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Nové zastupitelstvo
již pracuje

Zleva: Petr Bezdûãík, Ing. Jan Ko‰ák, Mgr. Pavel Ná‰el, Ing. Jan Görig, radní Libor Mikl,
Radomír Vyskup, Mgr. Libor Sovadina, starosta Mgr. Lubomír DoleÏel, Mgr. Sylva Knedlová,
místostarosta Radomír Dupal, Marcela ·evelová, radní Mgr. Petr Pagáã, Petr Ernest,
Richard Orsava, PhDr. âeslav Zapletal, Ing. Jiﬁí Dofek, radní Ing. Stanislav Velikovsk˘ CSc.

TEN VÁNOČNÍ ČAS…
VáÏení spoluobãané!
Nejen televizní reklamy a bohuÏel
mnohdy jen laciné nabídky v˘hodn˘ch
nákupÛ v leckterém supermarketu
jsou neklamn˘mi zvûstovateli blíÏícího
se vánoãního ãasu. Ano, ve shonu
v‰edního dne se pomalu ztotoÏÀujeme s pﬁedstavou, Ïe uÏ i rok 2006 se
pomalu (nebo aÏ pﬁíli‰ rychle?!) vplíÏil
do svého fini‰e, respektive jeho slavnostnûj‰í – sváteãní ãásti.
Dovolte mi tedy, váÏení spoluobãané, abych Vám, jménem zastupitelstva mûsta, zamûstnancÛ radnice
a samozﬁejmû i jménem sv˘m, popﬁál,
aby se i ty leto‰ní Vánoce pro nás
v‰echny staly tím, co od nich oãekáváme: ãasem povzná‰ejícího klidu,
hﬁejivé rodinné pohody, upﬁímn˘ch lidsk˘ch setkání a setkávání lidí dobré
vÛle vÛbec, kﬁehk˘ch pocitÛ jedineãné, veskrze „ãlovûãí“ sounáleÏitosti,
ryzí lásky, ale také nezvratitelného poznání, Ïe ty skuteãné hodnoty mají
zcela jin˘ lesk neÏ ten, kter˘m se vyznaãují na svém povrchu pouze vûci
hmotné, tedy pomíjivé.
VáÏení spoluobãané!
Pﬁeji Vám, tak jako kaÏdoroãnû,
abyste se i u leto‰ního vánoãního
stromeãku se‰li a rozjímali s lidmi,
které máte rádi a kter˘m také záleÏí
právû na Vás, abyste byli plnû obdarování, jak si tﬁeba jen ve skrytu du‰e
tajnû pﬁejete, a to nejen ve smyslu
materiálním…
Pﬁeji Vám, aÈ Vás teplo sváteãnû naladûného domova a zlatavé svûtlo vánoãní svíãky jakoÏto symboly nezdolné a povzná‰ející lidské touhy smûﬁovat k naplnûní smyslu na‰eho bytí
provázejí nejen v dobû vánoãní, ale
i po celé dny nového roku 2007.
Tak tedy: ‰Èastné a veselé Vánoce
2006!
Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta mûsta Fry‰táku
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ã. Z 1/2006/V ze dne 1. listopadu 2006 (V˘bûr)
• ZMF schvaluje mandátovou komisi ve
sloÏení pﬁedsedkynû pí Ivana Pl‰ková,
p. Richard Orsava a Ing. Jan Ko‰ák.
• ZMF bere na vûdomí zprávu mandátové komise o ovûﬁení platnosti mandátÛ
ãlenÛ novû zvoleného ZMF.
• ZMF schvaluje zpÛsob jednání ZMF
dle Jednacího ﬁádu ZMF schvál. dne 16.
12. 2002 – na období 2006 – 2010.
• ZMF schvaluje ovûﬁovatele zápisu ã. Z
1/2006/V ze dne 1. 11. 2006 zastupitele Mgr. L. Sovadinu a Mgr. P. Ná‰ela.
• ZMF schvaluje program jednání ustavujícího zasedání v souladu s obdrÏenou pozvánkou ze dne 23. 10. 2006.
• ZMF neschvaluje ustavení návrhové
komise.
• ZMF souhlasí, aby – v souladu se
schválen˘m platn˘m J¤ ZMF – pﬁedkládal návrhy usnesení ZMF pﬁedsedající.
• ZMF schvaluje volební komisi ve sloÏení: pﬁedseda Ing. J. Dofek, ãlenové M.
·evelová, P. Bezdûãík, P. Ernest, Mgr. L.
Sovadina.
• ZMF schvaluje Volební ﬁád pro prÛbûh
tajného hlasování v ZMF – viz pﬁíloha.
• ZMF v návaznosti na schválen˘ platn˘
J¤ ZMF schvaluje vedení diskuse ke
kaÏdému bodu ihned vã. pﬁijetí pﬁíslu‰ného usnesení.
• ZMF schvaluje, aby volba starosty probûhla aklamací, tj. veﬁejnû.
• ZMF volí v souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. n) zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), ve zn. pozd.
pﬁedpisÛ, Mgr. Lubomíra DoleÏela do
funkce starosty mûsta Fry‰táku.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. n) zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, stanovuje poãet ãlenÛ Rady mûsta Fry‰táku na pût (starosta, místostarosta, tﬁi ãlenové rady).
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. n) zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-

Fry‰tácké listy na internetu:

www.frystak.cz
SEZNAM ZKRATEK
ESO
– ekonomicko-správní odbor
FL
– Fry‰tácké listy
IA
– investiãní akce
JSDH MF – Jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Fry‰táku
KÚZK
– Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje
MF
– Mûsto Fry‰ták
MûÚF
– Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták
MK
– místní komunikace
NNO
– nestátní nezisková organizace
OS
– obãanské sdruÏení
OSA
– Ochrann˘ svaz autorsk˘
OSMM – odbor správy majetku mûsta
OVÎP
– odbor v˘stavby a Ïivot. prostﬁedí
OZV
– obecnû závazná vyhlá‰ka
PD
– projektová dokumentace
PDSP
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
RMF
– Rada mûsta Fry‰táku
RO
– rozpoãtové opatﬁení
¤SZK
– ¤editelství silnic Zlínského kraje
ZMF
– Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku

cích (obecní zﬁízení), ve zn. pozd. pﬁedpisÛ, stanovuje zﬁízení funkce jednoho
místostarosty, kter˘ zastupuje starostu
v dobû jeho nepﬁítomnosti nebo v dobû,
kdy starosta nevykonává funkci.
• ZMF schvaluje zpÛsob volby místostarosty – tajn˘m hlasováním.
• ZMF volí v souladu s ust. 84 odst. 2
písm. n) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, do funkce místostarosty
mûsta Fry‰táku, kter˘ zastupuje starostu mûsta Fry‰táku v dobû jeho nepﬁítomnosti nebo v dobû, kdy starosta nevykonává funkci, p. Radomíra Dupala.
• ZMF schvaluje zpÛsob volby radních
tajnou volbou.
• ZMF volí v souladu s ust. 84 odst. 2
písm. n) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve zn. pozd. pﬁedpisÛ, do funkce ãlena Rady mûsta
Fry‰táku: Libora Mikla, Ing. Stanislava
Velikovského, CSc., Mgr.Petra Pagáãe.
• ZMF stanovuje v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. n) zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, poãet uvolnûn˘ch
ãlenÛ Rady mûsta Fry‰táku na jeden
takto: Mgr. L. DoleÏel, funkce starosta,
uvolnûn od 01. listopadu 2006.
• ZMF schvaluje zaﬁazení bodu ã. 9 –
Návrh na uzavﬁení smlouvy mezi MF
a Zlínsk˘m krajem za úãelem poskytnutí úãelové investiãní dotace z rozpoãtu
ZK ã. D/2066/2006/KH
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o poskytnutí úãelové investiãní dotace z rozpoãtu ZK ã. D/2066/2006/KH mezi MF
a Zlínsk˘m krajem, tﬁ. T. Bati 21, 761
90 Zlín, Iâ 70891320, zast. L. Luká‰em, hejtmanem, za úãelem poskytnutí
dotace ve v˘‰i 500.000,- Kã na nákup
vozu CAS 24 Renault Midlum pro
Jednotku SDH mûsta Fry‰táku a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 1/2006/V ze dne 15. listopadu 2006 (V˘bûr)
• RMF v souladu s ust. § 101 odst. 4
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje kompetence – úseky odpovûdnosti jednotliv˘ch radních: místostarosta Radomír
Dupal koordinuje ãinnosti v˘borÛ komisí, pozemkové operace, odpadové hospodáﬁství, legislativnû právní záleÏitosti,
stavební ﬁízení. Radní Libor Mikl - kultura, cestovní ruch, mikroregiony, druÏeb2

ní aktivity. Radní Mgr. Petr Pagáã - ‰kolství, tûlov˘chova a sport, dotaãní politika. Radní Ing. Stan. Velikovsk˘, CSc. hospodaﬁení, finanãní záleÏitosti.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. h)
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, jmenuje pﬁedsedy komisí: - ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy – Mgr. P. Pagáã, – kulturní – L.
Mikl, - pro obãanské záleÏitosti – Mgr.

S. Knedlová, - stavební – Ing. J. Ko‰ák
- tisková – RR – Mgr. P. Ná‰el.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. h)
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní, schvaluje
ustavení tûchto komisí: a) ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, b) kulturní, c) pro
obãanské záleÏitosti, d) stavební, e) tiskovou – redakãní radu.
• RMF ukládá pﬁedsedÛm novû ustaveFRY·TÁCKÉ LISTY 12/2006
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n˘ch komisí do pﬁí‰tího zasedání RMF
pﬁedloÏit návrhy na dal‰í personální obsazení tûchto orgánÛ rady.
• RMF odkládá rozhodnutí aÏ do doby
vyjasnûní moÏnosti zﬁízení metropolitní
internetové sítû mûsta Fry‰táku v návaznosti na vyuÏití stávajícího rozvodu
pro kabelovou televizi.
• RMF ukládá starostovi jednat se zástupcem fy SATTURN Hole‰ov ve vûci vyuÏití rozvodu kabelové televize pro potﬁeby zﬁízení metropolitní internetové sítû mûsta Fry‰táku s moÏností poskytování sluÏeb místní televize a informaã.
(varovného a v˘straÏného) systému MF.
• RMF bere na vûdomí záporné stanovisko fy DIGIPRES s. r. o. Zlín – Pr‰tné
ve vûci pronájmu objektu obchodu ve
Vítové a ukládá OSMM oslovit dal‰í zájemce.
• RMF bere na vûdomí Ïádost pí
Kateﬁiny Janské o v˘povûì z nájmu bytu
ã. 1 v domû ã. p. 386, ul. Souhrady,
obec Fry‰ták, dohodou ke dni 30. 11.
2006 bez pﬁipomínek.
• RMF schvaluje uzavﬁení dodatku k pﬁíslu‰né nájemní smlouvû, kter˘m se
ukonãuje platnost smlouvy o nájmu bytu ã. 1 mezi MF a pí Kateﬁinou Janskou
dohodou ke dni 30. 11. 2006, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF ukládá vedoucímu OSMM Ing. P.
Koplovi pﬁevzetí bytu a dorovnání finanãních prostﬁedkÛ nejpozdûji v termínu do 30. 11. 2006.
• RMF bere na vûdomí Ïádost p. J. Vrly
a bodové ohodnocení jeho Ïádosti pro
pﬁidûlení bytu v domû ã. p. 386 .
• RMF bere na vûdomí Ïádost pí R.
Pospí‰ilíkové, Fry‰ták, a bodové ohodnocení její Ïádosti pro pﬁidûlení bytu
v domû ã. p. 386.
• RMF ukládá OSMM :
a) provûﬁit aktuální stav Ïádostí dﬁíve
podan˘ch,
b) zajistit písemné aktualizace tûchto
Ïádostí pro potﬁeby bodového ohodnocení – v návaznosti na kritéria
v Pravidlech pro poskytování bydlení
v nájemních bytech … .
• RMF ukládá místostarostovi pﬁipravit
aktualizaci „Pravidel ...“ ve smyslu zﬁízení bytu ã. 1 v domû 386 v˘hradnû jako bytu pro nouzové situace.
• RMF bere na vûdomí zmûnu úãtování
nákladÛ na zhotovení vodovodních pﬁípojek vypl˘vající z novely zák. ã. 274/
2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veﬁejnou potﬁebu, bez pﬁipomínek.
• RMF schvaluje zálohu na zhotovení
vodovodní pﬁípojky na území správního
obvodu mûsta Fry‰táku (obãané i firmy)
ve v˘‰i 6.000,- Kã, a to s platností od 1.
1. 2007.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o pﬁi-

pojení k distribuãní soustavû spoleãnosti E.ON Distribuce, a. s., âeské Budûjovice, v rámci novû budovaného kolumbária na hﬁbitovû v MF, a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu podílu nákladÛ
na pﬁipojení k distribuãní soustavû v celkové ãástce 7.500,- Kã.
• RMF bere na vûdomí nabídky na poﬁízení radaru od fy GEMOS CZ spol. s r.
o., B. Smetany 1599, 250 88 âelákovice, a fy EMPEMONT, Kouty 34, 757 01
Vala‰ské Meziﬁíãí.
• RMF ukládá starostovi bezodkladnû
zajistit v˘bûrové ﬁízení na pﬁípadné poﬁízení informaãních panelÛ pro mûﬁení aktuální rychlosti v obci.
• RMF schvaluje konání shromáÏdûní –
Îiv˘ Betlém, které se uskuteãní dne 25.
12. 2006 od 14.00 hodin na námûstí
ve Fry‰táku v prostoru pod lípou na plo‰e cca 10 x 15 m.
• RMF ukládá OSMM technicky zajistit
organizaci této akce v souãinnosti s p.
Lubomírem Fuksou, souhlasí s bezplatn˘m záborem veﬁejného prostranství,
s v˘pÛjãkou ozvuãovací aparatury mûsta (zajistí vãas po dohodû pí Ivana Pl‰ková) a ukládá OSMM zajistit dovoz a instalaci pódia pro úãely této akce.
• RMF ukládá ved. OSMM zajistit zaﬁazení novû vybudované komunikace na
pozemku p. ã. 405 do plánu zimní údrÏby – neprodlenû.
• RMF ukládá místostarostovi pﬁedloÏit
na dal‰ím zasedání RMF návrh na rozsah a ãetnost svozu smûsného komunálního odpadu a bioodpadu vãetnû
úpravy otvírací doby pro pﬁíjem odpadÛ
od obãanÛ.
• RMF bere na vûdomí sdûlení SSÎ,
a. s., závod Zlín, 763 02 Zlín, Louky
330, ve vûci dopisu od p. K. Gyuricska,
Fry‰ták, ohlednû zjednání nápravy po‰kozené vodovodní pﬁípojky bez pﬁip.
• RMF bere na vûdomí zprávu o kontrole hospodaﬁení Z·F, okres Zlín, p. o.,
bez pﬁipomínek.
• RMF bere na vûdomí záporné stanovisko odboru ÎpaZ MMZ k návrhu zadání zmûny ã. 5 ÚPN SÚ Fry‰ták – lokalita
Kuãovanická cesta a povûﬁuje starostu
jednat v dané vûci dále za úãelem
schválení této zmûny.
• RMF bere na vûdomí stanovisko odboru ÎpaZ MMZ k návrhu zadání zmûny
ã. 3 ÚPN SÚ Fry‰ták m. ã. Vítová, lokalita a) Pod Velou, b) Skalka (záporné)
bez pﬁipomínek.
• RMF schvaluje úhradu ãásti nákladÛ
(pﬁíspûvek) na poﬁízení PD Fry‰ták –
Dolní Ves, Îabárna – Racková (dle pomûru obyvatel mûsta Fry‰táku a obce
Racková) v celkové v˘‰i 30.000,- Kã vã.
DPH, a to na úãet obce Racková, která

