9
vydává Město Fr yšták • ročník XXI • číslo 9 • září 2011 • vychází zdarma

Fotograﬁemi se vracíme ke slavnostnímu otevření Polyfunkčního domu
s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku, které proběhlo v pátek dne 19. srpna.
Dopoledního slavnostního otevření
se zúčastnili zástupci kraje – hejtman
MVDr. Stanislav Mišák, statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, ředitelka HZS ZK Ing. Jarmila Čičmancová,
velitel stanice Zlín Ing. Jiří Moskva,
zástupci okresního a krajského sdružení hasičů Ing. Josef Bernatík, Vlastimil Nevařil a Josef Krajča, starostové
okolních obcí a samozřejmě vedení
města Fryštáku.
Odpolední část programu zahájil průvod mažoretek za doprovodu
Dechového orchestru mladých Zlín
pod vedením dirigenta Libora Mikla.

TENTO PROJEKT
JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,
RESP. REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO
PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA.

Slavnostní projevy přednesli starosta
města Mgr. Lubomír Doležel a kronikář PhDr. Česlav Zapletal. Vysvěcení
objektu a hasičské techniky se ujal
fryštácký farář P. Miroslav Dibelka.
Vedení města vyslovuje všem organizátorům i hostům velký dík za účast
na této akci.
Redakce FL

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 12/2011/VI ze dne 8. srpna 2011 (Výběr)
• RMF schvaluje ke dni 9. 8. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu č. p. 386 na ul. Souhrady,
763 16 Fryšták – viz příloha č. 1 tohoto
zápisu – pro bezplatné umístění Obvodního oddělení Policie ČR Fryšták, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce mezi
městem Fryšták a Českou republikou Krajským ředitelstvím policie Zlínského
kraje, J. A. Bati 5637, Zlín, 760 01, a to
s platností od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou.
• RMF bere na vědomí základní informace o technologii LVD u systému veřejného osvětlení a ukládá Ing. J. Košákovi,
předsedovi Stavební komise při RMF,
projednat tento podklad ve zmiňované
komisi, a to ve spolupráci s Ing. S. Velikovským, CSc.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Nemocnici Milosrdných bratří, Vizovice, a to za účelem částečného krytí nákladů spojených s opravami - rekonstrukcí vestibulu, chodby v přízemí, sanací
zdiva a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem
Fryšták, a Nemocnicí Milosrdných bratří
Vizovice, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení MZe ČR,
Praha, o neposkytnutí státní ﬁnanční
podpory na akci Fryšták – Horní Ves, odkanalizování ulice Korábová, a to z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků
určených k pokrytí všech žádostí.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
k nájemní smlouvě č. 20N11/25 mezi
městem Fryšták, starostou města, a Pozemkovým fondem ČR, Praha, kterým
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se nově stanovuje doba trvání (platnost)
této smlouvy na dobu určitou do 28.
2. 2022, přičemž ostatní ujednání této
smlouvy jsou nedotčena, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje pronájem městských
pozemků – viz příloha č. 2 tohoto zápisu,
a to Zemědělskému družstvu vlastníků
Fryšták, na dobu neurčitou a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy č. 60/2007-1
mezi městem Fryšták, a Zemědělským
družstvem vlastníků Fryšták, za účelem
pronájmu měst pozemků – viz příloha č.
2 tohoto zápisu, za vlastnický podíl 1/1
za 12 měsíců trvání nájemního vztahu,
a to na dobu neurčitou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy č. D/1547/2011/KUL mezi
městem Fryšták a Zlínským krajem za
účelem poskytnutí dotace na částečné
krytí nákladů spojených s opravou kulturní památky – kříže v m. č. Dolní Ves.
• RMF bere na vědomí nabídku na umístění tzv. vítacích tabulí upozorňujících na
omezenou rychlost v obcích v rámci projektu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích a ukládá Ing. M. Kasalovi
prověřit možnost umístění těchto zařízení u krajských komunikací na městských
pozemcích.
• RMF bere na vědomí Příkaz starosty č.
4/2011 - Harmonogram činností ve vazbě na skartační řízení a Harmonogram
činností ve vazbě na státní kontrolu MZA
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Příkaz starosty
č. 5/2011 - Vymezení osob zapisujících
do Registru územní identiﬁkace, adres
a nemovitostí bez připomínek.
• RMF bere na vědomí anonymní podnět
„občanů města Fryštáku“ ve věci údajné
hlučnosti a závadnosti fy v areálu bývalého Tonu s tím, že tento podnět spadá
do gesce jiných orgánů státní správy
a samosprávy, jimž je podnět taktéž adresován.
• RMF schvaluje uzavření dohod o provedení práce mezi městem Fryšták
a nepedagogickými zaměstnanci Základní školy Fryšták, p.o., a pověřuje starostu podpisem těchto smluv – viz příloha
č. 3 tohoto zápisu, přičemž rada města
děkuje těmto nepedagogickým zaměstnancům základní školy za výraznou pomoc při zprovoznění objektu přístavby
ZŠF po rekonstrukci.
• RMF v návaznosti na splnění kvaliﬁ kačních předpokladů pro výkon funkce
vedoucího pracovníka schvaluje platové
zařazení Mgr. Ilony Staňkové, ředitelky
p. o. Mateřská škola Fryšták.

• RMF schvaluje uzavření dod. č. 1 ke
sml. o pronájmu č. 1822-22012209,
uzavřené 10. 6. 2009 mezi MF a ŘSD
ČR, kterým se: a) rozsah smlouvy doplňuje o pronájem poz. p. č. 341/2, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, o vým. 19 m²,
b) u poz. p. č. 618/130, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o vým. 40 m², doplňuje objekt č. 371.11, přičemž ostatní ujednání
uvedené smlouvy zůstávají nedotčena,
a pověřuje starostu podpisem.
• RMF v návaznosti na dodávku publikací schvaluje úhradu faktury ve prospěch
Historické společnosti Starý Velehrad,
Uherské Hradiště, a to za publikaci s autorstvím Víta Němce, která se pořizuje
jako propagační materiál města.
• RMF bere na vědomí:
- vyjádření ČIŽP k žádosti o podporu
z OPŽP k projektu Rekultivace skládky
TKO Fryšták – Žabárna (kladné);
- sdělení Odboru sociálních věcí Zlínského kraje ve věci zástavního práva smluvního – Penzion Fryšták (nyní dům s chráněným bydlením);
- sdělení Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových ve věci zamýšleného převodu Domu s chráněným bydlením
Fryšták z vlastnictví Zlínského kraje do
vlastnictví města Fryštáku;
- sdělení České pošty, Regionu Jižní Morava, ve věci úprav otevírací doby pošt
– vše bez připomínek.
• RMF v souladu s ust. bodu č. 2 Interní
směrnice města Fryštáku č. 2/2011 jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nabídek ve složení: V. Filák (náhradník Mgr.
L. Doležel); Ing. M. Kasala (náhradník p.
P. Ševčík); Ing. arch. J. Kudělka (náhradník Ing. M. Špačková); Ing. M. Jašek (náhradník Ing. S. Velikovský, CSc.); Ing. V.
Doleželová (náhradník pí G. Najmanová).

PODĚKOVÁNÍ
Vážení funkcionáři oddílu kopané
a zastupitelé města Fryštáku.
Děkujeme Vám za krásný fotbalový zážitek a pohoštění ve Vašem
sportovním areálu při oslavách 80.
let kopané. Sehráli jsme v přátelské
atmosféře před plným hledištěm nádherné exhibiční střetnutí. Přejeme Vašemu klubu mnoho úspěchů .
All stars: František Štambacher,
Jiří Jeslínek, František Straka, Michal
Horňák, Karol Dobiáš, Jan Berger,
Ivo Knoﬂíček, Jiří Novotný, Libor Radimec, Roman Kukleta, Marek Vít,
David Suchařípa, Pavel Trávníček, Roman Skamene a Pavlín Jirků.
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Město Fryšták přijme zaměstnance/zaměstnankyni
na obsazení pracovního místa:

PROVOZÁŘ
– správce Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí
Předmět povolání: zajišťování a organizace provozu budovy
Vykonávané agendy:
- různorodé řemeslné práce při údržbě objektu včetně používání malé
mechanizace
- zajištění běžných provozních, úklidových prací a doplňkových služeb
- zajišťování technického stavu technických zařízení a budov
- vykonávání administrativních prací dle obvyklých postupů nebo rámcových
instrukcí
- vedení základní spisové evidence
- provádění dílčích odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě
na mimořádné události a krizové situace
- organizace provozu zasedacích místností a sálů
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída: 6 dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Místo výkonu práce: správní území města Fryštáku
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
•
vzdělání - minimálně vyučen/a (technický obor výhodou)
•
řidičský průkaz skupiny B (C, T výhodou)
•
znalost práce na PC
•
zkušenosti s komunikací na veřejnosti
•
znalost problematiky požární ochrany výhodou
•
samostatnost, zodpovědnost, ﬂexibilita
•
organizační schopnosti
Termín nástupu: předpokládaný termín 1. 1. 2012
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti
- jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, životopis s přehledem zaměstnání a odborných znalostí a dovedností, výpis z rejstříku trestů,
kopii dokladu o dosaženém vzdělání
Způsob podání přihlášky: doporučeně na adresu Město Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, obálka s označením: „ VŘ – Provozář“
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 15. 9. 2011
(poslední datum podání na poštu).

Svoz nebezpečného odpadu (NO)
Rozvrh jednotlivých stanovišť při svozu NO v sobotu 10. září 2011
STANOVIŠTĚ

MÍSTO SVOZU

ČAS

1. stanoviště
2. stanoviště
3. stanoviště
4. stanoviště
5. stanoviště
6. stanoviště
7. stanoviště
8. stanoviště

VÍTOVÁ – u obchodu
HORNÍ VES – na Špici
HORNÍ VES – točna
FRYŠTÁK – u Sokolovny
DOLNÍ VES – u Žáků
DOLNÍ VES – točna
ŽABÁRNA – u dřevopodniku
FRYŠTÁK – hospodářský dvůr TS

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

Svoz nebezpečných odpadů dává možnost zbavit se zdarma věcí, jako jsou: televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, zářivky, výbojky, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla, chladničky.
Žádáme velmi důrazně občany, aby na svozová stanoviště nevozili komunální odpad a železný šrot, rovněž nebudou pracovníky TS Zlín odebrány prošlé léky – tento
odpad je nutno odevzdat v lékárně.
Žádáme také občany, aby při sběrech nebezpečného odpadu předávali lednice,
televizory apod. pouze v kompletním stavu!
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat veškeré druhy odpadů na
vlastní náklady – ﬁremní NO tedy nebude odebrán do sběrného vozu.

