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POZVÁNKA
Zveme všechny na slavnostní otevření Polyfunkčního objektu s hasičskou
zbrojnicí Fryšták, které se uskuteční v pátek dne 19. srpna od 17.00 hodin ve
Fryštáku v areálu technických služeb.
Program:

17.00 Slavnostní akt a posvěcení sochy svatého Floriána,
objektu hasičské zbrojnice a techniky
17.30 Prohlídka nově otevřeného objektu
18.30 Slavnostní schůze Sboru dobrovolných hasičů Fryšták (neveřejné)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 5/2011/VI ze dne 27. června 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 27. 6. 2011 bez přip.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 27. 6. 2011 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 7/2011 - Přijetí dotace na volby do PS ČR 9.700 Kč
• ZMF schvaluje RO MF č. 8/2011
- Navýšení příjmů o přijatou částku
100.000,- Kč – odvod výtěžku z provozování loterií.
• ZMF bere na vědomí čerpání části investičního úvěru ve výši 1.870.313,- Kč
za účelem doﬁnancování spoluúčasti
akce Polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí Fryšták.
• ZMF schvaluje Závěrečný účet města
Fryštáku za r. 2010, a to bez výhrad,
jak je uvedeno ve Zprávě o přezkoumání hospodaření č. 257/2010/KŘ Města
Fryšták za rok 2010.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod
(dar) majetku města (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), a to o. s. Fryštácká Javořina, Zlín a schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu majetku města
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty, že k dnešnímu dni nebyl dodán
znalecký posudek ve věci ocenění předmětného majetku.
• ZMF schvaluje záměr převzetí nemovitostí vč. veškerých jejích součástí
a příslušenství formou jejich darování
z vlastnictví Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně, do vlastnictví města Fryštáku,
a to staveb – občanská vybavenost č.
p. 381 (podíl ¾), občanská vybavenost
č. p. 382 (podíl ¾), občanská vybavenost č. p. 383 (podíl ¾), stojící na
pozemku p. č. 19/1, 19/2, 19/3, vše
zapsáno v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
1550 v k. ú. Fryšták ve vlastnictví Zl.
kraje, a záměr převzetí všech movitých
věcí v nemovitostech umístěných.
• ZMF schvaluje záměr v darovaných
nemovitostech zřídit byty zvláštního určení dle ust. § 9 a 10 zák. č. 102/1992
Sb., o úpravě otázek souvisejících
s vydáním novely OZ, přičemž smlouvy
o nájmu bytu zvláštního určení budou
nabídnuty k uzavření všem klientům,
jimž byla ke dni převodu nemovitostí
v nich poskytována sociální služba
chráněné bydlení dle smlouvy uzavřené
dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
• ZMF schvaluje zařazení bodu uzavření
smlouvy o poskytnutí právních služeb
mezi městem Fryšták a Mgr. J. Zwyrtek
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Hamplovou do programu zasedání Zastupitelstva města Fryštáku a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí právních
služeb mezi městem Fryšták, a Mgr. J.
Zwyrtek - Hamplovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje pojmenování nově
vzniklé ulice v lokalitě „Pod Školkou“ na
pozemcích - viz příloha č. 4 tohoto zápisu – a to jako ulice „Pekárkova“.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi projednat prodej pozemku p. č. 858/5, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, trvalý
travní porost, o výměře do 4.000 m², ve
smyslu žádosti p. S. Zemana, Zlín, a to
s možností současného odkupu i dvou
přilehlých stavebních parcel, a to jako
celku a za případnou celkovou cenu
všech tří pozemků ve výši zveřejněného
záměru.
• ZMF schvaluje ke dni 28. 6. 2011 zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p. č. 395/2, o výměře 77 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
manž. S. a K. Doležalovým, Fryšták,
a uzavřít příslušnou kupní smlouvu.
• ZMF nereﬂektuje na žádost manž.
S. a K. Doležalových, Fryšták, o prodej
měst. pozemku p. č. 396, k. ú. Horní
Ves u Fr., ob. Fryšták, a to z důvodu dalšího možného využití pro město z pohledu dopravní obslužnosti.
• ZMF bere na vědomí žádost MVDr. J.
a B. Frolkových, Fryšták, Ing. L. a I. Frolkových, Fryšták, a MUDr. J. Mlčochové,
Fryšták, o dořešení majetkoprávního
vztahu k pozemkům mezi místní komunikací a oplocením jejich RD na ulici Osvobození V a v návaznosti na vyjádření KÚ
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Zlín, zveřejňuje záměr uzavřít dohodu
formou souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků.
• ZMF bere na vědomí návrh pana Václava Matúšů, Zlín, vlastníka pozemků
sousedících s pozemkem p. č. 446/1,
k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, ohledně zřízení oplocení mezi městským pozemkem
p. č. 446/1, ost. plocha, manipulační
plocha, k. ú. Fryšták, a pozemky p. č.
446/3, ost. plocha, jiná plocha, a p.
č. 449/1, zahrada, oba k. ú. Fryšták,
ob. Fryšták, ve vlastnictví p. V. Matúšů
a ukládá Ing. M. Kasalovi ve spolupráci
se stavební komisí projednat deﬁnitivní
podobu možného posunutí hranice dotčených pozemků a současně předložit
návrh dohody o společném postupu
o úpravě spol. hranic pozemků a výstavbě a ﬁnancování nového oplocení.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o podmínkách přípravy a realizace stav-

by „Silnice II/490: Fryšták, průjezdní
úsek“ č. 210/10, mezi městem Fryšták,
nám. Míru 43, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Zlín, ve smyslu úpravy pořadí jednotlivých etap v rámci ustanovení čl. IV bod
č. 3 - „předpoklad etapizace stavby“
- viz příloha č. 5, a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
• ZMF souhlasí s návrhem směny pozemků v lokalitě bývalé TKO Fryšták Žabárna za městské pozemky v rámci
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Dolní Ves, ob. Fryšták, a uděluje souhlas se zařazením těchto pozemků do
druhu ostatní plocha/skládka, a to za
účelem dořešení majetkoprávního vypořádání akce „Rekultivace skládky TKO
Fryšták –Žabárna“.
• ZMF nesouhlasí s návrhem trasy vedení 2x400 kV Otrokovice – Střelná,
předloženým spol. SAG Elektrovod,
a. s., organizační složka Brno, s tím, že
územně technická studie na toto vedení není v souladu s platnou ÚPD města
Fryštáku a ÚPD Zlínského kraje.
• ZMF uzavření smlouvyo budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Fryšták, a fou
JMP Net, s. r. o., Brno, ke stavbě plynárenského zařízení s názvem „Prodloužení plynovodu DN 90 a plynovodní přípojky DN 32, p. č. 283, k. ú. Vítová, ob.
Fryšták“, za cenu věcného břemene za
právo vedení NTL plynovodu přes část
pozemku p. č. 283 a za právo provozování NTL plynovodu za účelem opravy
a údržby uložené sítě, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení „SB4509-464 Fryšták, p. Hanačík, přípojka
do 50m“, umístěného na pozemku p. č.
873/1, 873/2 a 874, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, dle GP č.
867-337-2/2010 ze dne 4. 2. 2011, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů, a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
• ZMF uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení „SB-4509-670
Fryšták, p. Vavřička, kabelová smyčka NN“, umístěného na pozemku p. č.
902/18, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, dle GP č. 868-732/2010
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ze dne 4. 2. 2011, za cenu věcného
břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení „SB4510-241 Fryšták, p. Červenka, rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemcích
p. č. 2/1, 38, 45, 49/2, 52/2, 54/2
a 58/2, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták,
dle GP č. 899-97/2011 ze dne 20. 4.
2011, za cenu věcného břemene podle
platných právních předpisů, a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění návrhu uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „SB-4509-774, Vítová,
p. Julina, rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemku p. č. 283, k. ú. Vítová,
ob. Fryšták, dle GP č. 337-95_2/2011
ze dne 22. 4. 2011, za cenu věcného
břemene podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje zveřejnění návrhu
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „SB-4511-173 Fryšták, p.
Nečekal, přípojka NN“, umístěného na
pozemku p. č. 22/1, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
odpovídající věcnému břemenu vedení
inženýrské sítě včetně provozování pro