celkové náklady na PD uhradila dodavateli Ing. Matú‰ovi.
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy
o uÏití v˘konÛ a záznamÛ pﬁi provozování veﬁejn˘ch hudebních produkcí, t˘kající se uÏití reprodukované hudby pﬁi hlá‰ení mûstsk˘m rozhlasem za rok 2005,
a to mezi MF a firmou Intergram Praha,
Na Poﬁíãí 27, 110 00 Praha 1, Iâ 0053
7772, v cenû 390,- Kã vã. DPH a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF vyhla‰uje vítûze V¤ na dodavatele PD SP na IA Úpravy okolí kostela ve
Fry‰táku fu ALFING ZLÍN, spol. s r. o., J.
Sta‰i 165, 763 02 Zlín - Malenovice –
Ing. arch. Vladimír Pokluda.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou ALFING ZLÍN, spol. s r.
o., J. Sta‰i 165, 763 02 Zlín - Malenovice – Ing. arch. Vladimír Pokluda, IâO
26230259, za úãelem zaji‰tûní PD na
IA Úpravy okolí kostela ve Fry‰táku
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF vyhla‰uje vítûze V¤ na dodavatele PD SP na IA Úprava okolí vodní nádrÏe ve Fry‰táku Horní Vsi – Centrum
zdraví a oddechu fu ALFING ZLÍN, spol.
s r. o., J. Sta‰i 165, 763 02 Zlín - Malenovice – Ing. arch. Vladimír Pokluda.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou ALFING ZLÍN, spol. s r.
o., J. Sta‰i 165, 763 02 Zlín - Malenovice – Ing. arch. Vladimír Pokluda, IâO
26230259, za úãelem zaji‰tûní PD na
IA Úprava okolí vodní nádrÏe ve Fry‰táku Horní Vsi – Centrum zdraví a oddechu a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF ru‰í své usnesení ã. R 13/2006
– b. 16 písm. b) ze dne 16. 10. 2006.
• RMF na základû aktualizace nabídky
vítûze V¤ - LANius s. r. o. Tábor - z dÛvodu její neúplnosti – schvaluje koneãnou cenu za dodávky softwaru na
54.978,- Kã s tím, Ïe nav˘‰ení ceny nemá vliv na poﬁadí z v˘bûrového ﬁízení .
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou LANius s. r. o., Jiráskova 1775, 390 01 Tábor, IâO 25150
707, zast. Ing. Jiﬁím ·ilhou, na dodávku, instalaci a následnou údrÏbu automatizovaného knihovnického systému
v MûK Fry‰ták a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo ã. 0506 mezi MF a fou VHK Zlín, projekãní a inÏen˘rská kanceláﬁ, nám. T. G.
Masaryka 1281, 760 01 Zlín, zast. p.
Miroslavem Bﬁezíkem, IâO 18809286,
DIâ 303-500406012, na vypracování
PD SP a RS „ProdlouÏení vodovodu ulice Hole‰ovská Fry‰ták, SO 102, SO
103, SO 104“ a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
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VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY
P O D ù K O VÁ N Í
Dovolte mi, váÏení spoluobãané,
abych Vám upﬁímnû podûkoval za Va‰i
hojnou úãast v leto‰ních komunálních
volbách. Dûkuji jak za hlasy pro KDU –
âSL, která v tûÏké konkurenci, a pﬁedpokládám Ïe s ohledem na vykonanou
ãtyﬁletou práci, garantovanou konkrétními lidmi, zvítûzila, tak i za Va‰e hlasy
pro mne osobnû.
Va‰e volba, ve smyslu následného
rozhodnutí ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, totiÏ mé opûtovné
zvolení starostou mûsta, je pro mne velkou v˘zvou a zároveÀ závazkem vÛãi
Vám v‰em. Jsem proto pﬁipraven – v návaznosti na dosavadní dobrou spolupráci s dal‰ími orgány mûsta, subjekty veﬁejného Ïivota, ale i s Vámi – naplÀovat
na‰e volební programy, které, jak se domnívám, smûﬁují k uspokojení nejen
kaÏdodenních potﬁeb nároãného obãana
tﬁetího tisíciletí ve smyslu hmotném, ale
i ve smyslu dal‰ího v‰estranného kulturního rozvoje jedince i mûsta jako celku.
Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta mûsta Fry‰táku
VáÏení ãtenáﬁi Fry‰táck˘ch listÛ,
od komunálních voleb utekl zhruba
mûsíc a slu‰í se proto v‰em voliãÛm,
kteﬁí pﬁi‰li ve Fry‰táku do volebních
místností podûkovat za jejich pﬁístup
k vûcem veﬁejn˘m.

Je vidût, Ïe Vám není lhostejné, kdo
Vás bude po následující období na radnici zastupovat.
V˘sledky jasnû potvrdily, Ïe kurs nastaven˘ v uplynulém období je správn˘.
Vût‰ina z Vás si totiÏ pﬁeje mít ve vedení radnice stejné lidi jako doposud
a po právu tak ocenila jejich práci za
uplynulé 4 roky.
Z tohoto pohledu byl volební zisk (staronového) starosty Mgr. Lubomíra DoleÏela více neÏ v˘mluvn˘ (1012 hlasÛ).
Pﬁi ustavujícím jednání nového zastupitelstva nebylo pochyb, Ïe to bude právû
on, kdo na‰e mûsto povede i nadále.
Ani dal‰í na‰i kandidáti neskonãili
‰patnû:
Mgr. Pavel Ná‰el - 663 hlasÛ, Ing. Jan
Ko‰ák – 453 hlasÛ, Ing. Jan Görig – 450
hlasÛ, Petr Ernest – 402 hlasÛ…
My zastupitelé za KDU – âSL jsme
Vám v rámci na‰eho volebního programu
nabídli ﬁadu moÏností, jak zkvalitnit Ïivot
ve Fry‰táku.
I pﬁes to, Ïe jsme to byli my, kdo v leto‰ních volbách zvítûzili, dopadla povolební jednání tak, Ïe lidoveãtí zastupitelé
bohuÏel nemají dal‰í místo ve vedení
radnice, ale pﬁekvapivû dokonce ani
v radû mûsta.
I tak nûkdy vypadá demokracie – vût‰ina hlasování o dal‰ích funkcích a místech radních dopadla v pomûru 12 : 5
(rozumûj v‰ichni ostatní proti lidovcÛm).

Vûﬁíme proto, Ïe budeme mít moÏnost
prosadit na‰e zámûry a volební program
v zastupitelstvu tak, jak jsme si pﬁáli.
Je‰tû jednou bych jménem sv˘m
i v‰ech ostatních zvolen˘ch i nezvolen˘ch kandidátÛ za KDU – âSL chtûl podûkovat tûm z Vás, kteﬁí nás podpoﬁili
v na‰em úsilí.
Chci Vás ubezpeãit, Ïe se budeme
snaÏit Va‰i dÛvûru nezklamat a vytvoﬁit z
Fr y‰táku místo, kde se dobﬁe Ïije
a kde se v‰ichni opravdu cítíme „doma“.
Mgr. Pavel Ná‰el

***
VáÏení obyvatelé mûsta Fry‰táku,
zvolení zastupitelé za ODS bez BPP,
kteﬁí od Vás dostali hlas a jsou na období 2006-2010 v Zastupitelstvu mûsta
Fry‰ták, Vám srdeãnû dûkují za dÛvûru.
VynasnaÏíme se, abychom po celé volební období byli svou prací pro obãany
mûsta Fry‰ták pﬁínosem.
Vûﬁte, Ïe motto: práce – slu‰nost –
poctivost je a bude pro nás zavazující.
Radomír Dupal, Sylva Knedlová,
Radomír Vyskup

Na prahu nového období
V novodobé historii na‰ich obcí, poãínaje zmûnami v dÛsledku revoluce 1848/49, formování místní samosprávy po r. 1850,
zku‰eností z let mezi válkami, v systému fungování Národní fronty v ãasech totalitních a zejména v rámci posledních více neÏ 15
let obnovování demokratické samosprávy, pﬁedstavují komunální
volby na prahu 21. století i ve Fry‰táku v˘znamn˘ mezník.
Srovnávám-li v duchu kronikáﬁsk˘ch záznamÛ, pamûtí star˘ch
Fry‰taãanÛ i regionálních publikací úsilí zastupitelstva a vedení
radnice v posledním období s minulostí, oceÀuji zejména to, Ïe
vedle materiálního vzestupu a celkové modernizace prostﬁedí, jeÏ
spoleãnû pﬁetváﬁíme a ob˘váme, patrn˘ je stále více cílen˘ posun
také ve sféﬁe konstituování podmínek pro adekvátní spoleãenskou, kulturní, sportovní a zájmovou seberealizaci a podmínek
pro poskytování kvalitního vzdûlání. ZaloÏením mikroregionu Lukovské podhradí ãi Zlínsko otevﬁely se moÏnosti v˘raznûj‰ího zviditelnûní tradicemi, lidovou kulturou, pﬁírodními krásami, pamûtihodnostmi, osobnostmi, podnikatelsk˘mi aktivitami a dal‰ími zajímavostmi opl˘vajícího prostoru i zájem o vytváﬁení materiálních,
technick˘ch, informaãních a dopravních podmínek pro pﬁiblíÏení
tohoto teritoria náv‰tûvníkÛm z celé vlasti i zemí Evropské unie.
B˘valí obrozen‰tí starostové, jako fry‰táãtí Franti‰ek Fiala,
Valentin Rektoﬁík, Leopold Jehliãka, Filip Ma‰láÀ nebo Mikulá‰
Janu‰ka, dolnovesk˘ Josef Hrnãiﬁík ãi Josef Petrá‰, hornovesk˘
Jan Kamenáﬁ nebo Adolf Grmela a vitovsk˘ Josef Baìura nebo
Jan Brázda by s povdûkem hodnotili dílo, které tu vedení mûsta
Fry‰táku a jeho zastupitelé vytváﬁejí. A vûﬁím, Ïe i dodnes Ïijící b˘-

4

valí starostové objektivnû hodnotí to, co se tu v posledních letech
vykonalo.
Na posledním sezení b˘valého zastupitelstva v kulturním zaﬁízení ve Vítové jsem ocenil souznûní snah i povah fry‰tácké samosprávy. Mám radost, Ïe na rozdíl od „podivn˘ch vzorÛ nahoﬁe“,
jimÏ na této zemi zrovna moc nezáleÏí, hledáme ve Fry‰táku spoleãnou ﬁeã a je to vidût!
Nastupujeme nyní do etapy, která bude nelehk˘m bﬁemenem
pro Fry‰taãany, hlavnû DolÀany. Îe nám budování rychlostní komunikace R49 pohne Ïluãí a znepﬁíjemní na nûkolik let Ïivot ve
Fry‰tácké brázdû, Ïe budeme jako kronikáﬁi psát o Fry‰táku pﬁed
a po - (pﬁipomínat to bude jako kdysi - Fry‰ták pﬁed ohnûm a po
ohni 1841).
Co na tuto „potﬁebami Ïádanou“ radikální zmûnu ﬁekne pﬁíroda, na‰e psychika ãi zdraví - BÛh suì!
Bude to tvrd˘ oﬁí‰ek, prosadit v dne‰ních sloÏit˘ch pomûrech
to, co jsme si ve volebních programech pﬁedsevzali. Ale vûﬁím, Ïe
ve sloÏení této samosprávy, kterou jste sv˘mi hlasy pomohli dát
dohromady, budeme i nadále prosazovat podle sv˘ch odborn˘ch
pﬁedpokladÛ, zájmÛ i kontaktÛ to, co bude z hlediska této perspektivní oblasti Zlínska - pro dobro na‰eho spoleãného domova
- nejoptimálnûj‰í.
Díky za Va‰i dÛvûru, za Va‰e porozumûní i podporu.
PhDr. âeslav Zapletal
kronikáﬁ a ãlen Zastupitelstva mûsta Fry‰táku
FRY·TÁCKÉ LISTY 12/2006
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ZPRÁVY Z RADNICE
VáÏení spoluobãané
âasto se na nás obracíte – nejen v souvislosti s blíÏícími se vánoãními svátky
a silvestrovsk˘mi oslavami – se Ïádostí o moÏnost regulace (omezení, zákaz) poﬁádat domácí ohÀostroje, a to zejména v bytové zástavbû za úãelem ochrany majetku i zdraví ãtyﬁnoh˘ch zvíﬁecích pﬁátel. ProtoÏe se jedná o záleÏitost legislativnû velmi sloÏitou, pﬁedkládáme Vám v˘Àatek ze stanoviska ministerstva vnitra,
které jasnû deklaruje omezené moÏnosti regulace ohÀostrojÛ ze strany mûsta:
Na základû ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích je obec oprávnûna ukládat
v samostatné pÛsobnosti obecnû závaznou vyhlá‰kou povinnosti k zabezpeãení místních záleÏitostí veﬁejného poﬁádku a tím eliminovat ãinnosti, které by mohly naru‰it
veﬁejn˘ poﬁádek v obci nebo b˘t v rozporu s dobr˘mi mravy, ochranou bezpeãnosti,
zdraví a majetku. V rámci aplikace tohoto zákonného zmocnûní v‰ak obec v souladu
s ustálenou judikaturou Ústavního soudu musí dodrÏet meze své pÛsobnosti vymezené zákonem a nemÛÏe upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné
úpravû nebo jsou jiÏ upraveny právními pﬁedpisy práva veﬁejného nebo soukromého.
V souvislosti s regulací zábavné pyrotechniky Ústavní soud v minulosti judikoval
v tom smyslu, Ïe problematika prodeje a pouÏívání pyrotechnick˘ch pﬁedmûtÛ je jiÏ
dostateãnû regulována zákonem ã. 61/1988 Sb., o hornické ãinnosti, v˘bu‰ninách
a o státní báÀské správû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a vyhlá‰kou âeského báÀského úﬁadu ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi,
a obec proto nemÛÏe pﬁikroãit k absolutnímu zákazu pouÏívání zábavné pyrotechniky na svém území.
Otázku zákonnosti regulace pouÏívání pyrotechnick˘ch produktÛ je tﬁeba posoudit
na základû interpretace úãelu, kter˘ regulací sledujeme. Tento úãel pak musí b˘t ‰ir‰í neÏ úãel sledovan˘ zákonem ã. 61/1988 Sb., tj. zaji‰tûní bezpeãnosti a ochrany
zdraví. V konkrétním pﬁípadû to znamená, Ïe je obec oprávnûna omezit pouÏívání zábavné pyrotechniky pouze za úãelem ochrany majetku, zejména pak v jeho kulturnû
sociální dimenzi dané veﬁejn˘m zájmem na ochranû kulturních památek.
Shrneme-li tedy, v˘‰e uvedené, není obec oprávnûna prostﬁednictvím obecnû závazné vyhlá‰ky pﬁistoupit k plo‰nému pau‰álnímu zákazu pouÏívání pyrotechnick˘ch
pﬁedmûtÛ na svém území. Takov˘ zákaz lze stanovit pouze ve vztahu k urãit˘m veﬁejn˘m prostranstvím tedy ne soukrom˘m), vyÏaduje-li to zaji‰tûní místních záleÏitostí veﬁejného poﬁádku s ohledem na potﬁebu ochrany obecního majetku.
Obracíme se proto na Vás se Ïádostí, abyste v zájmu zachování dobr˘ch sousedsk˘ch vztahÛ i v zájmu ochrany zdraví Va‰eho i Va‰ich ãtyﬁnoh˘ch mazlíãkÛ své
soukromé ohÀostroje minimalizovali a poﬁádali je mimo rodinnou zástavbu.
-LD-