Upozorňujeme studenty pobývající
převážně v místě studia mimo svůj trvalý pobyt ve Fryštáku a rodiny s více
než 2 nezaopatřenými dětmi, kteří chtějí uplatnit úlevu na místním poplatku
za provoz systému komunálního odpadu dle OZV č. 1/2010, že je nutno tuto
skutečnost oznámit správci poplatku
a doložit příslušným potvrzením o studiu do 15 dnů ode dne, kdy nastala
tato změna.
Potvrzení se předkládají osobně u
paní Ivany Plškové na MěÚ ve Fryštáku,
dveře č. 217 v úřední dny, nebo je lze
zaslat poštou na adresu MěÚ Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, a to pouze v originále (kopie ani mailem zaslaná
potvrzení nebudou akceptována).
Děkujeme za pochopení.
I. Plšková

POZVÁNKA
Základní organizace zahrádkářů
Lukoveček-Fryšták Vás srdečně zve
na výstavu ovoce a zeleniny, která se
uskuteční ve dnech 1.–2. 10. 2011
v Lukovečku, v Obecním domě.
Exponáty budou přebírat dne 30.
9. 2011 v Lukovečku pan Láník, ve
Fryštáku pan Jaroš nebo je můžete
přímo předat pořadatelům v Obecním
domě.
Občerstvení zajištěno.
Možnost nákupu hruškových povidel.
Otevřeno: sobota 13 – 18 hod.
neděle 9 – 18 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.

POZVÁNKA
STAŘÍČKOVA POUŤ 2011
Kostel sv. Mikuláše a farní dvůr
neděle 18. 9. 2011
PROGRAM:
9.00 – slavnostní mše svatá (v případě přízn. počasí venku u kostela)
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce
Stuchlého
11.00 – občerstvení na farním dvoře
14.00 – 18.00 odpolední program
Vystoupení skupiny BPT (spirituály), soutěže pro děti, skákací hrad,
promítání ﬁlmů apod.
Zajištěno je bohaté občerstvení.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDUČSL a fryštácké farnosti.
Srdečně zvou organizátoři.
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Proměny kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku
Jan Štětina, Národní památkový ústav v Kroměříži
Zřejmě někdy na konci 13. století
vzniklo v krajině rozprostírající se pod významným královským hradem Lukovem
městečko Fryšták. Jméno zakladatele
města neznáme stejně jako přesnější
dobu vysazení, tušíme však, že Fryšták
měl plnit funkce hospodářského centra blízkého hradu Lukova. Nejspíše se
tedy jednalo o jakési „hlavní město“ lukovského panství. Době vzniku odpovídá také půdorys města, obestupujícího
rozměrné čtvercové náměstí (tržiště),
z jehož koutů pravoúhle vybíhaly krátké
ulice. Nejstarší zástavba města byla
jistě jen dřevěná, stejně jako opevnění,
uzavírající jeho vnější obvod. Na nízkém
návrší v severovýchodním nároží města
snad již od konce 13. století stál nevelký hrádek či tvrz, v níž patrně sídlil
správce města - fojt. Podobu zřejmě
jednoduchého dřevohlinitého hrádku
dnes již nezjistíme - z mapy Fryštáku
zmizel dávno před tím, než jeho místo
navždy změnila výstavba rozsáhlé budovy školy a sokolovny. Pokud toužíme
nahlédnout do nejstarší historie Fryštáku, musíme sestoupit do protilehlého
jihovýchodního koutu starého města,
k farnímu kostelu sv. Mikuláše. Chrámu bychom dnes, po zběžné prohlídce,
nejspíše přisoudili teprve barokní původ. Nenechme se však zmást prvním
dojmem; střízlivý zevnějšek totiž ukrývá
složitý stavební organismus, jehož vývoj
se podařilo rozpoznat díky dokumentaci provedené pracovníky Národního památkového ústavu v Kroměříži v letech
2010 a 2011. Mozaika bohaté historie
města Fryštáku tak mohla být doplněna
dalším důležitým kamínkem.
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Odstranění omítek ze spodních částí
zdiva fryštáckého kostela konečně poodhalilo roušku tajemství, obestírající
stavební dějiny tohoto významného objektu. Jejich peripetie si přiblížíme vzápětí. Jaké svědectví o nejstarší minulosti Fryštáku a jeho kostela nám však
uchovaly historické listiny? Do psané
historie Fryšták vstoupil roku 1362,
a již v roce 1398 je sídlo označeno jako
městečko. Jistě se nemohlo obejít bez
farního kostela, jeho existenci však
známé dokumenty naznačují až téměř
o století později-roku 1480 totiž prvně
čteme zmínku o fryštácké faře. Stavební průzkum prokázal, že středověkého původu jsou střední úseky severní
i jižní zdi, situované mezi presbytářem
a západní, širší částí kostela. Tato zdiva
jsou kamenná, nad terénem opatřená
soklem s tesanou římsou. V severní i jižní zdi se rýsují místa někdejších vstupních portálů, vnitřní líc severní zdi si pod
mladšími omítkami na kamenném zdivu
dochoval starou, možná dokonce středověkou, hlazenou omítku. Významné
informace o architektuře středověkého
kostela poskytnul průzkum presbytáře.
Ten je sice až barokní, patrně z konce
17. století, jako stavební materiál však
tehdejší stavitelé úsporně využili stavivo ze zbořeného středověkého presbytáře, včetně tesaných kamenických
prvků. Jedná se hlavně o četné dílce
klenebních žeber jednoduchého okoseného proﬁlu a množství pískovcových
kvádrů, namnoze ještě s povrchem
opatřeným vápennými nátěry. Velmi významný detail představuje výběh trojice
klenebních žeber, druhotně použitý ve

vnitřním pilíři při severní stěně presbytáře. Tento prvek si dokonce uchoval
i zajímavé pozůstatky několika vrstev
nátěrů, z nichž nejpůsobivější byla zřejmě renesanční vrstva ornamentální výmalby, provedená v pestrých okrových
a červených tónech. Přestože jednoduché tvarosloví žeber neumožňuje bližší
dataci, precizní vypracování klenebního
výběhu snad umožňuje jeho zařazení
do závěru 14. století. Právě tehdy snad
mohl být vystavěn vrcholně gotický kostel, nebo výrazně přestavěn a rozšířen
starší chrám.
Jak si tedy můžeme představit kostel ve Fryštáku ve vrcholném a pozdním
středověku? Na mírně obdélnou loď
délky nejméně 15m a vnější šířky cca
12,5m na východě navazoval polygonálně zakončený presbytář s vnějším
pláštěm zřejmě vzepřeným štíhlými
opěráky. Zatímco loď pravděpodobně
nebyla klenuta-měla nejspíše dřevěný strop nebo byla otevřena do krovunad presbytářem se vznášela gotická
žebrová klenba. Právě v ní měly původ
kamenné dílce okosených žeber, zjištěné při průzkumu. Interiér kostela byl
vyomítán kvalitní hlazenou omítkou, povrch žeber dostal malovanou výzdobu.
Snad můžeme uvažovat i o nástěnných
malbách, které obvykle zdobily interiéry
sakrálních staveb. Bez archeologického
průzkumu nevíme, zda měl středověký
kostel zvonici; předpokládáme, že ano,
ačkoliv o ní máme zprávu až k roku
1600. Stála nejspíše v severozápadním
sousedství kostela, kde ji zaznamenalo
vyobrazení z doby kolem roku 1730.
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Stavební proměny chrámu v pozdním středověku a renesanci neznáme,
kostel jistě nezůstával bez průběžných
oprav. Teprve dramatické události třicetileté války snad iniciovaly barokní
přestavbu a rozšíření kostela ve druhé
polovině 17. století. Loď zřejmě přetrvala bez větších změn. Došlo však k půdorysnému rozšíření kostela výstavbou
nového presbytáře, podstatně delšího
než jeho gotický předchůdce. K závěru
presbytáře se pojila přízemní sakristie,
zakreslená ještě na mapě stabilního
katastru z roku 1829. Celý kostel dostal nové zaklenutí - valená klenba interiéru spočívala na vestavěných pilířích,
v nichž našly uplatnění četné architektonické články ze zbořeného gotického
presbytáře. Barokní přestavbě náleží
zřejmě také mohutné dílce bohatě proﬁ lovaných soklových říms, při přestavbě
v 19. století zazděné do nové části kostela. Pozoruhodným svědectvím o vnější
podobě chrámu jsou dlouhé pískovcové
bloky, na kterých se dochovaly omítky
s rytým kvádrováním a žlutočervenou
barevností. Původně mohly být zazděny na kostele nebo jeho samostatně
stojící zvonici, která stála před hlavním
průčelím a v roce 1679 byla znovu vybudována nebo přestavěna.
Barokní podobu si kostel sv. Mikuláše ponechal až do druhého desetiletí
19. století. Tehdy došlo k prodloužení
lodi o poněkud širší západní část, v jejíž
střední partii vyrostla nová hranolová
věž. Nahradila původní zvonici, která
musela ustoupit přístavbě; věží současně vedl nový vstup do kostela. Jednoduché průčelí s trojicí obdélných portálů
dekorovala pouze dvojice klasicistních
váz v patách střešního štítu. V interiéru starší části lodi a presbytáře došlo
k odstranění raně barokní klenby. Vnitřek chrámu sjednotilo nové zaklenutí
sérií plackových kleneb, u presbytáře
a starší části lodi svedených do pone-

