a 30. 7. - 11. 8. 2016) na chatové základně Eliška v k. ú. Vítová, obec
Fryšták bez připomínek.
• RMF bere na vědomí informaci Římskokatolické farnosti Fryšták o postoupení návrhu města Fryšták ve věci směny pozemků vhodných pro rozvoj aktivit
města Fryštáku bez připomínek.
• RMF schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. NP Zdravotního
střediska ve Fryštáku, místnost č. 212
o celkové rozloze 19,05 m², v ceně nájmu 764,- Kč/m²/rok, na dobu určitou
do 31. 12. 2016.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavíranou mezi městem Fryšták,
a T. Svačinovou, Fryšták – Dolní Ves,
na pronájem prostor ve II. NP Zdravotního střediska ve Fryštáku, místnost č.
212 o celkové rozloze 19,05 m², v ceně
nájmu 764,- Kč/m²/rok, na dobu určitou do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy VIAPONT s. r. o., Brno, ve věci vyjádření
k DÚR stavby „Dálnice D 49, stavba
4902.1 Fryšták–Lípa, 1. etapa“ a ukládá stavební komisi projednáním žádosti.
• RMF z důvodu sjednocení vlastnictví
stavby pozemní komunikace (místní komunikace – ul. Osvobození III.) a pozemku pod ní doporučuje ZMF schválit výkup
pozemků p. č. 831/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 966 m²,
a pozemku p. č. 846/2 – ostatní plo-

cha, ostatní komunikace, o výměře 16
m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, od spoluvlastníků L. Rektoříka,
Fryšták, M. Rektoříka, Fryšták a J. Trávníčkové, Jihlava, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem a s podmínkou
úhrady nákladů na převod nemovitostí
ze strany města Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit městský pozemek p. č. 831 – zahrada, o výměře 179 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadatelům manželům Jadrníčkovým, Zlín, za účelem užívání jako
zahrada u RD, na dobu určitou 25ti let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o společném ﬁnancování dobudování
splaškové kanalizace na Vítové mezi
MF, a J. Billovou, Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
Cross Zlín, a. s., o vyjádření k umístění
stavby „Rozšíření monitorujících bodů
pro ŘSZK – Kroměříž, silnice II/490“
na pozemku MF a ukládá Ing. M. Kasalovi projednat umístění kamery monitorující vjezd na skládku Žabárna.
• RMF nemá námitek ke stavebnímu
záměru s názvem „Vítová, DEMINGTON,
s. r. o., přel. sloupu NN“ dle předloženého návrhu zpracovaného ﬁrmy ELMO
a. s., Zlín, a pověřuje starostu města
podpisem vyjádření k územnímu řízení
bez připomínek.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030031664/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Vítová, DEMINGTON s.r.o., přel.sloupu NN“, umístěné
na části 113/3/3 – ost. plocha, jiná
plocha, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu 2
Zásad č. 1/2014 ze dne 14. 6. 2016
bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi MF, a společností MK Illumination, s.r.o., Prešov, Slovenská republika, za účelem dodávky ozdob vánoční
osvětlení náměstí Míru ve Fryštáku, a to
v celkové ceně 269 348 Kč bez DPH
(325 911,08 Kč vč. DPH), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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• RMF schvaluje uzavření dohody
o kolektivním členství mezi městem
Fryšták, a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresním sdružením
hasičů Zlín, Zlín, za účelem vzájemné
spolupráce při zabezpečování činností
v oblasti požární ochrany a to na dobu
určitou do 31. 12. 2018 a schvaluje
roční příspěvek (rok 2016, 2017, 2018)
vždy ve výši 4 000 Kč.
• RMF bere na vědomí informace starosty (vč. fotografií) o technickém stavu
objektu č. p. 391, tzv. Žaba a ukládá
Ing. M. Kasalovi zajistit statický posudek objektu.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 11/2016/VII
ze dne 27. 6. 2016 (Výběr)

• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor určených
k podnikání ze dne 30. 6. 2006, mezi
městem Fryšták, a firmou Česká spořitelna, a. s., Praha na pronájem prostor
sloužících k podnikání v Domě s byty
pro důchodce Fryšták, nám. Míru, čp.
383, o celkové výměře 72,80 m², takto:
a) prodlužuje dobu nájmu do 28. července 2016 včetně;
b) stanovuje cenu 1.250 Kč/m²/ rok
a pov. starostu podp. tohoto dodatku.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o narovnání škody způsobené provozní činností mezi městem

Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, s. p. o., Praha ke stavbě „Dálnice
D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“.
• RMF bere na vědomí návrh Základní
umělecké školy Morava, spol. s r. o.,
na ukončení výpůjčky objektu kinosálu
ve Fryštáku a schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze
dne 31. 10. 2011, uzavřené mezi městem Fryšták, a Základní uměleckou školou Morava, spol. s r. o., Zlín, dohodou
ke dni 30. 6. 2016, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a zpracování osobních údajů
městského kamerového a dohlížecího
systému města Fryštáku, předložené
Policií ČR - Krajským ředitelstvím Zlínského kraje, mezi Městem Fryšták, jako
půjčitelem, a Policií ČR - Krajské ředitelství Zlínského kraje, jako vypůjčitelem,
jako koncového uživatele MKDS, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/2/2016 schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ze
dne 19. 5. 2016 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/3/2016 schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ze
dne 16. 6. 2016, bere na vědomí návrh na pořízení modrotisku a odkládá
rozhodnutí o pořízení modrotisku (ušití
sukní), a ukládá Mgr. Knedlové zpraco-

vat důvodovou zprávu k tomuto návrhu
s předložením koncepčního řešení (variantní grafických řešení - návrh zjednodušeného kroje).
• RMF bere na vědomí Zápis s tiskové
komise dne 20. 4. 2016 bez připomínek
a ukládá Mgr. P. Nášelovi ve spolupráci s Tiskovou komisí při RMF připravit
návrh dokumentu Zásady zveřejňování
příspěvků do Fryštáckých listů.
• RMF ve věci předložené žádosti
o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
pro dopravce ČSAD Vsetín, a. s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 45192120,
číslo linky 940035 Vsetín – Rožnov pod
Radhoštěm – Zlín – Kroměříž – Brno,
souhlasí s udělením této licence, a to
z důvodu, že uvedená linka řeší základní dopravní obslužnost občanů města
Fryštáku, dopravce zde má zastávku,
přičemž stávající zkušenost s poskytovanými službami uvedeného subjektu je
velmi pozitivní.
• RMF bere na vědomí informaci ve věci
přemístění trafostanice ze dvora ZŠ
Fryšták a ukládá L. Eliášové zajistit distribuci tohoto vyjádření členům Zastupitelstva města Fryštáku.
• RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi zajistit výběrové řízení na administrátora
projektu přeshraniční spolupráce mezi
obcemi Fryšták a Kanianka vč. pořízení
interaktivní úřední desky.

Umístění a směr pohledů kamer
městského dohlížecího systému.
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OKÉN KO ZASTU PITELE
Vážení spoluobčané, v minulém vydání Fryštáckých listů jsem naznačil, že
uvažuji o otevření kanceláře člena ÚVV ČSSD a zastupitele města. Jelikož mně již
v současné době občané navštěvují se svými problémy, ale i náměty co ve Fryštáku změnit k lepšímu,rozhodl jsem se takto: od 1. července 2016 budu přítomen
každou středu od 8 hod do 17. hod u nás v kanceláři to znamená můžete mně
navštěvovat samozřejmě pokud bude mít zájem. Veškeré záležitosti budu samozřejmě prezentovat na jednání zastupitelstva města. A nyní pojďme k věci. Navštívili mně dva občané nezávisle na sobě s ulice Korábová s dotazem, kdy se budou
konečně moci napojit na kanalizaci, která je vybudována téměř 4.roky a není
zkolaudována. Tento problém jsem již v lednu tohoto roku v diskusi, podnětech
a připomínkách zastupitelů na řádném jednání zastupitelstva otevřel a dostal
jsem od zodpovědných zaměstnanců města tuto odpověď ing.Kasala: “Veolia to
nechtěla dělat, takže se udělaly úpravy a už se letos mohou připojit. Rozdvojky
jsou dotaženy k jejich parcelám.“ Ptám se znovu: mohu tedy sdělit občanům, že
se mohou těšit.I ng.Kasala: “Ano, letos na jaře už to bude možné.“ Co k tomu dodat, udělejte si každý úsudek sám. Nicméně, občané ulice Korábová, jsou poněkud skeptičtí, vždyť vedení města si několikrát za ty roky vyžádalo telefonní čísla
občanů s tím, že jim zavolají. “Slibem nezarmoutíš“. Máme červenec 2016 a nic.
Zde musím konstatovat s určitou nadsázkou, že někteří občané jsou již v důchodovém věku a mají vážné obavy, zda se toho telefonátu vůbec někdy dočkají.
Další záležitostí, ke které se chci vyjádřit, je budova našeho kina. E-mailem
obdrželi zastupitelé města “Žádost o dementi“. Zde chci jenom upozornit, že nejde o žádnou vulgaritu k našemu vedení města, ale o úřední popření či vyvrácení
popř. odvolání zprávy.
Ve sdělovacích prostředcích v článku autor: Jarmila Kuncová „Fryštáku chybí
kulturní dům“ Přebuduje za miliony kino se nestačím divit. Vážení spoluobčané,
nechci se vracet do dávné minulosti, ale po 26.letech demokracie snad naše
vedení osvítil sám Bůh, poněvadž přesně tolik let jsou lidovci ve vedení města.
To mi spadl kámen ze srdce. Nicméně vracím se k článku, Zlínské noviny 24. 5.
2016 ve kterém vystupuje pan místostarosta a jeden radní města. Faktem zůstává, že z těch úvodních vět nelze zcela jistě usoudit, kdo z těch tří včetně autorky
vyslovil větu v tom smyslu, že Zemědělskému družstvu vlastníků Fryšták platí
město za své akce, které pořádá v jejich zařízení vysoký hodinový nájem, což není
pravda a tímto došlo k dehonestaci (pomluvě) ZDV Fryšták ve Zlínských novinách.
Z mého subjektivního pohledu pokud mělo v tomto článku dojít ke zviditelnění
těchto zastupitelů, tak to se jim upřímně nepovedlo a efekt je zcela opačný. Není
se čemu divit, že předseda ZDV Fryšták zaujal takové stanovisko, jaké zaujal.
Žádá vedení města, aby zkreslené informace ve Zlínských novinách, byly uvedeny
na pravou míru a zároveň očekává omluvu. S tímto vyjádřením, nelze nic jiného
než souhlasit. Nebýt tohoto zařízení, Fryštácký občan by nikdy nezažil vystoupení
kapel, jako například Moravanka, cimbál Jožka Černý a mnoho jiných zpěváků,
herců, komiků atd. proto není kritika města na místě. Vedení města strana Lidová, která za cca 26.let své vlády v našem městě nebyla schopna postavit pro
občany kulturní stánek, i přesto,že studie projektu, který je zajímavý osobně jsem
ho viděl leží víc než 6.let opět v šuplíku je to ostuda!!! MO.ČSSD Fryšták ve svém
volebním programu zcela jasně popisuje, jakou má představu o víceúčelovém využití kinosálu.
1/Přestavit kinosál na důstojnou“ řádně ozvučenou“ zasedací a jednací místnost pro zastupitelstvo a radu města. Jsem přesvědčen, že tak důležité orgány
města, které má cca 3800 občanů si to zaslouží. Je nedůstojné, aby tyto orgány
zasedaly v obřadní místnosti města, kde přítomní občané na jednání si připadají
jako slepý, hluchý, v kině s titulky (to co si u jednacího stolu šeptá starosta a zastupitelé totiž neslyší) a to je taktéž jedna z příčin proč na jednání zastupitelstva
nikdo nechodí.
2/ Využití sálu pro neziskové organizace, popřípadě malé klavírní či jiné koncerty, setkávání s občany atd. Nás nesmírně těší, že se stana Lidová probudila
a má konečně zájem o prosazování našeho volebního programu, který není vůbec
špatný!!!
Vlasťa. F.
(Bez redakční úpravy.)

