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Poslední lednový víkend se ve školní jídelně
konala výstava ručních prací
spojená s malou módní přehlídkou.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 29/2013/VI ze dne 16. 12. 2013 (Výběr)
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půjčkou prostor školní jídelny v budově
Základní školy Fryšták ve školním roce
2013/2014 za účelem konání zkoušek
fryštáckého ochotnického souboru, a to
v době od 1. 1. 2014 do 27. 6. 2014
vždy v neděli, a souhlasí s uzavřením
příslušné smlouvy.
• RMF schvaluje prodloužení dočasného umístění v „hostinském pokoji“
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
manželům F. a V. Chludovým, v době od
1. 1. 2014 do doby uzavření řádné nájemní smlouvy.
• RMF bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodávku 229 ks
rádiových poměrových odpočtových
měřičů tepla pro záměr instalace v objektu Domě s byty pro důchodce Fryšták
a neschvaluje jejich pořízení.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce sběrných nádob na tříděný
sběr využitelných odpadů mezi městem
Fryšták, a spol. EKO-KOM, a. s., Praha a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pronájmu barevného kopírovacího
stroje formátu A3 hrazeného formou
splátek na 48 měsíců, firmu Hrbáček
servis, s. r. o., Lípa.
• RMF schvaluje pro potřeby MěÚ
Fryšták pořízení barevného kopírovacího stroje formátu A3 – Konica Minolta C224 Economy na splátky s dobou
splatnosti 48 měsíců a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem
Fryšták, a spol. Hrbáček servis, s. r.
o., Lípa, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatků ke
smlouvám konaným mimo pracovní poměr (mění se pouze doba trvání, tj. na
období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
přičemž ostatní ujednání dodatků roku
2013 se nemění) a pověřuje starostu
podpisem těchto dodatků.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
3 k Dohodě o pracovní činnosti mezi
městem Fryšták, nám. a panem F. Zapletalem, Žabárna, kterým se mění
předmět dohody a prodlužuje se doba
trvání dohody na období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 3
k Dohodě o pracovní činnosti mezi městem Fryšták, a Ing. B. Vrbou, Fryšták,
kterým se mění práva a povinnosti
stran, odměna, doba trvání od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

• RMF schvaluje uzavření Dohody o pracovní činnosti mezi městem Fryšták,
a panem J. Frankem, Fryšták, na výkon
správce sportovního areálu při Základní
škole Fyšták, a to na období od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o
provedení práce mezi městem Fryšták,
a panem J. Šopíkem, Fryšták, na zajištění zimní údržby chodníků a zpevněných ploch ve Fryštáku, a to na období
od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014, a pověřuje starostu podpisem této dohody.

• RMF č. R 01/2014/VI
ze dne 8. 1. 2014 (Výběr)
• RMF schvaluje dokument - Směrnici
města Fryštáku č. 1/2014 - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům
města Fryštáku pro rok 2014.
• RMF schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období
roku 2014.
• RMF schvaluje na základě dohody
s vedením Základní školy Fryšták, p.
o., zápis dětí do tohoto zařízení takto:
termín – úterý dne 4. 2. 2014, doba zápisu – od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách přístavby ZŠ Fryšták.
• RMF schvaluje Ceník služeb města
Fryštáku na rok 2014.

Sociální služby
v katalogu
Najít konkrétní sociální službu
a komplexní přehled sociálních služeb,
které mohou primárně řešit a reagovat
na konkrétní životní situaci či potřebu,
pomůže „Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji“.
„Katalog umožní všem zájemcům
získat jednoduchým způsobem přehled
o sociálních službách poskytovaných
na území Zlínského kraje. S elektronickým katalogem byli obeznámeni zástupci obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje a sociální pracovníci
nemocnic v kraji.
Katalog sociálních služeb bude oficiálně spuštěn nejpozději do konce února
2014, a to na webové adrese:
www.socialnisluzbyzk.cz.
kr-zlinsky.cz

Dekorativní malba
v současném interiéru
Super ceny
www.jaroslavnavratil.net

placená inzerce

• RMF bere na vědomí vítěze výběrového řízení na pojištění vozidel – flotily
(povinné ručení všech automobilů mimo
vozu zn. Renault Midlum a dále havarijní
pojištění Peugeotů 206, 307 a Boxer)
Allianz pojišťovnu, a. s., na období jednoho roku s účinností od 1. 1. 2014.
Schvaluje uzavření pojistné smlouvy na
pojištění odpovědnosti za provoz vozidel ve vlastnictví města Fryštáku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy pro havarijní pojištění Renaultu Midlum, RZ 2Z87874, mezi pojistitelem – Hasičská vzájemná pojišťovna,
a. s., Praha a městem Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí výsledek kontroly matriční agendy u Městského úřadu
Fryšták bez připomínek.
• RMF bere na vědomí informaci starosty ve věci rezignace pana J. Košáka
st. na výkon funkce hlavního správce
Sportovního areálu při Základní škole
Fryšták a vyslovuje mu tímto poděkování za několikaletou dobrou práci pro
město na úseku péče o městský majetek.
• RMF bere na vědomí žádost rockové
kapely SZKRAT o poskytnutí dotace za
účelem podpory vydání videoklipu a doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí podpory ve smyslu žádosti v rámci
rozpočtu na rok 2014 (ukládá Ing. M.
Jaškovi zapracovat do návrhu rozpočtu
na r. 2014).
• RMF bere na vědomí grafické ztvárnění (včetně cenové kalkulace) slavnostního vyšívaného hasičského praporu
fryštátských hasičů bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták a Zemědělským družstvem vlastníků, Fryšták, dle předložené cenové nabídky, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a panem R. Polákem,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provedení práce na zajištění zimní
údržby mezi MF a panem F. Zapletalem
a panem L. Chovancem a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
p. o. Základní školy Fryšták souhlasí
s uzavřením dohody o provedení práce
mezi Základní školou Fryšták, a Mgr. M.
Miklášem, externím poradenským pracovníkem.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele p.
o. Základní školy Fryšták souhlasí s vý-
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Součinnost finančního úřadu
při podávání daňových přiznání
Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně bude v období výběru
daňových přiznání fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinnosti podat
daňové přiznání. Z tohoto důvodu budou na finančním úřadě rozšířeny v pracovní
dny úřední hodiny v období od 24. 3. 2014 do 1. 4. 2014 denně od 8.00 do 18.00
hodin. Územní pracoviště bude otevřeno i v sobotu 29. 3. 2014 od 8.00 do 12.00
hodin.
Pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích v působnosti Městského úřadu Fryšták, budou pracovníci Finančního úřadu ve Zlíně poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání ve dnech 12. a 26. března 2014
v době od 8.00 do 12.00 a od 13. do 17.00 hodin v prostorách budovy Městského
úřadu ve Fryštáku.

INFORMACE
K PLATBĚ SLOŽENEK
Pokud údaje na složence budou odpovídat skutečnosti, má poplatník čtyři
možnosti úhrady:
a) platba v hotovosti v pobočce
České spořitelny ve Fryštáku (dle
platného ceníku) na účet města č.
1404941389/0800 – pozor, na složence je uveden účet KB;
b) platba na základě obdržené složenky přes poštu;
c) bezhotovostní platba převodem
na účet KB Zlin 19-3724661/0100,
d) platba hotovosti v pokladně
města (pouze v úřední dny, tedy pondělí
a středa).
Věnujte, prosím, velkou pozornost
při zvolené možnosti úhrady v případě
a) a c), a to ve vyplňování variabilního symbolu z důvodu prokazatelnosti
plátce a příslušného poplatku. Platby
za převod peněžních prostředků z bankovního účtu na účet se řídí aktuálními
ceníky domovských peněžních ústavů,
u kterých má daný plátce účet zřízen.
V případě, že skutečnost bude odlišná
od zaslaného předpisu, musí se občan
dostavit na MěÚ Fryšták k odpovědné
pracovnici (I. Plšková, dveře č. 217),
kde bude provedena změna předpisu
podle skutečnosti.
Poplatek za komunální odpad je
splatný nejpozději k 30. dubnu 2014.
Poplatek za psy je splatný nejpozději k 28. únoru 2014.
Znovu žádáme občany, aby uklízeli
z chodníků a jiných veřejných prostranství výkaly po svých psech.
K tomuto účelu je možno si ZDARMA
odebrat libovolné množství sáčků na
úklid, a to na měst. úřadě u paní Plškové. Dále oznamujeme, že při ztrátě psí
identifikační známky je nutno si vyzvednout také ZDARMA známku novou.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Žádáme občany, aby poplatky za
komunální odpad a poplatky za psy na
rok 2014 zaplatili až poté, co obdrží do
svých poštovních schránek vyplněné
složenky s předepsanou částkou.

Důležité upozornění
Upozorňujeme občany, aby pytle
na tříděný odpad (tj. žluté na plast
a modré na papír) používali pouze na
výše uvedený typ odpadu.
Pytle, ve kterých bude jiný (např.
komunální odpad) nebudou pracovníky TS Zlín odebrány.