chaných barokních pilířů. Vnějšek kostela dostal jednotnou podobu rytmizovanou sledem plochých opěráků, nad okny
propojených půlkruhovými pasy. Přestavěný kostel po dvaceti letech, v roce
1841, zdevastoval požár, který poškodil pravděpodobně hlavně střechy. Při
obnově odbourali barokní sakristii; její
následovnice z roku 1847 zaujala místo při jižní fasádě presbytáře. Úpravami
v první půli 19. století získal kostel
prakticky dnešní podobu; 20. století
přidalo již jen dvojí půdorysné rozšíření
sakristie.
Kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku
s dobře rozpoznaným stavebním vývojem představuje velmi hodnotnou architekturu, na níž můžeme studovat proměny stavebních slohů od středověku
až do 19. století. Dílčí znalost gotického chrámu i jeho architektonické výbavy zajišťuje fryštáckému kostelu pevné
místo mezi významnými památkami
středověkého stavitelství zlínského regionu. Nesporně zajímavá je i barokní

přestavba a neobvyklé rozšíření kostela v 19. století, které však respektovaly
a uchovaly jeho gotické jádro. Fryštáckému chrámu sv. Mikuláše proto patří
pevné místo mezi významnými stavebními památkami Zlínského kraje.
Popisy obrázků:
Obr. 1. Kamenné zdivo s tesanou
římsou, patrné na severní straně lodi,
poukazuje ke středověkému původu
kostela.
Obr. 2A. Gotický výběh klenebních
žeber s částečně dochovanou povrchovou úpravou.
Obr. 2B. Proﬁlace gotického klenebního výběhu.
Obr. 3. Možná podoba kostela sv.
Mikuláše v 16. století, před barokní přestavbou.
Obr. 4. Architektonické prvky zazděné do západního průčelí kostelní lodi.
Vpravo dílec ostění, vlevo prvek soklové
římsy nebo patky pilastru.
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Vítej v naší Mateřské škole ve Fryštáku
Milý kluku či holčičko!
Ráno nakoukne sluníčko do Tvého
pokoje, vyskoč, obleč se a spěchej
k nám. Ve školce na Tebe čeká moc
a moc pěkných hraček. Také paní učitelky se na Tebe těší. Naučíš se zde mnoho nových věcí a pak můžeš maminku,
tatínka či babičku s dědou překvapit,
jaký jsi šikovný kluk nebo holčička.
V mateřské škole dostaneš svoji
značku s obrázkem, protože se ještě neumíš podepisovat a číst písmenka. Tato
značka Ti bude sloužit k tomu, abys poznal, či poznala své věci – jako skříňku
v šatně, nebo svůj ručník v umývárně.
Ve skříňce na šatně si budeš odkládat
oblečení, ve kterém přijdeš do školky
a kde budeš mít uschované oblečení na
hraní či pobyt venku.
Hra, to je hlavní činnost dětí v mateřské škole. Hrou se všechny děti učí,
získávají potřebné dovednosti a správné návyky potřebné pro život i mimo
mateřskou školu. Hrát si můžeš se
spoustou hraček, které máme pro Tebe
připravené a o které se všichni společně staráme a udržujeme je a učíme se
ukládat na své místo.
Také se každý den těšíme, co nám
naše šikovné paní kuchařky přichystají dobrého k jídlu. V naší školní jídelně
pracují dvě paní kuchařky, které nám
chystají snídaně, ovocné svačinky, oběd
a odpolední svačinu.
Po snídani nastane hravé učení. Každý den se dozvíš něco nového
a zajímavého od paní učitelky. Protože
se budou chtít Tvé nožky i proskočit,
nebo Tě budou bolet záda, společně
si zacvičíme. Poznáš tanečky, písničky,
říkadla, budeme si malovat, modelovat
a tvořit z různých materiálů.
Po cvičení, tancování, malování, pohádkách či povídání, si dáš jistě ovocnou svačinku. Po svačině se půjdeme
protáhnout ven. Víš, že máme pěknou
velkou školní zahradu? Děti si zde hrají
na pískovišti, jezdí na skluzavce, mohou
si malovat křídou na tabuli, na chodníku, hrát na hřišti míčové hry, jezdit na
koloběžce. Také tady máme koutek se
stolečky a lavičkami, když si budeš chtít
odpočinout a jen tak si kreslit, skládat
nebo prohlížet leporela. Chodíme na
zajímavé procházky od Horní Vsi až po
Dolní Ves, zkrátka po celém Fryštáku
a pozorujeme, co se děje kolem nás.
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V naší školce nikdy nechybí pohádky, které hrají nebo čtou paní učitelky,
jezdíme do divadla ve Zlíně a divadélka
nás navštěvují také v mateřské škole.
Po návratu z venku budeš mít určitě
zase hlad. I když možná doma mnoho
nejíš, ve školce s ostatními dětmi Ti
bude chutnat daleko víc. Do jídla Tě nikdy nebudeme nutit, jen pomůžeme při
jídle malým dětem. Ve třídách starších
dětí se učíme už používat správně příbor.
Po obědě na unavené děti čeká postýlka. Do postýlky si můžeš vzít plyšovou hračku, kterou si přineseš z domu,
nebo si ji můžeš vybrat v dětském koutku. S ní se Ti bude pěkně usínat při po-

slechu pohádky nebo tiché hudby. Až si
odpočineš, půjdeš zase domů, popovídat rodičům, co se všechno dělo v naší
mateřské škole.
A víš proč se chodí do školky? Aby
maminka s tatínkem mohli jít do práce
a měli jistotu, že je o Tebe dobře postaráno a že jsi spokojená(ý). A Ty? Naučíš
se mnoho nových věcí – písniček, básniček, her, pohádek, seznámíš se s malováním, modelováním, naučíš se nové
hry a hlavně, poznáš nové kamarády
a kamarádky .
Přejeme si, aby se Ti v naší mateřské škole líbilo.
Tvoje paní učitelky
z Mateřské školy ve Fryštáku

Úvaha
O masakru v Norsku (v červenci letošních prázdnin) se hodně hovořilo
v médiích, psalo se v novinách. Uvažovala jsem, zda takové asociální chování
nemá přímou souvislost se šikanou,
s provozovaným násilím v počítačových
hrách, v životní izolaci pouze s virtuální
realitou v sociálním světě.
Proč?
Velmi mnoho mladých lidí a dětí trpí
ochromenou vůlí a schopností motivace. Nedovedou používat vlastní sílu.
Nedovedou se postavit za myšlenku.

Nedovedou soustředěně vydržet u jedné činnosti, rozvinout vytrvalost, naučit
se vidět a udělat nějakou užitečnou
a potřebnou práci. Bylo by ideální vychovat člověka, který by se sám rozhodl, co
bude obsahem jeho života a dělal to,
co je i pro něho důležité. Bohužel. Naše
děti jsou od nejranějšího dětství vychovávané do konzumního světa (např. jezdit v supermarketech s vozíkem a užívat
si nákupů). Mají také jiné individuální
ideje. Chtějí se prosadit (i když mnozí
v negativním smyslu). Vidíme to i na
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2011
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stoupajícím počtu drogově závislých, na
počtu depresí, sebevražd a zvrácených
názorů.
Od nepaměti byla škola pod tlakem a není tomu jinak i dnes. Od ministrů přes učitele, rodiče, veřejnost je
zakotvena tendence, aby byl přijímán
a uznán nějaký kompromis, protože
jiný postoj (přísnost, vysoké požadavky,
spravedlnost) při výchově a vzdělávání
vyžaduje odvahu a zásadovost. Dnes již
nestačí dobrý vztah učitele se žákem,
rodiče s dítětem. Dnes musí být učitel,
rodič bdělý a ostražitý, aby při svém výchovně vzdělávacím úsilí nenarazil na
žákovskou nudu, nezájem, vulgarismus,
asociální chování. Učitel i rodič chce
správně vychovávat mladou generaci.
Ví, že vychovávat znamená připravovat
děti a mládež pro budoucnost. Ovšem
nejdůležitější při výchově je přítomnost
rodičů. Ti by měli od nejútlejšího věku
probouzet v dítěti zájem, zvídavost,
upřímnost, důvěru dialogu mezi dítětem
a rodičem, otevřený vztah, vzájemnou
úctu a slušnost.
Mladý člověk by se měl umět (podle dobré výchovy v rodině, podle výchovy školy, společnosti) prosadit tím, že
vstoupí do světa a bude jej schopen
spoluvytvářet ku prospěchu všem.
Fryštácká škola uskutečnila na konci školního roku terapeutický impuls –
takovou první vlaštovku.
Za přítomnosti společenství rodičů,
hostí, učitelů, všech žáků provedli ti nejstarší, vycházející žáci prezentaci s dalekosáhlou působností. Byli jsme seznámeni s celoročními úspěchy všech žáků,
tleskali jsme těm, kteří byli ohodnoceni
za výborný prospěch, za nezištnou pomoc třídnímu kolektivu, za pomoc integrovaným spolužákům, za úspěchy žáků
v soutěžích (ať okresních, krajských či
republikových). Byli jsme překvapeni kapelou a hudební produkcí našich deváťáků, s nimiž se symbolickou kytičkou
rozloučili naši prvňáčci.
Jsem přesvědčena, že vhodným
působením rodičů, školy a veřejnosti
se nikdo z Fryštačanů, nesníží (ba ani
myšlenkou) k podobnému násilí, ke katastrofě, při které přišlo o život několik
desítek dětí a mládeže v Norsku. Nám
přece záleží na budoucnosti. Nám přece
záleží na našich dětech a mládeži. Nám
přece záleží na tom, aby žili v klidu, míru,
aby se mohli radovat ze svých úspěchů,
aby mohli sportovat, poslouchat hudbu,
malovat, číst a smát se!
SK

Základní umělecká škola Morava
pořádá
ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Přednostně škola nabízí výuku sólového zpěvu,
houslí, kontrabasu a dechových nástrojů.
Zápis se koná v budově ZŠ – přízemí, učebny ZUŠ;
1. září dopoledne 9 – 11 hodin,
v dalších dnech od 12 – 16 hod.
Přihlášky škola přijímá do 16. září
vedoucí pobočky Jaroslava Tesková, tel. 725 634 484
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Festival Pod Hvězdami: Na blátě, ale plni zážitků!
nováčky u nás s world-music (Trio Netrio, kterému se omlouvám, že na plakátě jsem opomněla jedno o), přes pop
(legenda pop rocku, Lešek Semelka
osobně) k rocku (Ray-Band a Rockset:
Roxette Forever). A mezitím ještě strhující ohňová show Revertaru. Na své si
tedy mohli přijít vyznavači více žánrů.
Přátelé, kdo jste vydrželi ten liják, který
přerušil skoro na hodinu práci zvukařů
a tím i celý program, tak jste si určitě
užili jak Leška, tak absolutní pecku na
závěr, výborně hrající revivalovou kapelu Rockset s úžasně energií nabitou
zpěvačkou. Speciální poděkování patří
kapele Jazzbook, která když měla začít
hrát a spustila se průtrž, tak s noblesou pokračovala za tleskotu unplugged,
jakoby se nechumelilo (přesněji tedy nelilo). A také našim zvukařům, Romanu
Halaštovi a Bohdanu Ticháčkovi, kteří
se vzorně starali, aby to uším lahodilo a moderátorům, Ziggymu a Zdeňku
Kňučíku Navrátilovi, kteří s pohodou a
úsměvem komentovali dění.