Prodloužení vodovodního řadu na ulici
Osvobození na pozemcích p. č. 564,
ostatní plocha, ost. Komunikace, a p.
č. 561/1, zastavěná plocha, oba k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43 a vlastníky pozemků, man. A. a J. Sanitrníkovými, Vítová.
• ZMF bere na vědomí znalecký posudek č. 4806/100/2011 ze dne 25. 5.
2011 o ceně práva věcného břemene –
práva podzemního vedení kanalizačního
řadu včetně provozování v obci Fryšták,
okres Zlín, přes pozemky: v k. ú. Vítová
dle GP č. 328 – 20/2010 a GP č. 326 –
5/2010; v k. ú. Horní ves u Fryštáku dle
GP č. 855-6/2010; v k. ú. Fryšták dle
GP č. 870 – 7/2010; v k. ú. Dolní Ves
dle GP č. 525 – 8/2010 zpracovaný Ing.
L. Kostkou – znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro podzemní vedení kanalizačního řadu v obci Fryšták
mezi vlastníky pozemků dotčených
stavbou Kanalizace Vítová a městem
Fryšták, a to za ceny ne nižší, než je
uvedeno v tomto znaleckém posudku.
• ZMF za předpokladu ﬁnancování provozních nákladů ze strany obcí mikroregionu Lukovské podhradí schvaluje
záměr bezplatného umístění OO PČR
Fryšták do objektu č. p. 386 na ul.
Souhrady (forma výpůjčky) a ukládá
starostovi na nejbližší zasedání ZMF
zajistit informace o rozsahu případných
nezbytných stavebně technických úprav
daných nebytových prostor.
• ZMF souhlasí se zařazením žádosti
p. Doležela, Fryšták, do projednávání
nového ÚP, a ukládá Ing. arch. J. Kudělkovi, pořizovateli ÚP, zajistit zařazení této žádosti do projednávání nového

ÚP MF a současně mu ukládá prověřit
možnost výstavby RD (funkční vymezení
ploch) po obou stranách na ul. Sportovní a Spojovací.
• ZMF deleguje na jednání Valné hromady společnosti VaK Zlín, a. s., , která se
bude konat v sídle společnosti v úterý
dne 28. června 2010 pana. V. Filáka,
Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informace místostarosty o návrhu členů školské
do rady jakožto zástupců zřizovatele
a o přípravě volebního řádu s tím, že
deﬁnitivní rozhodnutí spadá do gesce
rady města.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o ﬁnancování zpracování nového ÚP
MF bez připomínek.
• ZMF schvaluje účast města Fryštáku v soutěži Obec pozorná celé rodině
a pověřuje starostu podáním přihlášky.
• ZMF nebyla předložena zpráva FV.
• ZMF nebyla předložena zpráva KV.
• ZMF nebyla předložena zpráva Výboru
pro rodinu.
• ZMF nebyla předložena zpráva OV Vítová.
• ZMF bere na vědomí informaci Krajského soudu v Brně ve věci VaK Zlín,
a. s. , bez připomínek.
• ZMF na základě stanoviska školy ZUŠ
Morava, Zlín, zast. L. Miklem, ředitelem,
a s ohledem na dobré výsledky školy,
souhlasí s podáním žádosti této školy
o navýšení stávající kapacity žáků, a to
z důvodu prokazatelného převisu poptávky – zájmu žáků o návštěvu tohoto
zařízení nad stávající kapacitou školy.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit zpracování projektové
dokumentace vč. vydání stavebního
povolení na akci Chodník na ul. Osvobození v původním rozsahu (bez zeleného
pruhu).

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 11/2011/VI ze dne 4. července 2011 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 s účinností od 1. 6. 2011 k pojistné smlouvě – úsek pojištění hospodářských rizik mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
Praha, a městem Fryšták, nám. Míru
43, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF vydává souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti
Stomatologie Fryšták, s. r. o., která se
bude nacházet na adrese Fryšták, Komenského 5, (změna právního statutu
nájemce) a schvaluje ke dni 5. 7. 2011
zveřejnění záměru uzavření dodatku
č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových

prostor ze dne 6. 5. 2004, uzavřené
mezi městem Fryšták, nám. Míru 43,
a MUDr. Z. Roubalíkovou, kterým se z
důvodu změny právního statutu původního nájemce mění nájemce uvedené
nájemní smlouvy, a to nově na společnost Stomatologie Fryšták, s. r. o., se
sídlem ve Fryštáku, Komenského 5, přičemž ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru o. s. „Pod Hvězdami“, se sídlem B.
Honová, Lukoveček, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizací charitativní akce „Pod Hvězdami“,
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnu-

tí peněžitého daru a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 49/2, o výměře 7 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, pro vybudování
sjezdu k RD, manželům L. a M. Pulcovým, Zlín a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části pozemku na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, pro vybudování sjezdu
k RD, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí předloženou
zprávu odborného lesního hospodáře.
• RMF jmenuje Mgr. M. Ševelovou,
Fryšták, Ing. M. Šímovou, Fryšták, a P.
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Kozojeda, Fryšták, členy Školské rady
při Základní škole ve Fryštáku jakožto
zástupce zřizovatele, tj. města Fryštáku, a schvaluje Volební řád Školské
rady při ZŠF.
• RMF bere na vědomí stížnost Ing. E.
Dvořákové, Fryšták, a souhlasí s předložením této odpovědi stěžovatelce.
• RMF souhlasí s konáním motoristického podniku Mistrovství Evropy v rallye
a Mezinárodního Mistrovství ČR v rally
dne 27. 08. 2011 a souhlasí s průjezdem vozidel v rámci objízdné trasy.
• RMF nesouhlasí se zapojením města
Fryštáku do projektu ŠANCE.
• RMF bere na vědomí žádost pana S.
Mikulíka, Fryšták, o obnovení pokojného
stavu – tj. zamezení odtoku vody z lesního pozemku p. č. 920/1, k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták, na pozemek p. č. 220,
k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, a pověřuje
starostu města předáním podnětu MěÚ
Fryšták, odboru výstavby – Stavebnímu
úřadu Fryšták.
• RMF schvaluje pořízení nového PC notebooku dle předloženého návrhu.
• RMF bere na vědomí dokumentaci pro
stavební povolení „Zdravotní středisko
Fryšták – stavební úpravy lékárny“, vypracovanou Ing. K. Mičou, autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby, v květnu 2011 pod zak. č. M1108
a souhlasí s navrhovanými stavebními
úpravami prostoru lékárny na náklad
nájemce.

• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o sdružených dodávkách elektřiny ze
sítě NN mezi městem Fryšták, a E.ON
energie, České Budějovice, pro místo
spotřeby 3100747736, a to změnu sazby z C01d na D02d, a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o sdružených dodávkách elektřiny ze
sítě NN mezi městem Fryšták, a E.ON
energie, a. s., České Budějovice, pro
místo spotřeby 3100134391, a to změnu sazby z C02d na D02d, a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
• RMF bere na vědomí uzavření rámcové smlouvy mezi společností Microsoft
a Zlínským krajem za účelem nákupu
licencí pro potřeby školských zařízení
a doporučuje Mgr. L. Sovadinovi, řediteli ZŠF, zapojit se do systému licenčního
řešení „Master Agreement“ a uzavřít
příslušnou smlouvu.
• RMF v návaznosti na žádost pí Slováčkové souhlasí s nově navrženým umístěním sloupu pro elektrické vedení na
ul. Holešovská, poz. p. č. 205/4, k. ú.
Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti mezi městem Fryšták,
a F. Zapletalem, Fryšták, V. Vyskupem,
Fryšták, za účelem údržby zeleně, čistoty veřejného prostranství, údržby komunikací a zimní údržby, a pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF jmenuje komisi pro otevírání obá-

lek na akci „Fryšták – Horní Ves, odkanalizování ulice Korábová“ v tomto složení: Ing. M. Bajgarová, Agentura VIA,
Valašské Meziříčí, náhr. Ing. S. Žlebková; Ing. J. Košák, Fryšták, náhr. Ing. M.
Jašek, Fryšták. Ing. M. Kasala, Fryšták,
náhr. Ing. V. Doleželová, Fryšták
• RMF jmenuje komisi pro hodnocení nabídek akce „Fryšták – Horní Ves,
odkanalizování ulice Korábová“ v tomto složení: Ing. M. Bajgarová, Agentura
VIA, Valašské Meziříčí, Ing. J. Košák,
Fryšták, R. Vyskup, Fryšták, V. Filák,
Fryšták, Ing. M. Kasala, Fryšták; náhradníci: Ing. S. Žlebková, Agentura VIA,
Valašské Meziříčí, V. Staša, Fryšták, R.
Dupal, Fryšták, Ing. F. Kočenda, Fryšták,
Ing. V. Doleželová, Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. 20N11/25 mezi městem Fryšták,
nám. Míru 43, a Pozemkovým fondem
ČR, Praha, kterým se v čl. č. IV výše
uvedené nájemní smlouvy nově stanovuje termín platnosti této smouvy na
dobu určitou do 28. 2. 2022 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru pronájmu měst. pozemků za vlastnický podíl 1/1 za 12 měsíců trvání nájemního
vztahu a schvaluje záměr uzavření nájemní smlouvy č. 60/2007-1 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, na
dobu neurčitou.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 6/2011/VI ze dne 18. července 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 18. 7. 2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 18. 7. 2011 bez připomínek.
• ZMF schvaluje převzetí nemovitostí vč.
veškerých jejich součástí a příslušenství formou jejich darování z vlastnictví
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, tř.
T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320,
do vlastnictví města Fryštáku, a to staveb – občanská vybavenost č. p. 381
(podíl ¾), občanská vybavenost č. p.
382 (podíl ¾), občanská vybavenost
č. p. 383 (podíl ¾), stojící na pozemku
p. č. 19/1, 19/2, 19/3, vše zapsáno
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1550
v k. ú. Fryšták ve vlastnictví Zlínského
kraje, a schvaluje převzetí všech movitých věcí v nemovitostech umístěných.
• ZMF ukládá starostovi činit úkony vedoucí k přípravě příslušné smluvní dokumentace.
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• ZMF bere na vědomí právní stanovisko – Komplexní posouzení smluvních
vztahů a souvisejících právních otázek
ve věci investiční akce „Domov – penzion Fryšták“, zpracované Mgr. Janou
Zwyrtek Hamplovou, bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí žádost p. M.
Hvozdenského, Lukov, p. S. Zemana,
Zlín, o koupi měst. poz. p. č. 858/5,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit do
příštího zasedání zastupitelstva znalecký posudek na předmětný pozemek.
• ZMF bere na vědomí negativní sdělení S. a K. Doležalových, Fryšták, ve
věci odkupu části měst. pozemku p. č.
395/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták.
• ZMF souhlasí s novým průběhem
katastrální hranice mezi pozemky p. č.
743, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, a p. č.
708/1, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, kdy
nový průběh hranice povede z bodu č.
40-222 na bod č. 40-227 dle náčrtu
Katastrálního úřadu pro ZK, Katastrální
pracoviště Zlín, číslo PD-9356/2011-

705, a schvaluje uzavření dohody formou souhlasného prohlášení o shodě
na průběhu hranice pozemků (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 7. 2011 zveřejnění záměru bezúplatného převodu
části pozemku p. č. 743, k. ú. Fryšták,
ob. Fryšták, ost. plocha, ost. komunikace, o vým. do 25 m², manž. MVDr.
J. Frolkovi a B. Frolkové, Fryšták, a to
z důvodu majetkoprávního narovnání
dosud neřešených vlastnických vztahů
k pozemkům, a uzavřít se žadatelem
příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 7. 2011 zveřejnění záměru prodeje části poz. p. č.
692, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, o výměře do 50 m², za cenu ne nižší, než je
cena znaleckého posudku, a to MVDr.
J. a B. Frolkovým, Fryšták, uzavřít se
žadatelem příslušnou kupní smlouvu
a ukládá OSMM zajistit znalecký posudek za účelem určení ceny předmětného pozemku.
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• ZMF bere na vědomí stanovisko zástupců města, kteří se zúčastnili místního šetření ve věci žádosti p. V. Matúšů
o bezúplatný převod části měst. pozemku p. č. 446/1, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, a to za účelem možného vybudování protihlukové stěny na náklady
žadatele, a odkládá rozhodnutí v této
záležitosti s tím, že další opatření budou realizována v návaznosti na stanovení provozu Hospodářského dvora
Fryšták jakožto sběrného dvora.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
„SB-4509-774, Vítová, p. Julina, rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemku
p. č. 283, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, dle
GP č. 337-95_2/2011 ze dne 22. 4.
2011, za cenu věcného břemene podle
platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,
a. s., Č. Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „SB-4511-173 Fryšták,
p. Nečekal, přípojka NN“, umístěného
na pozemku p. č. 22/1, k. ú. Dolní Ves,
ob. Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních předpisů,
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu vedení inženýrské sítě
včetně provozování pro stavbu Prodloužení vodovodního řadu na ulici Osvobození na pozemcích p. č. 564, ostatní
plocha, ost. komunikace, a p. č. 561/1,
zastavěná plocha, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, mezi městem
Fryšták, a vlastníky pozemků manž. A.
a J. Sanitrníkovými, Vítová a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro podzemní vedení kanalizačního řadu v obci Fryšták mezi vlastníky pozemků dotčených stavbou Kanalizace Vítová (všichni vlastníci, všechny
pozemky vč. všech cen - viz znalecký
posudek č. 4806/100/2011, zpracovaný Ing. Lubomírem Kostkou – znalcem
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí) a městem Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem smluv.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 7. 2011
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení „SB-6511-028,