INFORMACE
o možnosti připojení
na kanalizaci Korábová
S omluvou za časovou prodlevu
sděluji občanům ulice Korábová, že
v květnu letošního roku byla zkolaudována kanalizace na ulici Korábová a je
možné se na ni připojit. Odbočení pro
připojení nemovitostí je ukončeno revizní šachtou, která je připravena pro 1-3
nemovitosti.
Ing. Miloslav Kasala
Vedoucí OSMM

Jen pár poznámek….
Nedá mi než reagovat alespoň několika slovy na příspěvek pana zastupitele
Vlasťi Filáka.
Pokud se týká jeho připomínky
k článku, který vyšel ve Zlínském deníku, tak píše už bohužel trochu s „křížkem po funuse“. Pokud by četl tento
deník pozorně, jistě by věděl, že omluva družstvu byla zveřejněna poté, co si
vedení města (starosta Mgr. Doležel)
a ZDV (předseda Ing. Zavrtálek) vyjasnili celou situaci. Oba se dohodli na způsobu a mnou (Mgr. Nášel) formulovaná omluva byla otištěna ve Zlínském
deníku na příslušné straně dne 13. 6.
2016. Víc se této záležitosti nehodlám
věnovat. Nestojí to skutečně za řeč….
Pokud se týká „nepovedeného“ zviditelnění osoby místostarosty a radního
(rozuměj Mgr. Sovadiny a Mgr. Nášela)
v souvislosti se zmiňovaným článkem
týkajícím se opravy fryštáckého kinosálu, bych rád panu zastupiteli připomenul, že podávat informace médiím
je přímo náplní mé práce (vykonávám
totiž mj. funkci tiskového mluvčího města Fryštáku). Takže se ptám, kdo jiný by
měl s novináři komunikovat, když ne
přímo starosta, místostarosta nebo tiskový mluvčí?
Naopak snahou o zviditelnění vnímám právě jeho informaci o otevření
„poslanecké“ kanceláře (u nás – rozuměj v nejmenované fryštácké ﬁrmě).
Konec konců na spadnutí jsou krajské
volby, tak proč toho nevyužít….
Jen věřím, že se pan zastupitel bude
zabývat adresnými stížnostmi občanů
a nebude se odkazovat pouze na „anonymy“, jak tomu bylo v jeho minulých
příspěvcích.
A ještě jedna malá poznámka závěrem – lidovci jsou ve vedení města
skutečně už více než 25 let (pokud
tedy pomineme téměř 2 volební období,
kdy byl starostou města dnes už bohužel zesnulý Mgr. Richard Orsava, člen
ČSSD). Stejně dlouhou dobu se však
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na řízení města podílejí i členové dalších politických stran a hnutí. Jak jistě
víte, fryštácké zastupitelstvo má 17 členů a o rozpočtu a investicích nerozhodují jen lidovci, ale také ostatní zastupitelé. Takže pokud dostaly v uplynulých
letech přednost jiné investiční akce než
oprava kinosálu (např. budování sportovišť a dětských hřišť, oprava ZŠ a MŠ,
kanalizace ve Vítové, chodníky atd….),
tak byla tato rozhodnutí vždy „kolektivní“ – v dobrém slova smyslu většinová.
Hlasováním o nich rozhodovali mj. i členové ČSSD, ale také ostatních stran
a hnutí.
To je přece principem demokratické
společnosti.
Chtít teď alibisticky tvrdit, že za to
mohou pouze LIDOVCI, je poněkud
úsměvné.
Přeji panu zastupiteli Filákovi hodně
zdaru v jeho poslanecké činnosti ve prospěch občanů našeho města. Konec
konců proto přece kandidoval a nakonec se rok po volbách (po odstoupení
PhDr. Česlava Zapletala) stal i zastupitelem za ČSSD.
Mgr. Pavel Nášel
tiskový mluvčí města,
radní a zastupitel.

Dobrá zpráva: D49 a D55
je mezi stavbami, pro
které Evropská komise
schválila výjimku EIA
BRUSEL/ZLÍNSKÝ KRAJ - Evropská
komise potvrdila seznam deseti prioritních dopravních staveb, mezi které
patří i D49 Hulín – Fryšták (17,3 km)
a D55 jihovýchodní obchvat Otrokovic
(3,1 km). S největší pravděpodobností
by se mohlo v příštím roce začít stavět.
„Ministerstvo životního prostředí
teď připraví novelu zákona i vlivu na dopad životního prostředí, tzv. EIA, a pokud se nic nezasekne, tak příští rok budou stavby připraveny k realizaci,“ řekl
Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje
pro oblast dopravy. Ostatní stavby, na
které se vztahuje novela zákona o EIA,
budou čekat přibližně dva roky. Ve Zlínském kraji se to týká silnice 1/57 z Valašského Meziříčí do Vsetína a 1/35 z
Lešné do Palačova.
„Přesto, že ještě nemáme vyhráno,
tak díky tomu, že to pan premiér vyjednal, ušetřili jsme si kus cesty,“ komentoval zprávu hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák.
Zdroj: Zlínský kraj

MĚSTO FRYŠTÁK

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
a o stanovení nočního klidu.
Zastupitelstvo města Fryštáku se
pobytu pořadatele; je-li pořadatelem
na svém zasedání dne 29. 6. 2016
právnická osoba, název či obchodní
se usneslo vydat na základě ust. § 10
ﬁrmu, sídlo a označení osoby, která
písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb.,
za tuto právnickou osobu jedná,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozb) označení druhu podniku (opakujídějších předpisů (dále jen „zákon“),
cích se podniků), dobu a místo konání
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) závčetně údaje o jeho počátku a ukončekona o obcích, tuto obecně závaznou
ní,
vyhlášku:
c) předpokládaný počet účastníků
tohoto podniku,
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
Veřejnosti přístupné sportovní
a kulturní podniky (dále jen „podniky“),
včetně tanečních zábav a diskoték,
lze:
a) po dobu celého kalendářního
roku provozovat na veřejných prostranství na náměstí Míru ve Fryštáku
v době do 24.00 hodin,
b) v období od 1.5. do 15.9. provozovat v areálu objektu Domu Ignáce
Stuchlého a fary, a dále na parcele č.
162/3 v k. ú. Vítová - prostranství kolem budovy Víceúčelového objektu Vítová v době do 24.00 hodin s tím omezením, že je přípustná realizace pouze
jednoho podniku v měsíci a to jenom
třetí sobotu v měsíci,
c) v období od 30. 4. do 30. 9.
provozovat v objektu rekreační nádrže
„Žaba“ podniky do 02.00 hodin s tím
omezením, že bez ohledu na pořadatele je přípustná realizace pouze jednoho podniku v měsíci a to jenom každou
druhou sobotu v měsíci.
Čl. 2
Doba nočního klidu
V noci z 31. prosince na 1. ledna
se doba nočního klidu nestanovuje.
Čl. 3
Oznamovací povinnost
Pořadatel podniku uvedeného v Čl.
1 je povinen oznámit nejméně 7 pracovních dnů před jeho konáním Městskému úřadu Fryšták:
a) jméno, příjmení, datum narození,
adresu místa trvalého pobytu a adresu
bydliště, je-li odlišná od místa trvalého
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d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci
s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
f) údaje o osobách, které poskytly
k užívání pozemek nebo stavbu, kde
se má podnik konat,
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa
konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených
podniků,
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými
při pořádání akce 1),
i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy
v oblasti požární ochrany2).
Čl.4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího
vyhlášení.
Mgr. Libor Sovadina
místostarosta
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

1) § 12 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
obecně závazná vyhláška obce vydaná
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2.
zákona o požární ochraně; nařízení kraje
vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b)
bod 5. zákona o požární ochraně.

FL 8/2016

Jak je to s oceňováním...

ČIŠTĚNÍ HORNOVESKÉHO POTOKA
Město Fryšták v souladu s ustanovením § 72 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (povinnost obcí), provedlo v měsíci březnu 2016
za účasti zástupců správců toků ve městě Fryšták kontrolní prohlídku vodních
toků.
Po skončení zimního období bylo provedeno další místní šetření ze strany
města Fryšták, při kterém bylo zjištěno, že koryto vodního toku Hornoveský potok
je značně zaneseno travními porosty a rákosím. Město Fryšták dopisem starosty
města tedy požádalo správce toku Lesy ČR, s. p., Vsetín, o provedení vyčištění
problematických částí koryta. Lesy ČR, s. p., Vsetín ve svém vyjádření k žádosti
města uvedly, že jako správce toku je dle § 47 odst. 2 písm. b) zákona o vodách,
povinen „pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích
koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49
odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala
přírodním podmínkám daného místa; to neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění
funkcí lesa“. Břehovým porostem je dle vyhlášky č. 470/2001 Sb., porost dřevinný, nikoliv bylinný.
Ze strany správce toku údajně nebyly dále v korytě toku ani na březích při
šetření nalezeny žádné rostliny, které lze dle ust. § 3 zák. č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči, označit za plevel (tedy takové, které škodí jiným rostlinám, ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat) a rovněž ani druhy, které
jsou předmětem monitoringu rostlinolékařské správy. Dále sdělil, že bylinná vegetace bezpochyby není překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni,
ale naopak je druhovou skladbou maximálně odpovídající přírodním podmínkám
daného místa – tedy mokřadní společenstvo jako přirozená součást biotopu koryta vodního toku. V daném místě navíc tato bylinná vegetace působí v korytě
rovněž jako přirozený ﬁltr, čímž napomáhá zlepšovat kvalitu vody. Nezanedbatelná
je rovněž funkce stínění vodní hladiny, kdy zabraňuje nadměrnému ohřívání vody
a tím rozvoji řas a sinic, které zhoršují kvalitu vody.
Z hlediska narušení vzhledu obce, dále správce toku uvádí, že je na zvážení,
zda přirozená mokřadní vegetace v korytě toku na někoho působí rušivě či nikoli,
a zda vysečené koryto je schopno plnohodnotně plnit zejména funkce ekologické.
Je tedy třeba vždy zvážit, zda estetická funkce není podřazena funkci jako takové,
tedy funkci toku, jako významného krajinného prvku.
V případě, že by město Fryšták spolu s orgánem státní správy na úseku ochrany přírody zvážilo, že estetické hledisko převažuje nad funkcí toku jako takového,
správce toku toto rozhodnutí bude respektovat. O případných opatřeních Vás budeme informovat.
Dovolujeme si na závěr ještě požádat všechny občany, kteří mají své nemovitosti v těsném sousedství koryt vodních toků na území města Fryšták, aby neumisťovali do vodních toků a koryt „překážky“ v podobě dřevěných lávek, přepadů
a jiných zařízení a neznemožňovali tím plynulý odtok vody nejen při povodních.
Gabriela Najmanová
odbor správy majetku