Informace
z evidence obyvatel
Ke dni 1. 1. 2014 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.736 osob.
Podle místních částí:
Místní část
obyvatel
Fryšták
1.515
Dolní Ves
545
Horní Ves
1.415
Vítová
261
Celkem občanů ČR
3.736
Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
1.428
ženatý či vdaná
1.766
vdovec či vdova
260
rozvedení
282.
Z celkového počtu 3.736 občanů ČR
je 1.921 žen a 1.815 mužů.
Průměrný věk občanů ČR ve Fryštáku je 41,66 roku (z toho žen – 42,20
roku a mužů 41,12 roku).
Dle informací MVČR ve Fryštáku žije
24 cizinců, z toho je 7 hlášeno k přechodnému pobytu cizince a 17 k trvalému pobytu, z toho je 17 mužů a 7 žen.
Bližší informace např. o stavu nemáme
– cizinci jsou hlášeni na cizinecké policii.
Dana Konečná, evid. obyvatel MF

STATISTIKA ROKU 2013
matrika, evidence obyvatel, KPOZ
Sňatky ve Fryštáku uzavřené
23
– z toho církevní
16
Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
49
Rozvodů fryšt. občanů
13
Zápisů rozvodů do matriky
13
Úmrtí na území Fryštáku
9
– Lukovečka
0
Fryšt. obč. zemřelo
34
Dětí narozeno
37
Přihlášeno osob do Fryštáku
71
Odhlášeno z Fryštáku osob
83
Potvrzení vydaná matrikou
2
Hlášení doruč. adresy
2
Potvrzení o změně stavu
46
Potvrzení o změně TP i v obci
78
Rozhodnutí o zruš. TP
8
Usnesení o ustanovení
opatrovníka ve SŘ
1
Vrácení příjmení po rozvodu
1
Rozhodnutí o změně příjmení
1
Duplikátů matričních dokladů
20
Nahlédnutí do matriky
0
Určení otcovství
14
Vysvědčení o práv. způsob.
1
Zápis do zvláštní matriky
0
Prohlášení o volbě druhého jména 0
Osvědčení pro církev
16
Ověřovacích položek celkem
749
Rozhodnutí – zvl. příj. důch.
3
KPOZ – vítání, obřady 
8/33 dětí
Jubilantů 
230
– z toho návštěv
49
Zlaté svatby 
6

– 4 návštěvy a 2 obřady
Diamantové svatby
2

– 1 návštěva + 1 obřad
Smuteční rozloučení za MF
15
CZECH POINT
výpisy celkem 
– z toho:
Rejstřík trestů
Rejstřík trestů práv. osob 
Výpis bodů řidičů 
Obchodní rejstřík 
Katastr nemovit. 
Živnost. registr 
Žádost o zříz. dat. schr. 
Autor. konverze
přes CZECH Point zápisů
– z toho:
Hlášení dor. adresy
Zápis úmrtí
Zápis manž.
Změny trv.pobytu 

152
57
2
7
11
45
1
5
24
155
2
9
23
121

Dana Konečná
matrika a evid. obyvatel
MěÚ Fryšták
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Krutá zima ve městě Fryšták si vybrala svou daň!
Pohled očima zastupitele města Fryšták
Vážení spoluobčané dlouho jsem přemýšlel, jestli mám reagovat a odpovědět
na Vaše dotazy a pak mi to nedalo a je to tu.
1/ Proč se neprovádí stavební práce na chodníku ul. Komenského? když
výběrové řízení proběhlo v loňském roce, byla vybrána vítězná firma.
Velmi jednoduchá a výstižná odpověď zní: vedení města na posledním jednání Zastupitelstva města Fryšták, toto odložilo a někteří zastupitelé schválili,
pravděpodobně na doporučení jednoho prognostika a meteorologa zastupitele
a radního, který nám oznámil ,že se na město Fryšták ženou velké mrazy a sníh,
takže je velké nebezpečí zmrznutí betonu u obrubníků a tímto by mohlo dojít
k znehodnocení, jak lidské práce, tak vložených nemalých finančních prostředků.
Nicméně pravda bude někde jinde! Práce, by měly být zahájeny v měsíci březnu
tohoto roku, kdy pravděpodobně bude svítit sluníčko a psi se budou rvát a chládek. Proto nezoufejte, březen se blíží jistě se dočkáte.
2/ Proč se neprovádí stavební práce na kanalizaci a suchovodu Dolní Ves
Výlanta?
Výběrové řízení, taktéž proběhlo v loňském roce a byla vybrána vítězná firma.
Opět velmi jednoduchá odpověď. Jak jste si někteří občané všimli, tyto práce
byly zahájeny v loňském roce odfrézováním části asfaltového povrchu a tímto
akce skončila. Odvezlo se potrubí a po té byly veškeré práce zastaveny. Na jednání zastupitelstva jsem se dotazoval proč se nepokračuje a odpověď vedení města
Fryšták byla zcela jasná: NENÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ!!! Úsudek si prosím udělejte
sami, toto nechám na Vaši fantazii.
(Neprošlo textovou úpravou) 
Vlasťa Filák

Bylo nutno se vrátit k původní trase
kanalizace v komunikaci. Nabytím platnosti komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Dolní Ves koncem října 2013
došlo ke změně vlastníka pozemku pod
vodotečí, což znamenalo nutnost uzavřít smlouvu o právu stavby s novým
subjektem (s. p. Povodí Moravy). To zapříčinilo zásadní posun termínu vydání
stavebního povolení. Nabytí jeho platnosti očekáváme koncem ledna.
A závěrem musíme konstatovat, že
si umíme představit situaci, že píšeme
reakci na jiný text pisatele předmětné
stati, pokud by se stavby zahájily a zima
opravdu do rozestavěných staveb uhodila...
Ing. Pavel Dohnal, vedoucí OTH
Ing. Miloslav Kasala, vedoucí OSM

Vážení spoluobčané
Na text pana zastupitele Filáka budeme reagovat doplňujícími a vysvětlujícími
fakty.
Chodník Komenského
I když jsem nezaznamenal, že by některý ze zastupitelů oznámil, že se na
Fryšták ženou velké mrazy a sníh, faktem je, že začátek stavby směřovaný do
podzimních měsíců nese sebou určitá
rizika v několika rovinách. V rámci užívaných stavebních technologií mají nízké
teploty fatální dopad, pokud zasáhnou
nevyzrálou betonovou směs. Dalším
nezanedbatelným aspektem je dopad
případné sněhové pokrývky na úsek
chodníku, který bude právě v režimu
stavebních prací. Je třeba si uvědomit
jaké problémy pro pěší, kteří samozřejmě dál budou po ulici Komenského chodit, znamená rozestavěný úsek chodníku bez zpevněného povrchu, pohyb
pěších v prostoru komunikace s bariérami sněhu. A možná po dobu několika
měsíců. Potenciální riziko vzniku kolizí,
úrazů je značné a než do tohoto rizika
vstupovat, jeví se vhodnější první etapu chodníku zahájit v jarních měsících
a plynule pokračovat se stavbou, tak
aby i další etapy byly v letošním roce
realizovány.
Nelze ani řícti, jaký bude další vývoj
počasí. Může se stát, že práce nebudou
zahájeny ani v březnu, pokud opravdová
zima uhodí a bude trvat, jak se ozývají některé hlasy, do května. Ale oprava
chodníku bude letos zrealizována.

Kanalizace Vylanta
Stavební povolení pro Kanalizaci
na Vylantech má skutečně zpoždění.
V průběhu přípravy této akce došlo
k několika obratům, které měly vliv na
oddálení termínu povolení. První varianta počítala s podchycením a převedením kanalizace přes Fryštácký potok
dvěma samostatnými shybkami (podchody). V té době projektant pracoval
na variantě vedení kanalizačního sběrače pod cestou řízeným protlakem.
Proto i oprava příjezdové komunikace
živičným kobercem nebyla překážkou.
Z důvodu nemožnosti získat souhlas
vlastníků jednoho z pozemků na levém
břehu potoka však musela být koncepce změněna na propojení obou větví kanalizace ještě na pravém břehu potoka
a převedení odpadních vod na pravou
stranu potoka pouze jednou shybkou.
Podrobné zaměření pro další stupeň
projektové dokumentace odhalilo, že
spády kanalizace budou natolik malé,
že realizace řízeného protlaku je na hranici doporučených technických norem,
tzn. že není zaručen dostatečný spád
potrubí. Pokus přesunout trasu kanalizace do nezastavěného prostoru (mimo
komunikaci) nevyšel, protože bychom
s ohledem na stávající sítě museli kanalizaci uložit daleko od cesty, s tímto
však vlastník pozemku nesouhlasil.

Všeci ludé veselé mysli jste
srdečně zváni do masopustní pochůzky s medvěděm po Fryštáku.
Věk nerozhoduje.
Dobrú náladu a masky sebú...
Občanské sdružení rozruch
pořádá

dne 1. 3. 2014
již v. ročník

vodění medvěda
ve fryštáku
Program:
SRAZ v 8.30 h v Dolní Vsi ul. Dolnoveská u restaurace LEPA.
ZAHÁJENÍ v 9.00 h.
PŘEDÁNÍ NADVLÁDY NAD MĚSTEM v 11.00 h na náměstí Míru.
UKONČENÍ kolem 15.00 h v Horní
Vsi na točně u manželů Ostrčilíkových
(spojení ulic Hornoveská, Formanská
a Korábová).
TRASA PRŮVODU
ul. Dolnoveská – ul. 6. května – náměstí Míru – ul. Komenského – ul.
Drahová – ul. Hornoveská
Donděte sa pobavit!!!