Fryšták, Město, překládka venkovního
vedení NN“, umístěného na pozemcích
p. č. 397, 384/1 a 394/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu
věcného břemene podle platných právních předpisů.
• ZMF bere na vědomí výsledky VŘ na
akci „Fryšták – Horní Ves, odkanalizování ulice Korábová“ – viz příloha č. 2
tohoto zápisu - „Protokol o otevírání
obálek s nabídkami a o jednání hodnotící komise“.
• ZMF schvaluje vyřazení ze soutěže,
a to z důvodu nesplnění formálních
náležitostí nabídky: - nabídky č. 3 –
obchodní ﬁrmy Michlovský - stavební,
s.r.o., Zlín; - nabídky č. 4 – obchodní ﬁrma KARTUSEK-EKOSTAV, s. r. o., Staré
Město; - nabídky č. 6 – obchodní ﬁrma
RIS-MONT, s. r. o., Zlín.
• ZMF vyhlašuje vítěze výběrového řízení
na zajištění dodavatele stavby „Fryšták
– Horní Ves, odkanalizování ulice Korábová“ obchodní ﬁrmu IMOS group, s. r.
o., Zlín, a schvaluje pořadí na dalších
místech: Hlava-stavby, s. r. o., Hlinsko
p. Hostýnem; Stanix Projekt, s. r. o.,
Zlín; První KEY-STAV, a. s., Třinec; Union
Tech Concept, s. r. o., Praha.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na realizaci stavby „Fryšták –
Horní Ves, odkanalizování ulice Korábová“ mezi městem Fryšták, a obchodní
ﬁrmou IMOS group, s. r. o., Zlín, a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje využití nebytových
prostor v objektu č. p. 386 na ul. Souhrady, 763 16 Fryšták– jako bezplatné
umístění Obvodního oddělení Policie
ČR Fryšták, a doporučuje radě města
schválit výpůjčku těchto prostor a uzavřít příslušnou smlouvu o výpůjčce, a to
s platností od 1. 1. 2012.
• ZMF bere na vědomí posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní
prostředí záměru stavby „Rychlostní silnice R49, stavba 4902.2 Fryšták – Lípa
(2. etapa) a pro prevenci, vyloučení,
snížení, popř. kompenzaci nepříznivých
vlivů výstavby a provozu hodnoceného
záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví požaduje město Fryšták akceptovat opatření uvedená v tomto posudku (zpracovatel RNDr. T. Bajer, CSc.,)
a to v kapitole IV Posouzení navržených
opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí.
• ZMF bere na vědomí zprávu o výsledcích valné hromady spol. VaK Zlín, a. s.
• ZMF bere na vědomí zprávu starosty o výsledcích jednání valné hromady
Regionu Zlínsko s tím, že valná hromada rozhodla o zrušení Regionu Zlínsko
a jeho likvidaci k 31. 12. 2011.

• ZMF bere na vědomí stížnost ve věci
narušování občanského soužití a veřejného pořádku vč. odpovědi starosty
města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí předložený návrh aktualizace aktivní zóny a záplavového území Fryštáckého potoka, č. j.
1838/11 ze dne 8. 7. 2011, bez přip.
• ZMF souhlasí se zařazením stávajících úseků zatrubnění Vítovského potoka vč. jeho přítoků do Územního plánu
města Fryštáku tak, aby tyto stavby
byly v souladu se záměry a cíli územního plánování a podmínkami správce
této vodoteče.
• ZMF souhlasí s vydáním kalendáře
města Fryštáku v roce 2012 s tématem
včelařství, a to z důvodu významného
výročí – 100 let včelařství ve Fryštáku.
• ZMF souhlasí s vydáním kalendáře
města Fryštáku na rok 2013 s tématem
cest p. Jiřího Grygery.
• ZMF bere na vědomí odpověď Ing. M.
Kasaly, že dětské hřiště v objektu Sportovního areálu při ZŠF bude otevřeno do
29. 7. 2011.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi ve spolupráci s Mgr. P. Nášelem zajistit instalaci
fotograﬁe vojína Štefana Závady a kříže
na pomník padlých na hřbitově.

PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták zastoupené starostou Mgr. Lubomírem Doleželem
děkuje společnosti INGO – Automatic
WIN. s.r.o., zastoupené ing. Zdeňkem
Buchtou, která na základě zákona č.
202/1990 Sb. o loteriích a poskytla
ﬁnanční prostředky ve výši 100 tisíc
korun. Uvedená částka bude použita
na částečné ﬁnancování vypracování
územního plánu města Fryšták.

PODĚKOVÁNÍ
MYSLIVCI NAŠIM DĚTEM
Vážený pane předsedo, dovolte mi,
abychom Vám poděkovali za krásně
prožitý prázdninový den v lesní honitbě
Vašeho Mysliveckého sdružení Fryšták
II. - Dolní a za nevšední zážitky spojené
s pobytem na Vaší myslivecké chatě na
Lindáči.
Krásné, pohodové a příjemné prostředí, pro děti z města Zlína znamenal
pobyt v přírodě a zejména v lese „ skutečně objev na každém kroku“, ať už šlo
o poznávání lesních stromů, květin, pozorování zvěře a naslouchání okolních
zvuků a hlasů ptáků,prohlídka trofejí.
Děkujeme a přejeme Vám
„Lesu a lovu zdar“
Děti z Příměstského tábora ze Zlína
D. Večerková, DDM ASTRA Zlín
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

NOVÁ ULICE
VE FRYŠTÁKU
Zastupitelstvo města Fryštáku na
svém jednání 27. června 2011 rozhodlo, že nová ulice (pracovní název byl
Pod Školkou) ponese jméno po další významné osobnosti našeho města.
Jednohlasně byl odsouhlasen název
Pekárkova.
V souvislosti s tím, bylo ovšem nutné požádat rodinu Dr. Karla Pekárka
o vyjádření k tomuto návrhu zastupitelstva.
Dopis Mgr. Jany Formanové (Pekárkové)
Vážený pane starosto,
děkuji za Váš dopis, týkající se mého
tatínka Dr. Karla Pekárka, který mne
velmi potěšil. Vážím si Vašeho rozhodnutí udělit mu čestné občanství města Fryštáku a vím, že své rodné město
i kraj miloval, dělal pro něj, co mohl,
a tak by si udělení občanství Fryštáku
jistě zasloužil.
Také pojmenování jedné z ulic, jak
píšete, podle něj (jako i podle dalších
osobností pocházejících z Vašeho města), bude důstojnou tečkou za jeho prací
a vyjádření díku člověku po jeho nelehkém životě. Svůj kraj a milovanou práci
etnografa měl vždy na prvním místě.
Moc děkuji za pozvání na slavnost –
ráda přijedu.
Praha 19. 6. 2011
Mgr. Jana Formanová

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na srpnovou změnu
otevírací doby v pobočce České spořitelny ve Fryštáku.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.

8.30–12.30 a 13.30–17.00
ZAVŘENO
8.30–12.30 a 13.30–17.00
ZAVŘENO
8.30–12.30 a 13.30–16.00

18. 8.
19. 8.
10. 8.
11. 8.
12 .8.

ZAVŘENO
8.30–12.30
ZAVŘENO
8.30–12.30 a 13.30–15.00
ZAVŘENO

Nejbližší otevřená pobočka bude ve
Zlíně – Zarámí, Třídě T. Bati a také
v Holešově (dle otevírací doby poboček). Děkujeme za pochopení.
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VÝHERNÍ AUTOMATY VE FRYŠTÁKU
V minulém čísle Fryštáckých listů (7/2011 str. 18) vyzvali organizátoři akce Fair
play vedení města o vyjádření k několika zásadním otázkám týkajícím se provozování výherních automatů v našem městě.
Starosta města Mgr. Lubomír Doležel z pověření rady poskytl následující informace.
• Kolik a jaké výherní automaty jsou ve Fryštáku provozovány?
V režimu podléhajícímu Rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů jsou Městským úřadem ve Fryštáku povoleny 2 ks výherních hracích přístrojů
(VHP) na dobu od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011. Jedná se o VHP model Daytona
Classic a model Black Magic.
• Jaký je roční příjem pro městský rozpočet z provozování těchto automatů?
Celkový příjem v roce 2010 (nikoliv za rok 2010) činí 105.819 Kč, a to včetně
odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely.
• Mělo by i město Fryšták (po vzoru Chrastavy v Čechách) přistoupit k omezení těchto zařízení?
Obecně závazné vyhlášky schvaluje Zastupitelstvo města Fryštáku (nemůže se
jednat o rozhodnutí RMF, rada města však může veřejně vyjádřit svůj názor k dané
problematice), čímž rozhoduje o případné regulaci výherních hracích přístrojů a podle rozhodnutí Ústavního soudu, vzešlého ze sporu Ministerstva vnitra s městem
Chrastava na Liberecku, z letošního roku také o regulaci jiných technických herních
zařízení (zkráceně nazývaných „videoterminály“).
• Jsou automaty umístěny v dostatečné vzdálenosti od školy (mimo dosah
dětí)?
Město Fryšták v otázce distance „automatů“ od základní školy respektuje § 17
odst. 11 z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění,
kde se stanoví :
„Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů
a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 metrů od
těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“
Regulaci - sankcionování her mladistvých dostatečně řeší z.č. 202/1990 Sb.,
který v § 48 odst. 1 písm g) obsahuje pokutu do výše 50.000 Kč, jenž lze uložit
osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako
osoba odpovědná, za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě prvního
prokazatelného porušení tohoto zákazu. V případě porušení opakovaného zákazu
/§ 48 odst. 1 písm h)/ však činí pokuta až do výše 500.000 Kč.
• Znáte životní příběh člověka závislého na gamblingu?
Máme pouze zprostředkované informace, protože město nedisponuje příslušnými odbory a zařízeními, které by vyžadovaly přímou interakci s osobami dotčenými
gamblingem a řešení jejich nelehké životní situace.