Oceňovat lidi bychom měli z čistého
úmyslu. Prožít s oceněným člověkem radost. Přeci jsme ocenili jeho práci. Jeho
výkon. Přeci nám svým činem obohatil
život, přispěl nám k pohodě, radosti,
k hrdosti.
Můžeme ocenit úsměvem, prostým
„děkuji“, veřejně ocenit. Ocenění může
být i prostředkem ke zvýšení výkonnosti. V naší společnosti stále převládá
zvláštní postoj k oceňování. Lidé oceňovanému (třeba je to jen diplom, děkovný
dopis, medaile) závidí a ihned vidí sto
a jeden důvod, že ocenění není spravedlivé. No a ten oceňovaný může být
na jednu stranu skromný, popírá ocenění, mávne rukou (ach, to nic nebylo…),
nebo se cítí povýšeně (prohodí, že to
byl ON, kdo byl oceněn).
Myslím si, že ten, který ocenění
dostává, by ho měl radostně přijmout,
protože svým činy nějak obohatil životy
druhých. Myslím, že každý člověk paradoxně po ocenění a chvále nelíčeně
prahne. Každého mrzí (štve) že neslyší
dobrého slova, poděkování za vykonanou práci, ale naopak. Stačí udělat
malou chybičku a hned po něm někdo
„skočí“. Touha po ocenění nejsou jen lichotky (třeba na pracovišti, doma, v rodině).
Možná, že někdo si uvědomí, jak
často mluví, píše, kritizuje všechno,
co je špatné (ale sám ještě pro ostatní
nic nedokázal), ale nikdo se nezmiňuje
o věcech, které jsou v pořádku, které
slouží lidem, které ten či onen dokázal.
I toto zhodnocení je kusem ocenění, kusem pozitivního vlivu na člověka, na lidi
(ať je to ve škole, v zaměstnání, v rodině, ve městě).
Ať mi nikdo neříká, že nechce slyšet
ocenění za dobře vykonané dílo. Ať mi
nikdo neříká, že ho nemrzí špatná a závistivá kritika.
Mnohokrát jsem psala, jak důležité je používat slůvko „děkuji“, jak ho
máme co nejvíce používat. Nemáme jím
šetřit! Nic nás to nestojí!
No a nyní máte možnost. U příležitosti první písemné zmínky o Fryštáku,
(před 660 lety), budeme oceňovat občany našeho města. Vy, vážení spoluobčané, je budete navrhovat. Budou to mladí a ti dříve narození sportovci, kulturní
pracovníci, občané, kteří se zasloužili
o město, kteří v životě něco dokázali, kteří pomáhají jiným apod. Využijte
svého hlasu, vlivu, navrhujte bez zášti
a závisti. Ocenění jistě budou šťastni,
že o jejich práci se ví, že jejich práce
si vážíme, že vnímáme jejich úspěchy
a jsme určitým způsobem na ně pyšní.
SK
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POLICIE

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM OSLAV

Pondělí 12. září
Fryšták v proměnách času – obřadní síň radnice – vernisáž výstavy
(potrvá až do neděle 18. 9.)
Úterý 13. září
Dopolední program pro ZŠ Fryšták
Návštěva vernisáže – Fryšták v proměnách času
Prohlídka Muzea P. I. Stuchlého.
Vážení občané města Fryštáku,
dovolte mi, abych se Vám, jako
nově ustanovený vedoucí Obvodního
oddělení policie ve Fryštáku, tímto
způsobem krátce představil.
Jmenuji se Josef Duda, a od 1. 7.
2016 jsem byl ustanoven na pozici
vedoucího Obvodního oddělení policie
Fryšták, kde jsem nahradil doposud
působícího npor. Mgr. Stanislava Hrdinu. Ten byl od 1. 6. 2016 ustanoven na
místo vedoucího Obvodního oddělení
policie Otrokovice.
U Policie České republiky pracuji od
roku 2007, kdy jsem začínal na Oddělení hlídkové služby ve Zlíně. Následně
jsem více jak 4 roky působil na Obvodním oddělení policie ve Zlíně, kde jsem
se převážně věnoval dokumentaci trestního řízení. Krátce jsem zastával také
funkci zástupce vedoucího Obvodního
oddělení policie ve Vizovicích a od prosince roku 2014 do současnosti jsem
sloužil na pozici zástupce vedoucího
Obvodního oddělení policie v Luhačovicích.
Bezpečnostní situace ve vašem
městě je v současné době na velmi
dobré úrovní. V roce 2016 byl na území města Fryšták spáchán pouze jeden
majetkový trestný čin. Věřte, že společně s policisty Obvodního oddělení
policie Fryšták uděláme vše proto, abychom tento uspokojivý stav udrželi či
ještě zlepšili.
Doufám, že budete s jednáním,
přístupem a pomocí policie ve Fryštáku vždy spokojeni a naše úsilí a snaha
o zajištění vaší bezpečnosti bude z vaší
strany vždy kladně hodnocena.
V případě potřeby jakékoliv pomoci Policie České republiky, se na nás
neváhejte obrátit, ať už osobně na adrese Souhrady 386 Fryšták, či na tel.
číslech 974 666 781, 725 292 340.
Berte při tomto prosím v potaz, že na
Obvodním oddělení policie Fryšták
není zabezpečena nepřetržitá 24 hodinová služba, a tak se v naléhavých případech obracejte přímo na linku 158.
S pozdravem
npor. Ing. Josef Duda
vedoucí oddělení
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Středa 14. září
Podvečerní koncert – Fryštácká Javořina
Čtvrtek 15. září
Podvečerní koncert – Jazzbook
Pátek 16. září
Slavnostní akademie – sál ZDV Fryšták
Slavnostní ocenění – cena města Fryštáku
Představení nové knihy – Fryšták – kapitoly z dějin města a farnosti
Divadelní představení fryštáckých ochotníků – Rychlé šípy
Sobota 17. září
Farmářské trhy – náměstí Fryšták
Odpolední a podvečerní program – koncerty souborů – ZUŠ Morava
Boca Fuega a ohňostroj
Neděle 18. září
Slavnostní mše svatá – Staříčkova pouť 2016
Prohlídka Muzea P. I. Stuchlého
Odpolední program (skákací hrad, country kapela, program pro rodiny)

Vážení partneři,
dovolujeme si vám zaslat Certiﬁkát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok
2015“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany
vaší obce, vašeho města.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme
i váš podíl na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.

*) úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 6 850 sprchováních.
**) úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství
potřebného k ujetí 73 226 km v běžném osobním automobilu.
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S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
V srpnovém čísle našeho měsíčníku si vás dovolím upozornit na některé
záležitosti naší samosprávy, které se
mohou našeho každodenního života dotknout poněkud více.
Jak jste již asi zaznamenali, v centru
města (náměstí) a jeho nejbližším okolí byly nainstalovány kamery, můžeme
tedy hovořit o tom, že spouštíme provoz
městského dohlížecího – kamerového
systému. K tomuto kroku - tedy monitorování některých exponovaných míst
(náměstí, areál radnice, okolí kostela
a fary, objekt základní i mateřské školy
či zdravotního střediska jakož i sportovní areál u ZŠ či hřbitov) jsme přistoupili
z důvodu prevence narušování veřejného pořádku, občanského soužití, či
prevence ochrany veřejného majetku
a kriminality vůbec. I když se tento krok
může někomu jevit jako omezující, obtěžující, a třebaže obecně jsou takové
systémy mnohdy přijímány kontroverzně, je potřeba si uvědomit, že realita
současného Fryštáku si toto opatření
vyžádala. Zdůrazňuji, že celý systém je
zrealizován a provozován bude v souladu s obecně platnou legislativou. Výstupy kamerového systému budou sloužit
jen a pouze OO PČR ve Fryštáku, kam
je celý systém vyveden. Provoz systému
je pak garantován a přísně vázán příslušnou smluvní dokumentací, uzavřenou mezi městem Fryšták a Krajským
ředitelstvím PČR Zlínského kraje, aby
nedošlo ke zneužití informací získaných
naším dohlížecím systémem. Doufejme
tedy, že se náš kamerový systém stane
skutečně účinným pomocníkem místního oddělení PČR.
Druhý počin našeho zastupitelstva,
který nepatří k těm každodenním, představuje schválení strategie rozvoje města do r. 2020, respektive 2023. Jedná
se o dokument, který nastavuje priority
rozvoje města v jednotlivých oblastech
veřejného života na dané období. Způsob zpracování stanovuje Evropská
unie, která také tento dokument mimo
jiné vyžaduje u většiny dotačních řízení,
kdy poskytovatel dotace zkoumá, zda –
za prvé - se příslušný žadatel (tedy město) vůbec nad rozvojem obce nějak (nejlépe perspektivně) zamýšlí a za druhé
pak - jak jednotlivé záměry samospráv
korespondují s danou strategií.
Dodávám, že se nám první strategický rozvojový plán v minulém (evropském) plánovacím období osvědčil,
a očekávám, že tomu nebude jinak