5

Tříkrálová sbírka 2014
Také letos proběhla ve fryštácké
farnosti – tedy i v Lukovečku – Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká
katolická charita.
Dne 17. 12. 2013 bylo na Městském úřadě ve Fryštáku zapečetěno
23 pokladniček. Skupinky koledníků
chodily po Fryštáku a Lukovečku do
5. ledna 2014.
V úterý 7. ledna 2014 bylo rozpečetěno celkem 23 kusů pokladniček
(z toho jedna nepoužitá – prázdná).
Celkem tedy 22 skupin koledníků
vykoledovalo částku 102.368 Kč.
Jednotlivé skupinky
Lubomír Fuksa
Emilie Zbranková
Vlasta Konečná
Libor Kučera
David Odstrčil
Markéta Poláková
Kateřina Václavková
Jana Jasenská
Magdalena Jasenská
Pavlína Jasenská
Barbora Vaňharová
Jindřich Petřík
Eliška Halaštová
Růžena Hrnčířová
Anna Skaličková
Kristýna Bačůvková
Jan Krčma
Roman Pšeja
Jana Bartková
Jana Nášelová
Martin Němec
Marie Görigová	

(Kč)
1.325
9.265
3.553
7.225
4.570
3.712
5.089
3.153
2.996
1.878
2.330
3.270
3.119
2.771
10.673
2.442
7.786
6.166
4.508
4.982
7.910
3.645

Člověkem...
4. leden 2014, Fryšták
Ráno neopřádala pavučina mrazu. V jeho průběhu se na mnoha místech, stejně
jako ve Fryštáku, probouzeli lidé různých jmen, věku, zkušeností a snů.
Brzy to začne.
***
Svlékají sebe samé a odívají se do pouhých tří písmen: K, M, B.
Odcházejí se učit. Ušlechtilosti, úctě a naději. Klíčem ke dveřím i branám se jim
stává lidský hlas, prostá píseň s myšlenkami v Betlémě.
Mezi dvěma otevřeními a zavřeními branky vězí zázrak lidskosti, mocné jako
nebe: vzájemné obdarovávání.
Děkujeme z nitra.
K+M+B+
***
Útržky z deníku K
Ještě chvíli jsme H + S + V. Bílé pruhy přes cestu u radnice a usměvavé brzdící
auto už však spatřují K + M + B + …
Několik desítek kroků a za zády se jim ozývá hlas, který touží obdarovat, hlas
vědomý sounáležitosti. Radostní vysvětlují, že toto místo čeká na jinou podobu 3K.
Je den, jenž nehryže mrazem, jeho oči se rozsvěcují někde v odkrývajících se
sluncích (nebo betlémských hvězdách).
Někde hovoří zvonek, jinde klepání, všude píseň. Otvírají jim přívětivé tváře,
štědré ruce, hřejivá srdce. Tu s omluvou, že nedávají více, tam beze slov, ale všude
hojně, přestože kapsa není bezedná. Nezapomínají na nejmladšího krále. Ne na
poslední chvíli, od narození jsou vnitřně připraveny. Hrdě ve své ruce (nebo v rukou
ostatních dvou) svírá koledu.
Jiný král: uvnitř mír. Ti, které potkává od svého dětství, pro něj najednou patří
k domům, jejich zahradám a tajemstvím. Tomu malému je potok blíže než boty,
proudí jím. Kolem té laskavé drobné ženy krouží klidné včely, dlaně má hebké jako
jablíčka. Jiná žena sní a setká se s nimi (ovšem jen na půl) až při třetím zpívání…
Branka rzivě mňoukne. Jdou dál. Dobro jim směřuje kroky. Do Betléma!
-jk-

V pokladničkách byly takové bankovky a mince – 6 kusů 1.000 Kč,
15 kusů 50 Kč, 142 kusů 200 Kč,
338 kusů 100 Kč, 320 kusů 50 Kč,
345 kusů 20 Kč, 273 kusů 10 Kč,
123 kusů 5 Kč, 100 kusů 2 Kč, 223
kusů 1 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit pro sociálně potřebné. Asi polovina částky
by měla přijít pro naše občany. Děkujeme všem, kteří přispěli, i těm kteří
sbírku prováděli a organizovali a samozřejmě všem vedoucím a dětem koledníkům.
Jana Jasenská
a Božena Jančaříková za Charitu
Dana Konečná za MěÚ Fryšták
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Óda na radost
Musím se s vámi, vážení čtenáři, podělit o pocit, jaký jsem ještě nikdy nezažila. Znáte to. Člověk
si někdy myslí (zvlášť když je už v letech), že je nepotřebný, že ho nikdo nemá rád, že se musí starat
jen sám o sebe, protože naše konzumní společnost nemá čas ani na své příbuzné, natož na cizí.
Ve Fryštáku je to jinak.
Víte, že členové Rozruchu v posledních letech
rozviřují svými aktivitami stojaté vody. A tak 6. ledna t.r. místo návštěvy u lidového řezbáře v Petrůvce, mne odvezli na Vítovou se zdůvodněním, že
s námi na jednání pojedou další členové. Bomba!!
V sále bylo kolem 5O členů stojících v půlkruhu. Zpívají, pronášejí přání, zdravice. Jsem z toho
„na větvi“. Nestačím ani zaslzet. Křečovitě se
usmívám, ale uvnitř, uvnitř se chvěji. Rozčílením
a napětím se mi třepou ruce. Nejsem schopná
udržet skleničku s přípitkem. Rojí se mi v hlavě
neodbytné myšlenky.
To si tolik lidí udělalo kvůli mně v neděli odpoledne volno? To mi všichni přišli prokázat čest,
přátelství, lásku? Dokonce mi připravili pohoštění!
Bože, jak jsem se styděla, že jsem „naletěla“
na tzv. folklorní seminář a dokonce jsem napsala
obsáhlou zprávu o naší činnosti. Ale na druhou
stranu jsem byla šťastná, že si mne ještě tolik
mladých lidí, většinou bývalých žáků (na stará kolena), váží. Věřte, že mě to silně emotivně zasáhlo
a pohladilo po srdci.

Uskutečnilo se nejen přátelské posezení, ale
ještě se řešily i další plány, které jsou letos před
námi.
Moji milí přátelé, děkuji vám všem za takové velkolepé překvapení, za dárky i dary, květiny
i zákusky. Prostě od srdce děkuji!
Povedlo se vám „položit mne na lopatky“.
Jak je vidět, ve Fryštáku vtipní a dobří lidé
ještě nevymřeli! A to je dobře! Moc si toho vážím!
Díky! 
SK
Paní magistře Sylvě Knedlové přišli v následujících dnech poblahopřát k jejímu významnému životnímu jubileu také členové komise pro
občanské záležitosti a tiskové komise. Hlavně
hodně zdraví, osobní pohody a neutuchajícího
tvůrčího elánu jí přeje vedení města, zastupitelé a redakční rada Fryštáckých listů.

Spolek ochotníků Lukoveček přeje paní učitelce Sylvě Knedlové všechno nejlepší k jejím
kulatinám. Věříme, že bude ještě dlouho shlížet svým kritickým zrakem na naše konání.
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YOUNG DEMOSTHENES
VII. ROČNÍK SOUTĚŽE V ŘEČNICKÉM UMĚNÍ
Od letošního VII. ročníku se stala soutěž Mladý Demosthenes soutěží mezinárodní, neboť se do ní zapojí i žáci základních a středních škol ze Slovenska. Školní
kolo této soutěže proběhlo na naší škole v pondělí 13. 1. a zúčastnilo se ho 20 žáků
druhého stupně. Obecných tématických okruhů, ze kterých si žáci mohli vybrat, bylo
celkem dvacet. Naši žáci mluvili na téma přátelství, kultura, sport, kamarádství,
media v našem životě, pomoc ostatním, historie, člověk a příroda. Přístup k daným
tématům se lišil. Někdo svůj proslov pojednal téměř jako odbornou přednášku, jiný
jej okořenil humorem a vlastními zážitky a dojmy. Řečnické výkony všech soutěžících byly na vysoké úrovni a rozhodování o vítězi velmi těžké. V kategorii žáků 6.
a 7. tříd obsadila 3. místo Kateřina Kočendová (7. A), 2. místo Karin Zábojníková
(7. A) a zvítězil Jakub Sklenář (6. B). V kategorii žáků 8. – 9. tříd skončil na 3. místě
Jan Gajdošík (8. A) , 2.místo patří Zuzaně Hanačíkové (9. A) a za přirozený projev
patří 1. místo Michaele Mikulkové, která své řečnické umění zdokonaluje i zásluhou
divadelních představení, která hraje s ochotníky v Lukovečku.
Vítězové se zúčastnili regionálního kola, které se konalo 21. ledna ve Zlíně na
ZŠ Emila Zátopka.
Přejeme úspěšnou reprezentaci naší školy.
Mgr. Hana Březinová
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Hrátky s čertem
v Lukovečku
Asi si myslíte, že jsem se spletla.
V lednu a čerti! Ne, ne! Já je viděla na
vlastní oči! A nejen já, ale vrchovatě
plný sál Obecního domu v Lukovečku.
(Jak jsem slyšela, i při premiéře i dalších reprízách byl sál „narvaný“). Ani se
nedivím, protože herecké výkony ochotníků si nezadaly s profesionály.
Rozšafný, spravedlivý, nebojácný
Martin Kubát (Petr Václavek), jeho „léčba“ loupežníka Sarka Farky (Jaroslav
Mikulka), pekelného knížete Belzebuba (Libuše Lušovjanové). Nebo fiškus
Lucius, čert I. třídy (Roman Pšeja), pokušitel poustevníka Školastyka (Petr
Dubický), princezny Dišperandy (Micha-ela Mikulková) a služebné Káči (Irena
Jurčíková). Moc zábavná byla scéna
při karetní hře ve strašidelném mlýně
s čerty Omnimorem (Oldřich Krajča),
Carborundem (Vlastik Křižka, Petr Kraj-ča), Solfernem (Antonín Žák). Pohlazením po duši byl anděl Teofil (Alois
Řezníček), vtipně provedená mámení
pekelná (Míša Mikulková, Lýdie Jurčíková, Oldřich Krajča). Před forbínou spojovali vtipně mezičas výměny scény čerti
Beliál (Ladislav Jurčík, Martin Dubický).
Za pěkný umělecký zážitek, za
úsměvnou hodinu a půl musím poděkovat i režisérce Lýdii Jurčíkové, za střih
hudby Ireně Jurčíkové, zvukaři Jiřímu
Krajčovi, osvětlovačům Oldřichu Krajčovi a Ladislavu Plhákovi. Za hezkou scénu a kulisy Radkovi Vráblíku, Světlaně
Vráblíkové a Ivaně Ondrové.
Přátelé, když jste zvali školní děti
na toto divadelní představení, měli jste
Fryštácké listy 2/2014

obavy, zda u dětí nevzniknou stresové
situace s přemíry čertů. Opak byl pravdou. Děti byli spontánní, děj prožívaly, spolupracovaly s herci a všímaly si
i takových detailů, jako jsou díry na ponožkách loupežníka. Vše ihned komentovaly. Dospěláci reagovali na vtipné
tendenční glosy.
Dle ohlasu přítomných diváků jste
JEDNIČKY! Díky!
SK

Malý kvíz ze školních lavic

Richard Hovadík

Zazněl hlas...