OSMM
VáÏení obãané, ﬁidiãi,
vzhledem k blíÏící se zimû si Vás dovolujeme upozornit na problémy vznikající pﬁi
zimní údrÏbû místních a úãelov˘ch komunikací s vozidly parkujícími podél komunikací. ¤idiãi tûchto vozÛ nesplÀují podmínky dle Zákona ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znûní:
§ 25 Zastavení a stání
odst. 3) Pﬁi stání musí zÛstat voln˘ alespoÀ jeden jízdní pruh ‰irok˘ nejménû
3 m pro kaÏd˘ smûr jízdy; pﬁi zastavení musí zÛstat voln˘ alespoÀ jeden jízdní pruh
‰irok˘ nejménû 3 m *pro oba smûry jízdy*.
Odst. 4) Pﬁi zastavení a stání nesmí ﬁidiã znemoÏnit ostatním ﬁidiãÛm vyjetí
z ﬁady stojících vozidel. Pﬁi zastavení a stání vedle vozidla s oznaãením „Oznaãení
vozidla pﬁepravujícího osobu tûÏce pohybovû postiÏenou“ musí ponechat boãní odstup nejménû 1,2 m.
Po vût‰inu roku nedodrÏování tûchto pﬁedpisÛ pﬁíli‰ nevadí. Problémy nastávají
aÏ v zimních mûsících pﬁi údrÏbû tûchto komunikací. KdyÏ vozidla parkující podél komunikací, komplikují jak moÏnost v˘jezdu obyvatelÛm pﬁilehl˘ch domÛ (ti jsou nuceni odklízet sníh nejen ze svého vjezdu, ale i z ãásti zablokované vozovky), tak pﬁedev‰ím pracovníkÛm technick˘ch sluÏeb. Abychom pﬁede‰li pﬁípadn˘m problémÛm,
Ïádáme Vás o parkování v zimních mûsících na sv˘ch pozemcích ãi parkovi‰tích, aby
bylo moÏno udrÏovat celou plochu vozovky.
Dûkujeme za pochopení a smysl pro dobré sousedské vztahy.
Za odbor správy majetku mûsta Ing. Vladimíra DoleÏelová

Římsko-katolická
farnost ve Fryštáku
pořádá dne 25. 12.
2006 ve 14 hodin
v parku na náměstí
ve Fryštáku
ŽIVÝ BETLÉM.

Klub důchodců ve Fryštáku
zve všechny své členy
i ostatní občany na

P¤EDSILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ
při živé hudbě
ve čtvrtek dne 28. prosince
od 16 hodin
v jídelně fryštáckého Penzionu.

POČASÍ 2005 FRYŠTÁCKO
PROSINEC
PrÛmûrná ranní teplota byla -5° C,
tedy nejchladnûji bylo 2. a 11. prosince pﬁi teplotû -13° C. Nejteplej‰í ráno
bylo 5. prosince +4° C a 25. prosince
+1° C. Odpolední teploty se pohybovaly nad 0° C, kdy nejchladnûji bylo 30.
a 31. prosince pﬁi -4° C a 26. a 27.
prosince pﬁi teplotû -2° C. Nejtepleji
pﬁes den bylo 4. prosince +6° C, 5.
a 8. prosince +5° C. Odpolední prÛmûr teplot byl +2° C. Jasn˘ch 15 dní,
zataÏen˘ch 16 dní a z toho 11 pﬁeháÀkov˘ch pﬁeváÏnû snûhov˘ch.
Polovinu mûsíce foukal vût‰inou západní vítr a jednou vichﬁicí ve veãerních hodinách o rychlosti vûtru 90
km/hod. doprovázená de‰tûm, která
byla 16. prosince (namûﬁeno v Hole‰ovû). Obãasná mlhavá rána.
CELKOVù ROK 2005
PrÛmûrná ranní teplota za cel˘ rok
+2,6° C, prÛmûrná odpolední teplota
za cel˘ rok +13,5° C, prÛmûrná teplota za cel˘ rok +8° C, jasn˘ch dnÛ 253,
zataÏen˘ch dnÛ 112, de‰tiv˘ch 68 dní,
vûtrn˘ch dnÛ 204, mlhav˘ch rán 88,
bouﬁí 24, vichﬁice 13.
Vypracoval Antonín Krãma
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DÁREK NEJMILEJŠÍ

Z neznám˘ch povûstí fry‰táck˘ch

(K abrahámovinám Otce Miroslava Dibelky)
Líté vánice a vzápûtí kruté mrazy zahryzly se toho
roku v ãas adventní do rozpadávajících se hradeb mûsteãka, zmírajícího strachem z vûcí pﬁí‰tích… Smeãky
vlkÛ, houfce zoufal˘ch bûÏencÛ a zatoulan˘ch soldátÛ
ze v‰ech koutÛ kontinentu svíraly jako oprátka popravãí Freistadtl krãící se na pokraji Host˘nsk˘ch vrchÛ.
Zato v teple ‰enku U vûÏe (v místech pozdûj‰í
Hrubé hospody) na rozlehlém fry‰táckém rynku to huãelo, jakoby za zdmi konãilo v‰echno trápení pohnuté
doby.
„Poﬁádnû ím teì vyfukuje aj na Lukovci,“ ozval se
od ‰enty‰u bujn˘ Jura. „Co tam nedávno Korvínovi
Uhﬁíci zatopili, zalézlo aj pánom za nechty!“
„Ba zalézlo!“ pﬁihnul si z korbele radní Hrnãiﬁík. Dy‰
tam rychtáﬁ s ogarama v tento neãas pár pytlÛ plesnivej múky pﬁivézl, aj podûkovali…“
Huronsk˘ ﬁehot zatﬁásl zaãouzenou hospÛdkou
a chlapiska, co jim tady „za bukem“ hﬁebínek narostl,
utápûla u pobryndan˘ch stolÛ své sny i stesky v posledních zásobách zlatého moku.
„NekocúÀajte se tu jak na peci a poÈte pomoct!“
proÈal prázdnotu velkohubého tlachání ledov˘ van z náhle rozvalen˘ch dveﬁí. „Na hole‰ovskej cestû pﬁed fry‰táckú bránú zapadl ze sanima kupec Jan Z Roha!“
Jako kdyby z dûla vystﬁelil naházeli na sebe kumpáni kdejakú kacabaju a hnali k mûstské bránû. Star˘ vart˘ﬁ je podûlil potﬁebn˘m náãiním a zvûdavá ãeládka
vrhla se pﬁes spu‰tûn˘ mostek do zavátého úvozu. Za
necelou hodinku vytáhli konû i sánû ze závûje, na podloÏen˘ch kÛlech je protáhli prÛjezdem m˘tnice a náklad
prozatímnû sloÏili ve forhauzu hospody.
Co v‰echno se v bednách a truhlicích skr˘vá? A kdo
je ta neznámá dûva, jiÏ v koÏe‰inách zabalenou coby
poklad nejdraÏ‰í prostﬁední z Janu‰kov˘ch synÛ k rozehﬁáté peci domÛ pﬁes rynk odná‰í…?
Napûtí, pﬁíkazy hostinského koﬁenûné, smetlo
‰tamgasty do kruhu kolem promrzl˘ch poutníkÛ.
„Mûli zme tentokráÈ z pekla sãestí!“ svûﬁuje se kon‰el Jan Z Roha, Janu‰ka zvan˘. JiÏ tﬁi t˘dny jedem s moíma ogarama ze Slezska a stíhá nás pohroma za pohromú. ·elijaké tlupy nenechavcÛ dokonale oãesaly na‰e zboÏí, z nekolika vrchovatû naloÏen˘ch vozÛ a najat˘ch ozbrojencÛ zbyli jen tﬁi moji synci a tyto sanû…“
Fry‰táãtí pﬁisedli blíÏ a ani nedutali.
„Za ·tramberskú Trúbú zme v lesním úvozu narazili na dútnající trosky formansk˘ch vozÛ a krvavé stopy
po ﬁádûní neznám˘ch huncútú. Z pﬁepadenej karavány
to ìábelské dílo nepﬁeÏil nikdo… Pomodlili zme se za
nebohé a moji ogaﬁi se rozbûhli po okolním lese – co
dyby negdo hrÛzám unikl a pomoci potﬁebovál…,“otﬁel
si star˘ Jan vousiska, notnû upil z korbele a pokraãoval: „V nedalekém skalnatém bludi‰ãi narazili moji
chlapci na nenápadn˘ pﬁístﬁe‰ek. U skomírajícího
ohníãka se tu krãila stará koﬁenáﬁka, o‰etﬁující vystra‰enú dífku…“
„Bojím se, Ïe nás ti rabijáti najdou,“ svûﬁila se babka. „Mají své doupû v jeskyni za ·tramberkem…
ZachraÀte tu dívãinu chlapci! BÛh vám Ïehnej…“
Kupec Janu‰ka si na chvíli oddechl, jakoby ze sebe
chtûl setﬁást jho jakési: „A protoÏe se nám dûvãe svûﬁilo, Ïe v ãas moru rodiãÛ sv˘ch v Opavû pozbylo a vy6

Ilustrace Martin ·evãík

dalo se k pﬁíbuzn˘m na lukovském hradû, neme‰kali zme a uháÀali
dóm z vûtﬁiskem o závod! ·ak sem uÏ nejstar‰ího ogaru za rychtáﬁem poslál, aby na Lukovec skázál…“
Druhého dne, sotva chlapi pomohli zboÏí z „Hrubej“ pﬁes haldy
snûhu na rynku do rozlehlého kupcova stavení u kostela nanosit, pﬁihnal se z lukovského hradu sám pan správce a spanilou dívku za
úãasti nesãetn˘ch zvûdavcÛ do nového domova odvezl.
Utekla zima, rozzáﬁilo se jaro a neblahé události na Moravû vzaly za své. Zase do na‰ich domovÛ zavítalo vytouÏené ‰tûstí! Jednoho
dne uprostﬁed léta zastavil pﬁed domem Jana Z Roha lukovsk˘ koãár… A v následujících dnech se to opakovalo. A star˘ kon‰el
Janu‰ka musel k panu správci na hrad!
„Gdoví, co vyvédl, dy‰ se o nûho tak starajú…?“
To zas bylo hlúp˘ch reãí!
Jen dÛstojn˘ pan faráﬁ fry‰táck˘ se spokojenû usmíval. A úsmûv
mu na tváﬁi zÛstal pﬁi ohlá‰kách i kdyÏ mladému Mikulá‰i Janu‰kovi
a sliãné Kateﬁince, schovance správce lukovského, v kostelíku fry‰táckém ruce ‰tólou vázal. O slavn˘ch kﬁtinách ani nemluvû…
A usmívá se Otec Dibelka i dnes, neboÈ rody na‰e mají dobr˘ koﬁínek!
Mnoho lásky rodinám fry‰táck˘m pﬁeje
SLÁVEK ZAPLETAL ml.
FRY·TÁCKÉ LISTY 12/2006
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placená inzerce