Z těch, kteří navštívili 13. srpna v
Lukovečku festival Pod Hvězdami, udělali nejlépe ti s holínkami na nohou.
Brodění bahnem i déšť zvládali asi
lépe. Ale udělali dobře vlastně všichni – tím, že i přes nepřízeň počasí nás
přišli podpořit. Letos výtěžek z festivalu
věnujeme po několikaleté pauze opět
Mateřské školce pro zrakově postižené ve Zlíně, která plánuje nakoupit si
další kompenzační pomůcky pro snazší
zapojení dětí do normálního života. Na
festivalu nás navštívila i její zástupkyně, paní učitelka Kabourková, která
statečně zmokla v začínajícím lijáku při
dobíhání na podium. Také jsme osobně

NOVÉ KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
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přivítali zástupce měst a obcí, některé
další partnery a hlavně všechny diváky,
kteří ani letos nezaváhali a od 16 hodin
odpoledne mohli sledovat velmi kvalitní
hudební produkci a ochutnávat všechny domácí dobroty, např. jelení guláš,
slané tyčinky, koláčky a samozřejmě se
zahřát i zvnitřku nějakým tím lahodným
nápojem. Navíc, ti mladší, ale i jejich
rodiče, se mohli ještě za slunečného
odpoledne svézt terénními vozy anebo
s napětím sledovat ukázku výcviku policejních psů a koní, případně nakouknout do výbavy policejního vozu.
Hudebně jsme se přelévali od country a folku (Štefan Holišík, New Orleans
band, Švec band a protestsongový písničkář Ziggy Horváth), jazzu (Jazzbook),

Chci ještě jednou vyjádřit naše díky
všem sponzorům, kteří nám přispěli
ﬁnančně, materiálně či jiným plněním
a také divákům, jež výtěžek aktivně
zvyšovali svojí konzumací či nákupem
tomboly a jiných věcí. Díky vám všem
se i přes letošní komplikovanější situaci podařilo shromáždit tolik ﬁnančních
prostředků, abychom mateřské školce dar mohli předat. Vzhledem k ještě
všem neuzavřeným platbám se o výši
příspěvku a dalším vyhodnocení dočtete až v příštím čísle.
A za rok nashledanou živě v Lukovečku!
Barbora Honová, Pod Hvězdami, o.s.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2011

Klub maminek
Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Vážení rodiče,
jak bylo již v minulém čísle FL avizováno, dnes Vás seznámíme s dalším
připravovaným kroužkem pro Vás a Vaše
děti v prostorách klubu maminek.
Ukázalo se, že ze strany rodičů je zájem také o alternativní způsoby výchovy
a vzdělávání, proto na poptávku reagujeme nabídkou.
Od října t. r. bychom rádi v našem klubu otevřeli kroužek pro rodiče
s dětmi s prvky montessori pedagogiky.
Budeme se scházet 1x týdně na 1 – 2
hodiny. Kroužek povede lektorka, absolventka ročního montessori kurzu v Praze a v současné době učitelka v mateřské škole, paní Lenka Pavlová. Kroužek
je určen dětem ve věku od 1,5 – 4 let.
Montessori pedagogiku v minulém
století vytvořila italská lékařka Maria
Montessori, která se při práci s dětmi
řídila heslem: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Montessori způsob výchovy se soustřeďuje na rozvoj osobnosti
dítěte. V připraveném prostředí mu nabízí podnětnou aktivitu a reaguje tak
na potřeby dítěte v daném období jeho
vývoje.
Děti budou moci v kroužku v takovém připraveném prostředí pracovat
s předem připravenými aktivitami, které
odpovídají jejich věku a vývoji. Aktivity
jsou převážně z praktického života –
dítě může trénovat činnosti, se kterými se v běžném životě denně setkává
(např. nalívání vody, šroubování, otevírání a zavírání různých uzávěrů, krájení,
gumičkování, šněrování, stříhání, lepení…). Tyto činnosti dítě většinou nemá
dopřáno a to jen z důvodu, že si dospělí
myslí, že je na ně ještě malé a předem
je dítě odsouzeno k neúspěchu. Děti se
zde budou učit spolupráci, vzájemné
toleranci…. Samozřejmě za asistence
svého rodiče.
V několika dalších vydáních FL Vás
postupně seznámíme s jednotlivými
senzitivními fázemi (citlivým obdobím),
kdy dítě samo nejlépe ví, co je pro něj
v daném období nejvhodnější a vyhovuje jeho spontánnosti.

Informativní schůzka rodičů se uskuteční v Klubu maminek v úterý 13. září
2011 od 15:30 hod.
Na závěr ještě pár odkazů na zajímavé (nejen montessori) webové stránky:
http://www.montessoricr.cz/
http://www.montessori-zlin.cz/
http://www.montessoripodhori.cz/
http://www.zskom1.cz/
http://my.opera.com
http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vzdelavaniprodospele/respektovat/onas/15425.aspx
http://www.evalabusova.cz/
http://www.kritickemysleni.cz/
http://www.nasedite.cz/
http://aperio.cz/

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2011
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

6. 9. Přivítání po prázdninách
13. 9. Výroba smaltovaných šperků
a dekorací
Pro děti: cvičení na balonech
20. 9. Poznávání podzimních plodů
a výrobky z nich
27. 9. Jablečné hodování – recepty
a ochutnávka
Tvoření:
16. 9. 17 hod. Výroba podzimních dekorací
21. 9. 15.15–17.15 h
Pletení z pedigu pro děti
21. 9. 17.15–19.15 h
Pletení z pedigu pro dospělé

Rozpis aktivit
v prostorách KM Fryšták
2011/2012
Pondělí
• Cvičení pro děti s prvky jógy od
5 let.
Začíná se od 19. 9. 2011 v 16 hod.
Úterý
• Kroužek pro rodiče s dětmi s prvky
montessori pedagogiky od 1,5–4 let.
Informační schůzka se koná 13. 9.
2011 v 15.30 hod.
• Metoda dobrého startu pro děti od
5 let.
Informační schůzka se koná 13. 9.
2011 v 17 hod.
Středa
Vždy druhá středa v měsíci pletení
z pedigu.
15.15–17.15 hod. kurz pro děti
17.15–19.15 hod. kurz pro dospělé
Čtvrtek
Angličtina od 6 let.
Začíná se 6. 10. 2011 v 17.15 hod.
Dle zájmu je možnost vytvořit skupinku pro menší děti.
Pátek
Angličtina.
Začíná se od 16. 9.2011 dle počtu
dětí skupinka I od 15.15–16.15 hod.,
skupinka II od 16.30–17.30 hod.
Bližší informace najdete na stránkách klubu.

Druhý srpnový týden se v Klubu maminek konal „Vesmírný týden“. Vesmírní
cestovatelé zažili mnoho dobrodružství.
Domů se vraceli plni dojmů a vědomostí
o vesmíru. Velké poděkování patří Renči
a Klárce za aktivní péči o děti a hostinci
Lepa za přípravů obědů. (foto vpravo)
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FOTBAL – zápasy

FARMÁŘSKÉ TRHY
UŽ 10. ZÁŘÍ NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU
aneb O ZBOŽÍ, KTERÉ V OBCHODECH NEKOUPÍTE
Měsíc utekl a do příprav se už zapojilo spoustu dalších lidí a také několik
sdružení z Fryštáku. Je znát, že myšlenka uspořádat FT přímo ve Fryštáku vyvolala v lidech zájem a nadšení se na nich spolupodílet. Díky všem, vážíme si této
spolupráce a těšíme se na další.
Žeton do nákupního košíku v sobotu můžete nechat dětem na hraní a nejlépe
je vemte také sebou, protože i pro ně se chystá zajímavý program. Třeba je bude
bavit sázet strom vedle jejich školy nebo se podívat zblízka na zemědělskou techniku. Možná bude příležitost svézt se také v bryčce tažené koňmi.
Raději můžete oprášit košík proutěný a naplnit ho až po okraj produkty farmářů, pěstitelů, chovatelů i řemeslníků, které v obchodech opravdu nekoupíte.
Přímo ze surovin zde prodávaných pro vás budou kuchaři připravovat znamenitá hotová jídla, takže není třeba spěchat na oběd domů. Můžete si ho vychutnat
přímo na náměstí. Někdo však dá přednost vyzkoušet si nový recept. Inspirovat
se můžete Literární kuchařkou. Tu vám ráda vlastnoručně podepíše zpravodajka
Českého rozhlasu, paní Marie Woodhams. Besedu s ní chystá městská knihovna.
Kdo se chce něco dozvědět o chovu oveček, přijde si na své u informačního
stánku.
Čerstvě lisovaný mošt, ten božský mok, poteče proudem.
Městský úřad Fryšták bude prezentovat studii budoucího náměstí, na němž
určitě bude dostatek příležitostí k dalším akcím a společným setkání.
Těšíme se na Den splněných přání, nám už se plní dnes.
Jiří Sadila a Tom Černý

PODĚKOVÁNÍ
Výbory singulárních společností
děkují všem za účast na mši svaté konané ve fryštáckém kostele k uctění
památky Jana Nekeše z Landeku.
Věříme, že se vám zpívaná mše
svatá za doprovodu Holešovských
trubačů a pěveckého sboru z Loučky
líbila, a že se sejdeme opět za rok.
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POZVÁNKA
Klub důchodců Fryšták oznamuje
všem svým členům, že schůze s tradičním opékáním špekáčků se uskuteční
v pondělí 12. září od 17.00 na dvoře
v DISu.
V případě špatného počasí proběhne akce v jídelně fryštáckého penzionu.
Těšíme se na Vás!