ani v plánování na následující období
– vždyť nový dokument odráží – kromě
názorů většiny zastupitelů - představy
o rozvoji města také vás všech, kteří
jste se aktivně účastnili jednotlivých setkání a diskusí o tom, kam a jak by naše
město mělo dál směřovat. I proto vám
všem, kteří jste se jakkoliv do zmiňované debaty zapojili, děkuji za spolupráci.
Jsem přesvědčen, že nová strategická
vize města se stane konstruktivním
vodítkem všech zastupitelů při jejich
nelehkém rozhodování o tom, co se
v našem městě bude dít, a tudíž, jak
se nám všem, ale i všem návštěvníkům
fryštácké brázdy, bude žít…
A dnes poslední záležitost, kterou
chci okomentovat, je vydání obecně
závazné vyhlášky, která reguluje – zjednodušeně řečeno – konání hudebních
akcí. Všichni víme, že konání zábav,
lidově řečeno, je pro mnohé občany
hodně otazníkovou aktivitou, a to asi
ve všech obcích, nejsme výjimkou. Situaci, kdy na jedné straně je výrazná
poptávka po hudebních produkcích (jak
ze strany pořadatelů, tak hlavně hudebních nadšenců, fandů), a na druhé straně stojí občané zcela oprávněně hájící
své zájmy ve věci zajištění zákonného
standardu bydlení, zastupitelé vyřešili
tak, že ve vymezených lokalitách, např.
náměstí Míru, areál dvora fary či Domu
Ignáce Stuchlého, areál Žaba v Horní vsi
či na Vítové areál víceúčelové budovy,
stanovili vymezený počet dnů s upravenou dobou trvání (zkrácení doby nočního klidu). Je tím dosaženo kompromisu,
kdy pořadatelé akcí i jejich návštěvníci dopředu vědí, kdy se mohou těšit
na prodlouženou dobu akce, a naopak
občané tak současně mají garanci, že
vymezený počet dní, a tedy tím i akcí,
během sezóny nepřekročí konkrétní
hranici. S celým textem vyhlášky se
můžete seznámit na straně 6 FL 8
a prostřednictvím našich oﬁciálních
internetových stránek. Chci doplnit dvě
poznámky, a to že jsem přesvědčen, že
se uvedená vyhláška může stát praktickým nástrojem regulace činností, které
jednoho člověka mohou potěšit, jiného
zase bohužel potrápit, a za druhé pak
ještě – předpokládám, že uvedený dokument bude na konci roku vyhodnocen, zda splnil očekávaný efekt, a bude
o něm zastupitelstvo jednat pro další
rok znovu, a to i s ohledem na možnost zapracovat sem regulaci činností
narušujících sousedské soužití – v ne-

vhodnou dobu používání např. sekaček,
cirkulárek, motorových pil apod., kdy
se tato regulace – jak bohužel ukazuje
praxe několika posledních let - jeví jako
nanejvýš nutná. Jsem přesvědčen, že
i v této oblasti nalezneme – díky aktivní
spolupráci s vámi občany – kompromis
přijatelný pro většinu z nás.
Vážení spoluobčané,
ještě jednou vám děkuji za vaše
podněty, připomínky a vůbec vstřícnost
při řešení záležitostí naší samosprávy;
je vidět, že když jde skutečně o město,
mají tyto vaše příspěvky adekvátní podobu a vedou k řešením, která se jeví
jako akceptovatelná pro většinu z nás…
Krásné letní dny přeje

Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města

Adopce
na dálku
Vážení
příznivci adopce na
dálku, v červenci jsme odesílali platby za
další děti a doplnili jsme počet fryštáckých
adoptovaných dětí na 7.
V následujích řádcích zveřejňujeme základní informace o naší nové
šestileté holčičce, která se jmenuje
Sanjana Marati. Bydlí v Goranahalli
a je žačkou 1. třídy St. Josephs Convent School, Bidar. Jejím oblíbeným
předmětem je jazyk Kannada. Její tatínek Giridat zemřel, žije s maminkou
Lathou a staršími sestrami Sapnou
a Sonali. Maminka nemá trvalé zaměstnání, příležitostně pracuje jako
kuchařka. Sanjana je velmi hodná
dívka, učí se dobře a je ve škole aktivní. Chce vystudovat a stát se dobrou
učitelkou.
V dalším čísle FL vás seznámíme
s celkovou zprávou o poslední sbírce
na projekt Adopce dětí na dálku v našem městě.
Organizátoři sbírky
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Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo, dnes a napořád,
vítáme tě mezi námi, malý človíčku,
ať ti úsměv září denně na líčku…
Těmito krásnými verši vítají děti z naší mateřské školy narozená miminka
a jejich rodiče na slavnostním obřadu Vítání dětí do života. Všechny přítomné
potěší připraveným pásmem básniček a písniček. Chtěla bych všem dětem
a jejich maminkám, které mi se zajištěním těchto obřadů pomáhaly v minulém
školním roce, poděkovat.
Alexandra Hochmajerová

Děti na fotograﬁi zleva: Michalka Soukupová, Tobiášek Soukup, Lukášek Hrnčiřík, Amálka Malinová, Karolínka Julinová,
Magdička Hurtová, Anička Miklová, Anička Dolanská
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VÝLET DO PRAHY
Ve středu 1. 6. 2016 jsme se vydali nejprve autobusem a poté vlakem na školní
výlet do Prahy. Po příjezdu jsme zavítali na výstavu věnovanou příběhu lodi Titanic,
následovala prohlídka Staroměstské radnice s orlojem a překrásná vyhlídka z věže
na Staroměstské náměstí a Prahu. Chvíli jsme měli rozchod a čas se najíst a následovalo ubytování na hostelu. Po večeři U Mlsného bobra jsme se svátečně ustrojili
a vydali se do Činoherního klubu na představení Bůh masakru. Šlo o komedii v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou, moc jsme se nasmáli.
Druhý den nás čekala dobrá snídaně v hostelu a pak hurá do parlamentu. Z této
návštěvy jsem byla v rozpacích, jediné, co nás potěšilo, bylo setkání s panem Okamurou. Nemohli jsme vynechat Pražský hrad s chrámem sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Zlatou uličku. Milým zpestřením výletu byla projížďka lodí po Vltavě. Před další
výpravou jsme povečeřeli a pak, abychom splnili sen paní učitelce, jsme se vydali
k domu Karla Gotta. Vyfotili jsme se a tramvají sjeli k lanovce, která nás vyvezla
na Petřín. Zrcadlové bludiště nás příjemně pobavilo a výhled z rozhledny na osvětlenou Prahu je nezapomenutelný.
A je tu poslední den. Balíme se, ale ještě nás čeká prohlídka České televize
na Kavčích horách, sledovali jsme natáčení dětského pořadu JŮ A HELE a potkali
se s panem Olšovským, Jirákem a Lábusem. Nákupní centrum Paládium bylo naší
poslední pražskou zastávkou.
Výlet se vydařil, byli jsme nadšení a spokojení a taky pochváleni za vzorné chování.
Velké díky patří panu Hanzlíkovi a našim paním třídním učitelkám Mgr. Haně
Krajčové a Mgr. Heleně Ondrášové
Za žáky 9. ročníků Markéta Hrbáčková

Zlínský kraj oceňoval
Nejlepší školní metodici prevence
ze základních škol Zlínského kraje
byli 24. května 2016 v Baťově vile
oceněni představiteli Zlínského kraje. Náplní práce školních metodiků
je tvorba a koordinace preventivních
programů na školách, které spočívají
v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů, jakými jsou záškoláctví, různé formy závislostí, násilí,
vandalismus nebo v krajním případě
i kriminální chování. Ocenění metodici byli vybráni odbornou komisí složenou z pracovníků Odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu
Zlínského kraje a Krajské pedagogické-psychologické poradny a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín.

Jedním z oceněných preventistů
byla i Mgr. Hana Krajčová ze Základní školy Fryšták, která tuto funkci
vykonává na naší škole již několik let
a daří se jí ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní Mgr. Miluší Šafářovou úspěšně bojovat se sociálně patologickými jevy na naší škole.
Paní Krajčové patří velké poděkování
za dosavadní práci a držíme jí palce
v její další práci s mládeží naší školy.
Mgr. Libor Sovadina
ředitel školy
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Z letního Lukovečka
Je čas prázdnin, dovolených, ani jsme se nenadáli a rok se nám přehoupl do své
druhé poloviny. A co se v Lukovečku událo v jeho první polovině? Krom všech událostí, které byly na této stránce již zmiňovány, je tu řada dalších, bez nichž se obec
neobejde a jsou součástí jejího každodenního života a důležitým aspektem pro spokojený život svých občanů.
Jejich výčet začněme hned od ledna, kdy bylo provedeno dokončení prací na průzkumném vrtu HL5 na pitnou
vodu. Závěrečnou zprávu k vrtu předala ﬁrma Vodní zdroje Holešov, jenž vrty
prováděla. Je zde kvalitní pitná voda, ale
s malou vydatností jen 0,05–0,07 l/sec.
V tomto měsíci byl také dovybaven
přístavek pro SDH Lukoveček sociálním
zařízením, kuchyňkou a potřebným nábytkem.
V únoru a březnu probíhala a byla
dokončena výstavba nových chodníků na ulicích Masarykova a Přílepská.
Celkem 300m délky. V návaznosti pak
byly předány projekty na rekonstrukci
chodníků stávajících – celý průtah obcí
na obou ulicích, včetně rekonstrukce
vjezdů k jednotlivým rodinným domům.
Po vydání stavebního povolení proběhlo výběrové řízení na realizační ﬁrmu.
V současné době je rekonstrukce v plném proudu a na konci září bychom měli
projít celou obcí od jejího jižního konce
až po západní jen po novém. Určitě to
přispěje nejen k větší bezpečnosti, ale
i k lepšímu vzhledu naší obce. Za stejným účelem plánujeme výměnu zábradlí
na mostech přes potok.
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce Lukoveček bylo schváleno
odkanalizování obce a výstavba čističky
odpadních vod v jižní části pod obcí, vybrali jsme výběrovým řízením projekční
kancelář na zpracování dokumentace
k územnímu řízení, stavebnímu povolení
a zvláště dotaci na realizaci akce. Koncem pololetí již byla obci předána potřebná dokumentace pro územní řízení.
S tím také souvisí i vyřízení změny PRVKÚK Zlínského kraje, kdy měla být obec
Lukoveček napojena na kanalizaci města Fryštáku s odvedením odpadních vod
do čističky ve Zlíně–Malenovicích, ovšem jen s minimální dotací. Stejná koncepce byla uplatněna i v územním plánu
obce z roku 2011. V návaznosti na tyto
skutečnosti byla vypracována zpráva
uplatňování územního plánu za uplynulé
období 2011-2015 pořizovatelem MM
Zlín, střediskem územního plánování,
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kde obec požaduje zpracování změny č.1
územního plánu na odkanalizování obce
a vzhledem ke stálému nedostatku pitné
vody z vlastních zdrojů napojení na skupinový vodovod Zlín z úpravny vody Klečůvka. Ve spolupráci s Moravskou vodárenskou a.s. byl připraven návrh vedení
vodovodního řadu k napojení obce Lukoveček na skupinový vodovod z Fryštáku
rozcestí s připravenými smlouvami pro
majitele pozemků, kde by měl být vodovodní řad v délce 940m uložen. Rovněž
po schválení zastupitelstvem obce začaly práce na projektu změny č.1 územního
plánu obce Lukoveček.
Přes velké úsilí se podařilo zprovoznit víceúčelovou vodní nádrž ke koupání a otevření bufetu s občerstvením
ke spokojenosti všech občanů Lukovečka i okolních obcí. Voda do nádrže
nebyla použita z vodovodního řadu, aby
neohrozila zásobování pitnou vodou
v obci. Ve stejné duchu je zajištěn celý
její provoz.
Vážení občané, víme, že mnohým
z Vás plynou z dlouhotrvající situace
vysychání spodních vod značné problémy, které narušují chod Vašich domácností. Zastupitelstvo činí zásadní kroky

k tomu, aby byly tyto problémy odstraněny a jejich řešení je naší současnou
prioritou.
Přejeme Vám příjemné dovolené
a letní čas bez mráčků ve Vaši spokojenosti, ne však na obloze.
Ing. Ludvík Nejedlý, starosta