Poděkování a námět k zamyšlení
Dovolte mi, abych se s Vámi podûlila o nûkolik postﬁehÛ z leto‰ního podzimu.
V ﬁíjnu jsme se ve Fry‰táckém kostele louãili s na‰í sousedkou p. Drahomírou
Krajãovou a za nûkolik dnÛ s p. ZdeÀkou Chudárkovou. Tûchto rozlouãení se kromû obyvatel Fry‰táku zúãastnilo také hodnû lidí z ‰irokého okolí. V promluvû pﬁi
rozlouãení vyzvedl jejich obûtav˘ Ïivot a lásku ke sv˘m nejbliÏ‰ím P. Franti‰ek
Bezdûk a P. Miroslav Dibelka. U paní Chudárkové pﬁiblíÏila velmi citliv˘m zpÛsobem
její Ïivotní dráhu paní Dana Koneãná, která se louãila jménem nás v‰ech pﬁítomn˘ch a Sboru pro obãanské záleÏitosti pﬁi MûÚ Fry‰ták. Obûma knûÏím i paní
Koneãné patﬁí upﬁímné podûkování.
Vím o tom, Ïe takové rozlouãení se uskuteãÀuje na poÏádání pozÛstalé rodiny.
Navrhovala bych ale spí‰e vstﬁícn˘ krok ke kaÏdé pozÛstalé rodinû a hlavnû pﬁi
zpracování konceptu dÛstojného rozlouãení se zemﬁel˘m.
Obﬁady, ve kter˘ch toto rozlouãení chybí, mi pﬁipadají hodnû neosobní...
Ov‰em daleko smutnûj‰í mi pﬁipadalo rozlouãení místních obãanÛ s fry‰táck˘m
rodákem, s panem Miroslavem Kováﬁem. Domnívám se, Ïe pouhé oznámení úmrtí a tiché zpopelnûní ostatkÛ je ve mûstû, kde se lidi navzájem dobﬁe znají, málo.
KdyÏ nezapomínáme na vítání obãánkÛ do Ïivota, svatební obﬁady, Ïivotní jubilea a
jiné oslavy, je urãitû namístû také dÛstojné rozlouãení s ãlovûkem na konci Ïivota.
V tûchto mimoﬁádn˘ch pﬁípadech bychom mûli vÏdy najít finanãní prostﬁedky v rozpoãtu mûsta... Chtûla bych také podûkovat panu Janu Krãmovi, kter˘ se dojemnû
rozlouãil s panem Kováﬁem v ﬁíjnov˘ch Fry‰táck˘ch listech i za nás ostatní.
Marie Kr‰áková

Milé dámy i pánové,
zvu Vás do svého kosmetického salonu v prostorách Zdravotního střediska ve Fryštáku,
kde si jistě vyberete pro své
nejbližší voňavé vánoční dárky.
Jako každý rok přeji všem klidné
a pokojné prožití svátků vánočních.
Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši
přízeň a do nového roku popřát co
nejméně vrásek, a když, tak jen od
smíchu.
Každá zákaznice v měsíci
prosinci dostane jako malou pozornost ke kosmetickému ošetření masáž horkými lávovými
kameny ZDARMA.
Zdeňka Ševčíková
kosmetička

Zveme Vás do nové prodejny

PREZENT
ve Fry‰táku, na námûstí Míru
(vedle kostela).
PRODEJNA NABÍZÍ:
dárkové zboÏí, repliky historick˘ch zbraní,
suchou vazbu (dekorace i do vlastních nádob), kvûtiny (ﬁezané i hrnkové), zeminu
a kvûtináãe, víno, bonboniéry, vonné svíãky,
biÏuterii (náu‰nice od 30,- Kã, prst˘nky
od 32,- Kã, pﬁívûsky a ﬁetízky od 28,- Kã,
náramky od 40,- Kã, dﬁevûné korále
a náramky - vhodné i pro chlapce, vlasovou
biÏuterii) a jiné sezónní zboÏí.
Objednáváme také zboÏí dle pﬁání zákazníka.
Tû‰íme se na Vás, pﬁijìte nás nav‰tívit.

Otevírací doba
PO-PÁ 8 - 16.45 • SO 7,30 - 11 hod.

Zpěv srdce
V sobotu, v Den samostatnosti ãeskoslovenského státu, tedy 28. ﬁíjna 2006,
byl uskuteãnûn koncert v kostele sv. Mikulá‰e. Nebyl to koncert ledajak˘, a proto mi bylo líto, Ïe pﬁi‰lo tak málo Fry‰taãanÛ. (Co ﬁíkám líto. Stydûla jsem se!
Honosíme se tím, Ïe jsme mûsto muzikantÛ, za‰tiÈujeme se Bakalou, Kvapilem, hudebními tûlesy a hudebníky rÛzn˘ch ÏánrÛ, ale kolik posluchaãÛ pﬁi‰lo?).
·koda! Od scénáristy, reÏiséra, básníka a pﬁekladatele Vladimíra Matûjãka,
kter˘ nás mistrnou stylizaãní formou,
vnímav˘m a zaujat˘m pﬁednesem prová-

zel koncertem, jste se mohli dovûdût
o Ïivotû a díle hudebního a literárního
pedagoga Jakuba Jana Ryby. Urãitû
mnozí nevûdûli, Ïe jiÏ ve 36 letech mûl
na svém úãtu víc neÏ 1416 skladeb, Ïe
do své smrti – o 14 let pozdûji – si pﬁipisoval dal‰í hudební díla, k nimÏ si psal
i vlastní ãeské texty. ·koda, mohli jste
sly‰et hrát na fry‰tácké varhany ﬁeditele
chrámové hudby Královské kanonie premonstrátorÛ v Praze na Strahovû pana
Vladimíra Roubala. Jistû by i vám pﬁi jeho mistrovské hﬁe „chodil mráz po zádech“. A ta akustika!

Svûtlo do du‰e skuteãnû i pomyslnû
nám pﬁinesl Smí‰en˘ slu‰ovick˘ chrámov˘ pûveck˘ sbor dirigovan˘ panem
Karlem Smutn˘m. Byl to záÏitek! VÏdyÈ
koncert dostali Fry‰taãané jako dárek
nejen k 650. v˘roãí první zmínky o na‰em mûstû, ale i k 88. v˘roãí vzniku
âeskoslovenska, k 241. v˘roãí narození
J. J. Ryby (26. 10. 1765), ale i k oslavû
10. v˘roãí „fungování“ DISu.
Pro toto v‰echno mi bylo líto, Ïe tak
málo obãanÛ zachovává a ctí tradice kulturního dûní ve mûstû.
S. K.
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JAK TO CHODÍVALO NA VITOVSKU S MIKULÁŠI PŘED STO LETY
PﬁipomeÀme si, jak chodívali MIKULÁ·I pﬁed sto lety, mnohé se zmûnilo a mnoho zÛstalo. Posuìte sami.
KdyÏ u nás chodívali velcí Mikulá‰i, byla to velká událost.
Chodili jen k sedlákÛm, kde mají vût‰í místnosti, k chalupníkÛm pouze na zvlá‰tní pozvání. Jinak chodí chalupníci se sv˘mi dûtmi k sedlákÛm, a tak i já jsem pﬁi‰el se sestrami a rodiãi na Mikulá‰e k ZavrtálkÛm.
Vítová je pﬁifaﬁena mûsteãku Fry‰táku, kde je kostel zasvûcen˘ sv. Mikulá‰i, a proto se na Mikulá‰e tolik drÏí. U nás
nechodí pouze Mikulá‰ a âert, jako je zvykem v jin˘ch krajích,
n˘brÏ chodí jich celá ﬁada, jak následuje, Mikulá‰ má na hlavû biskupskou ãepici, na tváﬁi ‰krabo‰ku s dlouh˘m bíl˘m vousem, v jedné ruce bﬁezov˘ prut, na tûle hvûzdnat˘ ornát. Po jeho pravici kráãí andûl, kter˘ má na hlavû ãepici mnohem niÏ‰í neÏ Mikulá‰, ‰krabo‰ku dûtské tváﬁe, dlouh˘ ‰at s kﬁídly na
zádech. V ruce nese ko‰ s dárky, kter˘ mu hospodynû jiÏ za
dveﬁmi peãlivû pﬁipraví, aby se Mikulá‰ nespletl a nedal krásn˘ dárek nûkomu náhodnému. Za nimi jde druh˘ pár a sice
âert a Smrt. To jsou nejstra‰nûj‰í figurky z celého prÛvodu.
âert má stra‰nou ‰krabo‰ku s vypláznut˘m jazykem, rohy, vycenûn˘mi zuby, je cel˘ ãernû odûn a pﬁepásán jako ‰erpou
dlouh˘m ﬁetûzem, kter˘ stále chﬁestí a tím nahání dûtem strachu. Pro mne byl stra‰liv˘ jen pohled na nûj a hned jsem se
odvracel, abych ho nevidûl. Následuje Smrt, která je obleãena v bíl˘ oblek, na hlavû má ‰krabo‰ku kostlivce s vycenûn˘mi zuby a dÛlky místo oãí. Na bílé blÛze se r˘sují tmavá Ïebra a na zadní ãásti kalhot má nakresleny hodiny ukazující dvanáctou. V jedné ruce drÏí kosu a ve druhé pokladnici, do níÏ
dospûlí dávají po peníze, aby je nechala dlouho na svûtû. Za
ní pﬁichází Îid. Je to hrozná kreatura, mající na hlavû ‰krabo‰ku s nemoÏnû pokﬁiven˘m obliãejem a hrozn˘m nosem.
Obleãen je v koÏich obrácen˘ navrch, pﬁepásan˘ slamûn˘m povﬁíslem, a v ruce nosí kÛÏi králíka, na níÏ byly ponechány konãetiny, a tou mlátí hlavy nehlava. Za ním pak Turek pﬁiléhavû
odûn s turbanem na hlavû, kter˘ za mírn˘ poplatek dává ‰Àupeãek pravého „tureckého“, obyãejnû smíchaného s paprikou
nebo pepﬁem. PrÛvod uzavírá „Husar“, obleãen˘ ve starou vojenskou uniformu s vousy nakroucen˘mi dle pﬁedpisu, práskající dlouh˘m biãem, kterého vydatnû uÏívá proti psÛm a drz˘m klukÛm.
My dûti jsme sedûly na lavicích kolem velikého dubového
stolu, a jakmile zaznûl za dveﬁmi zvonek a zaﬁinãení ãertova ﬁetûzu, ztichly jsme jako pûny a oãi upﬁené ku dveﬁím, oãekávaly
jsme dosud nevidûné „mikulá‰e“. Mikulá‰, dosedl majestátnû
ku stolu, pozvedl svoji berlu a vrbov˘ prut a dut˘m hlasem, jako hrobov˘m, ﬁekl: „Modlete se!“. Spustili jsme Otãená‰ jako
na drátku, jeden rychleji, druh˘ pomaleji, jak to kter˘ umûl,
a nechybûlo ani tûch, kteﬁí se strachy zajíkli a nevûdûli jak dál.
Tûm v‰ak Andûlíãek dobrácky napovídal. NaãeÏ kladl Mikulá‰
dal‰í otázky, zkou‰eje na‰i náboÏenskou zdatnost, a prutem
naznaãoval, kdo má na danou otázku odpovûdûti.
„Kolik je Pánu BohÛ?.............“
Jeden.
„V kolika osobách?...............“
Ve tﬁech.
„Jak se jmenují?....................“
Otec, syn a Duch svat˘.
Po té rozdal Mikulá‰ dárky. Postavil pﬁede mne talíﬁ pln˘
jablek, oﬁechÛ a kﬁíÏal, z ãehoÏ jsem mûl velkou radost. Tuto
radost mi v‰ak okamÏitû pokazil ãert, zachramtiv‰í ﬁetûzem,
kter˘ na nás pekeln˘m hlasem zaﬁval: „Budete své rodiãe poslouchat?“ Bûda by bylo tomu, kdo by ﬁekl ne. Byl by za pomoci Smrti a Îida, eventuálnû i ostatních, svázán ﬁetûzem
a vy‰plíchán v potoce.
8

KdyÏ v‰ichni pﬁítomní se Smrti vyplatili, ‰nupli si „tureckého“ a Îid dostal do pytle trochu su‰eného ovoce, ‰li „Mikulá‰i“ zase o dÛm dále, doprovázeni kuráÏnûj‰ími v˘rostky a psy.
V‰ichni pﬁítomní gratulovali Mikulá‰i Zavrtálkovi k svátku a pﬁi
tom se leccos vyprávûlo. Tak nejstar‰í, Francek Zavrtálek, vyprávûl, jak jednou pozvali „veliké mikulá‰e“ do Lukova. ·li
tam fry‰taãtí a nûkteﬁí, nechtûjíce se dvakrát pﬁeslékati, ‰li po
celou hodinu cesty do vzdáleného Lukova jiÏ obleãeni a maskováni, mûsíc za veãera svítil a mrzlo. KdyÏ do‰li k malému
hájeãku, zvanému „Remíz“, pﬁi‰ly na mladíka obleãeného za
Smrt, nepﬁíjemné pocity. Nerozm˘‰leje se dlouho, skoãila milá Smrt do remízu a za malou chvíli vybûhla, snaÏíc se dohoníte ostatní. V tu chvíli pﬁejíÏdûl okolo vala‰sk˘ sedlák s typick˘m mal˘m vozem a koníky, kter˘ se skuãící Smrti tolik polekal, Ïe se musel doma cel˘ vykoupat a pﬁevléci.
Tyto obleky a masky jsou majetkem fry‰tacké fary a pan
faráﬁ je dosud za místní poplatek pÛjãuje.
V dÛsledku toho, Ïe velcí Mikulá‰i chodili u nás málo, poﬁídili vitov‰tí kluci obleky na malé Mikulá‰e. Tyto byly vût‰inou
papírové a byly uschovány vÏdy u nejstar‰ího ‰koláka ve vsi
a ten byl vÏdy na ten rok vedoucím a za v‰e zodpovûdn˘m. Tito
Mikulá‰i u nás chodili kaÏdym rokem i dvakráte a chodili dÛm
od domu. Chodili v‰ak bez „Turka a Husara!“ Taky jsem se
jednou doãkal, Ïe jsem byl vedoucím vitovské klukoviny, mûl
jsem mikulá‰ské ‰aty u sebe, a beze v‰í chudoby mohu ﬁíci,
Ïe jsem se snaÏil, seã jsem mohl, je zvelebiti a upraviti.
Dosvûdãili by mi to je‰tû dnes tehdej‰í moji spolupracovníci...
Vzpomínky Franti‰ka Pavelky z Vítové sepsal RS

Vážení občané,
Městský úřad ve Fryštáku Vás zve
na 17. ročník tradičních

Mikulášských trhů,
které se konají v sobotu 2. prosince 2006
od 8 do 12 hodin na náměstí ve Fryštáku.
***
Zde můžete navštívit stánky s perníčky, cukrovinkami, s ochutnávkou a prodejem domácího medu, s výrobky ze včelího vosku a propolisu, valašskými frgály, domácí uzeninou, svíčkami, knihami, hrníčky, adventními
věnci, jmelím, dřevěnými i plyšovými hračkami, oděvy,
šálami, čepicemi a jiným zbožím.
V kulturním programu vystoupí od 9.00 hodin na náměstí folklórní soubory CM Prameny, Pramének, Fryštáček a dechová hudba Fryštácká Javořina. Mikuláš se
svou družinou a nadílkou pro nejmenší nás navštíví
v 10 hodin a 30 minut.
V Městské knihovně ve Fryštáku můžete jako vánoční dárek zakoupit kalendář Fryšták 2007, knížku pověstí a příběhů Fryštácká brázda vypráví, Město Fryšták,
K památce a ku cti lesa, Z čarovného kraje i vizovické
pečivo paní Žabkové.
IP
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Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F R Y Š T Á K

Z Fryštáku
do Stockholmu

Spolu

Vánoãní povûry

KaÏd˘ máme nûjak˘ sen
A chceme, aby se vyplnil,
k tomu je tu ·tûdr˘ den,
kter˘ na‰e touhy vÏdy naplnil.