POZVÁNKA
V sobotu 13. srpna 2011 od 18.15
bude ve fryštáckém kostele sv. Mikuláše sloužena slavnostní mše svatá, za
účasti trubačů z Holešova, za Jana Nekeše z Landeku, zemřelé a živé členy
singulárních společností.
Chceme tak uctít památku šlechetného člověka, který našim předkům daroval rozsáhlé lesy. Kéž tyto lesy rozumně obhospodařujeme a v dobrém stavu
předáme dalším generacím.
K účasti na této mši svaté Vás zvou
výbory singulárních společností.

Mgr. Eva Malíšková
nabízí
ve školním roce 2011/2012

výuku anglického,
francouzského
a německého jazyka
v Lukově.
Různé úrovně, skupinky
nebo individuální výuka.
Zápis do 5. září 2011
Informace na telefonu:

739 677 389
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Dětské rybářské závody konané na rybníku Vylanta ve Fryštáku
letos opanovala děvčata.
Největší rybu, kapra v délce 50 cm ulovila Renata Jašková
z Fryštáku. Co do počtu bodů se podělila o první místo
se sedmiletou Míšou Staňovou, která chytila celkem čtyři ryby o délce 142 cm. První místo jí jako
mladší konkurentce sportovně přenechala Renata
Jašková. Nejúspěšnějším chlapcem se stal
Lukáš Malota s kaprem v délce 46 cm.
Jsem rád, že nám hlavně vyšlo počasí. Letošního třetího ročníku se zúčastnilo zatím nejvíce
(31) dětí. Zájem byl tak obrovský, že jsme museli
spoustu dalších dětí odmítnout, protože jsme se
s partnery a sponzory dohodli na maximálním počtu 30 dětí. Důvodem byl omezený počet věcných
cen. Za to se všem odmítnutým zájemcům
omlouváme. Zároveň děkuji Zemědělskému
družstvu vlastníků Fryšták za bezplatný
pronájem rybníka a jeho zázemí.
Věřím, že i v příštím roce se opět
na Vylantě sejdeme a snad se podaří
i navýšit počet cen tak, abychom mohli do
závodů přijmout více dětí.
Celkem se závodu zúčastnilo 31 dětí
(9 dívek a 22 hochů) a uloveno bylo
30 kaprovitých ryb. Nejmladší účastnicí byla
teprve 6,5 letá Pavlína Barboříková.
Jaroslav Jaška

Čištění
fryštáckého potoka
Ve čtvrtek 23. června, den před
vysvědčením, prošla se skupinka mladých dobrodruhů fryštáckým potokem.
Svoji mokrou pouť začali U Žáků a protentokrát ji ukončili u Horňanky. Pod záštitou starosty města se totiž rozhodli
o alespoň částečný úklid místní vodoteče, ještě že nám stále teče. Za sebou
jsme zanechávali žluté pytle s plasty,
modré se vším možným, kusy železa
a nějakou tu pneumatiku. Někde po cestě jsme si udělali svačinovou přestávku
a po ukončení čištění potoka jsme se
šli očistit i my sami – na Žabu.
Díky za pomoc, skautky Terko
a Májo Görikovy, Lucko Mařáková, Kláro Končáková a Kájo Jurčíková, Verčo
Šopíková, Pavlíku a Honzo Plškovi.
Díky za občerstvení, pane starosto
a díky za odvoz, chlapi z technických.
Dolů přes Fryštáček... stále nám
protéká.
S pozdravem Jiří Sadila.

Kategorie chlapci:
1. Červenka Martin 107 b., 2. Ňaňák Petr 97 b.
3. Malota Tomáš 82 b., 4. Mikulík Dan 74 b.
Kategorie děvčata:
1. Staňová Míša 142 b., 2. Jašková Renata 142 b.
3. Vidlářová Zuzka 116 b., 4. Paráková Zuzka 33 b.
Kategorie největší ryba:
1. Jašková Renata 50 cm
2. Malota Lukáš 46 cm
3. Staňová Míša 43 cm
Děkujeme všem sponzorům:
Město Fryšták, Janspo Zlín s.r.o., Asep s.r.o.,
Sefo plus s.r.o., Teta drogerie, Besi elektro s.r.o.,
Elso systém spol s.r.o., prodejna pneu p. Maroňová,
Cais automatická vrata, brány, Damiocar,Hanák nářadí,
Kompresory Januška, Petas, Radim Doležal.
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Vzpomínka na Muráň
Co se mi líbilo v Muráni nejvíc?
Všechno. Všechno bylo dobré, ale nejlepší byly ledové jeskyně. Jeden nedostatek tam byl. Bylo zmrzlé zábradlí,
od kterého mi bylo zima na ruce. Měla
jsem husí kůži, ale stálo to za to.
Nejkrásnější ze všech ledových
soch bylo studna. Je neuvěřitelné, kolik
tam bylo ledu. Z rampouchů opona celá
ledová visela ze stropu až ke studni.
O pár metrů dál se mohutně tyčil oltář,
větší než studna.
Celá jeskyně byla z vápence. I to sloní ucho. Prý je tam tři sta netopýrů, ale
já jsem žádného neviděla. Jeskyně jsou
moc vysoké. Je tam zima, ale dalo se
to přežít.
Klára Ondrášová, 3. třída
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TRI DNI ZÁŽITKOV A DOJMOV
V našej malej dedinke sme
očakávali na tri
dni hostí. Jednalo sa o družobnú
školu z Fryštáku. Už niekoľko
rokov sa organizuje výmenný
pobyt detí, medzi našou malou
dedinkou Muráňom a mestom
Fryštákom.
Deti sa pred
koncom školského roka odreagujú na výlete
a tieto dve školy
si vymenia navzájom pobyty žiakov a učiteľov vo svojom rodisku.
Príchod hostí sa pripravoval vopred
niekoľko týždňov. Hľadali sa sponzori a
ﬁnancie, ale taktiež organizátori a pomocníci na túto akciu. Pri takej udalosti
je potrebné pripraviť všetky detaily. Od
ubytovania, stravovania, dozoru detí,
programu pre hostí. Samozrejme okrem
počasia, ktoré sa dopredu zaistiť nedá,
ale je veľmi dôležité, lebo od neho sa
vyvíjajú akcie pre deti. Naša ZŠ s MŠ
v Muráni mala šťastie, lebo počasie vyšlo, a tak si to mohli decká vychutnať
so,, všem všudy“. Hostí z Fryštáku privítal v jedálni ZŠ s MŠ predseda Rady