Hvozdenský měšec
plný pohádek
V letošním roce se náš divadelní
soubor SPOLU Lukoveček zúčastnil
XVI. ročníku krajské přehlídky dětských souborů a souborů hrajících
pro děti „Hvozdenský měšec plný pohádek - Hvozdná 2016“. Jsem velmi
ráda, že i přes nepřízeň osudu jsme
se přehlídky nakonec zúčastnili. Hráli
jsme „Nezbednou pohádku“ na motivy
Josefa Lady. Výsledkem byla „Hlavní cena dětského diváka za nejlepší
inscenaci“ a taky „Cena za nejmladšího herce přehlídky“ pro Martínka
Macháčka za ztvárnění role – Honza
batole. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vzniku a realizaci
této pohádky, patří upřímné poděkování, samozřejmě velký dík patří i našim
drahým polovičkám za jejich trpělivost
a toleranci při mnoha hodinách zkoušení. Pevně věřím, že činnost našeho
souboru bude zdárně pokračovat a že
budeme tvořit i nadále SPOLU
Lýdie Jurčíková
SPOLU - spolek ochotníků Lukoveček
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Nepyšněte se nikdy tím, co umíte. Čím více toho kdo ví, tím více
uznává, jak je nevědomý.
Don Bosco
9. prosince měli chlapci o hodinu kratší studium. Snídaně byla 6.15 hod. Škola
v 8 hod a oběd 11.15 hod. Odpoledne
ve 14 hod. se hrála pro školní mládež
opereta „Ze tří světů“. Zůstali herci i orchestr. Zbývající šli s panem ředitelem
na vycházku. Po obědě, když byli chlapci
ještě v jídelně, pan ředitel jim oznámil, že
v nemocnici v Ostravě zemřel klerik Vlk,
první z českých salesiánů, kteří studovali
ve Fryštáku. Spolubratřím totéž oznámil
před obědem. Jak jsme vyšli z jídelny, šli
jsme i s chovanci do kaple pomodlit se
za něho.
10. prosince se nám na chvíli vrátil
náš milý chovanec Res, který je se zlomenou rukou ve Zlíně. Zítra v Ostravě v 15
hod. je pohřeb pana Vlka. Kroužek ministrantů uspořádal u příležitosti své obláčky
slavnostní akademii s divadlem „Dobrý
pastýř“.
14. prosince slaví v Ostravě pan inspektor 70 let. Od nás tam jel pan ředitel
a z chovanců Holík a Vyoral, zástupcové
družin. V ústavě pravidelná škola, nic
zvláštního. Jen včerejší večerní slůvko
bylo o panu inspektorovi a bylo doporučeno, aby všichni obětovali za něho sv.
přijímání a modlitby.
15. prosince v 18 hod. se vrátila deputace z Ostravy. Pan ředitel přijel až
ve 20.45 hod. Přivezl s sebou fotograﬁe
z pohřbu pana Vlka a zprávu, že náš pan
katecheta P. Hudeček pojede do Brna
a místo něho tu bude P. Kostka. Chlapci všemožně shánějí věci na stromeček.
Taktéž i na křesla pro pana inspektora.
17. prosince dopoledne vše pravidelné. Odpoledne velmi krásné divadlo „Bílý
přízrak“. Oratoř hrála v Přílukách také
s velkým úspěchem. U nás všichni hráli
velmi pěkně, vynikl však Pazderka.

Kronika ústavu (41.)
školní rok 1939–40
18. prosince ve 12.30 hod. přijel
z Ostravy nový pan katecheta P. Kostka
i s krejčím. Večer v 18. hod. přijel pan
inspektor. Na jeho počest byla uspořádána po večeři slavnostní akademie. Velmi
pěkná.
19. prosince nás v 5.30 hod. opustil
P. Hudeček. Odešel na nové působiště
do Brna. Pan inspektor se tu u nás zdržel.
V poledne byl i s panem ředitelem na obědě u pana faráře. Odpoledne navštívil
naše dobroditelky.
20. prosince po obědě odjel pan inspektor. Po dobu vánoční novény měli klerici promluvy před požehnáním.
22. prosince odpadlo odpolední vyučování. Psaní vánočních dopisů. Od 16
do 17 hod. smetání prachu ze sloupů a ze
zábradlí, které organizoval pan Tibenský.
Vyoral zatopil v sakristii před večerními
modlitbami.
23. prosince pátek byla dopoledne
pravidelná škola. Odpoledne se uklízel

ústav. V 16 hod. byla svačina, na níž se
všichni včas dostavili. Pak se pokračovalo v dokončování započatých prací. Od 17
hod. ve vytopeném divadle zpěv.
24. prosince ráno budíček v 6 hod.
Po mši sv. volné studium do 8.15 hod,
pak snídaně - káva a chléb - přestávka do 9 hod. Pak následovalo koupání
a ostatní studium. Na oběd měli chovanci
makarony s povidly a představení brambory a svíčkovou. Odpoledne se dělala úprava jídelny a vánočního stromku v divadle
(na starost pan Přerovský). Od 17 hod.
možnost ke sv. zpovědi. V 18.15 v kapli
novéna. Od 19 do 21 hod. štědrovečerní večeře: zeleninová polévka, brambory,
cergulát (buřt), okurek, koláčky a čaj. Při
večeři se zpívaly koledy a poslouchalo rádio. Ve 21 hod. sehráli primáni zpěvohru
o 2 jednáních „Štědrovečerní sen“. Pan
Pitrun postavil smyčcový orchestr. 22.30
–23.25 hod. studium v tichosti, pak 5
min přestávka. 23.30–23.55 hod. osobní úprava v ložnici a 5 min před půlnocí
do kaple.
Na fotograﬁích vidíme pohřeb klerika
Vlka v ostravské ústavní kapli.

Srpen na DISu
Úspěšně jsme dokončili školní rok
a zvládli 99 kurzů od září do června.
Na začátku července jsem vyměnili
poslední stará 4 okna. Teď zbývají
zednické práce a osazení parapetů.
Celý srpen máme dům plně vytížen
a to ještě děláme ze začátku měsíce
tábor na Elišce a po něm zahájíme
nový dvouletý cyklus vzdělávání pro
naše instruktory a asistenty 5denním
adrenalinovým programem v přírodě.
Odpočíváme aktivně.
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Světla a stíny věku osvícenského
(Putování minulostí k 660. výročí Fryštáku)

„Události jsou vlny, jež život a ducha ohrožují, ale také křísí a posilují...“
Konsolidace poměrů po třicetileté
válce a vpádech osmánské říše zasažena je v průběhu 18. století povětřím
osvícenským, opojeným rozumem, revolucemi, reformami a proklamacemi
svobod všeho druhu, včetně svobody
jedince, národů, názorů a podnikání.
Energická politika panovnice Marie
Terezie (1740-1780), např. všeobecný
školský zákon 1774, razantní kroky jejího syna císaře Josefa II. (zrušení nevolnictví roku 1781), ohlas boje za nezávislost amerických osad (vznik USA 1776)
nebo myšlenky novodobých ﬁlozofů
a francouzské revoluce (1789), byly vodou na mlýn českému národnímu obrození a celému společenskému dění.
Jasnící se horizont provázejí však
i četné šrámy, vyvolávající nové obavy
z budoucnosti. Našich zemí, Fryštácka
a přilehlého regionu dotýkají se války
slezské (1741-1745), zejména „ložírování“ tisíců pruských vojáků s koňmi, doprovodem a jejich bezohledným
chováním k obyvatelstvu (připomínám
i násilí vůči nezletilým, doloženým v dobových archiváliích nebo slovesnosti –
viz baladu Nad Kučovanicú). Oprávněný
strach budily i důsledky války sedmileté (1756-1763), nepokoje na blízkém
Valašsku (povstání 1777), pohyb migrantů po roce 1789 (Velká francouzská
revoluce) i tažení napoleonských armád
(Slavkov 1805).
Fryštácko (od r. 1804 součást samostatné Říše rakouské), patřilo administrativně pod kraj hradišťský. Říši
vládl tehdy císař František I., moravským guvernérem byl ustaven hrabě
Alois Ugarte, v čele arcidiecéze stál
olomoucký arcibiskup Antonín Theodor
hrabě Colloredo – Waldsee. Jak jsem
minule naznačil, lukovské panství patřilo slovutnému rodu ze Seilern-Aspang,
jehož čelný představitel říšský hrabě
Kristián Angust zastával vysoké funkce
u císařského dvora ve Vídni a také v diplomatických službách v Anglii. Po něm
na Lešné pobýval s rodinou hrabě Josef Jan, za něhož tu působil v letech
1812/13 jako vychovatel slavný rakouský dramatik Franz Grillparzer (viz knihu
Č. Zapletala Zázračné světlo, 2012). F.
Grillparzer v díle Selbstbiographie (Spisy, Berlín, Weinmar 1980) naznačuje,
jak i na Lešné panovaly obavy z šíření
myšlenek z Francie a dalšího vývoje.
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Fryštáckou
farnost
spravoval
P. František Hrnčíř (1818-1831), v té
době byla naše fara přechodně sídlem
vizovického děkanství. Otec Hrnčíř zrušil roku 1820 starý hřbitov, obklopující
kostel sv. Mikuláše, půdorys chrámu
se změnil v dnešní protáhlý tvar, přibyla mohutná kostelní věž. Po zavedení
povinné školní docházky (1774) byla
v přístavku fary zřízena jednotřídka pro
místní děti a školou povinnou drobotinu z obcí přifařených. K nejoblíbenějším učitelům tehdy patřili rektor Ignác
Kašpárek a Jan Horník.
Na ratúzu vévodil pan purkmistr Jan
Schwach, funkci rychtáře zastával Antonín Fiala, fojtem v Dolní Vsi byl Jakub
Ševčík, v Horní Vsi Mikuláš Kamenář,
v Lukovečku Jan Krajča a po něm František Škamrala, ve Vítové fojtoval Tomáš
Slováček.
Pilířem vzmáhajícího se hospodářství městečka byly, jak minule předesláno, zemědělství, chov dobytka, ovcí,
lesní hospodářství a zejména properující cechy. Vyhlášené bylo tkalcovství
a bednářství, jehož produkce se dostávala i na trhy jižní Moravy, Dolních
Rakous a v Uhrách. V místních hospodách, vinárnách i na fryštáckých trzích
holdovali Fryštačané mnohem více vínu
(pivo se popíjelo jen okrajově), vozívali
ho většinou z jihomoravských Přítluk.
Že byli Fryštačané zdraví, urostlí a svěží
mysli, dokládají dodnes tradice místní
lidové kultury, jejíž kořeny se formují
právě v těchto časech.
Po katastrofě u Austerlitz (1805) byl
v Holešově zřízen lazaret, do něhož příváželi desítky raněných, z nichž nemálo