• A mužstvo MUŽI
1. Malenovice – Fryšták
2. Fryšták – Lubná
3. Hulín – Fryšták
4. Těšnovice - Fryšták
5. Fryšták - Zdounky
6. Zborovice - Fryšták
7. Fryšták - Tečovice
8. Kelč - Fryšták
9. Fryšták - Kostelec u Hol.
10. Březnice - Fryšták
11. Fryšták - Lůžkovice
12. Míškovice - Fryšták
13. Fryšták - Louky
14. Fryšták - Malenovice

NE 7. 8. 16.30
NE 14. 8. 16.30
NE 21. 8. 16.30
NE 28. 8. 16.30
NE 4. 9. 16.30
NE 11. 9. 16.00
NE 18. 9. 16.00
SO 24. 9. 15.30
NE 2. 10. 15.30
NE 9. 10. 15.00
NE 16. 10. 14.30
SO 22. 10. 14.00
NE 30. 10. 13.30
NE 6. 11. 13.30

• B mužstvo MUŽI
1. Hvozdná - Fryšták“B
2. Březůvky - Fryšták“B
3. Fryšták“B - Lukov“B
4. Lípa - Fryšták“B
5. Fryšták“B - Paseky
6. Tečovice“B - Fryšták“B
7. Fryšták“B - Pohořelice
8. Březová - Fryšták“B
9. Fryšták“B - Příluky“B
10. Komárov - Fryšták“B
11. Fryšták“B - Lhota
12. Mysločovice - Fryšták“B
13. Fryšták“B - Halenkovice
14. Fryšták“B - Hvozdná

NE 7.8. 16.30
NE 14.8. 10.15
SO 20.8. 16.30
NE 28.8. 10.00
SO 3.9. 16.30
NE 11.9. 16.00
SO 17.9. 16.00
NE 24.9. 15.30
SO 1.10. 15.30
NE 9.10. 15.00
SO 15.10. 14.30
SO 22.10. 14.00
SO 29.10. 13.30
SO 5.11. 13.30

• DOROST
1. Lukov - Tlumačov
2. Březnice - Lukov
3. Lukov - Drnovice
4. Tečovice - Lukov
5. Lukov - Slopné
6. Provodov - Lukov
7. Lukov - Ned. Lhota
8. Mysločovice - Lukov
9. Lukov - Bylnice

SO 20. 8. 13.30
SO 27. 8. 14.00
SO 3. 9. 13.30
SO 10. 9. 13.30
SO 17. 9. 13.00
SO 24. 9. 12.30
SO 1. 10. 12.30
SO 8. 10. 12.30
SO 15. 10. 11.30

• ŽÁCI
1. Fryšták - Vlachovice
2. Slavičín - Fryšták
3. Fryšták - Hutisko
4. Hor.Bečva - Fryšták
5. Fryšták - Hulín
6. Fryšták - Holešov
7. Štítná - Fryšták
8. Fryšták - Ratiboř
9. Paseky - Fryšták
10. Fryšták - Juřinka
11. Val. Klobouky - Fryšták

SO 27. 8. 9.30 a 11.15
SO 3. 9. 9.30 a 11.15
SO 10. 9. 9.30 a 11.15
NE 18. 9. 9.30 a 11.15
SO 24. 9. 9.30 a 11.15
ST 28. 9. 15.30 a 17.00
NE 2. 10. 9.30 a 11.15
SO 8. 10. 9.30 a 11.15
SO 15. 10. 9.30 a 11.15
SO 22. 10. 9.30 a 11.15
NE 30. 10. 9.30 a 11.15

• PŘÍPRAVKA
1. Fryšták - Mladcová
2. Tečovice - Fryšták
3. Fryšták - Mysločovice
4. Fryšták - Louky“B
5. Fryšták - Halenkovice
6. Tlumačov - Fryšták
7. Fryšták - Napajedla
8. Malenovice - Fryšták

ST 31. 8. 16.30
PÁ 9. 9. 17.00
ST 14. 9. 16.30
ST 28. 9. 16.30
ST 5. 10. 16.30
NE 16. 10. 12.30
ST 19. 10. 16.30
ST 26. 10. 16.30
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Mezi kapkami deště...
(Pár poznámek kronikáře z rozmarného léta)
I v čase nehostinném, v němž idyla prázdnin díky nedostatkovému zboží
slunečnímu vzala za své, potěšilo duše
žíznivé přízní laskavou několik milých
setkání. V panenském ráji u chaty Hubertka v prostoru Ondřejovsko-Uhliska
dali si v sobotu 26. července dostaveníčko členové mysliveckého sdružení
Ondřejovsko-Fryšták, spoluvlastníci lesa a přátelé přírody.
I tentokrát tu zazněly v podání holešovských muzikantů nádherné tóny,
oslavující dílo Stvoření, něhu lesních
tišin a krás myslivosti. Předseda MS
pan Vladislav Slaměna popřál účastníkům příjemnou zábavu a hodně zdaru
v péči o zvěř a ochranu přírody. Připomněl jsem při této příležitosti znovu odkaz hraběte Jana ml. Nekeše z Landeku
a na Lukově, který nám v polovině 16.
století svěřil nesmírné hodnoty, jejichž
ochrana a zvelebování stmelovaly po
věky řadu generací obyvatel Fryštácké
brázdy – singularistů velkousedlých,
domkářů i vyznavačů myslivosti.
Následující neděli – 27. července –
setkalo se u pomníku sv . Anny mezi
osadami Suché a Lukovské 134 familiantů, jejich rodin a přátel z Dolnoveska,
Horní Vsi, Fryštáku, Vítové, Lukovečka,
Lukova, Rackové, Žeranovic a Přílep. Po
krátké pobožnosti, v jejímž průběhu P.
Miroslav Dibelka požehnal kraji i obyvatelům osad a rodinám všech zúčastněných, jsem ocenil osobnost prosté žebračky Anny Lehké z Lukovského, která při
svém putování po posvátných místech
Rakouska-Uherska soustředila ﬁnanční
částku, již věnovala na zbudování kříže
u mostu na Lukovské (1905) a sochy
sv. Anny (1907). A samozřejmě vzpomněl na ty, které jsme milovali a jakoby
tu byli u sv. Anny každoročně s námi.
Po skončení šestého shromáždění u sv.
Anny nás přijali s otevřenou náručí na
bývalé rychtě Zadní vsi (v osadě Suché)
u Zlámalíků. Velice děkujeme za krásné sousedské posezení, bohaté občerstvení i nezapomenutelnou atmosféru
(v předchozích letech to bylo u Staňků
na Lukovském a Orsavů na Suchém).
Díky za organizaci zaslouží zejména pánové Zdeněk a Laďa Orsavovi, rodina
pana Karla Zlámalíka ze Suchého, paní
Marie Pálková, pan Martin Doležal (květinová výzdoba) i P. Miroslav Dibelka.
Singularisté dolnoveští a členové
Mysliveckého sdružení Fryšták-Dolní
Ves připravili i za složitých klimatických
podmínek tradiční lesní show u chaty na
Lindáči, kdysi proslulého místa vynikají-

cích společenských a kulturních výletů
Fryštačanů a přespolních do přírody.
I letos tu přišlo bez ohledu na počasí požehnaně ctitelů přírodních krás
a myslivosti. Muzika, tanec a zpěv, výtečná krmě i pitivo, zavzpomínání na
mládí, co nového, dobrého i nedobrého
nás potkalo, vytvořily i tentokrát atmosféru, která s pojmem Lindáč nesporně
souvisí. I tu se patří poděkovat panu
Romanu Svačinovi, dolnoveským myslivcům a singularistům za jejich celoroční práci pro naši přírodu i fryštáckou
veřejnost.
Jedinečný hold jsme složili přírodě
Fryštácka i všem, kdo o ni pečují, v rámci mše svaté v chrámu sv. Mikuláše, věnované bývalému majiteli lukovského
panství panu Janu mladšímu Nekešovi z Landeku a sv. Hubertovi, patronu
myslivosti. Úžasnou atmosféru vytvořilo vystoupení holešovských hudebních
mistrů a pěvecký sbor sv. Huberta
z Loučky u Valašského Meziříčí. Přispěl

k tomu i slavnostní nástup členů našich
mysliveckých sdružení ve stejnokrojích
a určitě i veliká účast věřících, singularistů z celého Fryštácka.
Bylo by toho ještě mnohem více, co
se událo a o čem bych mohl psát. Vedle
poezie tu byla i próza: obdivuji naše zemědělce ze ZDV Fryšták i soukromníky,
stejně jako zahrádkáře nebo chovatele
drobného zvířectva, že dokázali často
i mezi kapkami deště a v blátě, s vypětím všech sil, zvládnout žně, práce
na polích, lukách i zahradách. A když
k tomu přidáme plísně, hnilobu brambor, slimáky a jinou „žúžel“, nedivím se,
že bylo mnohým i do pláče! Takže letos
žádné „Léto budiž pochváleno“. Snad
nám to všechno, doufejme, podzim
a příští léto vynahradí.
Mnoho přízně přeje
SLÁVEK ZAPLETAL.
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Všechno, co na nás přichází, bereme jako řízení Boží. Svěřme se Boží
prozřetelnosti a Pán už své dobré dílo v nás vykoná.
P. Ignác Stuchlý