školy pán Ing. Juraj Frandel a deti materskej školy im zaspievali muránske
piesne. A tak sa mohlo všetko začať
slávnostným obedom.
Deti mali návštevu v informačnom
centre v obci, tam dostali informácie
o chránených druhoch našej fauny
a ﬂóry a samozrejme o okolí Muránskej
planiny .
Po večeri mali deti diskotéku spoločnú s našimi deťmi, kde sa objavilo
i nadviazanie priateľstva medzi dievkami a chlapcami. Druhý deň sa konal turnaj medzi dievčatami vo volejbale. Na
turnaj prišli i deti z dvoch škôl nášho
okresného mesta Revúca. Ďalším pro-

gramom pre deti
bola prehliadka
Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá ich po turnaji
schladila.
Nuž
a po večeri oddych, načerpať
zasa síl na sobotu, kedy šli na
Muránske hradné hry a s tým
spojenú prehliadku Muránskeho
hradu a vystúpenia šermiarov so
sokoliarmi. Niektorým sa chcelo
i súťažiť, a tak
sa zo dvaja cudzinci i stratili, čo zdržalo ostatných pred
obedom . Ale hlavne, že všetko dobre
dopadlo a po ich nájdení bola ešte väčšia radosť z dobrého konca. V závere po
ďakovných rečiach dostali deti družobnej školy z Fryštáku a ich dospelý sprievod, upomienkové darčeky. Pretože aj
naša výprava si vážila ich darčeky a
upomienky, zanechala v našich deťoch
a dospelých trvalé zážitky a myslím si,
že aj batoh plný spomienok.
Tak, a teraz sa budeme tešiť na ďalšie stretnutia medzi týmito krásnymi
oblasťami a srdečnými ľuďmi.
Slavka Vrbjárová, Muráň

Vítání prázdnin 2011 v indiánské vesničce na Kvapilce
Jako každoročně, tak i letos jsme na Kvapilce přivítali
prázdniny společně, a to v sobotu 25. června 2011.
Dlouho se vše plánovalo a připravovalo, aby tento den ožila
naše indiánská vesnička YANKTONAI. Všichni mladí, i ti dříve narození, se zúčastnili v překrásných indiánských oděvech
a každý si vylosoval své indiánské jméno, kterým jsme se navzájem oslovovali.

V bohatém programu nechyběly indiánské soutěže a pak
jejich vyhodnocení radou starších. Celou akci doprovázelo
hodně dobrého jídla, sladkostí, pití, ale také sousedského
povídání a zpěvu. Posuďte sami fotodokumentaci – to není
skutečná indiánská vesnice, ale naše Kvapilka.
Dík všem, kteří přispěli k té fantastické pohodě.
Alena Dofková

8

FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2011

Festival Mezinárodních lidových slavností
„Dvě hlavní města“ – Petrohrad, Moskva – Rusko
Jako tradičně je konec školního
roku pro náš orchestr ve znamení cestování. Tentokrát jsme prázdniny mohli
oslavit na mezinárodním festivalu „Dvě
hlavní města“ v Rusku. Z nedostatku
peněz jsme ale nakonec navštívili jen
jedno z dvou hlavních měst, a to Petrohrad.
Šlo o soutěžní festival, kde se střetly soubory z celého světa, měli jsme
možnost vidět tradiční vystoupení čínských bubeníků, baletní soubor z Abcházie, spoustu souborů z Ruska, ale
i bratry ze slovenské Bratislavy. Hodnotila se nejen umělecká úroveň souboru,
ale i repertoár, stejnokroj, skladba soutěžního koncertu atd. Nejtěžší ovšem
bylo naskládat to nejlepší, co můžeme ukázat, pouze do 10 povolených
soutěžních minut. I když na tak krátký
časový prostor nejsme zvyklí, ukázali
jsme, že opravdu umíme. Ve své kategorii jsme obsadili ZLATÉ PÁSMO a stali
se čestnými laureáty festivalu. Poprvé
jsme také představili showband. Premiéru jsme si neodbyli jen tak někde, ale
rovnou na prknech, na kterých tancuje
i úžasný ruský balet slavné Labutí jezero. Nervozita, únava ani hlad tuto
premiéru neohrozily a úspěch, který
showband a jeho Billy Jean sklidil, se
dal rovnat ovacím, na které je tento sál
při baletních představeních zvyklý.
A jaký vlastně je Petrohrad?
Většina účastníků jela na zájezd
vybavena pouze vědomostmi, že Petrohrad jsou „Benátky severu“ s nádhernými památkami, obrovskými paláci nebo
zahradami ve stylu Versailles. První šok
přišel už na hranicích. Vyskládat a na-

bílé noci nebo vodka. Zjistili jsme, že
pořekadlo „zima jak v ruském ﬁlmu“ nevzniklo v tomto ročním období, že ruský
hmyz je opravdu zákeřný, bílé noci jsou
opravdu bílé, policisté jsou opravdu ozbrojeni, že práce má opravdu přednost
před jídlem, že v Rusku je všechno „blízko“ a že jde opravdu o zemi neuvěřitelných možností.
Nezjistili jsme míru všech možností,
ale pro nás byly opravdu neuvěřitelné.
A vlastně pořád jsou.
AK
skládat plný autobus, projít skenery,
přežít prohlídku busu se psy… To ještě šlo. Když ale jednoho z trumpetistů
chtěli poslat zpátky do ČR, většině došlo, že ani v Petrohradu to asi nebude
procházka růžovou zahradou.
První den jsme navštívili Carské
Selo – Puškino a absolvovali první,
představovací koncert. Carské Selo,
stejně jako všechny ostatní památky
v Petrohradu a okolí, je opravdu monumentální. Ztrácíte se nejen díky obrovské rozloze paláců či zahrad nebo
v záplavách turistů, ale hlavně ve zlatém zdobení naprosto všeho.
V dalších dnech následovaly návštěvy Ermitáže, Petrodvorce, neslavně
proslulé Aurory nebo nejznámější petrohradské památky, Chrámu sv. Petra
a Pavla. Měli jsme možnost plavit se
po řece Něvě a vidět tak spoustu jiných
nádherných budov, univerzitu (mají tam
dokonce Vysokou školu dělostřelectva),
Inženýrský zámek atd.
Měli jsme možnost zjistit, že pro
Rusko a Petrohrad samotný nejsou typické jen monstrózní paláce, Ermitáž,

HURÁ NA PRÁZDNINY
Školní rok uběhl velmi rychle a než
jsme se nadáli, jsou tu hlavní prázdniny. Aby ten začátek prázdnin byl pěkně zvesela, uspořádalo OS Věneček
akci s názvem Hurá na prázdniny. Sešli jsme se v pátek 24. 6. odpoledne
v parku v Horní Vsi a i přes průtrž mračen, která se nám bohužel nevyhnula,
jsme akci zahájili. Děti si zadováděly
s Fešákem Pínou a Bóňou Bon Bóňou,
kteří za námi přijeli až z Karlových
Varů. Pro děti měli připraveno několik
písniček, spoustu bublinek a také blbinek. Nechyběly soutěže pro děti, ale
i pro rodiče. Podvečer patřil velmi oblíbenému kouzelníkovi Šeklinovi, který
to umí nejen s balónky, ale i s dětmi.
Děkuji všem, kteří i přes proměnlivé počasí za námi přišli a také s námi
zůstali až do konce. Doufám, že se
Vám program líbil, a že jste si to hezky
užili. Děkuji také všem pomocníkům,
kteří nám pomohli všechno připravit
a také uklidit. Velké poděkování patří sponzorům, kteří nám pomohli tuto
akci zajistit.
Z. V.
PS: Po našich akcích v parku zůstaly nějaké věci např. deštníky, pláštěnky, batoh, oblečení atd. Bohužel se
nepodařilo zjistit, čí jsou.
Kdo postrádá své věci po akci Putování pohádkou a Hurá na prázdniny, může se o ně přihlásit v prodejně
drogerie Teta (na náměstí ve Fryštáku)
nebo na tel: 731 455 885.
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VÍTÁNÍ PRÁZDNIN – HURÁ NA KARIBIK
Sluncem zalité pláže, modré moře,
palmy, kdo by nechtěl prožít krásné
letní dny třeba v Karibiku? Pro nás
není nic nemožné; stačí dobrý nápad,
šikovné ruce a pár nadšených dobrovolníků.
Jako mávnutím kouzelného proutku se návštěvník tradiční akce Vítání
prázdnin ocitl v prostředí havajských
tanečnic. Stylové hry pro nejmenší; hod
kokosovým ořechem, střelba z luku do
ananasu, lov mušlí s potápěči apod. jen
podtrhly přímořskou atmosféru.
Je libo drink? Ani ten nechyběl. Barmanská show nalákala na skvělé míchané drinky pro děti i dospělé a mnozí
se nechali unést letními hity a rytmy
samby.

