publikou, cituji: „50.000 Kč to není.“
Přesnější informace o ceně nenárokové
směny, tedy ceně vyjádřené číselnou hodnotou českých korun, zastupitelé města
Fryštáku před hlasováním o usnesení
neměli. Zastupitel města, pan Vlastimil
Filák, v průběhu diskuze vyslovil názor,
aby byla cena nenárokové směny před
hlasováním o usnesení řádně zjištěna.
Jeho požadavek nebyl zastupitelstvem
akceptován a podání žádosti bylo usnesením odmítnuto.
Dne 13. 6. 2018 došla na podatelnu města Fryštáku nabídka. Nabízející
Ing. M. J. (nepřál si být jmenován) se
představil jako budoucí vlastník pozemků vodního díla v Horní Vsi u Fryštáku
a uvedl, že na základě telefonického hovoru s útvarem kanceláře starosty nabízí
městu k prodeji parcely č. 913/3, 913/1,
912/2 a 912/3 KÚ Horní ves u Fryštáku
za cenu 4.820.000,- Kč. Na tři splátky
v průběhu dvou let. Tehdy nabídka zahrnovala celé vodní dílo v Horní Vsi.
O den později, dne 14. 6. 2018, došla
na podatelnu města Fryštáku další nabídka. Tentýž nabízející Ing. M. J. (opět se
představil jako budoucí vlastník pozemků
vodního díla v Horní Vsi u Fryštáku) uvedl, že na základě telefonického hovoru
s útvarem kanceláře starosty upřesňuje
předchozí nabídku. Nabídl městu k prodeji parcely 913/3, 913/1 KÚ v Horní Vsi
u Fryštáku za cenu 4.067.000,- Kč. Opět
na tři splátky v průběhu dvou let. Nová
nabídka již nezahrnovala celé vodní dílo,
nýbrž pouze pláž a vodní plochu. Cestu
po hrázi a pozemek pod hrází nabízející
z nabídky odstranil. Tyto nabídky údajného budoucího vlastníka došly městu Fryšták ve chvíli, kdy připravoval své vyjádření
k petici ministr zemědělství, Ing. Jiří Milek, z jehož vyjádření plyne, že o existenci
údajného budoucího vlastníka ze dne 13.
6. a 14. 6. jako ministr dne 22. 6. 2018
nevěděl. (K tomu se ještě vrátíme.)
Popis faktů končím ke dni 14. 6.
2018, v dalším čísle Fryštáckých listů
bych chtěl v popisu událostí dále pokračovat.
Shrnuji podstatné. Naším cílem je
převod pozemků Vodního díla v Horní Vsi,
v majetku státu, do vlastnictví a řádné
péče města Fryštáku. Naším cílem je zajištění řádné péče o vodní dílo a jeho hydrologickou funkci. To aktuálně znamená
odbahnění a vyčištění vodní nádrže.
Děkuji všem za iniciativu a podporu,

Mgr. Roman Lauterkranc
zástupce petičního výboru
23. 7. 2018

P.S. Redakce FL
Zastupitelstvo města Fryštáku na svém jednání dne 18. 7. 2018 schválilo následující usnesení:
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.
Jednání zastupitelstva byl přítomen i Mgr. Roman Lauterkranc, bohužel tuto informaci už do svého textu nezařadil.

Adopce na dálku
Vážení adoptivní rodiče,
dovolte nám krátké ohlédnutí za dobou, která uplynula od konce minulého
roku.
Do poslední sbírky na podporu adopce dětí na dálku v listopadu roku 2017
jsme vstupovali s částkou 15.056 Kč zůstatku, vaše dary byly celkově 22.350 Kč,
pro platby jsme tedy měli celkem k dispozici 37.406 Kč. V měsících únoru a červenci jsme odeslali celkem 19.600 Kč, což je částka pokrývající potřeby čtyř indických dětí. Jsou to: osmiletá Marati Sanja (podporujeme od roku 2016), desetiletá Achari Bhoomika (podporujeme od roku 2015), třináctiletý Fernandes Sohan
(podporujeme od roku 2015) a osmnáctiletá Naik Prema (podporujeme od roku
2010). V lednu ukončili účast v programu adopce na dálku Devasagay a Sankthis
Kishore, kteří díky štědrým lidem z našeho města pocítili, že někde na této zemi
existuje někdo, komu jejich osud není lhostejný… Za vaši lásku a štědrost ještě
jednou jejich jménem děkujeme. Nový zůstatek úspěšné sbírky z minulého roku
činí 17. 806 Kč.
Své dary jste předávali do rukou osvědčených, obětavých organizátorů sbírky:
paní Marušce Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce
Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Celkem
jsme evidovali 60 dárců a z tohoto počtu si nepřeje jeden své zveřejnění a je zařazen jako anonymní dárce. Svou podporou nám velmi pomáhal na poli propagace
v městském rozhlase i FL vždy ochotný a obětavý Mgr. Pavel Nášel. O průběhu
sbírky na adopci dětí na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost informovat i prostřednictvím informační skříňky na náměstí a na stránkách fryštáckého Farníčku.
Všem ochotným lidem širokého srdce, kteří se zapojili do této prospěšné akce,
patří náš srdečný dík.
Organizátoři sbírky

Vzpomínka na Karla KOŠÁRKA
*3. 9. 1937, †3. 8. 2008
Učila jsem ho ve Slušovicích. Po studiích na PG Kroměříž přišel učit do Fryštáku
HV a M. Můj žák se stal mým kolegou. Založil v naší škole dětský pěvecký soubor
(přes 100 dětí). Vyhrával s ním pěvecké soutěže. Ze závisti na jeho stoupající
popularitu byl propuštěn. Hledal místo v LŠU ve Zlíně. Odtud přešel do Holešova,
kde založil pěvecký dětský sbor Moravské děti. S nimi zpíval v Německu, Polsku,
Slovensku, Francii, Španělsku, Itálii, Rakousku, Švédsku.
Spolupracoval s Československou televizí, Filharmonií Bohuslava Martinů ve
Zlíně. Také působil jako porotce v mezinárodních soutěžích a učil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a získal řadu ocenění.
Je pochován v Holešově.
Jistě si na Karla Košárka vzpomene hodně jeho bývalých žáků.
SK
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