Kronika oratoře (29.)
(školní rok 1938–39)
Vedoucím oratoře je P. Fr. Lepařík až
do Velikonoc, od Velikonoc P. Alois Veselý. Asistenti: místo dosavadního pana
asistenta Bělohlávka byl ustanoven p.
Šánek, který však byl vyměněn p. Přerovským. Jako výpomocná síla se přihlásili p. Krhút a p. Rochla a p. Krčmář,
kteří měli jít na bohosloví asi začátkem
listopadu. Poněvadž p. Přerovský měl
mnoho hodin školy, nastoupil na jeho
místo v oratoři p. Hasilík a v u dobu se
vrátil z vojny též p. Bartušek, který též
byl ustanoven do oratoře. Vypomáhal
i aspirant Hronek.
Školní rok byl otevřen v oratoři třídenní duchovní obnovou, pěkně připravenou panem vedoucím, která začala 8.
září. V následující neděli bylo společné
sv. přijímání. V tutéž neděli byla zahájena činnost kroužku „Don Bosco“ –
slavnostní schůzí. Slavně se rozvíjející
činnost byla otřesena náhlou mobilizací
čsl. armády. Jelikož byl pan vedoucí povolán na vojnu a tehdejší poměry byly
neutěšené, že se nemohla vyvíjet činnost, jak by bylo žádoucno. Školní mládež i přesto navštěvovala oratoř, kdežto
dospělí nemohli pro zatemnění a jiné
s tím spojené zákony se shromažďovat.
Neděle byly vyplněny světelnými obrazy,
které za nepřítomnosti pana vedoucího
měl P. Veselý. O obrazy se zasloužili
bohoslovci p. Rochla, Krčmář a Krhút,
kteří je vystřihovali z Vittorioso a uspořádali a tím rozhojnili pramen zábav pro
nastávající zimní sezónu.
8. října se vrátil z vojny p. vedoucí
a 9. října byla již opět oratoriánská mše
svatá.
23. října se zúčastnila oratoř pěkného divadla „Nad propastí“. Jelikož večery se prodlužovaly, začala sezóna půjčování knih. (asi 1100 svazků) Zároveň
se počalo nacvičovat divadlo „Vyznavač
víry“. Režisérem byl p. Přerovský.
Začátkem listopadu počal připravovat P. Lepařík půdu pro rodící se salesiánské dílo v Brně. Dojížděl proto častěji
do Brna a v nepřítomnosti ho zastupoval P. Veselý.
20. listopadu se konečně oratoř
objevila na jevišti se svým krásným
dramatem „Vyznavač víry“. Kus je hrán

z pronásledování kněží v sovětském
Rusku.
Na všeobecnou žádost bylo opakováno drama „Zápasící mocnosti“. Režisérem tohoto divadla byl nový pan asistent oratoře p. Hasilík. Na konec tohoto
kusu byla dána mikulášská scéna s rozdílením dárků. Divadlo bylo naplněno
a také herci se přičinili o úspěch.
Jelikož kulečník byl v ubohém stavu,
pan vedoucí jej nechal opravit. Opravoval jej Abrahám z Holešova. Zahájení
hry na něm bylo před půlnoční 24. prosince. Slavnostně ho zahájil p. ředitel.
Asistentem zde byl ustanoven p. Hasilík, kdežto v malé oratoři se výborně
uplatňoval p. Bartušek.

Ve vánoční svátky připravovali oratoriáni divadelní hru „Princ Vítězslav“,
která byl hrána 1. ledna 1940. Aby činnost divadelní neutuchla, a zvlášť když
oratoriáni měli velkou chuť, nacvičila se
na 15. ledna veselohra „Tři hole“. Výborná veselohra se všeobecně líbila,
proto byla opakována příští neděli v Lukově 22. ledna, kde taktéž zasloužené
herci byli odměněni potleskem dlouho
trvajícím. P. vedoucí odjel koncem ledna
na triduum do Brna.
Svátek Dona Boska byl slaven 29.
ledna a slavnost předcházelo triduum.
V den svátku sv. Jana Boska měl kroužek „Don Bosco“ čajový večírek.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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DIS-klub nabízí
bezpečný prostor
dětem a mládeži
i po prázdninách
DIS-klub oznamuje, že od září
opět zahajuje každodenní provoz –
pondělí až pátek v čase od 12 do 18
hodin. Posláním DIS-klubu je vytvářet bezpečný prostor pro místní děti
a mládež a nabízet jim různé možnosti smysluplného trávení jejich volného
času. Děti zde nejsou primárně vedeny k náboženskému životu, je jim
v tomto ohledu nabídnut „volný prostor“. Prostorami DIS-klubu jsou 2 zařízené klubovny, moje kancelář, horolezecká stěna, hřiště, dvůr a zahrada
DISu. Někdy také podnikáme výlety
do blízkého okolí. Aktivity, které DISklub nabízí, vycházejí převážně od
dětí. Sportujeme, povídáme si, pracujeme, hrajeme si, doučujeme se,
realizujeme své nápady. Rád bych,
aby se DIS-klub aktivně zapojoval
i do kulturního života města.
Na spolupráci se těší
Jiří Sadila, vedoucí DIS-klubu.

Nové knihy na baru
Tomáš Halík – Smířená různost:
studentský farář, ale i ﬁlozof a zasvěcený interpret současných myšlenkových a náboženských proudů, Tomáš
Halík, se spolu se svým interviewerem snaží postihnout základní otázky
moderny: Potřebuje tento svět ještě
Boha, a je-li tomu tak, jaký je tento
Bůh? Je v různosti pohledů na existenci člověka a jeho bytí možné smíření a syntéza? Je dialog mezi různými pravdami víry a náboženství vůbec
možný?

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
NA LINDÁČI
Jako již tradičně, tentokrát v sobotu 30. 7. 2011, jsme se sešli na oblíbeném
posezení pro přátele přírody, myslivosti i všech dobrot, připravených pro vás.
Letos byl Sv. Hubert myslivcům z Fryštáku Dolní Vsi opět nakloněn a mezi deštivými dny umožnil vybrat poměrně pěknou sobotu. Vzhledem k tomu, že tato kulturní
akce se stala již tradicí, mají myslivci z Dolní Vsi hodně příznivců i sponzorů. Vše
proběhlo a dopadlo na výbornou.
Od časného poledne se plnily prostory Lindáče gurmány a konzumenty myslivecké kuchyně Karla Rabela. Jako vždy byla nabídka široká, letošní novinkou pak byly
křepelky s lanýžovou omáčkou, které „vyletěly“ jako první.
Byla též pěkná a bohatá tombola díky našim sponzorům a přátelům. Vše doplňovala a zpestřovala hudba Duo Petr Hochmajer a Miroslav Málek. Všichni myslivci
se starali a činili, aby vládla pohoda a spokojenost.
Poděkování patří všem za přízeň a hojnou návštěvu. Chceme též poděkovat
všem sponzorům za krásné dary do tomboly. Nemůžeme vás všechny jmenovitě
uvést, jelikož je vás opravdu mnoho, ale všem patří náš vděk a poděkování.
Chtěli bychom tímto prostřednictvím ještě veřejnosti sdělit, že v rámci příprav
této společenské akce jsme provedli opravu studánky na Lindáči. Budeme nadále
pečovat o její vzhled i provoz tak, jak jsme slíbili.
Ještě jednou dík všem a za rok na shledanou.
Myslivosti a lesu zdar
Myslivci z Fryštáku, Dolní Vsi

Převleky a masky pro každou
příležitost: čeká vás karneval nebo
dětská besídka a před vámi tím pádem leží úkol postarat se o kostým.
Zapomeňte na princezničky, spidermany, piráty nebo nylonové masky
z papírnictví a pojďte to zkusit trochu
jinak. Tenhle nápadník by vám chtěl
přinést inspiraci k tomu, jak vytvořit
s vašimi dětmi originální maškarní
kostýmy z dostupných materiálů nebo
toho, co můžete zrovna vyndat ze
skříně. V knížce najdete „masky na
zítra“, originální i klasické maškary,
hodně kousků vytvářených společně
s dětmi (obzvláště na těch krabicových mohou jakkoliv staré děti velmi
dobře spolupracovat), a to vše vám
má sloužit jako inspirace k dalším nápadům, které jistě přijdou.
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TAI-ČI FRYŠTÁK
„Od přírody jsou lidé téměř stejní,
cvičením se však významně odliší.“
Konfucius
TAI ČI
- kombinace bojového umění s dechovým cvičením a prací s vlastní energií

Přestože se v současnosti tai-či považuje spíše za rekreačně zdravotní cvičení
a meditaci v pohybu, patří svým původem
mezi bojová umění. Cvičení tai-či je soubor tělesných, dechových a duševních
cvičení, které učí, jak efektivně zacházet
s životní energií bez ohledu na věk a tělesné nadání.
Charakteristickým rysem tai-či je zaměření na práci s vnitřní energií. Tai-či má
význam zejména pro své léčebné účinky a spojení pohybů s dýcháním. Je vynikajícím cvičením především pro starší nebo nemocné, ale i pro mladé lidi, kteří
vědí, co od tai-či očekávat.
Tai-či je
· rekreačně - kondiční cvičení pro každého, kdo se mu chce věnovat. Bez ohledu na věk, váhu či sociální postavení.
· intenzivní cvičení pro zájemce, kteří chtějí zlepšit a upevnit své zdraví, zbavit
se únavy, získat více životní energie a vnést do svého života uvolnění, klid, nadhled a pohodu.
Nový školní rok opět zahajujeme cvičení TAI – ČI ve Fryštáku v měsíci září.
Zájemci o tento druh mimořádné harmonizace člověka a jeho vztahu k okolí se
mohou přijít podívat na úvodní zahajovací lekci ve čtvrtek 15. září 2011.
Pravidelná výuka TAI – ČI probíhá ve Fryštáku každý čtvrtek od 19 do 20 hodin,
pokročilí do 20,30 hodin, a to v tělocvičně Základní školy Fryšták. Cvičíme pod
vedením odborné specialistky rekreačně kondičního cvičení - Marty Koudelové
a trenérů TAI-ČI II. třídy - Mirky Končákové a Marie Hečkové, s odbornou garancí
Českého centra tradičních čínských cvičení Praha.
Bližší informace naleznete na http://www.taicifrystak.estranky.cz/
Dotazy na e-mailové adrese: taiji.frystak@seznam.cz
Na setkání se těší
oddíl TAI-ČI Fryšták
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První pomoc při tonutí
Modelová situace:
Katka (17) a David (18) jsou
v parném srpnovém odpoledni u rybníku. Celé odpoledne je klidné, opalují si se a popíjí ochlazující limonádu.
Když najednou uslyší volání o pomoc
tlumené šplouchající vodou. Ihned
běží na pomoc. Tonoucí je devítiletý
chlapec, který přepadl z okraje gumového člunu, ale ten je nyní příliš
daleko, aby se jej mohl chytit. David
rychle vezme z břehu lehátko a plave
k chlapci i s Kačkou, mezitím se chlapec ponořuje víc a víc. V okamžiku,
kdy David doplave k chlapci, začne
na něj mluvit, každý ho z jedné strany vezme pod paži a plavou ke břehu,
lehátko mají pro jistotu stále před sebou, kdyby jim ubývalo sil.