Stejně jako loni jsme přivítali naše
slovenské přátele z Kocuran a jak se
sluší, stylově byli obdarování květinovými věnci. Pak se už všichni nerušeně
mohli věnovat připravenému programu
v podobě vystoupení Zumby, vyhlídkové
projížďky po obci v koňském povozu,
soutěžím či ladným křivkám havajské
tanečnice, která okořenila závěr programu rytmy samby karnevalového Ria.
Druhý den se uskutečnil očekávaný turnaj v malé kopané mezi našimi a
slovenskými hráči, který byl neočekávaně obohacen o krátké vstupy „sličných
roztleskávaček“, jejichž úkolem bylo
povzbudit nejen hráče, ale i fandící obe-
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censtvo. Tentokrát proběhl turnaj mezi
dospělými i mezi mládeží do 15 let.
A kdo že vyhrál? Pohár starosty zůstal doma v Lukovečku, ale jak se říká,
zvítězili všichni, co se zúčastnili.
Konec dobrý, všechno dobré...
Možná chybělo trochu více toho sluníčka, ale dobrá nálada určitě ne. A kdo
ví, kam se podíváme příště? Třeba do
světa zvířat?
S.V.
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Mějme velkou důvěru a úctu k Nejsvětější Svátosti i k naší matce Panně Marii.
P. Ignác Stuchlý

Kronika oratoře (28.)
16. srpna
Je to datum narození našeho zakladatele Dona Boska. V tento den se
skládají u salesiánů sliby. Přečtěme si,
co v roce 1938 řekl P. Stuchlý na večerním slůvku: „Někteří nadšení klerici by
si přáli, aby se hodně stavělo, ale málokdo pomyslí, že to stojí peníze, a kde
je vzít? Chceme-li dostat peníze, musíme vést vzorný život. Prožívám hotová
muka, když někde prosím o peníze a vidím, že někdo váhá dát, protože si není
jist, že jsme toho hodni. To by se člověk
nejraději obrátil a šel honem pryč. Zato,
když se dobře chováme, každý nám
s radostí dá, protože si řekne, že jsme
chlapíci.“

Provoz
přes prázdniny
Dům bude otevřený a plný hostů:
rodinné dovolené, anglické kempy, duchovní cvičení i pracovní přednášky.
Pouze kaple bude zavřena a sloužit jen
hostům.
Na mši svatou Vás zveme až 5. září.
Na zmrzlinový pohár do baru můžete přijít kdykoliv.

(školní rok 1937–38)
O Vánocích se připravila školní mládež na příchod Jezulátka vánoční zpovědí. Přišlo jich mnoho díky horlivé práci pana katechety P. Veselého. Měli jsme v
oratoři též krásný stromek, u něhož se shromáždil v den Narození Páně kroužek
k srdečnému přátelskému večírku s tombolou. Po Vánocích dp. Veselý zastupoval
každodenně pány asistenty, kteří se připravovali na pololetní a pak na maturitní
zkoušky.
Knihvazačství se odstěhovalo z malé oratoře k záchodkům na staré budově.
Malá oratoř byla znovu vymalována, staré skříně ve zdi umístěné vyhozeny a místnost byla znovuzřízena pro velké oratoriány. Byla vybavena kulečníkem a novou
skříní, v níž byl uschován archív oratoře. Kamna kachlová odstraněna a nahrazena vinckem. Kulečník jsme získali od fryštácké obecní rady.
Knihovna z malé oratoře byla přestěhována do velké, kde byly postaveny panem Zábojem ve dvě skvostné skříně. Jmenovaný pán zaučoval oratoriány do hry
kulečníku. V této době jsme se pokoušeli zavést kroužek pěvecký. Nějaký čas se
to dařilo. Dokonce vystoupili i v kapli. Příchodem jara však krásný plán ztroskotal.
Padesátileté výročí smrti Dona Boska oslavil kroužek večírkem v divadelním
sále. Proslov měl dp. Coggiola, nynější inspektor v Peru.
Masopustní program byl vyplněn pestrým programem veseloher: „Michal, odvážný vzduchoplavec“, v níž se vyznamenal starý oratorián Bedřa Bělák. Druhá
veselohra: „Smíření v šatlavě“.
V postní dobu zahájil pan vedoucí P. František velikonoční obnovu pro celou
farnost. Začal se staršími a skončil se školáky. V postní neděle po požehnání byla
divadla rázu vážného: „Zápasící marnosti“, „Dům pod mrakem“ při velikonoční
obnově mužů. Znamenitě zahrál svoji roli dp. Lepařík. Divadlem „Pro maminku“
byla zakončena obnova maminek.
Na Velikonoční pondělí jsme šli na výlet do Lukova. Malí hoši vyrukovali po
obědě. Starší oklikou Vitová Bezedník pochodovali se zpěvem za doprovodu harmoniky. U kostela byl sraz a sv. požehnání. Po požehnání jsme se odebrali do pi-
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FESTIVAL MALÝ SVĚT PRO VÁS A S VÁMI

V pátek 26. a v sobotu 27. srpna
2011 se v prostorách čajovny a přilehlého dvora uskuteční XII. ročník kulturního festivalu Malý svět. Ve stávajících
prostorách se koná naposledy. Zastupitelstvo města Fryšták odhlasovalo
jejich budoucí využití pro sídlo policie
ve Fryštáku, což by podle dostupných
informací mělo být od 1. 1. 2012.
Tímto vás srdečně zveme na příjemně strávený víkend v milé společnosti
účastníků festivalu, kteří k nám jezdí
z celé republiky. Do Fryštáku se každý
rok rádi vrací prožít krásný letní čas
s kvalitním festivalovým programem
a okolní přírodou, která láká k vycházkám a relaxaci. V pátek je pro vás připravena hudební ochutnávka brněnské
alternativní scény, zastoupené kapelou
Japka, můžete se těšit na zlínskou hudební formaci Trio netrio a kapelu HUSO,
která bude první večer festivalu moderovat. Uslyšíte také valašské seskupení
Ležérně a vleže v čele s písničkářkou
Beatou Bocek. V rámci pátečního programu proběhne vernisáž obrazů Marie
Čmelíkové, která potrvá do uzavření
prostor čajovny Múzický klub. Těšit se
můžete také na žonglérské vystoupení
fryštácké skupiny Žonglodisk. Pro vás
bude otevřena žonglérská dílna, kde
si budete moct sami vyzkoušet svoji
obratnost a postřeh. V sobotu v 15 hodin je připraveno divadelní představení
Začarovaný les nejen pro malé diváky

Rodinná farma Stanislav Raška, Souhrady 59, Fryšták
nabízí

Denně od 7.30 do 9.30 a od 16.30 do 19.30.