Lidé na Vánoce ãarovali, protoÏe si hráli.
Ne v‰ak, Ïe by na úãinek kouzel spoléhali.
I já chci jejich zvyky respektovat
a ﬁíci vám, co bylo tehdy potﬁeba vykonat.

Celá rodina je na Vánoce spolu,
celá, u jednoho stolu.
Sledují, jak padají vloãky,
Jak hlubok˘m snûhem tˇapkají koãky.

KaÏdá kravka pﬁed dojením klasy míti má,
kypí pak zdravím a hodnû mléka dá.
Koním se pr˘ chﬁípí vykuﬁovalo,
byli pak bujní a dobﬁe se jim daﬁilo.
Slepice dostaly smûs ve‰kerého obilí
do kruhu, aby nezaná‰ely. Pr˘ se toho docílí.
Houser, kaãer, kohout ãesnek dostali,
aby k druÏkám temperament a vûrnost získali.
Psovi do mordy dal pán kus chlebíãka,
aby vûrnû hlídal svûﬁená mu staveníãka.
Ovocné stromy hladili rukama od tûsta,
k novému Ïivotu jimi tﬁásla budoucí nevûsta.
Ke koﬁenÛm v˘sluÏku zahrabávali,
aby stromy, zahrada úrodu dávaly.
Studnám ‰tûdrovka i oﬁech obûtovaly.
Pak tou vodou chlévy i stavení postﬁikovali.
Drobty od veãeﬁe dojedly plameny.
Hoﬁe, smutek byly pr˘ rodinû vzdáleny.

Mráz na okna veãer kreslí
krásnû studené lesklé tvary,
kaÏd˘ dostává nepﬁíli‰ velké dary,
jenom tak, pro radost nebo ke ‰tûstí.
Nûkdo na Vánoce sám musí b˘t,
dokonce tak cel˘ Ïivot Ïít,
takÏe TY si toho vaÏ,
Ïe tak skvûlou rodinu má‰.
Nicol Sahánková IX. B

V‰echno tehdy Ïilo s pﬁírodou ve shodû.
Nic lidi nezapomnûli, nenechali náhodû.
S.K.

Lev vs. tﬁi korunky. Mûsteãko vs. kapitol. Srdce Evropy vs. drsná Skandinávie.
Pût let na Z· ve Fry‰táku, osm let na
hole‰ovském gymnáziu, tﬁi roky brnûnského VUT a nyní rok na Královské
technické univerzitû ve Stockholmu.
Takhle vypadala a vypadají má studentská léta.
Proã studovat v zahraniãí?
Zlep‰í‰ komunikaãní schopnosti v cizím jazyce, pozná‰ trochu jin˘ zpÛsob
v˘uky, uvidí‰ cizí zemi, seznámí‰ se
s místními zvyky a tradicemi. Ale nemysli si, Ïe pozná‰ jen místní obyvatelstvo! PrestiÏní univerzity jsou
v dne‰ní dobû plné zahraniãních studentÛ. A tak i ve ·védsku, v “Benátkách severu“, jak je jeho hlavní mûsto
pﬁezdíváno, se seznámí‰ s Francouzi
a Nûmci, kteﬁí ve svém poãtu dominují, Brity, Italy, ·panûly, ·v˘cary a také
âíÀany ãi Ameriãany.
Proã Stockholm, proã ·védsko?
Kromû toho, Ïe je to nádherná zemû,
jsem chtûl pﬁedev‰ím spojit cestu za
vy‰‰ím vzdûláním s vrcholovou sportovní ãinností. V mém pﬁípadû s orientaãním bûhem, kter˘ je v této zemi populární jako nikde jinde. To se za pomoci nûkolika profesorÛ z Brna a nejlep‰ího ‰védského klubu orientaãního
bûhu povedlo. Sen se stal realitou
a nyní, po ãtyﬁech mûsících v této nám
tak vzdálené zemi, mohu ﬁíct: „Stojí to
za to!“
A tak bych rád na závûr vzkázal v‰em
mlad˘m ÏákÛm fry‰tácké základní ‰koly: „Zkuste proÏít svá studentská léta
tak, aby vám zÛstalo plno nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ, a vyuÏijte moÏnosti,
které vám nabízí dne‰ní “svût bez hranic“. Otevﬁe vám to oãi, roz‰íﬁí obzor,
pomÛÏe udûlat vlastní názor na svût
a najdete pak sami sebe!“
Tomá‰ Dlabaja

VÁNOCE

P¤ÁNÍ

DOMA UÎ JE UKLIZENO
A NA STOLE VONÍ OVOCE
JÉJÉ A JSOU TU VÁNOCE

MAMINKO, TATÍNKU, VÁNOCE SE BLÍÎÍ,
OD JEÎÍ·KA CHTùLA BYCH NOVOU PÁRU LYÎÍ.
POD STROMEâKEM NAJDEME,
V·ECHNO, CO SI P¤EJEME.

Petr a Aniãka BaãÛvkovi, II.A

Anna - Marie Vodehnalová, II.B

9

FL12 27.11.2006 16:19 Stránka 10

Adopce na dálku

Základní umělecká škola
Morava,

„Je vskutku snadné urãit, jakou má ná‰ Ïivot cenu, pokud ho oceÀujeme jen
podle toho, jak si uÏíváme. Jeho hodnota v tom pﬁípadû klesne pod nulu. Nezb˘vá
tedy nic jiného, neÏ hodnota, kterou mu sami dáme sv˘mi ãiny.“
Immanuel Kant

Hluboká 3690, Zlín
pořádá
ve spolupráci s kulturním odborem
Městského úřadu Fryšták
a farním úřadem ve Fryštáku

Adventní koncert
žáků ZUŠ Morava,
spojený s výstavou
prací žáků výtvarného oboru
•••
neděle 3. prosince 2006
v 15.30 hodin
Fryšták, kostel sv. Mikuláše
•••
po koncertu v 17 hodin proběhne
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
na náměstí Míru ve Fryštáku

Po uzávûrce minulého ãísla FL jsme dostali z Prahy dopis, z kterého si dovolíme
citovat nûkolik ﬁádkÛ. „......velmi si váÏíme va‰eho zájmu o projekt Adopce na dálku. Máme obrovskou radost z toho, Ïe jste se rozhodli podporovat studenta Roshan
Pereira na jeho cestû k perspektivnûj‰í budoucnosti.Je‰tû radostnûj‰í novinou je,
Ïe Vámi podporované dítû ‰kolu úspû‰nû dokonãilo. V pﬁiloÏené zprávû najdete dal‰í informace....“ Roshan, jehoÏ vzdûlávání bylo sponzorováno od roku 1997 z darÛ
na‰ich obãanÛ, bydlí stále u rodiãÛ a vzhledem k dokonãené ‰kole má velkou ‰anci najít si práci. Dopis, kter˘m dûkuje za dlouholetou podporu, vystavíme ve v˘vûsce na námûstí.
Sbírka pro následující rok byla zahájena v listopadu a bude uzavﬁena v polovinû
ledna pﬁí‰tího roku.
ZveﬁejÀujeme seznam obãanÛ, kter˘m mÛÏete pﬁedat své dary:
Dana Koneãná (matrika MûÚ Fry‰ták)
Marie Raková (‰kolní jídelna)
RÛÏena Vítková (Îabárna)
Marie Urbá‰ková (Komenského ul.)
ZdeÀka DoleÏalová (Skalková ul.)

Franti‰ek Mrázek (Osvobození)
Zdenûk Orsava (Kvapilova ul.)
Aniãka Skaliãková (Jiráskova ul.)
Marie Zapletalová (Hole‰ovská ul.)
Marie Kr‰áková (Dráhová ul.)

V‰em pﬁíznivcÛm adopce na dálku pﬁejí organizátoﬁi krásné proÏití vánoãních
svátkÛ a hodnû radosti, pokoje a lásky v novém roce 2007.

VáÏení obãané, obracíme se na Vás s Ïádostí o pomoc pﬁi vytváﬁení databáze neziskov˘ch organizací (NO) pÛsobících v okrese Zlín. Tato databáze vzniká jako souãást projektu „Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje“. Jako podklady pro tvorbu databáze NO potﬁebujeme v této fázi znát: název organizace, adresu, telefon a pﬁedev‰ím E-mailovou adresu kontaktní osoby organizace. Organizace budeme na základe údajÛ dále kontaktovat a sbírat
data, která pomohou Zlínskému kraji v lep‰í práci ve prospûch neziskov˘ch organizací v na‰em regionu. Dûkujeme za pochopení a úãinnou pomoc.
Bc. Petr Dubovsk˘, CpKP v˘chodní Morava, Kanceláﬁ: Gahurova 292 (vila T. Bati), 760 01 Zlín, Tel.: +420 577 213 140, Fax: +420 581 210 502,
Mobil: +420 777 793 716, E-mail: petr.dubovsky@cpkp.cz, www.cpkp.cz TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII

Broučkiáda 28. října 2006
Pomalu se stává v Lukoveãku hezkou tradicí takzvaná
brouãkiáda - prÛvod dûtí pﬁes vesnici s rozsvícen˘mi barevn˘mi lampiony. I letos se ﬁada dûtí ‰kolního i pﬁed‰kolního vûku
se‰la i se sv˘mi rodiãi na návsi pﬁed kapliãkou. Odtud po krátkém uctûní památky a poloÏení kytice panem starostou u pomníku T. G. Masaryka pokraãoval pestrobarevnû osvícen˘ prÛvod vesnicí do areálu víceúãelového hﬁi‰tû.Tam uÏ na dûti ãekalo malé obãerstvení v podobû opékan˘ch ‰pekáãkÛ a teplé-
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ho ãaje. Ani dospûlí nepﬁi‰li zkrátka. Jejich porce teplého nápoje se lehce dochutily nûãím ostﬁej‰ím, coÏ kaÏd˘ s pﬁicházejícím podzimním veãerem uvítal. Potom se debatovalo u táboráku aÏ do pozdních veãerních hodin, kdy uÏ vût‰ina mal˘ch
„brouãkÛ“ dávno spala, a ty dospûlé, kteﬁí tu zÛstali, vyhnal
domÛ vytrval˘ dé‰È.
Za poﬁádající Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
P. Kojeck˘
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Z P R Á V Y

Z

L U K O V E Č K A

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
* Zaãátek roku byl bohat˘ na snûhovou nadílku a snad právû proto nás popr vé nav‰tívila Snûhová královna.
Doufáme, Ïe pﬁíroda bude stejnû ‰tûdrá
a umoÏní v lednu dal‰í náv‰tûvu Snûhové královny.
* Do obce také poprvé pﬁilétly ãarodûjnice, které poﬁádaly svÛj slavnostní
rej na „Draãím vrchu“. „Hurá, v‰ichni na
ko‰Èata!“
* Od otevﬁení vodní nádrÏe v Lukoveãku ubûhlo jiÏ 30 let. Za tu dobu se toho
v prostorách VÚVN hodnû zmûnilo.
Leto‰ní tﬁe‰niãkou na dortu bylo vybudování dûtského koutku a nová pergola
pro náv‰tûvníky.
* UÏ je to dva roky, co si utvoﬁila na‰e mládeÏ skupinu bikerÛ, kteﬁí témûﬁ
den co den trénují na vlastnoruãnû vybudované trati u stﬁelnice. Málokdo
v‰ak ví, Ïe se letos poprvé nûkteﬁí zúãastnili profesionálních závodÛ bikerally. „Kluci, jen tak dále!“
* Zastupitelstvo zadalo vypracování
projektové dokumentace na stavební
úpravy a pﬁístavbu kulturního domu (b˘valé ‰koly). Snad se uÏ brzy doãkáme
nov˘ch prostor na kulturní akce.
* Po ãtyﬁech letech se obec koneãnû
doãkala vrácení ãásti historického majetku – pozemky v celkové hodnotû témûﬁ 1.840 tis. Kã. Je to úspûch, neboÈ
nûkteré obce nemají vráceny pozemky
ani po osmi letech.

* Urãitû si nûkteﬁí v‰imli, Ïe máme
opravené cesty, nenechme si je proto
zniãit!
* Podzimní obecní volby nepﬁinesly
zmûnu v obsazení zastupitelstva. Vûﬁíme, Ïe se obec bude stejnû tak rozvíjet
jako doposud. VÏdyÈ v‰ichni chceme mít
Lukoveãek krásnûj‰í!
* Na‰e obec se mÛÏe tû‰it na vlastní
pohlednice, které vyjdou koncem tohoto
roku.

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Jarmila Fialová

75 let

NAROZENÍ
Sára Václavková
* POZVÁNKA na Mikulá‰skou besídku v sobotu 9. 12. 2006 v 15.00 hodin
v b˘valé ‰kole. Tû‰íme se na v‰echny
dûti!
SV.