(Hugo von Hofmansthal)

nalezlo svůj věčný příbytek v Holešově,
možná i okolních obcích. Krajem táhli
Rusové, rakouská vojska, Francouzi
a vojáci různých národů. Asi bylo našim
předkům dost horko! Cenným svědectvím o těchto letech je kronika rodu Fuksova z Třebětic, Peřinkova historie Kroměříže a samozřejmě příběhy, které se
v blahých časech „předsíťových“ po generace tradovaly zejména za dlouhých
večerů, na trzích či v šentyších. Většina
stavení na náměstí (kromě Hrubé hospody, radnice či kostela sv. Mikuláše)
byla roubená, přízemní a krytá doškem.
Až do velkého požáru a vichřice roku
1841... Radikální zlom pro další vývoj
měly pak události po revolučních letech
1848/49.
Atož užívejte léta a starostmi se netrapte!
Zdraví vás všecky
Slávek Zapletal

Pozvánka

LETNÍ KINO
Všechny vás srdečně zveme
na první fryštácké letní kino,
které se uskuteční
12. 8. od 22 hodin
na farním dvoře.
Promítat se bude český ﬁlm
BOBULE.
Vstupné je dobrovolné.
Akce je pořádána ve spolupráci
s městem Fryšták.
Těší se na vás
Eliška Halaštová a Viktor Slezák.
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SVATÁ ANNA

Také letos (už po 11.) se setkali v neděli 24. července (před svátkem svaté
Anny) obyvatelé osad Suché, Lukovské, Žabárna a Vylanta společně s farníky
z Fryštácka v náruči svěžestí a květinami vonící sochy svaté Anny v polích mezi
Lukovským a Suchým.
I tentokrát přišlo na 150 poutníků „familiantů“ a všech věrných. Přivítaly je
úsměvy, podané ruce a stoly prohýbající dobrotami, jež část příchozích donesla. Nechyběl ani soudek vychlazeného
pivečka nebo číška domácí „svatohostýnské“. A hlavně příjemná sousedská
atmosféra a víra, jež po staletí stmelovala rody v těchto panenských končinách pobývající. Také letos otec Miroslav Dibelka v rámci krátké pobožnosti
požehnal rodákům, všem přítomným
i tomuto krásnému kraji, jehož malebnost jsme si mohli v srdečném ovzduší
plnými doušky vychutnat. Správce naší
farnosti se zde symbolicky rozloučil
s Fryštákem. Od září odchází do obce
Žernůvka (u Tišnova).
Upřímně děkuji těm, kdo obětavě
vzali na svá bedra organizaci svatoanenských poutí – Laďovi a Zdeňkovi
Orsavovým s rodinami, dále Zdeňkovi
staršímu a mladšímu Konečným, Josefu Staňkovi ml., manželům Jandoušovým, manželům Berkovým, Antonínu

Láníkovi, rodině Pálkově, Martinu Doležalovi, všem dalším, kteří ctí odkaz
sv. Anny a nezapomínají na poselství
našich předků.
-čz-

Fryštácký malý svět letos přivítá
hvězdy slovenské nezávislé scény
Ve dnech 26. a 27. srpna se na fryštáckém farním dvoře uskuteční 17. ročník
alternativního hudebního festivalu Fryštácký malý svět. Jako vždy se v programu
objeví pestrá směsice hudebníků slavných i regionálních, ostřílených hudebních
stálic i vycházejících hvězdiček českého alternativního nebe.
V letošní dramaturgii je těžko vybrat jeden festivalový vrchol, jakým vloni byla
kladenská kapela Zrní. První festivalový den návštěvníkům nabídne především
výrazné ženské osobnosti česko-slovenské alternativní hudby: z Prahy k nám zavítá jedna z legend české (ještě předlistopadové) rockové scény, téměř výhradně
dívčí kapela Zuby nehty, z Bratislavy přijede kapela Živé kvety s výraznou (ne)zpěvačkou Lucií Piussi, z Trnavy slovenští elektro-akustičtí experimentátoři Longital.
Z poslechovějšího a komornějšího sobotního programu vyzdvihněme cenami
ověnčené a hudební kritikou vysoce ceněné trio duí (rozuměj tři různé kapely,
v nichž vystupují dva hudebníci) Republic of Two, Dva a Žamboši (ti se nám, pravda, v poslední době rozrostli na trio). Sázkou na mladistvou energii jsou brněnští
indie-popoví Ghost of You, o kterých v budoucnosti zcela určitě ještě hodně uslyšíme.
Domácí / regionální scénu letos zastupují Hudba Fryšták, Jitunk kampeny, Mirečkovi sekerášé, Nadměrný náklad, Heda Pěnová a Kula pikle. V rámci programu
by se mělo odehrát také divadelní představení pro děti, a to v sobotu ve 14 hodin
na náměstí.
Bližší informace na webových stránkách malysvet.info nebo na Facebooku.
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SKAUTI
Richard H O V A D Í K

Zlaté řešení
Bohatý dobrák potkal
dva smutné studenty
trápí je matematika
jak ostrá břitva
se jich dotýká
Chtějí se však
tu vědu doučit
v kapse je díra
nemají čím zaplatit

Skautské tábory
Tak jak každý rok vrcholí skautská
činnost konáním táborů.
Mýlí se totiž ti, kteří si myslí, že
Skaut je jen nějaký vzdělávací kroužek,
do kterého se chodí jen během školního
roku a dost. Naopak – největší skautskou akcí je právě prázdninový tábor,
kde se zúročí znalosti a zkušenosti získané během roku na schůzkách, výletech a víkendových akcích. Takže neposlat skautíka na tábor, je jak chodit celý
rok do školy a nedostat vysvědčení.
Pro tento vrchol skautské činnosti jsme opět vybudovali tábořiště nad
Kašavou. Za ta léta, co na tato místa
jezdíme, už máme vytvořenu vynikající
souhru, takže naložit, převézt a vybudovat fungující tábor je pro nás otázka
několika hodin.
Pak už mohou nastoupit děti
na vlastní tábor. Letos to byly v prvém
turnusu Skautky a Světlušky. Během 8
krásných dnů vytvořily aktivní atmosféru plnou her, akcí i vlastních běžných
táborových činností. Jako celotáborou
hru jim jejich vedoucí připravily motiv
kouzelnické pohádky Harryho Pottera.

K tomu jim přálo i hezké počasí, takže
tábor utekl jako voda.
V neděli 10. července pak přišlo
na tábořiště střídání a do stanů se nastěhovali Skauti a Vlčata. Nebylo jich
moc, ale o to víc času měli na hru na rytířské téma. Získáváním stužek za různé zásluhy postupovali v hodnostech,
aby pak ti nejlepší byli jmenováni Rytiři
Kulatého stolu. K této hře pak přibyl
i ryze skautský program při získávání
odznaků za skautské znalosti a dovednosti, který vyvrcholil Slibem sedmi
účastníků tábora u slibového táboráku.
Závěrečná dvoudenní výprava na Kelčský Javorník byly vyvrcholením krásných
dnů na táboře.
Uteklo to, 3 týdny stál tento tábor
a pak nastoupila opět sehraná parta
Rowerů a Oldskautů a za vydatné pomoci Skautů, kteří na táboře končili,
dokázali během čtyř hodin tábořiště rozebrat a odvézt.
Osiřela naše táborová louka, jen
pár čtverců po stanech, ušlapaná tráva
a prázdný kuchyňský přístřešek tu zůstal..., ale příští rok přijedeme zas!
Klaus

Dám vám řešení
kdo je dýkou rozrazí
zlatý had se škvírou
do měšce připlazí
Pět dukátů je třeba
na dva díly rozdělit
žádný se však
nesmí rozměnit
Studenti odchází
trochu zmateni
u známého počtáře
hledají řešení
Ten se marně namáhá
proto oba odchází
potkají však starce
světlo jej provází
Moudrý muži hledáme Fénixe
který tmu rozštípne
a světlo opět
jak louč zasvitne
Když vyložili
tu záhadu
starý muž se smál
až se chytal za bradu
Nic lehčího
jsem nikdy neslyšel
proč se tvářit
jak strašpytel
Je třeba jeden dukát
někomu věnovat
čtyři snadno rozdělíte
to je třeba vykonat
Boháč tak zlaťáky rozdal
řešení přivítal
komu dáte pátý který
jsem i jemu daroval
Přece moudrému starci
podle světla jej
oko lehce nalezne
vždyť jeho slova
i v noci září jak
ohnivé šípy v poledne…
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K LU B M A M I N EK

SRPEN

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

KAREL IV. PRO PÁŤÁKY SE VYDAŘIL
Tábory

700 let od narození Karla IV. jsme ve Fryštáku oslavili netradičně. Městská
knihovna, Vlaštovky a ZUŠ Morava se podíleli na hlavních přípravách. Hlavním partnerem celé akce pak byla MAS Partnerství – Moštěnka (http://www.mas-mostenka.
cz/) a Fryštácká farnost (http://farnostfrystak.cz/). Základní škola umožnila využít
některé své prostory a pohostila děti “středověkými” pochutinami připravenými děvčaty ze 7. ročníku pod vedením Kamily Heryánové a Sylvy Knedlové. Původně to měla
být strategická hra pro širokou veřejnost nebo pro děti prvního stupně. Čím více
jsme však pracovali na přípravách samotné akce, rozhodli jsme se, že její možnosti
a kapacity jsou ideálně nastaveny pro žáky 5. tříd naší školy. S aktivní podporou
třídních učitelek páťáků, p. Zdráhalovou a Němcovou, si děti interaktivně, zábavně,
tvořivě i prakticky prošly celkem 5 stanovišť z doby a života Karla IV. Průvodci na jednotlivých stanovištích jsme jim byli my, organizátoři, ve spolupráci s dětmi druhého
stupně. Na závěr se páťáci setkaly se strážcem Brány času, který je čekal na farním
dvoře. Za nasbírané drahokamy, které od dětí dostal, k nám skrze bránu času vpustil z minulosti vzácné historické postavy. S laskavým svolením P. Miroslava Dibelky
tak byla zlatým hřebem celé akce v našem kostele “korunovace Karla IV.” Arnoštem
z Pardubic za varhanního doprovodu p. učitelky Dračkové a zpěvu zúčastněných dětí
i dospělých.
Co říci, závěrem – snad jen, že doufáme, že se cesta časoprostorem dětem líbila
a odnesly si z ní každý něco nového, věříme že si to užily. Své dojmy děti zvěčnily
výtvarnou formou a jejich práce jsou k nahlédnutí v naší knihovně. V novém školním
roce pak bude také možné na základní škole shlédnout výstavku výrobků a fotograﬁe na webových stránkách školy. Velké poděkování patří také patří ﬁrmě Walachia
s.r.o., výrobci dřevěných hraček a slepovacích stavebnic domečků z bukového a smrkového dřeva, která sídlí ve Fryštáku a své stavebnice nám na zapůjčila (http://www.
walachia.com/). Za vstřícnou mediální podporu velice děkujeme redaktorovi Českého rozhlasu Brno, Romanu Vernerovi
a vše za účasti laskavých hostů-herců:
Viktora Slezáka (strážce Brány času),
Matěje Lauterkrance (Karel IV.), P. Miroslava Dibelky (Arnošt z Pardubic).
S poděkováním a řádným užitím si
celé akce zde náš organizační tým jmenovitě: Jitka Běláková, Dana Hradilová,
Michaela Nutilová, Lenka Plšková, Lenka Truhlářová, Jan Krčma a za děti z druhého stupně Karolína Komínová, Jiří Nutil, Matěj Vaškovič.