T o je naše oblíbená předvánoční soutěž!
A erobic, tanec, gymnastika, kouzlení, zpěv, hra na nástroj aj.
L oni proběhla 18. prosince ve školní jídelně.
E hm, že jste o tom ještě neslyšeli?
N ově bylo malování portrétu a skládání básně z náhodných slov.
T aké nechyběla dětská porota.
M ega bylo taneční vystoupení 15-členné skupiny z páté třídy!
Á ch, jak jsou některé děti šikovné a nápadité!
N akonec byli soutěžící odměněni cenami, diplomy a Fidor-medailemi.
I fotky jsme nějaké pořídili.
E stli to bude i příští rok? Jasně! Přijďte se podívat! 
PeZ

Chatrné věty
mají v sobě prázdnotu –
		
jak starý džbán
napíchnutý na plotu
Mají – li však váhu
strom rozkvete –
		
potěší jak hravost
mladého kůzlete
K napsání básně
je třeba klid –

v tichu se ukrývá Orákulum,
které je třeba mít
Tajemný hlas pokračuje…
Za noci se vše
ve spánku nachází –
		
tma probouzí zvláštní sílu,
která jak slunce provází
Slunce je
Velekněz života –
		
jeho žhavé polibky jsou
pro celou zemi –
		
dokonalá
věčná
		 jistota…
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Několik slov

ZNEUŽÍTÍ LÉKŮ
Zneužití léků je jakékoli záměrné
požití většího množství léků najednou.
Nejčastěji jako sebevražda (demonstrativní). Je důležité vědět, že
následkem této demonstrativní sebevraždy je léčení v psychiatrické ambulanci nebo přímo na psychiatrické
léčebně.
KAZUISTIKA:
Dítě 15 let, má pocit, že nikam nepatří, že se mu hroutí svět. Ve škole
se mu děti smějí, doma ho rodiče ignorují a ještě k tomu se rozvádí. Z tohoto důvodu si myslí, že už to tady pro
něj nemá cenu ani smysl. Když odpoledne přijde maminka z práce domů,
nalezne své dítě v pokoji bezvládně
ležet. Neví, co se děje.
Co byste udělali Vy?
a/ Nic asi spí.
b/ Pátral bych po tom, co se stalo
a snažil se ho vzbudit.
c/ Jen ať se prospí, spánek je
zdravý.
d/ Zavolal bych RZS.
Správné řešení: b; d;
PRVNÍ POMOC:
Zkontrolujte základní životní funkce.
Je-li v bezvědomí, ihned zahajte
resuscitaci.
Pokud je postižený při vědomí, vyvolejte mechanicky zvracení.
Nepodávejte žádné tekutiny!
Zavolejte záchrannou službu.
Zjistěte množství a název požitých
léků.
Vyčkejte do příjezdu RZS a předejte pacienta do jejich rukou i s informacemi, které jste zjistili.
Nikola Dorazínová
Zdroj: www.wikipedia.com
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Jak jistě všichni víme, lidový tanec, vyšívání, píseň jsou nejen projevem lidového
umění, ale mají svoje kořeny v dávné minulosti. Hluboké kořeny má však i pletení, síťování, práce se dřevem, látkou, kovem, proutím (dnes pedigem), drátkování, práce
s papírem apod. Kdysi bylo přirozené, že děvčata, ženy, chlapci i muži uměli mistrně
zacházet s patřičným náčiním, nářadím. Předávali jim své zkušenosti, umění starší
rodů. Bylo přirozené, že se lidovým tradicím, lidovému umění naučili další mladí lidé.
Mnozí získali ve svém oboru mistrovskou úroveň a výrobky, či své taneční umění,
folklor, mohli „vyvážet“ do světa a šířit tak naši slávu, ukazovat naši šikovnost.
Naše česká, myslím tím i moravská ruční práce, lidové tance, lidové písně byly
všude velmi obdivované, ceněné a dokonce (třeba vyšívané kroje, dřevěné hračky…) vyhledávané a kupované za velké peníze.
Časem se však lidé začali stydět za lidové, tzv. „obyčejné umění“, začali se „poměšťovat“, modernizovat. Odrodili se nejen svému regionu, ale začali být v tomto
směru citově vyprahlí. Bohužel, nesla to doba! Naštěstí si venkovští lidé, příznivci
folkloru začali uvědomovat své kořeny, znovu se k nim vrací. Znovu pronikají tyto
prvky do běžného života.
Proto jsme uspořádali výstavu ručních prací. Chtěli jsme ukázat návštěvníkům
jednak nevyčíslitelnou hodnotu každé vystavené práce. Chtěli jsme poukázat na
trpělivost, na tisíce hodin, které dílu každý věnoval, na vzácnou uměleckou invenci,
na šikovnost a umění našich spoluobčanů.
Na fryštácké výstavě byly k vidění výšivky „kuchařek“ již našich prababiček, další mnohé práce, nad kterými jste stáli s údivem, zda je vůbec možné takovou krásu
vytvořit rukama. Byly zde však i moderní techniky, ručních prací. Zdobné, praktické,
hrací i rehabilitační pomůcky. Byly zde předměty vyšívané, pletené, síťované, obrazy z puzzlů, kovářské umělecké výrobky, spousta dekoračních předmětů, hraček,
košíčků, voňavých svíček, množství „patchwork“ předmětů, dřevěných didaktických
hraček, elegantní různobarevná boa apod. Vždyť vystavovalo 25 respondentů. K vidění přinesli celkem 312 exponátů.
Mimo výstavu jste mohli být přítomní 2x denně dětské módní přehlídce, kterou
si děti připravily i moderovaly. Diváci se dobře bavili a odměňovali děti (od 1. do 6.
třídy ) potleskem. I jim patří veliký dík!
Škoda, že tuto společenskou akci navštívilo tak málo Fryštačanů. Věřte, že jsem
si říkala, zda je adekvátní tolik práce předložit necelé stovce diváků. A bylo mi to
dost líto. Proč jste, Fryštačané, tak lhostejní k tomu, co pro vás – nejen škola připravuje!
Je to, bohužel, lhostejnost, nezájem! Pak mnozí z vás kritizují, že se ve Fryštáku
nic neděje! Vždyť se nejednalo o peníze, vstup byl volný!
Přesto zakončím optimisticky! Dovolte, abych touto cestou (imaginárně objala)
a poděkovala všem, kteří mi pomohli výstavu instalovat i likvidovat. Abych poděkovala těm, kteří přinesli své výrobky, aby ukázali, jaké poklady lidové tvorby máme
mezi našimi občany. Přátelé, velmi, velmi děkuji a jsem ráda, že ve Fryštáku je
přece ještě alespoň hrstka těch, kteří mají společenský zájem a ochotně pomohou
školním dětem.
SK

I letos se začínající včelaři dočkají podpory kraje
Částku půl milionu korun rozdělí v letošním roce Zlínský kraj
mezi začínající včelaře. Pokračuje tak v jejich podpoře, která
trvá již od roku 2006. O dotaci
si budou moci zažádat začínající včelaři působící a trvale bydlící na území Zlínského kraje. Finanční
podpora je určena na nákup základního
a doporučeného vybavení a může dosáhnout výše až 10 tisíc korun. Podpora je konkrétně směřována na nákup
zdravého včelstva a moderních nástavkových úlů, které umožňují snadnější
ošetřování včelstev a eliminaci možných příčin moru včelího plodu i dalších
parazitárních onemocnění. Zlínský kraj
během posledních osmi let mezi začí-

nající včelaře rozdělil již více než
5 milionů korun. Podpora začínajících včelařů přináší příznivé
výsledky projevující se v zahájení činnosti nových mladších včelařů a nárůstem včelstev, resp.
v některých oblastech alespoň
zpomalením jejich klesajícího počtu.
Přínosy chovu včel pro zvyšování plodnosti četných plodin i divoce rostoucích
rostlin jsou dostatečně známy, a pominout nelze ani produkci zdravých místních přírodních produktů. Zveřejnění informací pro žadatele na webu Zlínského
kraje se předpokládá na konci měsíce
ledna, žádosti pak bude možno podávat
do konce letošního února.
kr-zlinsky.cz
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Český rozhlas Brno
v novém kabátě oslaví
letos své devadesátiny

s e n i o ř i

Šlápoty ve skalách
Také na sklonku loňského roku „Šlápoty“ ve sváteční dny neseděly doma a opět
vyrazily do přírody. Hned druhý sváteční den na Štěpána je tradicí, že se scházíme
s turisty z blízkého okolí na Byčích skalách. I když počasí přálo jen částečně, protože zrovna tento den panoval na celém území republiky silný vítr, který na některých
místech dokonce zesílil ve vichřici. Přesto jsme se ve skalách sešli, ale dlouho se
tam nezdržovali, protože vítr nám nedovolil rozdělat si oheň. Proto se celá parta přemístila dolu pod skály až na Uhliska, kde se po zapálení ohýnku daly v klidu opékat
špekáčky. A samozřejmě, že nebyla nouze ani o zábavu.
Neuběhl ani týden a už jsme vyráželi znovu. Tentokrát se na Silvestra celá naše
parta vydala na Rusavu. I přes nepřízeň počasí (od rána pršelo) se nás sešlo neuvěřitelných 25. Nenechali jsme se počasím odradit a zamířili k „Bílému koni“, kde
panovala téměř domácí atmosféra. Tady jsme poobědvali domácí speciality a trochu se usušili. Naštěstí se po obědě počasí umoudřilo, přestalo pršet a tak jsme
v pohodě vyrazit zpět do Fryštáku. Zdraví a štastní jsme se dostali domů s dobrým
pocitem, že i přes nepřízeň počasí jsme v těchto svátečních dnech udělali něco
pro své zdraví. „Šlápoty“ přejí všem turistům po celý rok 2014 hlavně hodně zdraví
a i nadále - dobré nohy.
M.J.