Mladí bikeﬁi z Lukoveãka
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Divadlo

TŘETÍ VĚK
Mûsíc leden se jist˘mi kroky pﬁibliÏuje (v‰ak uÏ nám to dal také najevo
pr vními bíl˘mi vla‰toviãkami, které
nám poãátkem listopadu sesílal z olovûn˘ch mrakÛ) a s ním i oãekávaná
(alespoÀ mnou) kulturní událost, která
nám otevﬁe rok 2007. Ano, tu‰íte
správnû, mluvím o Malém Svûtû divadel. Minule jsem vás navnadila rozhovorem s Petrou Hﬁebíãkovou, dnes
bych ráda podrÏela povûdomí o divadle krátk˘m ãlánkem o jedné zajímavé
teatrální maliãkosti z Mûstského divadla ve Zlínû.
V nedûli (5. listopadu) uvedl Dodo
Gombár (umûleck˘ ‰éf MDZ a zároveÀ
v˘born˘ reÏisér) svou novou hru Tﬁetí
vûk, kterou sám napsal a tady zreÏíroval. Ve Studiu Z se pﬁedstavilo devût
hercÛ, kteﬁí netradiãní formou pﬁedvedli – vlastnû pﬁeãetli – pﬁíbûh dvou
generací – rodiãÛ a dûtí (také témûﬁ rodiãÛ). Mluvím-li o netradiãní formû, je
tﬁeba vûdût, Ïe se jednalo o tzv. scénické ãtení, kdy se herci text neuãí
zpamûti – jednodu‰e jej ãtou. I kdyÏ
zas tak jednoduché to není. âíst a zároveÀ pﬁitom uÏívat grimas, komunikovat s kolegy a také s diváky… Vladimír
Fekar (dramaturg MDZ), kter˘ hru pﬁeloÏil ze sloven‰tiny, dramaturgicky ji
za‰títil a samotnou inscenaci pak uvedl, pﬁedesílá, Ïe „scénické ãtení“ je
vlastnû „Ïánr na pomezí dvou ÏánrÛ –
literatury a divadla). Dal‰í zajímavostí
byl fakt, Ïe herci hru „nedohráli“ do
konce. Zkrátka se v polovinû zastavili,
ale aby diváci nepﬁi‰li zkrátka, dostali
zbytek textu vyti‰tûn˘ na nûkolika
„áãtverkách“ k doãtení. Asi nûco ve
smyslu: „Nechceme Ïádné pasivní diváky!“ No proã ne. Podle mû moc pûkn˘ nápad. I kdyÏ na zaãátku diváci nechtûli uvûﬁit, stejnû jako samotní herci, kteﬁí vûdí, Ïe Dodo Gombár ãasto
a rád vtipkuje.
Pokud jste hru v listopadu nestihli,
máte smÛlu, protoÏe dál se uÏ nebude
hrát, ale teì víte, Ïe aÏ bude zinscenována jako klasická ãinohra, mûli
byste se jít podívat.
A co se t˘ãe Malého Svûta, uÏ víme,
Ïe z Mûstského divadla k nám pﬁijede
hra Matylda a Emílie aneb co dûlat…
Cel˘ program uÏ je hotov˘ a mûl by b˘t
k dispozici v pﬁí‰tích Listech.
Dûkujeme za pﬁízeÀ a tû‰íme se
pﬁí‰tû.
MK
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Omluva
Omlouváme se tímto CM Prameny s Praménkem a pisateli ãlánku panu Richardu
Hovadíkovi za zámûnu fotografie k ãlánku Úspû‰ná vystoupení fry‰tack˘ch souborÛ CM Prameny s Praménkem a Prameny II., zveﬁejnûném ve Fry‰táck˘ch listech
ã. 11/2006 na str. 17.
Ivana Pl‰ková

Folklórní sdružení – PRAMENY Fryšták, pí Vlasta Kunstová
pořádají ve spolupráci s kulturním oddělením MěÚ Fryšták
a Základní školou ve Fryštáku

Vánoční besedu u cimbálu
„Á EŠČE SE ZPÍVÁ“
se soubory PRAMENY, PRAMÉNÉK, PRAMENY II
Čtvrtek 21. prosinec 2006 v 17.30 hodin v Základní škole Fryšták.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme fryštáckou veřejnost a naše příznivce
na již tradiční soutěžní společné zpívání vánočních písní a koled.
Folklórní sdružení PRAMENY Fryšták, pí Vlasta Kunstová
pořádají ve spolupráci s kulturním oddělením MěÚ Fryšták
a Farním úřadem ve Fryštáku

Tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT
Fryštáckých souborů PRAMENY, PRAMÉNEK, PRAMENY II
Koncert se uskuteční pod záštitou starosty města Fryštáku
Mgr. Lubomíra Doležela.
Neděle 17. prosinec 2006 v 15.00 hodin, kostel sv. Mikuláše Fryšták.
***
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu chrámových varhan.
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K Ř Í Ž OV K A P RO VÁ S

KﬁíÏovku pﬁipravil Franti‰ek Záloha

Tajenka: Má‰-li hodnû...
13
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placená inzerce

Hodnocení podzimních výsledků mužstev TJ Fryšták – oddílu kopané
„A“ muÏstvo

Dorost

„B“ muÏstvo

doma

venku

doma

venku

doma

venku

Louky 1:1
Malenovice 2:2
Rusava 2:0
Podk. Lhota 2:1
Bﬁest 4:0
Hole‰ov “B“ 1:0
Zborovice 2:0

Ro‰tûní 1:1
Mí‰kovice 2:3
Kostelec 0:1
Slavkov p. Host 3:1
LÛÏkovice 3:1
Lukov 1:1

BﬁezÛvky 2:2
Lhota 3:0
Îlutava 7:2
Mysloãovice 6:2
Mladcová 3:1
Napajedla“B“ 0:2

Teãovice 3:3
Komárov 3:2
Pﬁíluky“B“ 4:1
Halenkovice 3:2
Spytihnûv“B“ 1:3

Îeranovice 1:1
Ned.Lhota 1:1
Teãovice 3:2
Mysloãovice 1:0
Pozlovice 1:3

Kostelec 2:4
Louky 2:4
Újezd 4:1
Návojná 7:2
·típa 2:3
Pﬁíluky 2:4

doma 5. místo 7 4 3 0 14:6 15
venku 5. místo 6 2 2 2 8:10 8

doma 3. místo 6 4 1 1 20:9 13
venku 9. místo 5 1 1 3 11:14 4

Po podzimní ãásti 3. místo, 23 bodÛ,
skóre 22:16.

Po podzimní ãásti 5. místo, 17 bodÛ,
skóre 31:23.

Stﬁelci: Kﬁenek Josef 8 branek, Kﬁenek
Petr 5 branek, Velikovsk˘ Karel a Zelík
Martin 2 branky, Kopl Pavel, Noha
Ondﬁej, Adamík Jiﬁí, Rozum Karel a
Kﬁenek Tomá‰ po 1 brance.
V prÛbûhu soutûÏe nastoupili: Sebera,
JuráÀ, Mikel, Kopl, Uhlíﬁ, Hubáãek,
Zelík, Bednaﬁík, Rozum, Velikovsk˘,
Kﬁenek.T, Gettler, Adamík, Rudolf T.,
Rudolf V., Chud˘ T., ·evãík, Kﬁenek P.,
Kﬁenek J., Petrá‰ P., Vaculík.
Trenér: Záhora Milan

Stﬁelci: JuráÀ Pavel 11, ·evãík Pavel 7,
Chud˘ Tomá‰ a Slamûna Martin po 3
brankách, Su‰ila Martin a Adamík Jiﬁí
po 2, Chud˘ Dan 1 branka.
V prÛbûhu soutûÏe nastoupili:
Mikel, Kamenáﬁ, Mikulík, Vaculík, Zelík
T., ·evela, Chud˘ D., Chud˘ T.,
Slamûna, Adamík, âech, Fla‰ar,
Skaliãka J., Su‰ila, ·evãík, Uhﬁík, JuráÀ,
Velikovsk˘ L., ·vajda L.
Trenér: Kadlãák Antonín
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Po podzimní ãásti 5. místo, 20 bodÛ,
skóre 25:26
Stﬁelci: Petrá‰ Pavel a Neãekal Michal
9 branek, ·kamrala Petr 3 branky,
Holomek Mar tin, Holomek Radim,
Kluìák Radek a DoleÏel Miroslav po 1
brance.
V prÛbûhu podzimu nastoupili:
Mikel, Petrá‰ J., Petrá‰ P., Neãekal,
Dlabaja, Gr ygera, Macík, Kluìák,
Holomek M., Vrána, Mlãoch, Velikovsk˘
P., ·kamrala, Holomek R., DoleÏel, âáslavsk˘, Gazda
Trenéﬁi: Holomek Vlastimil, Neãekal
Miroslav, ÎÛrek Radek.
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Úspěšná letní sezóna RC modelářů z Fryštáku
Do leto‰ní letní sezóny závodÛ RC (radio control = rádiem
ﬁízen˘) modelÛ vstoupilo 5 jezdcÛ registrovan˘ch v RC klubu
Zlín. Jedná se o závody modelÛ silniãních automobilÛ v mûﬁítku 1:10 pohánûn˘ch elektromotorem.
Hlavní soutûÏe, kter˘ch se zúãastnili na‰i závodníci:
Hufnágl Ice Trophy 2006 (HIT 2006)
Seriál sedmi závodÛ poﬁádan˘ch RC klubem Zlín na domovské dráze v Otrokovicích.
SoutûÏ probíhá na okruhu, ãasy jsou snímány elektronicky
pomocí ãipÛ umístûn˘ch ve vozech, na trati b˘vá souãasnû aÏ
‰est vozÛ. Závody jsou rozdûleny do nûkolika kategorií podle
druhu podvozku a síly motoru.
RC rally - sprintrally championship
Seriál tﬁinácti závodÛ, které se jezdí ve Zlínû a okolí.
SoutûÏ probíhá na trati rychlostních zkou‰ek, které jsou vedeny do okruhu, ãas je mûﬁen fotobuÀkou. Na trati rychlostní
zkou‰ky se pohybuje pouze jeden soutûÏní vÛz.
XRAY CHALLENGE NA HANÉ 2006
Seriál sedmi závodÛ poﬁádan˘ch v Prostûjovû, Blansku a poprvé i v Otrokovicích.
Platí stejná pravidla jako pro HIT 2006, pouze maximální poãet souãasnû jezdících vozÛ je deset. Této soutûÏe se úãastní republiková ‰piãka jezdcÛ.

V koneãném umístûní jednotliv˘ch soutûÏí fry‰táãtí jezdci
rozhodnû nepropadli, coÏ dokládá následující v˘bûr nejlep‰ích
v˘sledkÛ:
Martin Bábovsk˘ sen.
4. místo HIT 2006 sk. DTM-A
7. místo HIT 2006 sk. F1
6. místo RC rally
9. místo XRAY CHALANGE sk. Tourning car
Martin Bábovsk˘ jun.
1. místo RC sprintrally
8. místo HIT 2006 sk. DTM-A
9. místo HIT 2006 sk. DTM-N
Matûj Bábovsk˘
2. místo HIT 2006 sk. DTM-C
2. místo RC sprintrally
5. místo HIT 2006 sk. DTM-N
Zdenûk ·afáﬁ jun.
1. místo HIT 2006 sk. DTM-C
Martin ·afáﬁ
6. místo HIT 2006 sk. DTM-C
Blahopﬁejeme na‰im závodníkÛm a pﬁejeme jim hodnû úspûchÛ do dal‰í sezóny.
Z· (www.rc.zlin.cz)

Podûkování za pﬁízeÀ patﬁí firmám: Cone Zlín, Cais Motorsport, PÛjãovna le‰ení a bednûní RUDOLF, OBAL PRINT.
pokraãování ze strany 14

Îáci
doma
Vizovice 0:5
Malenovice 0:4
Neda‰ov 0:6
Mladcová 2:3

venku

Bratﬁejov 6:1
·típa 1:4
Paseky 1:0
Újezd 0:0
Bylnice 3:3
Pﬁíluky 2:0
Po podzimní ãásti 9. místo, 5 bodÛ,
skóre 10:31
Stﬁelci: Nûmec Filip, Mikulík David
a DoleÏel Martin 3 branky, Macík Ondﬁej
1 branka.
Podzimní ãást odehráli tito chlapci:
Vágner, Kocourek, Pl‰ek, Macík, BaãÛv-

ka, Mrázek M., DoleÏel M., Vorel, Mrázek J., Hrbáãek, Mikulík, Hﬁebaãka, ·evãík, Skaliãka, Pli‰Èák, Nûmec, Matula,
Langer. Trenér: Krajãa Pavel
Pﬁípravka
doma

venku

Paseky“B“ 7:2
Zlín“B“ 1:4
Louky 4:1
Napajedla - 10:0
Teãovice 2:0
Mysloãovice 7:3
Lukov 3:4
Malenovice 0:2
Po podzimní ãásti 3. místo, 15 bodÛ,
skóre 25:25.
Stﬁelci: Mrázek Jan 8 branek, Gettler
Vilda ml. a DoleÏel Martin 4, Trojan Jiﬁí

3, BaãÛvka Petr, ·evãík Jan a Hﬁebaãka
Jan po 2 brankách.
Podzimní ãást odehráli tito hráãi:
Horáãek, Danûk, Mrázek, BaãÛvka,
Gettler, DoleÏel, Trojan, ·evãík, Hﬁebaãka, Kocourek, Gálík, Okonkwo, Gálíková, Nesrsta, Folk, Sedlaﬁík, Jasensk˘.
Trenér: Hrbáãek Jaroslav
V˘bor oddílu
pﬁedseda: Rudolf Vratislav
místopﬁedseda: Mlãoch Radoslav
Krajãa Pavel
ãlenové: Gálík Pavel, Pagáã Petr, Kamenáﬁ Zdenûk, Vaculík Miroslav, Hrbáãek
Jaroslav
Zpracoval: Jaroslav Hrbáãek
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D Ů M

I G N Á C E

S T U C H L É H O ,

F R Y Š T Á K

Prosinec rok končí, ale zimu začíná

Oslavy na DISu
Ráno v 9 hodin v‰e zaãalo. Vladimír
Vecheta v zahajovací ﬁeãi uvedl, Ïe se
Ïáci toho nejvíce nauãí o pﬁestávkách
a proto vyhla‰uje pﬁestávkovou konferenci. Poté Johny ﬁeditel pﬁestﬁihl pásku
a hosté se seskupili podle tématick˘ch
skupin (civiláci, orienÈáci, animátoﬁi).
M‰e svatá v kostele byla v 11 hodin.
Hlavní celebrant, Michael Martinek, kázal na první ãtení: „UÏ nejste cizinci
a pﬁistûhovalci, ale spoluobãané ostatních kﬁesÈanÛ a ãlenové BoÏí rodiny.
Jste jako budova: jejími základy jsou
apo‰tolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus JeÏí‰ je nároÏní
kvádr. V nûm je celá stavba spojena
a vyrÛstá ve svat˘ chrám v Pánu. V nûm
i vy jste budováni pÛsobením Ducha
v BoÏí pﬁíbytek.“
(z listu sv. Pavla EfesanÛm)
Po homílii vyrostla pﬁed oltáﬁem
stavba z cihel, kde byla napsána jména
v‰ech, kteﬁí DISem pro‰li. Na závûr liturgie je‰tû v‰ichni uvedení na stavbû
dostali svíãku. Po obûdû byla nabídka
sportovních aktivit: v sokolovnû se hrál
fotbal a volejbal, na DISu se dalo vylézt
na stûnu, pro odváÏlivce bylo slaÀování
na hlavním schodi‰ti, u dûtského hﬁi‰tû
se stavûly bed˘nky, kdo chtûl sestoupit
do zimy a chladu, pouÏil provazov˘ Ïebﬁík do studny. Provádûlo se také po nov˘ch prostorách. Ten, kdo u nás nebyl
víc jak 7 let, uÏ musel projít cel˘m domem.
V 19.30 zaãal veãerní program. Po
jednotliv˘ch letech se promítaly fotky
z akcí a jednotlivcÛ a pou‰tûly se dostupné dokumenty. Ti nejstar‰í, Michael Martinek a sluÏebnû nejdéle pracující Gabriela Dudáková, sfoukli a následnû rozkrájeli dort s 10 svíãkami.