Po vytažení z vody:
- chlapec nereaguje
- je cyanotický (namodralý)
- má zduřelé ušní boltce a rty
- puls na krkavici (krční tepna) je
nehmatný
Co by jste v takové situaci udělali
Vy?
a) zavol/a bych záchrannou službu
b) začal/a bych křičet, aby si mě
všichni všimli
c) budu se snažit vylít z postiženého vodu
d) ihned začnu dávat chlapci umělé dýchání
e) vyčistím dutinu ústní, poté zakloníme hlavu a zahájíme neodkladnou resuscitaci, je-li to možné zvedneme postiženému končetiny
f) při obnovení fyziologických funkcí (dech, puls-hmatný) uložímé postiženého do stabilizované polohy
(a), (e), (f) – správná řešení
Resuscitace
Postup u dětí od 1 do 15 let:
Umělé dýchání provádíme z úst do
úst i do nosu (dle velikosti). Dechové objemy jsou takové, aby se zvedal
hrudník, ale zachránce nesmí dýchat
proti odporu. Technika nepřímé srdeční masáže je buď dlaní jedné ruky
nebo oběma. Resuscitaci zahájíme
u dětí pěti hlubokými vdechy. Poté
následuje 30 stlačení hrudníku a dva
vdechy, 30:2.
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SKAUTI A SKAUTKY NA TÁBORECH
Vyvrcholením celoroční činnosti dětí
ze skautských oddílů je účast na velkém táboře o prázdninách.
Všechny znalosti a zkušenosti získané na schůzkách, akcích a výpravách
během roku by se měly zúročit právě na
táboře.
Není tedy divu, že kluci i děvčata se
na tábor těšili dlouho před zahájením.
Díky zbudování nového tábořiště
v loňském roce odpadlo mnoho přípravných prací, takže stačilo pár ochotných
tatínků s auty a veškerý potřebný materiál pro stavbu a provoz tábora byl na
místě. V této chvíli se pak skutečně vyznamenali naši starší skauti a skautky
(Roveři a Roverky), kteří po intenzivní
práci dokázali postavit tábor ve třech
dnech téměř sami!
Pak už bylo jednoduché jen sem dopravit děti a „táborová sezona“ mohla
začít.
Letos opět zahajovali kluci – Vlčata
a Skauti. Tábor vedli Jeňas s Pavlem
a kdykoliv byli připraveni pomoci Vašek s Pepou. V kuchyni se vystřídaly pí.Görigová a Běláková. A o co šlo
v celotáborové hře? O Středověk! Získat
hodnosti od pážete, přes zemana a další, až po rytíře, znamenalo podstoupit
řadu nelehkých zkoušek, odříkání, odvahy, šikovnosti i znalostí. Každý večer
pak bylo vyhodnocení postupu a došlo
i na pasování do vyšších stavů. Protože
počasí bylo krásné, (pršelo až předposlední den tábora), chodilo se i koupat,
byly výpravy po okolí a získávání různých stupňů skautských dovedností.
Na konci tábora pak byli z řad Vlčat vyřazeni ti nejstarší a nejšikovnější Petr
Bačůvka, Vašek Košák a Jakub Kasala,
kteří po prázdninách budou zařazeni do

skautské družiny. Ale toto se stalo až
v poslední den tábora při slavnostním
zakončení.
Tábor utekl jako voda a to už se
pod kopcem objevila děvčata, která
vystřídala odcházející kluky. Ten příměr
s vodou byl na místě, protože si ji, tak-

říkajíc, Světlušky a Skautky dovezly
s sebou. Od prvního dne tábora až do
toho předposledního jim poctivě denně
na tábořiště pršelo. Kolikrát ani doma
ve Fryštáku nepršelo, ale na tábor se
kapky snášely. Tak propršený tábor
jsme už dlouho nezažili. A co tedy holky? Jak myslíte, že to zvládly? Úplně
v pohodě!!! (Když tedy odmyslíme hromady zabláceného oblečení a bot, které
dovezly domů.) Na samotném tábořišti
opravdu bláto bylo, to při těch deštích
ani jinak nešlo, ale ta výborná nálada!
Ta je pro takový tábor za takového počasí nejdůležitější. Táborový program
běžel, jako by ani nepršelo. Velká hra
byla připravena samozřejmě do sucha,
ale to holkám vůbec nevadilo. Terka
s Evou se staraly o program a pěkně
jim pomáhaly i skautky, vedoucí tábora
Liduška vše kontrolovala a také krmila
z kuchyně.
Až na konci tábora byly dva dny, kdy
téměř nespadla ani kapka a tak mohl
být zapálen i slavnostní táborák, u kterého se pak předávaly odměny za splněné zkoušky a stupně zdatnosti. A co by
to byl za dívčí tábor, aby pak okolo ohně
nebylo veselo a nezpívalo se. A přišel
poslední den, závěr tábora by měl být
asi smutný, ale kdepak naše holky! Až
do posledních chvil bylo slyšet veselé
povykování a ozvěnou se opakovaně
nesl táborový pokřik.
Takže díky všem, kteří pomohli při
budování, provozu či zabezpečování letošních táborů. Jen vyjmenování všech
by bylo delší než celý tento článek a ještě bych na někoho mohl zapomenout.
Jedny tábory skončily a už se těšíme
na příští rok.
Bedřich Bělák
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Fryštácká Javořina reprezentovala Fryšták a ČR

DH Fryštácká Javořina společně
s mažoretkovo-taneční skupinou Maria
z Povážské Bystřice neodmítla pozvání a jako speciální host se zúčastnila
mezinárodního folklorního festivalu
pořádaného od 1.–10. 7. 2011 v městské části tureckého Istanbulu Buyukcekmece.
Kromě nás vystoupilo na tomto festivalu dalších 15 souborů z celého světa,
například pozdější vítěz z Mexika, dále
z Jižní Koreje, Řecka, Ukrajiny či Portugalska. Samotný seznam zúčastněných
napovídá o tom, že festival pořadatelé
pojali velkolepě, za což také v minulých letech sklidil nejedno celosvětové
uznání. Pro nás z toho vyplývala vnitřní
povinnost předvést co možná nejlepší
výkon, což se nám, podle reakcí publika
i samotných pořadatelů, dařilo.

Program se nesl v duchu hesla festivalu – sbližování kultur a jejich tradic.
Mimo dvou pochodů a několika zkoušek nutných pro přípravu slavnostních
ceremoniálů, nás prakticky každý večer
čekalo společné vystoupení v místním
amﬁteátru pro cca 5000 diváků, který
tvořil srdce festivalu, a vše podstatné
se odehrávalo zde. Dalších až 8 milionů
lidí tato představení živě shlédla prostřednictvím místní televize na svých
přijímačích a několik dalších tisíc přímo
v areálu před amﬁteátrem na velkoplošných obrazovkách.
V rámci festivalu probíhal i doprovodný program, jehož cílem bylo právě
poznávání tradic ostatních zúčastněných zemí. Díky tomu jsme měli možnost ochutnat něco z tradiční kuchyně
jednotlivých států, naučit se tradiční
tance apod.
Těchto velice pestrých a pro mnohé
nezapomenutelných 10 dní ještě podtrhla skvělá pohostinnost. Ubytování ve
čtyřhvězdičkovém hotelu u pláže, celodenní výlet lodí po Bosporu, návštěva
kulturních památek Istanbulu, všemi velice vítaný relax v aqvaparku či večerní
rauty pro vystupující, to a mnohem víc
mluví myslím za vše. Závěrem se sluší poděkovat pořadatelům za pozvání
a za vskutku vřelé přijetí. Bez přehánění
mohu říct, že spousta z nás řadí tento
festival k vůbec těm nejlepším, kterých
jsme měli čest se zúčastnit a skutečně
nezůstal svému jménu nic dlužen. Podle reakcí druhé strany se i my nemáme
za co stydět a společně s mažoretkami
jsme dobře reprezentovali jak Českou
tak i Slovenskou republiku.
mš

Slavnostní koncert k 15. výročí založení souborů CM Prameny a Pramének
Slavnostní koncert se konal 19.
června ve fryštáckém kinosále pod
záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela. Byly při něm pokřtěny dvě
autorská CD „Z té fryštácké strany“ a
„Ať rozkvétá ten náš kraj“ fryštáckých
autorů Vlasty Kunstové a Richarda Hovadíka. Přítomen byl také 1. místopředseda FOS ČR ing. Vladislav Michálek.
Sál byl zaplněn do posledního místa a
muzika i zpěváci na všechny posluchače
zapůsobili svou bezprostředností. Písně
jsou pro všechny Fryštačany velmi blízké, protože upozorňují na krásy našeho
kraje, na naše nářečí či jiné zajímavosti,
které na nás působí.
Také výstava obrazů pana Lad. Šestáka si podmanila všechny přítomné.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří tento koncert, připravený primáškou paní Vlastou Kunstovou,
podpořili.
Richard Hovadík
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Narodil se 8. května 1935 ve Zlíně.
Do roku 1968 žil v rodném domě ve
Fryštáku.
Po vyučení strojníkem studoval na
uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti (1952 – 55), rok na přípravce
pro vysoké školy a potom na Akademii
výtvarného umění v Praze (1956 – 57)
u prof. Vladimíra Sychry, v roce 1957 byl
ze studia vyloučen, pokoušel se o studium na Palackého univerzitě v Olomouci,
ale nakonec musel nastoupit základní
vojenskou službu (1957 – 59).
Od roku 1959 začal soustavně malovat. V roce 1961 se poprvé zúčastnil
na skupinové výstavě mladých výtvarníků ve zlínském Domě umění, v roce

Za Jaroslavem Hovadíkem…
1962 byl přijat do SČVU a roku 1965
měl první samostatnou výstavu ve zlínském Díle. V letech 1965 – 68 vystavoval se Skupinou 5 + 2.
V září roku 1968 emigroval do Vídně
a odtud do Toronta, kde získal kanadské státní občanství.
V Kanadě a USA měl řadu samostatných výstav, stal se členem Canadien artists Artis of Toronto (1969), byl
o něm natočen krátkometrážní ﬁlm
(1973, režie J. Výborný, scénář P. Král).
V letech 1977 – 86 pobýval ve francouzské Juře. Roku 1986 se odstěhoval do Německa, kde žil v Mühlheimu
u Frankfurtu nad Mohanem. Před svou
smrtí pobýval také v Litoměřicích, kde
měl rozsáhlý soubor svých děl a také
ateliér.
Zemřel 20. května 2011.