Předsilvestrovská zábava
I důchodci se umějí bavit. Už tradičně se členové klubu důchodců scházejí na
konci kalendářního roku, aby se pobavili na předsilvestrovské zábavě, která se
tentokrát konala v pátek 27. prosince.
A tak se odpoledne začali scházet
v Penzionu, kde jim byl opět připraven
vyhrávat pan Cholasta. Na stolech už
byly přichystány chlebíčky, minerálky,
cukroví z vlastních přebytku a také bílé
a červené víno. Nic nebránilo tomu,
aby se po slavnostním přípitku začalo hrát, zpívat a tancovat. Čas ovšem
běžel opravdu rychle a tak si mnozí ani
nevšimli, že už je připravena tombola,
které byl plný stůl, takže téměř na každého vyšla nějaká cena. Byly to vesměs
dárky od fryštáckých sponzorů, kterým
za ně moc děkujeme. A pak se opět hrálo, zpívalo a tancovalo… Zkrátka dobře
jsme se bavili a jen neradi se loučili.
Snad se v příštím roce opět sejdeme.
M. J.

Mnozí naši posluchači jistě zachytili změny ve vysílání rozhlasové stanice
Český rozhlas Brno. A možná si řekli,
proč zase něco mění, vždyť jsme spokojeni. Věřím, ale že teď budete spokojeni ještě víc a budete nás poslouchat
a jistě o tom řeknete i svým známým.
Tak asi rovnou k věci. Především bych
vás chtěla upozornit, že ranní vstávání
vám zpříjemní vtipné aktuální glosy z Deníčku redaktora a moderátora, autora
rozhlasových Toulek českou minulostí,
Josefa Veselého, zařazené do ranního
proudu Dobré ráno, Moravo! před půl
osmou hodinou každý den. Rozšířili
jsme i vysílání odpoledního Rendez-vous. Ve všední dny je začátek již ve
13 hodin a tříhodinový proud přinese informace, hudební evergreeny, písně na
přání a výběr toho nejlepšího z archivu
brněnského rozhlasu, který v roce 2014
slaví devadesát let od prvního vysílání
brněnského Radiojournalu. Tak máme
důvod slavit ty naše narozeniny společně s vámi po celý rok. Chceme a vyhlašujeme tento rok 2014 Rokem štěstí.
Již to nastínil ve svém vysílání známý
brněnský herec Zdeněk Junák. Lehce
připomenu, že jej znáte jako jednoho
z četníků z oblíbeného televizní seriálu
Četnické humoresky. A právě Zdeněk
Junák je novou moderátorskou posilou
a novým hlasem a chcete-li i tváří naší
stanice. Uslyšíte jej každou sobotu ve
dvouhodinovém Rendez-vous se začátkem ve 14 hodin. On sám svůj pořad
nazval a také se tak hlásí při vysílání
do telefonu „Rendez-vous s Junákem“.
Bude si s vámi povídat a vy mu můžete
na oplátku říct svůj příběh obyčejného
lidského štěstí. Ani v neděli nezůstanete bez Rendez-vous, kterým vás provede Marcela Antošová. I s ní si poslechnete spoustu krásné hudby, samé hity
a evergreeny i s jejím hostem.
Alena Podlucká

11

zpr á v y

z

lukovečka

Vážení občané Lukovečka,
dovolte mi popřát vám na začátku
roku 2014 mnoho osobní pohody, spokojenosti, štěstí a hlavně hodně zdraví,
které všichni potřebujeme. Zpravidla
jsme ke konci roku posílali novoroční
přání, ale tentokrát obec Lukoveček připravila kalendář na rok 2014 s fotografiemi ze života a dění v Lukovečku, který
každá rodina obdržela. Podle ohlasu od
vás občanů se kalendář zdařil a líbí se.
Máme za sebou rok 2013 a proto
bych vás rád také seznámil a informoval o tom, jaké investiční akce obec
v předešlém roce realizovala a co se
dělo v oblasti kultury a společenského
života. V těchto oblastech lze rok 2013
hodnotit jako úspěšný.
Obec Lukoveček již obdržela v polovině roku 2013 dotace ve výši 709 tis.
Kč na dva průzkumné vrty realizované
v roce 2012 z Operačního programu
životního prostředí. Vydatnost vody čerpané z vrtů nesplnila však očekávání,
proto obec žádá o dotaci na 3. vrt, od
kterého si slibujeme větší množství
vody než u předchozích vrtů. Pokud budou poskytnuty dotace z OPŽP, počítáme s realizací tohoto 3. vrtu v letních
měsících letošního roku firmou vybranou na základě výběrového řízení.
Podařily se vyřídit dotace na projekt
„Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku ze SZIF v rámci opatření ochrany a rozvoje kulturního
dědictví venkova, což je rekonstrukce
podkroví Obecního domu v Lukovečku.
Dotace činí 85% z uznatelných rozpočtových nákladů a měla by být obci vy-
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placena částka 1,479 mil. Kč. Projekt
muzea vypracovala projekční kancelář
New Work s.r.o., arch. Svatopluka Sládečka a navázala tak na vlastní projekt rekonstrukce a přístavby obecního
domu z roku 2008, kde nebylo řešeno
podkroví. Projekt realizovala firma JIP
INDUSTRIES s.r.o., středisko Holešov
a interiér provedla firma DUKSTOL Lukoveček jako subdodávku rovněž ve velmi
dobré kvalitě.
Obsáhleji píši o tomto projektu proto, že je řada pochybovačů, proč neděláme něco jiného.
Chci jenom na vysvětlenou doplnit,
pokud bychom tento projekt nerealizovali nyní, obec by musela vyměnit celé
krovy a řešit podkroví v nejbližších letech sama z vlastních prostředků. Po
odstranění krytiny střechy byla většina
trámů poškozena a narušena hnilobou.
Podařilo se udělat pěkné dílo, které
bude využito v dalších 5ti letech jako
muzeum. V současné době stanovená
komise připravuje expozici a shromažďuje jednotlivé exponáty, které zde budou vystaveny. Slavnostní otevření muzea obec připravuje na konec měsíce
dubna 2014. Ještě je nezbytné dodat,
že v celém objektu obecního domu bylo
v roce 2013 instalováno plynové topení
pro efektivnější vytápění a udržení stálé teploty.
Nemalým úspěchem bylo také získání dotace ve výši 350 tis. Kč ze Zlínského kraje na nákup cisternové automobilové stříkačky. Obec přistoupila
k výstavbě krytého přístavku u obecní-

ho úřadu, který si po dohodě se členy
JSDH sami hasiči svépomocí opláštili
a zateplili. V současné době již plně
slouží nově pořízené technice.
Velkou pozornost obec věnovala
i sportovnímu areálu u VÚVN. Byla provedena komplexní oprava všech hracích
prvků pro děti, byla provedena výměna
ocelových zábradlí a madel na vodní
nádrži za nerezová, dále instalace nové
skluzavky. Vodní nádrž byla vyspravena
odstraněním prasklin a rovněž byl proveden nátěr celé nádrže. Byly pořízeny
převlékací kabiny v areálu a u lomu na
konci luk kryté odpočinkové posezení
pro turisty a poutníky.
Nesmím zapomenout na rozsáhlou
kulturní činnost, která má v Lukovečku
již velkou tradici.
Ať už je to Tříkrálová sbírka, končiny,
vodění medvěda, košt slivovice, čarodějnice, kácení máje, Dětský den – vítání prázdnin v rámci přeshraniční spolupráce s obcí Kocurany, charitativní akce
Pod hvězdami, rozlúčka s prázdninami
v Kocuranech, drakiáda, turnaj ve stolním tenise, pochovávání basy, hodová
zábava, Mikulášská besídka, zpívá-
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Rytířské srdce majíce...

(Památce fryštáckého kapelníka, varhaníka, muzikanta a dobrého člověka, pana Antonína Rajndla)
Ne náhodou mě při lednovém rozloučení s panem Antonínem Rajndlem
(1925-2014) v chrámu sv. Mikuláše
a na fryštáckém hřbitově napadl verš
z blahých časů minesengrů, dob velkých
králů a povah rytířských. Jaksi mi s tím
souzní i „muzikantské srdce majíce...“,
neboť toto umění, ducha povznášející,
spjato jest s odříkáním, řeholí a celoživotním úsilím, pokud poctivě a s láskou je provozováno. Proto patří Antonín
Rajndl k legendám fryštáckého hudebního dění.
Pocházel z muzikantské rodiny – narodil se 11. července 1925 ve Fryštáku
na Potokách, v památných místech, kde
nalézají se u potoka Januštice prakořeny nejstaršího osídlení naší brázdy. Jeho
rodiče – Antonín Rajndl a Karolína, rozená Janušková z Horní Vsi, nesli v sobě
rázovitost starých rodů, prodchnutých
vírou předků, věrností ke kraji a tradicím
domova. Pantáta Rajndl starší hrával na
křídlovku v kapelách s Filipem Baďurou,
Valentinem Doležalem, varhaníkem Josefem Doležalem (žákem Leoše Janáčka!), Karlem Zapletalem, Janem Matulou, Josefem Sklenáříkem, Františkem
Metelou... První zkušenosti získával
spolu s místními muzikanty u bývalého člena Dvorní opery ve Vídni Mistra
Metznera, který ve výslužbě řídil kapelu
u hrabat Seilernů-Aspang na Lešné.
dokončení ze str. 12

ní u kapličky. Výčet všech těchto akcí
a také dalších, které jsem nejmenoval,
je výsledkem nejen obce, ale především
zájmových organizací ČČK, hasičů, zahrádkářů a řady obětavých občanů.
Také v roce 2014 budeme pokračovat v našich plánech. Čeká nás rekonstrukce chodníků a realizace projektu
výstavby chodníků v jižní části obce na
ul. Masarykova a konec ul. Přílepská,
na jehož přípravě se pracuje již třetím
rokem. Investovat budeme také do
sportovního areálu.
Vážení občané, v letošním roce končí volební období stávajícího zastupitelstva a v říjnu 2014 budou probíhat volby do zastupitelstev obcí v celé České
republice. Apeluji proto na vás a žádám
vás, abyste zvolili ty správné, obětavé
občany – budoucí zastupitele, kteří jsou
ochotni pracovat pro další rozkvět a blaho obce Lukoveček, prostě řečeno „táhnout za jeden provaz“.
Ing. Ludvík Nejedlý
starosta obce Lukoveček