Na co v prosinci
1. - 3. prosince
Volejbal
Volejbalisti pozor! Tento víkend je tu
opût pro vás. Volejbal od rána do veãera se spoustou zábavy, pﬁátel a oddechu od v‰edních starostí.
Vede: Zd. Jurãek a Gabãa Dudáková

UPOZORNùNÍ
DÛm Ignáce Stuchlého se uzavﬁe
20. prosince ve stﬁedu v 18.00 hodin
a znovu otevﬁe 29. prosince ráno.
Pﬁejeme v‰em radost z narozeného
Krista a dûkujeme za pﬁízeÀ, kterou
nám projevujete.
Rok 2007 bude pro nás v˘znamn˘ oslavíme v záﬁí 80 let pﬁíchodu salesiánÛ do Fry‰táku.

8. – 10. prosince
Adventní zamy‰lení – BÛh a pﬁíroda
Do tajÛ zázraãného svûta vûdy a víry nás bude provázet genetik, stﬁedo‰kolsk˘ i vysoko‰kolsk˘ profesor, polární cestovatel, spisovatel kﬁesÈansk˘ch
bestsellerÛ (Tanãící skály, ·está cesta,
Návrat ke Stromu Ïivota) a katolick˘
knûz v jedné osobû znám˘ pod jménem
Marek Orko Vácha. „Orko“ (pÛvodnû
Orlí oko) je pﬁezdívka, která ho provází
od skautsk˘ch let.
Vede: P. Marek Orko Vácha
29. prosince 2006 – 1. ledna 2007
SILVESTR
PﬁeÏije? VydrÏí? Pﬁekoná zub ãasu?
Nov˘ uÏ se blíÏí...
MÛÏem b˘t nejen svûdky, ale zkusit
to i na vlastní kÛÏi.
Vede: Franti‰ek Bezdûk
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Maminka Dona Boska

Marek Orko Vácha

Základním rysem svat˘ch lidí b˘vá,
Ïe se nebojí odevzdat Bohu ze své strany v‰echno. Na Janu Boskovi to vidíme
názornû. Jeho rozhodnutí pro Boha bylo tak radikální, Ïe uprostﬁed svého Ïivota vyãerpaností málem zemﬁel. KdyÏ
se po del‰í dobû na pﬁímluvu mnoha
chlapcÛ, kteﬁí jej potﬁebovali, uzdravil,
bylo jasné, Ïe stejn˘m zpÛsobem dále
pracovat nebude moci, leda by se zniãil.
Potﬁeboval pomoc. Je ponûkud neobvyklé, Ïe mu tuto pomoc poskytla pﬁedev‰ím jeho maminka. Mûla tak svého
syna na oãích. Stala se matkou Oratoﬁe. Ta, která dokázala vychovat syna ke
knûÏství a ke svatosti, jistû mûla co nabízet i jin˘m chlapcÛm. âekala ji tvrdá
práce. Pﬁi pohledu do jídelny, do kaple
i na hﬁi‰tû ji muselo nûkdy napadnout,
Ïe si nepﬁedstavovala Ïivot svého syna
právû takto.
25. listopadu uplynulo 150 let od její
smrti. Salesiáni v Matici cyrilometodûjské vydali knihu Maminka Markéta.
Úvod, ze kterého jsme uvedli pár my‰lenek, napsal mons. Karel Herbst.

Narodil se v roce 1966 v Brnû. Na
pﬁírodovûdecké fakultû Masarykovy univerzity vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval
v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997
a 2002 se úãastnil dvou v˘prav do
Antarktidy. V roce 2002 Ïil ‰est mûsícÛ
v trapistickém klá‰teﬁe v Sept-Fons ve
Francii. Na Biskupském gymnáziu
v Brnû uãí biologii a náboÏenství. Jeho
doktorská práce je zamûﬁena na oblast
lékaﬁské etiky.

Je‰tû bychom uvedli jednu ukázku
z knihy:
Jednou tﬁi dÛleÏití lidé prosili Dona
Boska, aby mohli uvidût jeho matku.
Doprovodil je tedy do jednoduché kuchynû. Tam probûhl tento dialog:
„To je moje maminka, která je také
maminkou na‰ich sirotkÛ.“
„Vy dûláte také kuchaﬁku?“
„Abychom si získali nebe, dûláme tak
trochu v‰echno.“
„A co vaﬁíte chlapcÛm?“
„Chléb a polévku, polévku a chléb.“
„A co pro va‰eho Dona Boska?“
„Vaﬁím jenom jedno jídlo.“
„Je to pﬁíli‰ málo. Ale dûláte mu ji
alespoÀ dobrou?“
„Pﬁedstavte si, Ïe jí poﬁád tutéÏ, ráno
i veãer.“
„Nemáte nikoho, kdo by vám pomohl?“
„Mám pomocníka, ale dnes mû nechal samotnou, protoÏe toho má pﬁíli‰
na vyﬁizování.“
„A kdo je ten pomocník?“
„Podívejte se, tady,“ ﬁekla s úsmûvem Markéta a ukázala na Dona
Boska.
Tuto knihu a je‰tû mnoho jin˘ch, vánoãní punã a staﬁíãkovy placky, vám
nabídneme o Mikulá‰sk˘ch trzích na
námûstí. Pﬁijìte za námi. Tû‰íme se
na Vás!!!

placená inzerce

Restaurace a penzion

Lucerna
6. kvûtna 38, Fry‰ták
Poﬁádá dne 9. 12. 2006

TANEâNÍ VEâER
K poslechu a k tanci vám zahraje
hudební kapela Mini Band
- v repertoáru najdete domácí, zahraniãní
scénu, na své si pﬁijdou i milovníci
lidové hudby

Ukázka z jeho knihy Tanãící skály:

Zaãátek: 20 h Vstupné: 25 Kã

„V jednom z chasidsk˘ch vyprávûní se
hovoﬁí o mûstû, pﬁed jehoÏ branou hraje Ïidovská kapela. Chasidé hrají tak
krásnû, Ïe kaÏd˘, kdo vychází nebo pﬁichází, se musí zastavit a tanãit. Náhodou jde tou cestou hluch˘ ãlovûk, a protoÏe nesly‰í hudbu, cel˘ tanec mu pﬁipadá jako bláznovské tﬁe‰tûní.
V‰echny projevy kﬁesÈanské vír y,
úãast na m‰i svaté, modlitby vûﬁících,
poutû, Ïivot kontemplativních ﬁádÛ
a podobnû nám mohou pﬁipadat jako
nesmysln˘ tanec zvlá‰tní skupiny lidí.“

Rezervace: tel. 577 911 797
e-mail: Lucerna@email.cz
nebo pﬁímo v restauraci Lucerna

Srdeãnû Vás zveme a tû‰íme se na Vás!
Pﬁijìte se pobavit!!

Restaurace a penzion

Lucerna
6. kvûtna 38, Fry‰ták
Vám nabízí:

- dennû v˘bûr ze 3 druhÛ menu
/www.jdemenaobed.cz/

Mikuláš

- minutková kuchynû
- poﬁádání soukromích akcí
/firemní oslavy, svatby, narozeniny atd./

a jeho nebeský doprovod
zvou všechny děti i rodiče
na neděli

- moÏnost ubytování
- uzavﬁené parkovi‰tû ve dvoﬁe

10. 12. 2006
15.00 hod

Otevﬁeno dennû od 10:30 - 22.00 h
tel. 577 911 797, 603 832 324
e-mail: Lucerna@email.cz

v sále DISu
***
Vstupné dobrovolné.

Pﬁijìte nás vyzkou‰et,
srdeãnû Vás zveme!

Restaurace a penzion

Pozvánka

Lucerna

10. oddíl oldskautů Fryšták
Svazu skautů a skautek ČR
uspořádá

6. kvûtna 38, Fry‰ták

v pondělí 11. prosince 2006
od 18.00 hodin

od 13. 12. 2006 do 17. 12. 2006

v jídelně Penzionu

BESEDU PRO VEŘEJNOST
Tématem besedy bude přednáška
fryštáckého faráře o. Miroslava Dibelky
na téma:

„Základní informace
o světových náboženstvích“.
***
Všechny srdečně zveme.

Poﬁádá

Zvûﬁinové hody
Co vám pﬁipravíme:

- Jelení k˘ta na smetanû,
houskov˘ knedlík
- Zvûﬁinov˘ gulá‰, peãivo
- Peãen˘ kaÀour
A mnoho jin˘ch dobrot ze zvûﬁiny!

Srdeãnû vás zveme!
17
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HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY
Ze ‰kolních slohovek
Halloween je americk˘ svátek, kter˘ se
kaÏdoroãnû slaví 31. ﬁíjna. Ten leto‰ní urãitû nebyl pro spoustu dûtí z Fry‰táku,
Lukova a Lukoveãka nudn˘. Díky osm˘m
tﬁídám, které pro své mlad‰í spoluÏáky
uspoﬁádaly oslavu Halloweenu netradiãním zpÛsobem - a to stezkou odvahy po
na‰í základní ‰kole.
Více informací pro Vás uÏ ale má na‰e
repoktérka Ingrid, která byla pﬁímo „na
místû ãinu“ a po skonãení stezky odvahy
se jí podaﬁilo získat rozhovor od Bílé paní,
která byla tak hodná a zodpovûdûla nám
nûkolik otázek.
Tady jsou:
Ingrid: Bílá paní, mohla by jste mi ﬁíct, jak
staré dûti se dnes dostavily?
Bílá paní: Ano, stezka odvahy byla pﬁeváÏnû pro dûti ze ‰kolky, které pﬁisly s rodiãi
a také pro Ïáky prvního stupnû základní
‰koly. Nakonec se tu objevily i zvûdavci
z druhého stupnû, kteﬁí nechtûli na Halloween sedût doma
Ingrid: Byla tedy velká úãast?
Bílá paní: To tedy byla, tolik lidí jsme vÛbec
neãekali. U kaÏdé disciplíny stály velké ﬁady. Hodnû rodiãÛ uÏ bylo netrpûliv˘ch. Nakonec to ale v‰ichni zvládli a do‰li úspû‰nû do cíle, kde na nû ãekala sladká odmûna.
Ingrid: Jaké stra‰idelné bytosti tu dûti
mohly potkat?
Bílá paní: Samozﬁejmû mû, nûkolik ãarodûjnic, ãerty, víly, upíry, spoustu duchÛ,
kteﬁí se potulovali po chodbách, ãernou
vdovu, cikánskou vû‰tkyni a to nejstra‰idelnûj‰í na konec - vﬁískota, kterého se nûkteré dûti moc bály. âekal na nû totiÏ
v temném sklepû.
Ingrid: Pﬁedpokládám, Ïe dûti musely plnit
nûjaké úkoly. ¤eknûte nám prosím jaké.
Bílá paní: KaÏdá stra‰idelná bytost mûla
jedno stanovi‰tû a u nûj úkol. U mû dûti
kreslily ducha, u ãarodûjnice proletûli bludi‰tû na ko‰tûti, u vû‰tkynû skládaly domeãky z karet atd.
Ingrid: Bály se dûti moc?
Bílá paní: Nûjaké ty slzy strachu byly, ale
vût‰inou byly dûti stateãné.
Ingrid: Dûkuji moc za rozhovor.
Bílá paní: Nemáte vÛbec zaã.
A nám nezb˘vá neÏ dodat, Ïe se snad
v‰ichni opût pﬁí‰tí rok shledají.

25. výročí PS Radost
V leto‰ním roce si ãlenové Pûveckého souboru „Radost“ z Kostelce - ·típy pﬁipomínají 25 let ãinnosti svého spolku.

Vystoupení PS Radost pro roãník 1923 v budovû JZD Fry‰ták

Nahlédnûme spoleãnû do historie a souãasnosti jeho pÛsobení.
Na poãátku minulého století existoval ve ·típû muÏsk˘ pûveck˘ krouÏek, na jehoÏ
tradici v 80. letech navázal uãitel hudby Milan Pﬁívara, aby znovu oÏila pûvecká ãinnost
v obci. Jeho iniciativa vyvrcholila v listopadu 1981 zaloÏením Pûveckého sboru Radost.
Veﬁejnû pak poprvé vystoupil v Lukovû v srpnu 1982 pﬁi oslavách 650. v˘roãí zaloÏení obce Lukov. Od svého vzniku vyvíjelo pûvecké tûleso znaãnou aktivitu a nebylo spoleãensk˘ch událostí v Kostelci, ·típû, Lukovû, Fry‰táku i Zlínû, kde by nepﬁedvedl své
pûvecké umûní. PﬁipomeÀme také koncerty k 550. v˘roãí zaloÏení obce Hvozdná
a k 50. v˘roãí zaloÏení ‰koly ve ·típû.
Do povûdomí obyvatel Fry‰táku se zapsal zejména lidov˘mi písnûmi „Fry‰táãek je
pûkné mûsto“ a „To Fry‰tácké pole“ u pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení místní ‰koly.
âlenové sboru zpívali nûkolik let lázeÀsk˘m pacientÛm v Teplicích nad Beãvou a také
v Trenãansk˘ch Teplicích, a dále ÏákÛm ‰típské ‰koly na v˘chovn˘ch koncertech. V dobû vánoãních svátkÛ koncertovali ve ·típû, Lukovû, Hvozdné, Ka‰avû, Fry‰táku i ve
Zlínû. Za zmínku stojí také spoleãné nastudování a provedení díla Jana Jakuba Ryby
âeská m‰e vánoãní „Hej Mistﬁe“ s chrámov˘m sborem v Ka‰avû.
Zahájili i tradici kaÏdoroãního zpívání k svátku matek v domovech dÛchodcÛ (Lukov,
Bure‰ov, Fry‰ták). Od roku 1992 se pravidelnû zúãastÀují setkání KostelcÛ v âR.
Reprezentují tak obec Kostelec u Zlína. V souãasné dobû vede sbor Marta Krsiãková.
Pﬁevzala tak sbormistrovskou ‰tafetu po Milanu Pﬁívarovi. Vûnoval pûveckému sboru
více jak dvacet let svého Ïivota a za jeho obûtavou a ne vÏdy vdûãnou práci mu tímto
ãlenové sboru dûkují a tû‰í se na dal‰í spolupráci.
Jak je zﬁejmé ze samotného názvu pûveckého sboru, jeho ãlenové zpívají nejen
pro svou radost, ale zejména pro radost sv˘ch posluchaãÛ. Proto si Vám dovolují pﬁipomenout svá vystoupení dne 25. 12. 2006 v 10:30 hod. a dne 7. 1. 2007 v 15:00
hod. v kostele Narození Panny Marie ve ·típû.
Závûrem je tﬁeba odhalit dlouhotrvající
problém sboru a to nedostatek muÏsk˘ch hlasÛ. Obracíme se na pﬁátele
hudby a zpûvu. Neobávejte se a pﬁijìte
si zazpívat se v‰emi zpûváky, kteﬁí jsou
nejen z Kostelce a ·típy, ale také ze
Zlína, Lukova i Fry‰táku. Zkou‰ky probíhají od záﬁí kaÏdou stﬁedu v 19:00 v budovû Z· ve ·típû (kontakt: 602 948
637, 606 643 910).