Při výběru tématu tábora se fantazii meze nekladou a my jsme se letos
rozhodly s dětmi celý týden hrát, zpívat, nacvičovat závěrečné vystoupení
pro rodiče, a aby toho nebylo málo,
cestovali jsme ještě v čase, každý
den na jiné místo.
První den hudebního tábora bylo
nejdůležitější se pořádně seznámit
a naučit se táborovou hymnu. V úterý už jsme však vyzkoušeli stroj času
a první pokus nás přivedl k indiánům.
Naučili jsme se jejich písničku, byli
jsme si ve škole s paní Danou Orsavovou, které bychom tímto chtěly
moc poděkovat, vyzkoušet bubnování
a na konci dne rodiče málem nepoznali pomalované obličeje svých dětí.
Třetí den jsme se přenesli do starověké Číny. Děti pomohly získat od čínského draka zpět ukradnutá slova
písničky na tento den, zjistily, jak
se jejich jméno vyslovuje v čínštině
a odpoledne se zúčastnily velkých
závodů lodí. Poslední den, který jsme
využili stroj času, byl čtvrtek. Tento den jsme strávili ve středověkém
království a pomohli jsme princi najít
zaběhnutého koně, aby se mohl směle pustit do vysvobozování princezny.
Během toho jsme si vyrobili žabky
z keramiky, naučili se písničku o princově vyvolené a odlili si koňské stopy
ze sádry.
Všechno, co jsme se za těch pět
dní naučili, jsme zúročili při pátečním
vystoupení pro rodiče. Předvedli jsme
pět písniček s tančením, ukazováním, nebo doprovodem ﬂéten a mezi
písničkami děti četly naše zážitky
z cestovního deníku. Všichni měli buď
indiánský, čínský, nebo princovský
a princeznovský kostým. Nakonec
jsme si opekli něco dobrého nad ohněm a šli domů.
Chtěli bychom za celý tábor dětem, rodičům i klubu maminek moc
poděkovat a někdy snad na viděnou.
Eliška Halaštová
a Kristýna Bačůvková

17

NEKOMPROMISNÍ FRYŠTÁCKÁ ŽABA
Závody rádiem řízených modelů aut
v měřítku jedna ku deseti, poháněných
elektromotory, mají u nás velkou tradici. Tato modelářská disciplína zvaná
RC Rally se začala rozvíjet již v roce
1992 a její skalní zakladatelé pořádají
soutěže dodnes. Populárním zlínským
šampionátem současnosti je Euro RC
Rally Challenge (ERC), jež má letos
v kalendáři sedm započítávaných podniků a třetím z nich byla soutěž zvaná
Forest Frog Rally. Ta se konala v sobotu 11. června v přilehlé lesní lokalitě
ve Fryštáku na „Žabě“.
Již osmnáctý ročník této šotolinové
soutěže se vyznačoval rychlými a hezkými tratěmi, které nepostrádaly velkou
délku a místy kladly nemalé nároky jak
na fyzičku soutěžících, tak i na techniku. Na jednoduchosti závodu nepřidávalo ani vrtkavé počasí, když během
dne trochu zlobil déšť, ten však nebyl
zas moc vydatný, takže tratě situované do poměrně hustého lesa zůstávaly vcelku suché a na hodně úsecích
se za rychlými vozy dokonce prášilo.
Na start se postavil úctyhodný počet
jednašedesáti jezdců, pro něž bylo
připraveno osm svižných rychlostních
zkoušek nepostrádajících atraktivní pasáže a okořeněných několika divácky
vděčnými horizonty.
Největším favoritem byl letos zatím
neporazitelný Víťa Kutal pilotující VW
Polo R WRC stáje Monster Energy Team.
Vítek si i na fryštátských tratích počínal
zcela suverénně a dokázal zde zvítězit.
Tím si též upevnil celkové vedení v klasiﬁkaci šampionátu ERC. Za jeho zády
se hned od začátku usadil loňský vítěz
Forest Frog Rally Filip Bezděk. Tomu se
letos konečně vcelku dařilo a neřešil
potíže, jež ho provázely v uplynulých
soutěžích. Tento úřadující trojnásobný
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mistr, reprezentující tým Red Bull, zvládl vysoké tempo udržet až do cíle, kde
se radoval ze stříbrné příčky. Na třetím
místě dojel další velmi rychlý jezdec Karel Bajza s vozem Subaru Impreza WRC
stáje Sheron Racing Team. Za ním pak
skončil Ondra Dočkal, který dlouho bojoval o umístění na stupních vítězů, nakonec na něj ale zůstala pořadatelem
„pracně vyrobená brambora“, kterou
obdržel v cíli. Pro tohoto závodníka má
však čtvrté místo v nastolené konkurenci určitě svoji váhu. Pátý skončil Lukáš
Zámečník se Škodou Fabia S2000,
jehož jízda byla jako vždycky vynikající, na svého týmového kolegu ale nyní
nestačil. Šestý byl klasiﬁkován nejlepší
z juniorů Filip Kopecký. Ten tak utvrdil
jak své kvality, tak i příslušnost k dobrému týmu. Jezdci na čtvrtém, pátém
a šestém místě se totiž svými výsledky
postarali o možná nečekané, ale o to
cennější vítězství stáje Doktor Racing
v hodnocení týmů. Neméně zajímavá
je i konečná sedmá příčka pro mladého Davida Šintála, potvrzujícího svou
evidentně vzrůstající tendenci. Reprezentant Monsteru dostal za svůj fantas-

tický výkon dokonce i jedinečnou pořadatelskou cenu - pohár „Hvědza Rally“.
Za ním pak dojel na rovněž výborné
osmé pozici nejrychlejší z Legend Trophy Roman Kalík, ostřílenému Jožkovi
Pekařovi, zatíženému pořadatelskými
povinnostmi, bylo po trošku nepodařeném závěru souzeno místo deváté.
Do bodované desítky se vešel ještě
s velkým nasazením jedoucí Michal
Holínek. Kromě tradičně pěkných soubojů, jenž doplňovala perfektní atmosféra skandujících a početných diváků,
byla na pořadu dne i řada technických
problémů s vozy. Nejrůznější peripetie
zde potkaly pár jezdců, jedním z nich byl
i obhájce loňského třetího místa Kamil
Sedláček, nebo zrychlující Michal Pospíšil, když tito oba zmínění dravci měli
možnost zjistit, že po třech funkčních
kolech se někdy auto do cíle měřeného úseku dovézt nedá. Nebyli ovšem
zdaleka jediní, komu se nevyhnuly problémy, a tak bylo k vidění až nezvykle
velké množství dramatických momentů.
Ale bylo samozřejmě taky spousta závodníků, nepostrádajících dobrou formu
a předvádějících skvělý výkon. Cíl zdejší
náročné soutěže pak nespatřilo šest
účastníků.
Šampionát Euro RC Rally Challenge
má vypsané i hodnocení v několika samostatných kategoriích. Velmi početně obsazovanou a oblíbenou je hlavně Junior Trophy, vypsaná pro jezdce
do patnácti let. Mezi nimi zde závodilo
osmnáct soutěžících, z nichž byla i šestice děvčat. Jasně nejlepším juniorem
byl Filip Kopecký s VW Polo R WRC,
na stříbro dosáhl neméně rychlý Marián Dalajka s Hyundaiem, když tento
mladík z Rockstar Energy Teamu soutěž dokončil jako jedenáctý absolutně.
Třetí příčka připadla na dravě jedoucího Alexe Řezníčka. A že i holky dokážou být velmi rychlé, potvrdila krásným
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čtvrtým místem Marťa Pekařová, která
dokáže stabilně porážet mnoho kluků,
a to nejen těch spadajících do Junior
Trophy. Divácky velmi vděčnou kategorií
je i Junior Academy určená pro bojovníky do osmi let. Nejlepším z nich se stal
populární Matýsek Sedláček, ale ani
všichni ostatní se rozhodně neztratili
a zaslouží velkou pochvalu za zdolání
tohoto opravdu těžkého závodu.
Další samostatné hodnocení má Legend Trophy, ta je primárně určená pro
vozy osazené historickou rally karosérií
a předepsanými asfaltovými pneumatikami. Legendy byly tradičně pestře
obsazené a přinesly nejeden hezký
souboj. Na startu bylo třináct krásných
vozů, mezi nimiž nakonec zvítězil Roman
Kalík pilotující Toyotu Celica, na druhém
místě pak byl Michal Holínek s nádhernou Škodou 130 LR, bronz vybojoval
David Kubeš s Fiatem 131 Abarth.
F2 Trophy je název kategorie pro
auta s pohonem pouze jedné nápravy,
lidově zvané „dvoukolky“. Na start se
jich postavilo deset. Jednoznačně dominujícím vítězem se stal Pavel Ondrašík
s vozem Peugeot 306 Maxi, který i přes
absenci pohonu všech kol, opět dokázal
„prohnat“ mnohé závodníky disponujícími plnohodnotným náhonem. Druhý
v rámci F2 soutěž dokončil Dan Peťovský, který konečně letos s Fabií Kit Car
prorazil do vyšších pater výsledkové listiny. Již s odstupem od nejlepší dvojice
bojovali o třetí příčku až do samotného
závěru Petr Bábek a Radek Hobza. Nakonec se z bronzu radoval Petr Bábek
s vozem Porsche, jemuž se na poslední
chvíli podařilo přeskočit velezkušeného
Radka Hobzu v součtu o necelou jednu
sekundu.
No a nakonec to nejkrásnější. Název kategorie Lady Trophy hovoří sám
za sebe. Tato stále výraznější kategorie
zaznamenala opravdu mnoho zajíma-

vých momentů, včetně několika vyrovnaných soubojů, a to včetně toho o vítězství. Zdejší startovní rampu přejelo
hned osm zástupkyň něžného pohlaví,
z nichž bylo šest juniorek. Věkový rozptyl jednotlivých závodnic byl poměrně
velký a pestrý. Významnou roli sehrála
Pavlína Hostinská, startující sice v ERC
poprvé, je však dobře známá svojí účastí v jiných šampionátech. Tím pádem
měla do teď suverénní Marťa Pekařová
rovnocennou soupeřku, což se potvrzovalo hned od začátku. Pavla Hostinská
jela se svým Subaru parádně, vyhrávala
i většinu měřených úseků, ovšem Martina s Peugeotem to nevzdávala a bojovala až do konce. Obě dělil v cíli rozdíl
jen necelých jedenácti sekund ve prospěch Pavlíny, o sedmnáct let mladší
Marťa tak brala body za stříbro v Lady
Trophy. Tento souboj byl nakonec jedním z těch ozdobných při celé rally. Pro
vcelku jasný bronz si dojela lepšící se
Jana Fendrychová pilotující hezké růžo-

vé Subaru Impreza WRC. Body za čtvrté
místo brala juniorka Marťa Matulíková,
která rovněž ukázala vzrůstající výkonnost. Až za ní byla klasiﬁkována její
zkušenější kolegyňka z týmu Playboy
Red Racing Míša Valentová, jíž v soutěži potrápily potíže s elektronikou Fiatu Punto. Šestou „holčinou“ v cíli byla
nejmladší bojovnice, teprve pětiletá Karolínka Kalíková, před Míšou Sedláčkovou. Její jmenovkyně Míša Odstrčilová
nakonec závod nedokončila.