Mladý „Tonda“, jak mu spolužáci
a spoluhráči říkávali, našel tedy doma
ideální umělecké i lidské zázemí. Po
dokončení fryštácké měšťanky a učebního oboru pracoval většinu života ve
zlínském Svitu. Se svou manželkou Štěpánkou, roz. Ježíkovou, vychovali 2 syny
– Rostislava a Vladislava, v hudebních
šlépějích kráčí jeho vnuk Jan Rajndl,
který potěšil také úspěchem v olympiádě dějepisu a svůj muzikální talent zúročil při různých kulturních vystoupeních.
Pro svou lásku k hudbě, včetně vážné, populární a lidové našel Antonín
Rajndl ideální půdu u salesiánů. Své
kvality tu rozvinula řada fryštáckých muzikantů: Karel a František Matulovi, Antonín Rajndl mladší, František Kasala,
Bohumír Hanačík, Česlav Zapletal st.,
Josef Nohál a další hudbymilovní mladí
muži. Rajndl s nimi hrál v salesiánské
dechovce, smyčcové kapele i v dalších
skupinách. Nikdo nespočítá stovky zábav, koncertů, svateb, pohřbů z Vítové,
Lukovečka, Žabárny a okolních obcí,
kdy muzikanti zesnulé doprovázeli na
poslední cestě za bouřek, mrazů, sněhových vánic, nepohody či veder přímo
z jejich domovů po celém regionu!
Antonín Rajndl (mistr na křídlovku)
se osobně znal se slavnými fryštáckými
rodáky Břetislavem Bakalou a Jaroslavem Kvapilem, žáky světově proslulého
Leoše Janáčka, zakladateli a profesory
JAMU v Brně. Po odchodu známého varhaníka Josefa Fridricha převzal varhanickou štafetu v kostele sv. Mikuláše, kde
jako varhaník a šéf chrámové schóly působil 45 let. Rajndl se díky absolvování
odborných hudebních kurzů, které vedli
hudební pedagogové z Brna či Prahy,
a soustavné umělecké průpravě zařadil
k předním osobnostem
lidové hudby v kraji.
Léta pracoval v okresním poradním sboru pro hudbu v Gottwaldově-Zlíně, jako člen
školské a kulturní komise ve Fryštáku, podílel
se na přípravě festivalů, veřejných koncertů,
s fryštáckou dechovkou
dobyl vítězství v krajské soutěži dechových
hudeb a pod taktovkou
Karla Matuly prezentoval s Fryštačany českou
lidovou muziku v Praze.
Znali jsme ho také
jako výborného zpěváka

v kostele, v rámci operet či koncertů na
Lešné, při cecilkách a dalších akcích.
Inicioval řadu akcí v rámci farnosti. Po
smrti Karla Matuly se stal na dlouhá
léta dirigentem fryštácké dechové hudby. Rád si zahrál fotbal, miloval operu
a celý život obětoval tomuto městu, farnosti, kraji. Ve Fryštáckých listech jsme
otiskli část jeho vzpomínek. Jeho jméno
najdete v několika publikacích o Fryštáku a hudebním dění, zaznělo také na
mezinárodní konferenci o lidové hudbě.
V rámci jubilejních oslav 650. výročí
nejstarší písemné zmínky o Fryštáku obdržel pan Antonín Rajndl za svoji dlouholetou varhanickou, kapelnickou a kulturní činnost Cenu města Fryštáku. Když
jsem se účastnil různých okresních,
krajských i celonárodních přehlídek
a seminářů, nechala řada osobností
pozdravovat Karla a Frantinu Matulovy,
Roberta Sitku a Tondu Rajndla.
Pana Rajndla jsem znal od dětství.
V posledních letech jsme ho potkávali
na Holešovské ulici, kde s rodinou bydlel. Vždycky se zajímal o všecko nové,
hlavně se ptal: „Co ti moji muzikanti?“
Osiřeli a rozloučili se s ním naposled
v chrámu i na hřbitově.
Kdybych žil v časech katedrál a věků
vznešenějších, pasoval bych Antonína
Rajndla za jeho lidské a muzikantské
srdce na rytíře. Neboť jako mnozí z vás,
ponechávám si vzácné povahy v podobě jejich zralosti a nejlepších sil. Takový v mé paměti zůstává i rytíř farnosti
fryštácké, velký kapelník a muzikant –
pan Antonín Rajndl.
SLÁVEK ZAPLETAL
kronikář fryštácký

Antonín Rajndl – druhý sedící zprava.
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Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků,
spíše mít dobrou vůli je napravovat.

Don Bosco

Únor na DISu
Už v únoru budeme mít první 3
kurzy OD, přijedou ředitelé na školení – a to nejen z Čech a Moravy, ale
i ze Slovenska s novým provinciálem
Jozefem Ižoldem. Proběhne školení
instruktorů, další běh snoubenců,
2 skupiny biřmovanců a dvě víkendovky se Starými pákami. Postaru jsme
přivítali po mateřské Martu Hefkovou,
která se včlenila zpět na své místo
u kurzů Orientačních dnů.

Čtyři výročí
P. Vojtěch Frélich se narodil 23. dubna 1914 ve Fryštáku a zemřel 10. února
1994 ve Zlíně. Letos uplyne 100 let od
jeho narození, 80 let od prvních slibů,
70 let od vysvěcení na kněze a 20 let
od jeho smrti. Proto je dobré si připomenout tohoto fryštackého rodáka a salesiána.
Jeho otec byl krejčí. Padl v roce
1918 v první světové válce. Vojtěch měl
tři sourozence. Do obecné školy i tehdejší měšťanky chodil ve svém rodišti.
Salesiány poznal v roce 1927, když otevřeli ve Fryštáku svůj první ústav v našich zemích. Hned v následujícím roce
přešel z měšťanky do primy v ústavě
a stal se aspirantem.
V roce 1933 vstoupil do noviciátu ve
Sv. Beňadiku na Slovensku. Byl to jubilejní rok. Rok svatořečení Dona Boska.

První sliby složil ve Sv. Beňadiku v roce
1934. Pak odešel do Ostravy, kde právě
začínal filosofický studentát. Současně pokračoval v gymnazijních studiích
a maturoval v Hlučíně v roce 1938. V té
době už působil jako asistent v ostravském domě. Ze tří let pedagogické praxe byl dva roky v Ostravě a rok v Praze
v Kobylisích.
Teologii začal studovat v roce 1940.
To už vzplanula druhá světová válka,
která pro mnohé naše bohoslovce znamenala pracovní nasazení a přerušení
studií. Postižen byl i Vojtěch Frélich.
Nemusel však do Německa, zůstal na
Moravě a podařilo se mu pokračovat
ve studiích. V roce 1944 byl v Brně vysvěcen biskupem Zelou na kněze. Hned
po vysvěcení se stal ředitelem domu
v Hodoňovicích, kde poslední rok vál-

Ústavní orchestr roku 1931, dirigoval P. Kamil Pucholt

ky našla útočiště část filozofického
studentátu. Zde prožil přechod fronty
a konec války.
Po válce se stal prefektem v ostravském domě, kde byl otevřen internát
pro učňovskou mládež. Zde ho zastihla násilná likvidace řeholí v dubnu roku
1950. Byl s ostatními spolubratry odvezen do Oseku u Duchcova. Odtud byl
na podzim roku 1950 povolán k PTP.
Po tříapůlleté službě zůstal pracovat
na dole Hlubina v Ostravě. Ani hornické
povolání ho neuchránilo před zatčením
v roce 1956. Byl odsouzen za „podvracení republiky“, spočívalo ve styku se
spolubratry a v pokračování v řeholním
životě v daných možnostech, na čtyři
a půl roku. Započetli mu i rozkrádání
státního majetku, jehož prý se v roce
1950 jako prefekt ostravského domu
dopustil tím, že zatajil část věcí při záboru ústavu. Protože prý to byl kriminální delikt, nebyl s ostatními spolubratry
propuštěn na amnestii v roce 1960
a odpykal si trest v plné výši. Pracoval ve Valdicích na brusírně lustrového
skla.
Po propuštění vystřídal několik manuálních zaměstnání. V roce 1968 se
dostal do duchovní správy. Do roku
1982 působil v Otrokovicích a pak byl
na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů, přeložen do Halenkovic, kde působil
až do své smrti.
Pohřeb P. Vojtěcha byl ve čtvrtek
17. února. V 10 hodin byla mše svatá
a rozloučení ve farním kostele v Halenkovicích. Odpoledne byla rakev převezena do Fryštáku. Po mši bylo tělo pohřbeno v kněžském hrobě na fryštáckém
hřbitově.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Klub maminek ú nor
Najdete nás na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

Program
klubu maminek a dětí
Pravidelné úterky
od 9:30 do 11 hod.
4. 2. Herna pro děti.
11. 2. Valentýnská SOVIČKA – výroba přáníčka, volné hraní.
18. 2. Návštěva dětské sestry –
povídání určené především pro budoucí
a „novopečené maminky“, ale i babičky.
25. 2. Masopust – tvoření masky na
obličej, volné hraní.
Program
klubu pro děti a veřejnost
21. 2. Pátek – Tvoření obrázků
z písku se Zdeňkou Vidlářovou od 17
do 18:30 hod.
Budete moci si vytvořit např. zvířátka, květiny, mandaly, dopravní prostředky, apod. Tvořivá dílna je vhodná pro
děti od 4 let s doprovodem, pro starší děti, ale i pro dospělé. Písky budou
k dispozici zdarma, cena obrázku 45
Kč.
Klubový příspěvek za osobu 40 Kč,
herna pro děti do 4 let 20 Kč.
Na program je třeba se předem přihlásit na klubový mail.
Pravidelný klubový program
u Vlaštovek
MOTORÁČEK – s PhDr. Denisou
Krčmovou každou středu od 10:30 hod.

a od 11:15 hod. Kroužek pro rodiče
s dětmi od 2 měsíců do 4 let. Zaměřuje
se na rozvoj jemné a hrubé motoriky,
spolupráci matky s dítětem a práci v kolektivu, podporu posílení svalů dítěte,
zlepšení koordinace pohybu a orientace v prostoru, cvičení na gymnastických
míčích, relaxace dětí formou hry, sociální a komunikační dovednosti dítěte,
masáže kojenců.
CHYTRÉ HRANÍ – s Renčou Richterovou každou středu od 15:30 do 17
hod. Kroužek pro předškolní a mladší
školní děti bez rodičů vždy tematicky zaměřený. Povídání, hraní a tvoření s využitím montessori pedagogiky.