Vánoční mše
Milana Přívary
farní kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku,
26. 12. 2006 - začátek 17.30 h
Vstupné dobrovolné
*

Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor a dětský sbor Uničov
a komorní dechový orchestr Divadla Olomouc,
dechový kvintet SDOM Zlín.

Sbormistr Milan Pﬁívara (1992)
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VELKÉ KINO ZLÍN - PROSINEC
1. 12. K I N O N E H R A J E
Agentura Velryba Zlín poﬁádá: OND¤EJ HAVELKA & MELODY MAKERS - Atraktivní
skladby ‰irokého Ïánrového spektra od hollywoodsk˘ch muzikálÛ aÏ po vrcholná ãísla
swingov˘ch big-bandÛ.
zaãátek v 19 h

ho páníãkÛ objeví kanálová krysa jménem
Sid, pﬁipraví Roddy ìábelsk˘ plán na vetﬁelcovo vyho‰tûní….
ReÏie: D. Bowers, S. Fell
FILMÁNIE 2006 - vstupné 50 Kã
7., 8., 10. a 13. 12. v 19.30 hodin

2. - 5. 12. v 17 h (kromû pondûlí 4. 12.)

PARFÉM: P¤ÍBùH VRAHA

LOVECKÁ SEZÓNA

Francie/·panûlsko/Nûmecko-2006-147 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Film podle známého bestselleru Patricka
Süskinda. V 18. století Ïil ve Francii muÏ,
kter˘ patﬁil k nejgeniálnûj‰ím a zároveÀ nejnestvÛrnûj‰ím postavám této epochy...
V hlavních rolích Ben Whishaw a Dustin
Hoffman. ReÏie: T. Tykwer
FILMÁNIE 2006 - vstupné 50 Kã

USA-2006- 86 minut-ãesk˘ dabing-animovan˘-premiéra-Falcon-(0)
KdyÏ upovídan˘ jelen Elliot pﬁesvûdãí zdomácnûlého medvûda grizzlyho Booga, aby opustil svÛj pohodln˘ domov a okusil, jak
chutná Ïivot v opravdové pﬁírodû, vûci se
rychle zaãnou vymykat kontrole...
ReÏie: R. Allers, J. Culton, A. Stacchi
vstupné 75 Kã
2. a 3. 12. v 19.30 hodin

MALÁ MISS SUNSHINE
USA-2006-102 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Nekonvenãní americká rodinná komedie
o jedné z nejroztomilej‰ích dysfunkãních rodin, které se v poslední dobû objevily na filmovém plátnû…
ReÏie: J. Dayton a V. Faris vstupné 80 Kã
4. 12. v 10 hodin

FKS

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
âR-2006-110 minut-Falcon-(15)
Milostn˘ pﬁíbûh mladé Ïeny (A. Geislerová)
ﬁe‰ící dilema lásky ke dvûma muÏÛm (R.
Luknár a J. Abrhám)…
ReÏie: Jan Hﬁebejk
vstupné 25 Kã
4. 12. v 16,30 hodin
Agentura Velr yba Zlín poﬁádá: VÁNOâNÍ
DÁDA HITPARÁDA! Zbrusu nov˘ vánoãní
program Dády Patrasové.
4. a 5. 12. v 19,30 hodin

9. 12. K I N O N E H R A J E
Belly Dance Group ve Zlínû poﬁádá:
ORIENTÁLNÍ SHOW APHRODITE
zaãátek v 18 hodin
11. 12. K I N O N E H R A J E
Agentura Pragokoncert poﬁádá vystoupení
travesti skupiny SCREAMERS v programu
„VÁNOâNÍ SPECIÁL“
zaãátek v 19 hodin
12. 12. K I N O N E H R A J E
Agentura Velryba Zlín poﬁádá: HRADI·ËAN vánoãní koncert Hradi‰Èanu s umûleck˘m vedoucím Jiﬁím Pavlicou. zaãátek v 19 hodin
14. – 20. 12. v 17 h (kromû 17. 12.)

HAPPY FEET
USA-2006-108 minut- ãesk˘ dabing-animovan˘-premiéra-Warner Bros.-(0)
Pokud neumíte zpívat, jste mezi tuãÀáky
z arktick˘ch plání nik˘m. TuãÀák Brumla je
tím nejhor‰ím zpûvákem na celém svûtû – je
ale skvûl˘ taneãník... Animovan˘ pﬁíbûh pro
celou rodinu
ReÏie: George Miller
vstupné 65 Kã

PO HLAVù DO…
âR-2006-89 minut-premiéra-Bioscop-(12)
„Jdi do klidu, stíhanéj mÛÏe‰ bejt aÏ od patnácti….“ – Provokativní komedie urãená nejen pﬁíznivcÛm ãerného humoru. V hl.rolích
N. Boudová, D. âerná, O. Vetch˘, V. Îilková.
ReÏie: Marcel BystroÀ
vstupné 85 Kã
6. 12. K I N O N E H R A J E
Agentura EMP – Ludûk Malár Zlín poﬁádá:
VÁNOâNÍ KONCERT ALICE KONEâNÉ A
JEJÍCH HOSTÒ. Hlavní host veãera je
Vladimír Hron
zaãátek v 19 hodin

14. – 16. 12. v 19,30 hodin

TEXASK¯ MASAKR MOTOROVOU PILOU:
POâÁTEK
USA-2006-91 min.tit.-prem.-WarnerBros.(15)
StaÀte se svûdky zrození strachu. V hlavních
rolích Jordana Brewster, Tailor Handley.
ReÏie: J. Liebesman
vstupné 80 Kã
17. 12. v 10 hodin
Agentura Pragokoncert uvádí premiéru nového poﬁadu pro dûti „FRANTI·KOVO âAROVÁNÍ S MAJDOU“

7., 8.,10. a 13. 12. v 17 hodin

SPLÁCHNUTEJ
Velká Británie-2006- 86 min.-ãesk˘ dabing-animovan˘-prem.-Bontonfilm-(0)
Roddy St. James je rozmazlen˘ my‰ák z lep‰í spoleãnosti. KdyÏ se v luxusní rezidenci je-

18. – 20. 12. v 19.30 hodin

VOLVER
·panûlsko-206- 120 minut-titulky-premiéraFalcon-(15)
KdyÏ duchové tanãí tango… V hlavních rolích
Penélope Cruz, Carmen Maura, Blanca
Portillo. ReÏie: Pedro Almodóvar
vstupné 80 Kã
20. 12. ve 14 hodin

FKS

PIRÁTI Z KARIBIKU – TRUHLA MRTVÉHO
MUÎE
USA-2006-151 minut- titulky-Falcon-(0)
Johnny Depp, Orlando Bloom, Naomie Harris, Keira Knightley v dobrodruÏném a velkolepém pokraãování filmového hitu z roku
2003. ReÏie: G. Verbinski
vstupné 25 Kã
21. – 26. 12. v 17 a v 19,30 hodin
(kromû 24. 12.) + 27. – 30. 12. v 17 hodin

ERAGON
USA-2006-115 minut-ãesk˘ dabing-premiéraBontonfilm-(12)
AÏ padne temnota, poslední drak si vybere
svého jezdce… Fantazie o patnáctiletém
chlapci Eragonovi, kter˘ se stane nositelem
osudového dûdictví.
ReÏie: S. Fangmeier
vstupné 80 Kã
27. 12. v 19,30 hodin

40 LET PANIC
Uzavﬁené pﬁedstavení pro ãleny V.I.P. klubu
USA-2005-116 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
KaÏd˘ urãitû rád vzpomíná na to, jaké to bylo poprvé. Existují jen dvû v˘jimky. Lidé, kter˘m to se sexem tragicky nevy‰lo a Andy
Stitzer (Steve Carell)…
ReÏie: Judd Apatow
Vstup na prÛkaz T˘deníku Zlínsko nebo na
kupon z T˘deníku Zlínsko
28. – 30. 12. v 19.30 hodin

ëÁBEL NOSÍ PRADU
USA-2006-109 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Skvostná královna módy Meryl Streepová
dusí coby ‰éfredaktorka ãasopisu pro Ïeny,
mladiãkou absolventku Ïurnalistiky…
ReÏie: David Frankel
vstupné 80 Kã
24. a 31. 12. K I N O N E H R A J E
V SOBOTU V 15 HODIN
HRAJEME PRO DùTI
2. 12. - âTY¤LÍSTEK - 62 minut
16. 12. - O HLOUPÉM PECIVÁLOVI - 64 min.
23. 12. - KRTEK A SNùHULÁK - 58 minut

17. 12. K I N O N E H R A J E
Agentura Velryba Zlín poﬁádá: HANA a PETR
ULRYCHOVI. Vánoãní koncert je obohacen
o písniãky z nového CD „Stromy, voda, tráva“.
zaãátek v 19 hodin

30. 12. - VÁNOâNÍ SEN - 69 minut
Vstupné 25 Kã
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PROSINEC 2006

JUBILANTI
Miroslav Mikl
Miroslav Kamenáﬁ
Antonie Jurãíková
Jaroslav Kubát
·tûpánka Mrlíková
Miroslava Hromãíková
Karel Krajãa
Maria Hnilová
·tûpánka Halúzková
Josef Taibl
Antonín Bﬁezík
Jiﬁina Petﬁíková
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(podrobnûj‰í informace uvnitﬁ ãísla)
Datum

Hodina

Místo

Akce

sobota 2. 12.

8-12.00

nám Míru

Mikulá‰sk˘ jarmark
(od 9.00 hod. kulturní program)

nedûle 3. 12.

15.30

kostel sv. Mikulá‰e

Adventní koncert, ZU· Morava

nedûle 3. 12.

17.00

námûstí Míru

Slavnostní rozsvícení vánoãního stromu

sobota 9. 12.

16.00

kult. zaﬁ. Vítová

MoÏná pﬁijde i Mikulá‰
akce pro dûti a rodiãe

sobota 9. 12.

19.00

kult. zaﬁ. Vítová

Mikulá‰ská zábava - hraje Vítovecká "1"

9.-17. 12.

8-16.00

základní ‰kola

V˘stava betlémÛ

nedûle 10. 12.

15.00

sál DISu

Mikulá‰ská besídka pro dûti

pondûlí 11. 12.

18.00

jídelna Penzionu

pﬁedná‰ka pro veﬁejnost „Základní
informace o svûtov˘ch náboÏenstvích“,
poﬁádá oddíl skautÛ,
pﬁedná‰í o. M. Dibelka

nedûle 17. 12.

15.00

kostel sv. Mikulá‰e

Vánoãní koncert, CM Prameny,
Prameny II. a Pramének

ãtvrtek 21.12.

18.00

základní ‰kola

Beseda u cimbálu, CM Prameny,
Prameny II. a Pramének

pondûlí 25. 12.

14.00

námûstí Míru

Îiv˘ betlém

úter˘ 26. 12.

17.30

kostel sv. Mikulá‰e

Vánoãní m‰e M. Pﬁívary
s pûvec. sbory a orchestrem

ãtvrtek 28. 12.

16.00

jídelna Penzionu

Pﬁedsilvestrovské posezení
Klubu dÛchodcÛ pﬁi Ïivé hudbû

NAROZENÍ

Veronika Fi‰erová
Karolína Faksová
Helena Zdráhalová



ÚMRTÍ
Václav DoleÏal ve vûku 78 let
Marie Vrbová ve vûku 81 let
Drahomíra Krajãová ve vûku 57 let
Josef Pe‰l ve vûku 68 let
ZdeÀka Chudárková ve vûku 71 let
***

ZLATÁ SVATBA
50 let od uzavﬁení sÀatku
slaví manÏelé
OLD¤ICH A JARMILA
DOLEÎALOVI z Horní Vsi.
Obûma manÏelÛm pﬁejeme hodnû
‰tûstí, lásky, rodinné pohody a mnoho
zdraví do dal‰ích spoleãn˘ch let.

9. 12. 2006

Možná přijde i Mikuláš
Kulturní zařízení ve Fryštáku - Vítové
od 16.00 akce pro děti a rodiče
od 19.00 hod. Mikulášská zábava
hraje Vítovecká "1"
Vstupné dobrovolné.

Vánoãní prodej kaprÛ

❄

ãtvrtek 21. 12. 10 - 18 hod.
pátek 22. 12. 10 - 18 hod.
sobota 23. 12. 9 - doprodej

❄

❄

„U LupaãÛ“
Fry‰ták • Horní Ves • Ke Skalce

KLUB MAMINEK
FRYŠTÁK
Setkání probíhá vÏdy od 9 do 11 hod.
v prostorách fary - vÏdy v úter˘.
Kontakt:
Jana Jasenská, 577 912 488,
mobil: 737 040 427
•••
5. 12. 2006
Povídání paní Hanky Chrastinové,
maminky od ‰esti dûtí
v pûstounské péãi.
12. 12. 2006
Cviãení s dûtmi (písniãky, ﬁíkanky,…)
19. 12. 2006
Vánoãní zvyky a proÏívání vánoc
v rodinû
•••
Pﬁijìte mezi nás kdykoliv
budete mít ãas a chuÈ.
Vezmûte s sebou svaãinu a pﬁezÛvky
jak pro dítû, tak i pro sebe.
Sbor pro obãanské záleÏitosti mûsta
Fry‰táku pﬁipravuje na ãtvrtek 7. 12.
2006 do obﬁadní sínû MûÚ Fry‰ták
vítání dûtí do Ïivota.

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 800 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
Odpovûdná redaktorka Ivana Pl‰ková. Grafická úprava a zlom RENO Zlín. Tisk Bc. David Mikala. Registraãní ãíslo MK âR E 13006