Na závěr je třeba vzdát holt obětavému pořadateli akce Jožkovi Pekařovi, který neváhal vyjádřit spokojenost:
„Jsem rád, že se v tomto krásném prostředí konají závody šampionátu ERC
a diváci mají možnost vidět tuhle jedinečnou akci se vším všudy. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem jezdcům
za hojnou účast, časoměřičům a ostatním pomocníkům za bezproblémový
průběh a taky sponzorům a kamarádům, kteří přispěli cenami pro závodníky. Samozřejmě obrovský dík patří
všem z pořadatelské skupiny ERC, kteří
se podíleli na náročné stavbě trati. Pevně věřím, že se v této krásné lokalitě
sejdeme opět za rok.“
Petr Matulík

19

SLAVNOSTNÍ NAROZENINOVÝ KONCERT
V neděli 19. června 2016 od 15 hodin se uskutečnil v kinosále ve Fryštáku, pod vedením paní učitelky Vlasty Kunstové, slavnostní narozeninový koncert
k 20. výročí založení fryštáckých souborů Prameny.
Krásné červnové odpoledne, azurová obloha a žhavé sluneční paprsky
a pomalu se blížící bouřka. To vše dokonale ladilo s příjemně znějícími tóny
hudební kratochvíle. Pořadem provázel
kronikář města pan PhDr. Česlav Zapletal.
V programu zazněly ty nejlepší autorské písně z našich tří CD, dále oblíbené písně ze Slovácka, Slovenska,
Valašska a také verbuňky a čardáše,
které okouzlily nejen místní příznivce,
ale i přespolní, kteří nás přijeli podpořit.
Sólově zpívali: Ing. Jan Černek, Bohdan
Škabraha, Ing. Gustav Pazdera, Marké-

ta Matulová, Mgr. Julie Dlabajová a Petr
Zapletal. Za připomenutí stojí nové
zpracování dojemné písně Ej, už nás
vezú v podání dvojice Ing. Jana Černeka
a Petra Zapletala. Dále Ja dolina, dolina, kterou s úspěchem poprvé sólově
zazpívala Mgr. Julie Dlabajová. Bohdan
Škabraha s patřičnou rozverností zazpíval Pod tým naším okénečkom. Působivá autorská píseň Výš k horám, zpívaná
basovým hlasem Ing. Gustava Pazdery
také zaujala všechny posluchače. Nebo
píseň A já taká dzivočka sklidila velký
potlesk za profesionální podání Markéty Matulové zpívané v plném nasazení.

Děti doprovázely nejen pěvecky, některé písně i s chutí zatancovaly.
Na housle zahrál a sólově zazpíval
Michael Kunst Joj mamo za kytarového
a houslového doprovodu své babičky Vl.
Kunstové.
Celý program vygradoval v pompézní závěr, kde spojili své hlasy dospělí
s dětmi. Zazněla tak vícehlasá píseň
Na horách studénky a autorská píseň
Moravo, zpěvná jsi, Moravo v podání zajímavého sólového zpěvu Ing. Gustava
Pazdery za doprovodu celého souboru.
Na závěr nás potěšila krásná pochvalná slova kronikáře pana PhDr. Česlava Zapletala, který byl naším vystoupením velmi nadšen a vyzdvihnul tvrdou
práci paní Kunstové a naše neustále
zlepšující se výkony.
Akce se konala pod záštitou starosty města Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela a byla součástí letošních oslav
660. let výročí první písemné zmínky
o našem městě. V doprovodném programu proběhla výstava obrazů p. Ladislava Šestáka.
Děkujeme městu Fryšták za spolupráci a všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a přízeň, která nás
povzbudila k co nejlepším výkonům. Těšíme se na další společné setkání při
našich písních.
Za FoS Prameny
Mgr. Julie Dlabajová

SENIOŘI

Zájezd
Jak už bývá zvykem každým rokem, v červnu se vydává klub důchodců na svůj zájezd. A tak ve středu 22.
června v 5 hodin ráno s námi ujíždí autobus, tentokrát do vzdálenějšího místa do královského města Kutné Hory
a jeho okolí, kde navštívíme několik
významných památek. Proto odjíždíme
už v brzkých ranních hodinách, protože
máme před sebou 4hodinovou cestu
autobusem. Kolem 9. hodiny dorážíme
do Sedlece u Kutné Hory. Tady nejprve
navštívíme jednu z mála katedrál v Čechách, a to Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele, která patří k perlám
naší architektury a k vrcholům českého
stavitelství a právem patří na seznam
památek UNESCO.Odtud potom přecházíme do kostnice MEMENTO MORI.
Je to unikátní kostnice Všech svatých
na hřbitově. Je vyzdobená téměř výhradně lidskými kostmi – ostatky celkem
40 000 zemřelých, pozůstatky morových epidemií a obětí husitských válek.
Jsou zde z kostí vytvořeny nejrůznější
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předměty a obrazce jako např. svícny,
pyramidy, erby, nápisy, lustry a jiné.
Ze Sedlece potom přejíždíme
do Kutné Hory do gotické katedrály –
Chrámu sv. Barbory. Je to vlastně trojlodní gotický kostel, který je zasvěcen
Svaté Barboře, svaté patronce havířů
a byl vždy symbolem města a hrdostí
horníků.
Potom procházíme nejzajímavější
místa na náměstí v Kutné Hoře a je čas
na dobrý oběd, který si tady dáváme.
V odpoledních hodinách odjíždíme do Čáslavi, naší poslední zastávky. Tady navštívíme zahradní centrum

STARKL, krytou prodejní halu, rozsáhlý
skleník a venkovních prodejní plochy. Je
zde velký výběr okrasných a užitkových
keřů, vzrostlých stromů, citrusů, léčivých rostlin a bylin, tropické a subtropické rostliny a také pokojové rostliny,
semena, květináče a hnojiva. Samozřejmě proběhly i drobné nákupy a tím
naše putování končí. Nasedáme do autobusu a čeká nás opět dlouhá cesta
zpět k domovu. Ve večerních hodinách
dorážíme zdraví a spokojení do Fryštáku.
M.J.

Posezení s muzikou
Ještě koncem června před letními prázdninami se členové klubu důchodců sešli na odpoledním posezení
s kapelou Návraty z Tlumačova, která
mezi nás zavítala s country pásmem.
A tak jsme si všichmi společně zazpívali a zavzpomínali na naše mládí,
kdy jsme sedávali u táboráků. Bylo to
pěkné odpoledne před letními prázdninami.
M.J.
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci SRPNU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Karel Bardoděj
Danislava Čalová
Stanislava Červenková
Růžena Dlabajová
Stanislav Dolák
Jan Doležal
Hynek Doležel
Josef Dvořák
Ludvík Chovanec
Ivo Jetelina
Karel Kadlčík
Františka Karolová
Václav Krátký
Jiří Majkus
Alena Pelcová
Alena Sádlíková
Ladislav Smýkal
Jaroslav Starý
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství slaví
EDUARD a JIŘINA BAĎUROVI

Blahopřejeme!
Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.

Myslivecká chata Hubertka
Dne 14. 5. 2016 proběhlo pod Ondřejovskem znovu vysvěcení myslivecké
chaty Hubertka, která byla obnovena po devastačním požáru v roce 2014. Přestože počasí nebylo ideální, hojná účast veřejnosti potvrdila, že velké úsilí členů
sdružení a vynaložené ﬁnanční prostředky, jak vlastní, tak od sponzorů, měly
smysl. Ještě jednou děkujeme všem, kdo nám s obnovou jakkoliv pomohli za
podporu. Lesu zdar.
Spolek přátel lesa Ondřejovsko

POZVÁNKA
FC Fryšták a město Fryšták Vás srdečně zvou
na Fotbalový turnaj „O pohár starosty města Fryštáku“,
který se uskuteční na fryštáckém fotbalovém hřišti
v sobotu dne 27. srpna 2016 od 13 hodin.
Akce se koná u příležitosti 660. výroční první písemné zmínky o Fryštáku.

V turnaji se střetnou mužstva:
FC Fryšták
FK Štípa
FC Kostelec
SK Rakvice

Pronajmu byt 2+1
Bohaté občerstvení je zajištěno.

placená inzerce

placená inzerce

v centru Zlína. Po rekonstrukci.
Zn. Jen solidní zájemce
Tel. 602 539 040
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JARO S VĚNEČKEM
V minulém čísle Fryštáckých listů
jste si mohli přečíst příspěvek paní
Zdeňky Vidlářové o akcích Věnečku
pro děti v prvním pololetí letošního
roku. Dnes se k tomuto článku vracíme alespoň několika pěknými fotograﬁemi z těchto akcí, které by bylo
škoda nezveřejnit... a děkujeme.
-pn-
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placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.
.YtWNRYi=OtQ URK.YtWNRYpD/RUHQFRYpSDWUR)
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518
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PŘEDPLATNÉ
PŘEDPLATNÉ
2016—
2016—
2017
2017

71. SEZONA

71. SEZONA

PAST
PASTNA
NAMYŠI
MYŠI
TARTUFFE
TARTUFFE
NOC
NOCNA
NAKARLŠTEJNĚ
KARLŠTEJNĚ
JÁ,
JÁ,BAŤA
BAŤA
BLBEC
BLBECKKVEČEŘI
VEČEŘI
SRPEN
SRPENVVZEMI
ZEMIINDIÁNŮ
INDIÁNŮ
WWW.DIVADLOZLIN.CZ
WWW.DIVADLOZLIN.CZ
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