ZVÍDÁLEK – kroužek pro rodiče
s dětmi od 1 a půl roku do 4 let. Hraní
s didaktickými, motorickými pomůckami a hračkami s prvky montessori pedagogiky, které rozvíjí dětskou motoriku
a kreativitu. Na Zvídálka volně navazuje
kroužek Chytrého hraní.
Do všech kroužků je třeba se předem přihlásit. Více informací získáte na
klubovém e-mailu.
V  lednu se u Vlaštovek konalo setkání se speciálním pedagogem Mgr.
Markem Miklášem, který je zároveň
poradenským pracovníkem na naší
škole ve Fryštáku.
Povídání bylo velmi zajímavé a přínosné pro všechny zúčastněné. Dozvěděli jsme se, co jeho práce v naší škole
obnáší, ale také spoustu dalších informací, na které jsme se ptali. Bylo velmi
potěšující slyšet hlavně pozitivní zprávy,
ale zároveň jsme si uvědomili jak důležité je, aby poradenští pracovníci na
školách působili. Jejich práce, hlavně,
když se úspěšně daří, je mnohdy velmi
„neviditelná“. Ale to je právě ono, protože bez preventivního působení na třídní kolektivy by to mohlo být zcela jinak
a náprava problémů je pak několikanásobně náročnější než jejich podchycení
v pravý čas. Na pana Mikláše se můžete také osobně obrátit, anebo se těšit
na další plánované setkání s rodiči. Děkujeme tímto také pedagogům za spolupráci, kterou využívají ku prospěchu
svých dětí ve třídách.
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Jestliže chceme, aby nám mládež
nadále vyrůstala k prospěchu a novým
aktivitám, nemůžeme šetřit penězi ani
časem na jejich rozvoji - především pokud se to týká dalšího vzdělávání. Také
skauti mají vypracovaný a zaběhnutý
systém vzdělávání dětí od útlého věku
až do dospělosti, kdy jako vzdělaní vůdcové a vůdkyně přebírají vedení oddílů.
Jednou z možností získání nových poznatků na té nejvyšší úrovni je účast
na seminářích Ekumenické lesní školy
v Praze. K přednášení na těchto semi-

nářích jsou zvány ty největší kapacity
z daných oborů, které v této zemi máme.
Pro letošní seminář bylo vybráno téma
„Život“.
V sobotu 11. ledna se vypravilo do
Prahy 6 zástupců skautských oddílů
z Fryštáku a jeden z Lukova, aby až do
neděle mohli čerpat informace a znalosti od předních představitelů vědy,
kultury, politiky a skautingu. V sále Salesiánského divadla v Kobylisích bylo
možno setkat se např. s předním biologem, cestovatelem a knězem Markem
„Orko“ Váchou. Jeho přednáška se zabývala vývojem života na zemi – resp.
jak se zcela různé rody a druhy zvířat
vyvinuly vlastně velmi podobně, i když
mezi nimi není žádná spojitost.
RNDr. Jiří Grygar Csc, astronom
a astrofyzik měl přednášku na téma „Život ve vesmíru“. Stručný přehled lidského zkoumání vesmíru a naší snahy najít
a kontaktovat mimozemské civilizace.
Bývalý člen Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání Jiří „Edy“Zajíc velmi
fundovaně učil jak se správně orientovat v přemíře informací, jež na nás chrlí
média a názorně předvedl, jak je s informacemi manipulováno.
V sobotu v podvečer byl rozhovor
o životě s hrabětem Karlem Schwarzen-
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Skauti jeli do Prahy

získat nové vědomosti

A hned na začátek „bomba“ - bývalý
politický vězeň a spisovatel Jiří Stránský (např. seriál Zdivočelá země). Drobný pán, (bratru přes 8 křížků), aktivní,
činorodý. Povídal nám jak jinak – o životě v lágru, v uranových dolech, ale
také o vysoké politice, literatuře a pokud mám vybrat jednu myšlenku z jeho
povídání, tak napíšu tuhle: „Závist je
sestřička nenávisti – a to byl a je základ
komunismu.“
Na závěr pak něco čistě skautského: Poslední téma bylo historické. Byl
skutečně český skauting A. B. Svojsíka
v době svého vzniku mixem zromantizovaných postav anglického rytíře a amerického indiána? Zakladatel českého
skautingu A. B. Svojsík – versus zakladatelé světové skautského hnutí. Přednášel bratr Petr „Vlk“ Beránek – jeden
z vůdců ELŠ.
Náš čas v Praze rychle vypršel. Seminář skončil a nás čekala cesta domů.
Díky všem za účast, díky organizátorům
akce, díky za nové informace a znalosti.
Do těch budeme vždycky rádi investovat!
Bedřich Bělák - Klaus
bergem. A vůbec to nebyl ten ospalý
pán, jak je prezentován v médiích, naopak činorodý inteligentní a veselý člověk. A také skaut! Na celém vystoupení
chci ocenit hlavně velkou otevřenost,
která není u politiků obvyklá. Dozvěděli
jsme se například, že kníže má stejnou
dýmku, jako míval Stalin.
A protože toho sezení a poslouchání
bylo pro ten den dost, vyrazili jsme na
večerní prohlídku centra Prahy. Po náročném dni to bylo výborné provětrání
hlavy a ještě jsme viděli ty nejznámější
památky hlavního města.
V neděli ráno, po mši svaté, sloužené přímo v sále divadla, se rozběhly
další přednášky.
Fryštácké listy 2/2014

Vánoční koncerty
fryštáckých souborů
PRAMENY
Dne 11. 12. 2013 se uskutečnilo
vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně
ZŠ ve Fryštáku.
V úvodu předvedly upravené pásmo
„Zima“ se zpěvem, tancem, zobcovou
flétnou za klavírního doprovodu s choreografií paní učitelky. Pak už přicházely
na koledu s písněmi Stojí vrba košatá
a Došli sme k vám. Program pokračoval
tradičními vánočními koledami, kde se
střídali sóloví zpěváci se sborem. Jejich
krásné čisté hlásky nenechaly nikoho
chladným, vždyť byly odměněny velkým
potleskem. Pak následovalo společné
soutěžní zpívání s rodiči a posluchači. Naše porota z řad dětí toto zpívání
hodnotila a nejlepší výkony čekala malá
pozornost. V závěru děti zazpívaly píseň
Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku,
a tak jsme ukončili tento pořad.
Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který
děti odměnil sladkostmi, za které děkujeme. Program připravila paní učitelka
Vlasta Kunstová.
Bylo to krásné souznění hudby
a dětských hlásků společně s posluchači.
Další vystoupení se konalo ve vánočním čase 26. 12. 2013 v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku.

Byl to již 35. jubilejní Vánoční koncert fryštáckých souborů CM PRAMENY
a PRAMÉNKU paní učitelky Vlasty Kunstové. V programu zazněly vánoční písně,
tradiční koledy, písně autorské a celé
sváteční odpoledne bylo umocněno vánoční poezií R. Hovadíka a J. Seiferta,
kterou recitovaly V. Kunstová. Mgr. M.
Sovadinová a Mgr. J. Dlabajová. Vánoce
v sobě skrývají tolik kouzla, lásky a pohody. Tradici těchto svátků si nelze bez
hudby a hlavně koled představit. Právě
ty v sobě nesou stopy moudrosti, víry,
něžnosti a pokory.
Fryštácký kostel se pozvolna začal
plnit hosty, až nezůstalo jediné místo
prázdné. Tudíž jsme mohli náš koncert
zahájit. V úvodu zazněla recitace Vánoční zamyšlení a hned po ní koleda Ten vánoční čas, kterou kultivovaným hlasem
zazpíval Ing. Jan Černek. Pak následovalo několik koled. Zpívali: B. Škabraha, D. Kapusta, A. Pitrová, V. Nováková,
Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J.
Dlabajová a Mgr. M. Sovadinová. Všichni posluchači byli uneseni měkce znějícími tóny nástrojů a hlasy všech sólistů
CM. Zabloudili jsme i do dávných dob
a dalekých zemí, konkrétně do Francie
s lidovou písní Tóny, ať nesou zprávu,
kterou příjemným hlasem zazpívala hudební pedagožka Anna Pitrová za loutnového doprovodu R. Hovadíka. Morav-