vlastních myšlenek. Jeho osobnost je
pevně utvořena a zakořeněna na jasně
deﬁnovaném, pevném půdorysu. Proto
zůstává jeho dílo – při takřka nepřeber-

né rozmanitosti forem, způsobů a žánrů
– souvislé a díky výše uvedené zmínce
o energii je schopno neustále nacházet nový komunikační kód. Energetické
napětí pak zaručuje jeho pracím plnou
životaschopnost, neboť ač se na tuto
skutečnost trochu pozapomíná, životnost díla mimo jiné podmiňuje i míra
energetického vkladu do něj vloženého.
Hovadík nikdy nepatřil k tvůrcům,
kteří sentimentalismus zaměňovali za
příslušnost k národu. Je z rodu oněch
„mimoběžníků“ (F. Kupka, J. Váchal,
J. Zrzavý, A. Diviš, K. Valter, A. Bělocvětov), jejichž práce se po čase ukázala pro české umění jakožto páteřní
a směrodatná. A oni se tak po mnohých
protivenstvích zařadili do pomyslného
legionu Andělů strážných této nešťastné země.
Jaroslav Hovadík zemřel letos 20.
května. Bylo mu 76 let a jeho dílo stále čeká na komplexní zhodnocení…

Ocenění:
1965 – Prémie v soutěži o původní
graﬁcký list časopisu MY 65 (Epicentrum ticha)
1969 – 1. cena za graﬁku Kiwanis
festivalo of Art – Toronto
1972 – 2. Cena na IV. výroční výstavě v galerii Brand (Kanada)
1973 – Zlatá palma (Monte Carlo)
Jeho díla jsou zastoupena v mnoha
galeriích po celém světě (Švýcarsko, Německo, Francie, Kanada, Anglie, Česká
republika) a také v mnoha významných
soukromých sbírkách (Latnerova, Bati,
Badury-Skoda apod.).
Výňatek z textu Vladimíra Franze
z května 2009 k výstavě Jaroslava Hovadíka v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.
Z rodu mimoběžníků
Jaroslav Hovadík je výtvarným dramatikem, nikoliv pouhým ilustrátorem

Jaroslav Hovadík, Autoportrét
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V měsíci ZÁŘÍ 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Jan Bačůvka
Emil Bělák
Hana Dolanská
Marie Hanáková
Anna Helásková
Karel Jurčík
Ludmila Kocourková
Emma Koscelníková
Anna Krajčová
Eduard Krištof
Marie Pálková
Jan Petřík
Josef Píška
Drahoslava Píšková
Ladislava Pušová
Josef Sedlařík
Anna Skaličková
Eva Valová
Anna Vrbová
Pavel Zezulka

Blahopřejeme!
DIAMANTOVÁ SVATBA
60 let manželství slaví Antonín
a Štěpánka RAJNDLOVI.
Přejeme mnoho štěstí, pohody
a zdraví do dalších společných let.

Pozvánka na závod ve sjezdu horských kol
Speedbike team Fryšták Vás srdečně zve na Emseko bikerally Trnava, šestý
závod série WBS ve sjezdu na horských kolech. Závod se koná v sobotu 3. září od
10.30 hodin ve SKI areálu Trnava u Zlína. Bikery čeká 5 měřených úseků na dvou
tratích, časy všech rychlostních zkoušek se sčítají. Loňský závod patřil k nejlépe
hodnoceným závodům seriálu, proto neváhejte vyrazit za sportem s notnou dávkou
adrenalinu do nedaleké Trnavy. Ať už si to zkusíte na kole jako závodníci, nebo si
butete vychutnávat atmosféru závodu jako diváci v lese na trati nebo u stánku
s občerstvením… Pořadatelem tohoto závodu je právě fryštacký klub, jehož členové
přípravě tratí věnovali spoustu hodin práce. Bonusem sobotního odpoledne pak
bude vložený závod O pohár starosty Fryštáku v Dual slalomu. Divácky atraktivní,
dynamická podívaná se odehraje na lyžařském svahu plném zatáček a umělých
skoků. Jak už název napovídá, jede se po dvojicích a rychlejší jezdec vždy postupuje
do další rozjížďky.
Po čtvrtém závodu seriálu WBS je v čele celkové klasiﬁkace právě jezdec SBT
Fryšták Martin Kolajík. V juniorské kategorii se dobře daří Adamu Březíkovi (SBT
Fryšták), kterému průběžně patří třetí pozice. Leaderem nejmladší kategorie Střelci
do 15 let je Vojtěch Šimek, rovněž člen fryštacké formace. No a v kategorii pevných
rámů jistí záda suverénně vedoucímu Martinu Kolajíkovi na čtvrtém místě Lukáš Nášel. Držme našim bikerům palce, aby na svém „domácím“ závodě zajeli co nejlépe.
-Zd-

V sobotu 23. července se ve Vítové uskutečnil 4. ročník soutěže „Sousede, nezlob se!“ Letos se účastnilo 35 hráčů
a souboj byl opravdu napínavý. Vše dopadlo takto: Čtvrté místo, bramborovou medaili a společenskou hru Člověče, nezlob se
vyhrály Anežka a Kájenka, místo třetí obsadila Eva Laštůvková, druhý skončil Radim Kašpárek a vítězem letošního ročníku se
stal teprve čtyřletý Ondrášek Brázda. Všem vítězům, poraženým, ale hlavně všem zúčastněným děkujeme a za rok se těšíme
opět na shledanou, protože kdo si hraje …nezlobí!
Alena Sanitrníková
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ZAJIŠTĚNÍ VAŠICH FINANCÍ
A VAŠIM DĚTEM
LEPŠÍ BUDOUCNOST

Fryštacký dogtrekking 2011
Jedná se o extrémní turistiku se psem, při které
jsou překonávány velké vzdálenosti v předem
určeném časovém limitu. Dogtrekking je otevřený
účastníkům všech věkových skupin.
Pro účast je nutný tým člověk + pes, plemeno
psa nerozhoduje.
Sedmý ročník Fryštáckého dogtrekkingu
se uskuteční v kempu Patriot na Držkové.
Akce se koná 6. - 9.10. 2011,
více informací najdete na strankách
frystak.tombru.com
Bude závěrečnou akcí
sezóny 2011, zde proběhne
celkové vyhlášení vítězů
Mistroství České republiky
v dogtrekkingu .

Naše společnost má pro Vás ideální příležitost:
• NÁKUP zlata, stříbra, platiny a mincí s certifikátem pravosti (www.nakupzlato.cz?pin=cz00364ZL)
• Osobní spořící účet u celosvětové a renomované
společnosti
• Široká nabídka investičních možností
• Stali jste se vy nebo vaši přátelé účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinili? Prověřím Vám
bezplatně možnost získání odškodného nejen Vám
(pokud nejste viníkem), ale i Vašim blízkým !!!
Kontakt:
739 263 108, e-mail: miko.finod@seznam.cz

SERVIS
MOBILNÍCH TELEFONŮ
Výhody:
• Servis všech značek
• Svozy mobilních telefonů zdarma
• Cenově dostupné opravy MT
• Profesionální konzultace
• Špičkové vybavení servisu
• Na trhu od roku 1993.
Mobil: +420 603 233 411
Web: www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz
placená inzerce

Pojišťovací poradce
České pojišťovny
Jana Nováková
Náměstí Míru 45
763 16 Fryšták
tel.:
+420 603 886 285
e-mail: JanaNovakova@servis.cpoj.cz
vzkazy: www.poradce-cp.cz/jananovakova

Otevírací doba
Navštivte naše obchodní místo České pojišťovny
a využijte

mimořádné slevy 25 %

POZOR!
Nyní povinné ručení již od 1.046 Kč/ ročně.*

Po
Út
St
Čt

9.30 – 17.00
9.30 – 14.00
9.30 – 17.00
9.30 – 14.00

Mimo pracovní dobu mě můžete
kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

* při započtení max. bonusu u obsahu do 1.000 ccm.
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vestavene-skrine.cz
Zlín, tř. T. Bati 3068
(200 m za KB směr Vizovice)
Telefon:

placená inzerce

734 312 612 • 603 536 649

placená inzerce

www.

CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ VE FRYŠTÁKU
ZAČINÁME JIŽ OD 12. 9. 2011

PONDĚLÍ A STŘEDA 18.00 – 19.00 • PILATES PRO ZAČÁTEČNÍKY skupina A
PONDĚLÍ A STŘEDA 19.00 – 20.00 • PILATES skupina B
PONDĚLÍ A STŘEDA 20.00 – 21.00 • NOVÝ TANEČNÍ STYL: KARIBIC DANCE
TANEČNÍ HODINA V HUBNOUCÍM (aerobním) TEMPU
ÚTERÝ 12:15 – 13:15 • POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti z mateřské školy
a ZAČÁTKY AEROBIKU PRO DĚTI ze základní školy
ÚTERÝ A ČTVRTEK 19.00 – 20.00 • PILATES skupina D
ÚTERÝ 20.00 – 21.00 • CVIČENÍ NA VELKÝCH BALONECH POSILOVÁNI, STREČINK
STŘEDA 20.00 – 21.00 • FITZUMBA V HUBNOUCÍM (aerobním) TEMPU
ČTVRTEK 20.00 – 21.00 • POSILOVACÍ A PROTAHOVACÍ HODINA POWER STRECH (novinka)

Přihlášky na telefonu 776 769 400
Kursy pilatesu probíhají 2x týdně, můžete si vybrat den i hodinu nebo různě kombinovat, nutné předplatné!!!
Taneční hodiny a posilovací hodiny jsou placeny na místě. Objednávky a rezervace na telelefonu. Pití s sebou.

Bc. Monika Váňová
Osobní trenér, cvičitelka aerobiku, pilates a tanečního stylu rumby, samby a latinsko-amerického stylu.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

placená inzerce

ÚTERÝ A ČTVRTEK 10:15 – 11:15 • PILATES skupina C