skou koledu Byla cesta, byla ušlapaná
zazpívala s velkým zaujetím Viktorie Nováková za doprovodu altové flétny, violy
a kytary. Nechyběla ani známá píseň Už
z hor zní zvon v podání Ing. Gustava Pazdery, který upoutal osobitým zpěvem.
Dětský sbor se svými sólisty zazpíval
několik známých vánočních koled a pak
Markétka Nováková zpívala a krásně
zahrála na ty nejmenší housličky. Celý
koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to
za něžného svitu svíček, prskavek, sborového, sólového zpěvu a vybroušených
houslových tónů paní učitelky Vlasty
Kunstové. Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr.
Lubomír Doležel, kterému děkujeme za
spolupráci, podporu, pochopení a velmi
příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu,
rodičům, účinkujícím a všem přítomným
za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.
Koncert moderovala půvabně Mgr.
Julie Dlabajová.
Bylo to nejpůsobivější spojení duchovna, opravdovosti, radosti, lidskosti
a ušlechtilosti, vyvěrající z hudby a zpěvu. Těšíme se na další setkání.
Fryštácké soubory PRAMENY
V. K. a J. D.
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Když je dřevo mokré, nechce hořet. Čím více topíme, tím více se oheň dusí. Zřejmě nestačí
jen přikládat. Je zapotřebí rozfoukat žhavé uhlíky a dodat plamenům dostatek kyslíku.
Hezké pozdravení všem,
abychom pořád jen sami nepřikládali, rozhodli jsme se tentokrát otázky
položit jiným. Doma se cítíme v neziskovém sektoru, a proto jsme se zeptali
několika „tahounů“ fryštáckých neziskových organizací, jak hledají smysluplné zapojení v občanské společnosti?
•••
Je to o tom, že se musí hlavně
skloubit PRÁCE, RODINA A ZÁBAVA
a hlavně musíš mít k tomu přátele. Bez
takové základní a důležité věci, jako je
přátelství, uděláš pro společnost prd…
Kamil Gyuricsek (Rozruch o.s.)
•••
Žiju prakticky celý svůj život ve
Fryštáku, věnoval jsem se aktivně sportu, především práci se žákovskými a dorosteneckými kategoriemi. Ve Fryštáku
je velký výběr různých aktivit různých
občanských sdružení. Vždycky jsem je
podporoval a budu podporovat hlavně
tam, kde půjde o děti a mládež.
Petr Pagáč (člen výboru
Fotbalového klubu Fryšták)
•••
Smysluplné zapojení v občanské
společnosti hledám v tom, co mne nejvíce baví a oslovuje a s čím bych se
chtěl rozdělit s ostatními. U mne je to
oblast kultury, mluveného slova a organizace různých kulturních akcí.
František Odstrčil (kultura)
Zajímalo nás také, jaké zkušenosti
mají Fryštačané s parkováním v centru
města a co si myslí o návrhu zavedení
placeného parkování na určité části
náměstí?
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•••
Zkušenost mám velmi dobrou, není
kde zaparkovat.
Kamil Gyuricsek (Rozruch o.s)
•••
Mnoho aut, omezený počet míst na
náměstí a málo ohleduplnosti mezi řidiči. Zavedení placeného parkování je
jednou z možností.
Petr Pagáč (člen výboru
Fotbalového klubu Fryšták)
•••
Parkování je zcela jistě problém.
Stává se velmi často, že pro krátkodobé
zaparkování s cílem využít služeb provozovaných na náměstí nemohu najít
parkovací místo, a to včetně přilehlých
uliček. Že fryštácké náměstí slouží jako
záchytné parkování pro občany Přílep,
Lukovečka a pohříchu i okrajových částí samotného Fryštáku (jen ať si každý
sáhne do svědomí), je letitá pravda. To,
že pohodlí jedněch ztěžuje v tomto případě život druhých, myslím tak trochu
souvisí i s předcházejícím bodem.
…Souhlasím absolutně se zavedením této formy parkování, jako regulace využití parkovacích míst. Všude, kde
byla zavedena, se využití parkovacích
míst zefektivnilo, o jistém přínosu do
pokladny nemluvě. Prosazuji tuto záležitost již asi pět let…
František Odstrčil (kultura)
•••
Parkování je tu dost chaotické.
V určitých časových úsecích, třeba okolo 15. hodiny, je tu parkování skoro nemožné. Nebo pokud je pohřeb, tak je
tu taky plno. Řidiči tu třeba přehlížejí
u pošty jednosměrný provoz a vjíždění

autobusů do vrchní části náměstí je
taky dost špatné. Zavést placená místa na náměstí je asi špatná myšlenka.
Je tu dost málo místa a asi by to věci
ohledně parkování moc neprospělo.
Bronislav Růčka
(Slovácký musher klub)
•••
V exponovaných časech se na náměstí nedá zaparkovat. Je potřeba využívat tato parkovací místa převážně ke
krátkodobému stání (návštěva úřadu,
nákupy, doktor). Ve dnech, kdy od rána
sněží, je dobře vidět, kolik aut tam stojí
od rána celý den. Nechť jsou 1-2 hodiny
parkování zdarma a věc je vyřešena.
Pavel Hrabík (člen výboru TJ Fryšták)
A jak se na náměstí parkuje Vám?

NOVINKY
Z FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Podívejte se, jak probíhaly přípravy i samotný program letních folklorních farmářských trhů ve Fryštáku.

Odkaz: www.facebook.com/FarmarskeTrhyFrystak

Fryštácké listy 2/2014

Dinko: Když jste cizinec a nemluvíte místním jazykem
1) Zaprvé využívejte hudbu místo
slov. Například můžete vyzkoušet hrát
na bubny. Je to jednoduché: DUM-TATA-DUM-TA-DUM-DUM-TATA-DUM. Každý
z vás hned pochopí, a když zahrajete
fajný rytmus, lidé začnou i tancovat.
2) Když nerozumíte, mějte trpělivost. Byl jsem na veřejné vernisáži
jedné výstavy, když v tom se ke mně
přiblížila jedna starší paní a začala na
mne mluvit. Vážně jsem jí nerozuměl.
Ale ona stále pokračovala. V tu chvíli
jsem si uvědomil, že ona si jen s někým
potřebuje chvíli popovídat. Začal jsem
tedy souhlasně pokyvovat hlavou. Naneštěstí jsem ale v tomto případě zapomněl, že jsem z Bulharska, protože
u nás na souhlas pokyvujeme hlavou
v obráceném směru.
3) Neobávejte se, že vaše řeč bude
znít hloupě. Jakožto muž se necítím
uspokojený, když dělám chyby a ztrácím
tím svou sebejistotu. Když se ale zkoušíte učit nový jazyk, patří to k tomuto
procesu. Je to součást této hry. A navíc
je to vždy skvělá příležitost získat od
ostatních úsměv. Většinou si tím také

přivoláte nějaký ten vtípek na vaši adresu. Někdy však můžete obdržet i kompliment a uznání.
Mónica: Portugalština a čeština realita rozdílů
Snažila jsem se vydat do kina ve
Zlíně na film Hobit, ale pouze jediné
promítání bylo v originálním jazyce.
Všechna ostatní večerní promítání byla
s dabingem do češtiny. U nás v Portugalsku jsou dabované pouze kreslené
filmy pro děti.
Z minulosti jsou Portugalci docela
zvyklí používat cizí jazyky, zvláště pak
angličtinu a francouzštinu. Tím, že žijeme v tomto otevřeném světě, je angličtina nutným základem pro příští generace. Takže je velmi důležité, aby rodiče
své děti v učení se cizím jazykům hodně
podporovali, protože je to nejen základ
komunikace, ale i otevřenosti myšlení.
Ani tady ve Fryštáku jsem neztratila
spojení se svojí jihoevropskou kulturou:
jsou případy, kdy se s někým dorozumíváme přes italštinu a díky této zajímavé
formě komunikace se zase já učím češtině. A takto se cítím „doma“. Ač sice
tak vzdálená své vlastní zemi, ale přitom ve stejné chvíli vlastně tak blízko...

SRPŠ při Základní škole ve Fryštáku
Vás srdečně zve na tradiční

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná v sobotu dne 22. února 2014
od 19.30 hodin ve velkém sále ZDV Fryšták
K tanci a poslechu hraje hudební skupina FOCUS rock
Připraven je bohatý kulturní program, tombola a občerstvení.
Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence
a veškerých daňových přiznání.
Tel. 721 085 656
T-mail: slezakova.han@seznam.cz

V měsíci ÚNORU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jana Bartoňová
Vladimíra Doleželová
Jarmila Franková
Drahomíra Frkalová
Oldřich Choleček
Petr Jaška
Marie Jurčíková
Rostislav Krištof
Lenka Mlčochová
Jiřina Nedorostová
ZLATOU SVATBU – 50 let od
uzavření manželství – slaví manželé
VINCENC a LIBUŠE STAŠOVI.

Blahopřejeme!

Všem oslavencům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.

OS Věneček při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
8. 2. 2014 od 15 h
na

v sále ZDV Fryšták.
Vyhlášení masek
v 17 hod.

ODVOZ A Ekologická
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ

placená inzerce

Zdravíme Fryštačany,
jsme vám opět blíž, a to nejen délkou našeho pobytu zde, ale také svými jazykovými dovednostmi. Tentokrát jsme se rozhodli napsat své zkušenosti a zamyslet se nad tématem „JAZYKY“. Děkujeme všem, kteří nás učíte něčemu novému.
Máte-li někdo zájem, rádi s vámi pohovoříme v našich rodných řečích nebo třeba
v angličtině.

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak –– vyplatíme
vyplatíme 1000,autovrak
1000 Kč
Kč
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zajišťujeme veškeré pohřební a kremační služby
■

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ FRYŠTÁK
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ
PLES
který se koná
v sobotu dne 15. února 2014 od 20 hodin
v sále kulturního domu ZDV Fryšták
K tanci hraje skupina Kosovci.
Veškeré protipožární prostředky tuhé
i tekuté jsou připraveny.

N a Va š i ú č a s t s e t ě š í h a s i č i

■
■
■
■
■

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

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz

Město Fryšták a Fryštácká Javořina Vás srdečně zvou na

Valašské setkání 2014

v pátek 21. března od 18.30 hodin v kulturním domě ZDV Fryšták.
Účinkují: Fryštácká Javořina • Trnkovjanka • Jižani • Šohajka • Záhorienka (SK)
Jako host si s námi zazpívá Josef Zíma. Pořadem provází Ivana Slabáková a Karel Hegner.
Vstupenky lze objednat na adrese frystacka.javorina@seznam.cz. Cena vstupenek 150 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty.
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