Cena 15 Kč/ za litr
Mléko je veterinárně kontrolováno

Tel. 577 911 022

placená inzerce

PRODEJ ČERSTVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA

v kinosále za radnicí. Večer ožije pódium za čajovnou další kvalitní hudební
ochutnávkou. Těšit se můžete na africké rytmy skupiny Monimba. Součástí
festivalu bude chutné občerstvení pro
milovníky dobrých klobás i vegetariány
a otevřen výčep s pivem a kofolou. V provozu bude sekáč a bazárek, kde můžete za velmi přijatelné ceny zakoupit milé
a nečekané. V průběhu celého festivalu
bude otevřena čajovna Múzický klub, do
které je vstup volný, a je přístupná široké veřejnosti. Navštívit ji můžete ještě
každý srpnový pátek a sobotu, vždy od
19.30h. Po skončení festivalu bude čajovna Múzický klub uzavřena a prostor
předán městu. Podrobný program festivalu Malý svět a další informace naleznete na www.malysvet.zde.cz. Těšíme
se na vaši návštěvu, společně strávené chvíle u dobrého čaje a s kvalitním
a zajímavým kulturním programem.
Za občanské sdružení Z kola ven
Hana Šimková

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel:
777 550 621
608 749 219

placená inzerce

vovaru, kde velcí sehráli dvě jednoaktovky: „Na šikmé ploše“ s veselohrou
„Michal, odvážný vzduchoplavec“.
Divadlo bylo nad očekávání hojně navštíveno.
Asistenti pro zkoušky nechodili
vůbec do konce května do oratoře.
Oba důstojní páni se zapřáhli do práce plnou parou. Dp. Veselý zval svoje
žáky na májové pobožnosti, dp. Lepařík se pokoušel založit kroužek mužů
a schůzky dívek.
Na svátek Panny Marie Pomocnice
oratoř vystoupila s několika básněmi
na akademii. Poprvé vystupovala též
děvčata. Odpoledne asistenti ústavu
odjeli na ústní zkoušky matematiky
do Hlučína. Tím se skončila jejich činnost v oratoři.
Na ukončení školního roku konali
oratoriáni duchovní cvičení. Kázal P.
Lepařík. Chodilo asi 60 ogarů. Po duchovních cvičeních vykonali pouť na
sv. Hostýn. Tam srdečně a rodinně
poděkovali důst. pánu Lepaříkovi za
celoroční práci. Ruda Švajdů byl poprvé na Hostýně.
Každý měsíc konáno cvičení šťastné smrti na první neděli v měsíci.
V sobotu před tím promluva a příležitost k sv. zpovědi. V neděli po mši sv.
dostávali všichni chlapci bez rozdílu,
byl-li nebo nebyl u sv. přijímání, po
dvou rohlících. I letos jsme se mohli
přesvědčit, že oratoř nejlépe prosperuje, je-li jejím cílem náboženská výchova mládeže. Hry a zábava jsou jen
prostředkem k tomuto cíli.
V polovici května vykonány katechismové závody, jichž se zúčastnil
též důst. pan farář ze Žeranovic. Předsedou byl pan ředitel P. Václav Mrtvý.
Vyjádřil se, že byl výsledkem katechismových závodů velice spokojen.
22. května se jelo na výroční výlet
do Moravské Ostravy. Počet účastníků byl asi 120. Výlet se velice pěkně
vydařil, ač odpoledne pršelo. Přijeli
jsme do Moravské Ostravy v 8 hod.
Při ní asistovali a ministrovala celá
řady našeho malého kléru a mnoho
našich oratoriánů přistoupilo ke stolu
Páně.

Autovrakoviště Třebětice
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František Fryšák-Buchlovský: NA TESÁKU (2. část)
(Dokončení příběhů z románové kroniky z Hostýnských hor. Věnováno Rudolfu Ševčíkovi staršímu, našim myslivcům a singularistům)

Šťastná idyla na pasece v lůně Hostýnských hor – na Tesáku – s nástupem
nové vrchnosti a úřednictva, usilujícího
o likvidaci starobylých pasekářských
svobod, končí. Sličná Baruška, dcera
pytláckého hejtmana a pasekáře Antoše z Tesáku, se marně pokouší získat srdce nového zámeckého lesníka
Lacnera. Netuší přitom, do jaké pasti
přivádí otce a jeho druhy. Ani zoufalé
modlitby v bouřlivé noci na sv. Hostýně
neodvrátí blížící se katastrofu. Zákeřný
Lacner hraje se zamilovanou Barčou
falešnou hru a zneužívá naivní důvěru
nezkušeného děvčete proti jejímu otci.
Hejsek Lacner chce Antoše zničit
a vyhnat ho z rodné pasekářské usedlosti. Za pomoci najatého portáše se
Lacner v nestřeženém okamžiku zmocní důležitých dokumentů, na jejichž základě užívalo pět generací Antošových
předků paseku na Tesáku. Když přijde
justiciár vyměřovat hranice paseky, zůstává Antoš, jemuž záhadně zmizely potřebné doklady, na holičkách...
Jura Antoš, obávající se důsledků
nerovného vztahu mezi Barčou a Lacnerem, dohodne (proti vůli své dcery) sňatek děvčete s mladým Josefem Fojtem.
Nešťastně vdaná Baruška se po svatbě stěhuje na paseku Klapinov. Lacner
stále provokuje, nedá pokoje na tancovačkách ani v lese. O šikovné nevěstě
a nenáviděném Lacnerovi se začínají
šířit neblahé pomluvy. Nad Baruščiným

manželstvím, Klapinovem a Tesákem
se stahují mračna...
Zámečtí úředníci Antošovi vyhrožují, že musí rodnou paseku opustit. Po
jedné ze zakázaných pytláckých lečí
jsou někteří členové Antošovy družiny
zatčeni. Uhodila krutá zima a muži trpí
v bystřickém vězení. Napjatou situaci
vyhrotí tragédie u „Tří kamenů“: Barčin
manžel Josef se střetne v zuřivé bitce
s Lacnerem. Lacner Josefa smrtelně zraní a na celý život zmrzačí. Josef
v poslední chvíli sáhne po zbrani a zazní
osudný výstřel... Jura Antoš s přítelem
Hradilem Lacnera v lese zakopou, ale
zločin je brzy odhalen. Antoš i smrtelně
zraněný Josef jsou odvlečeni do zámeckého vězení. Utýraný Josef z Klapinova
bez ošetření zahyne, ale pasekářskému vůdci Antošovi se podaří uniknout
v jednom z odvážených sudů. Zatím
v útrapách umírá Antošova věrná žena
Rozárka.
Pronásledovaný a zoufalý Antoš se
skrývá v lesích. Přichází zima a smyčka se stahuje, na sněhu je vidět každá
stopa... Jura Antoš hledá úkryt u kamarádů na držkovských a kašavských
kotárech. Nakonec najde „azyl“ u svého přítele – bednářského cechmistra
Fryšáka ve Fryštáku. Fryšák a místní
bednáři se znali s pasekáři a pytláky v
okolí po celé generace. Byli jako rodní
bratři. Často se setkávali v lesích při
výběru materiálu, byli propojeni rodinnými svazky. Bednář Fryšák, žijící na

chalupě – v místě zvaném na Buchlově
(prý tu byla ve středověku část předsunutého opevnění městečka) – přihlásí
Antoše pod jménem Jakub Mikulášský
jako svého „tovaryše“ (Antoš se ukryl
ve Fryštáku na svatého Mikuláše, jemuž
je zasvěcen místní kostel).
V závěrečné části románové kroniky jsme svědky proslulého fryštáckého
frajunku a fašanku (ostatků). Kamarádi
bednáři sedí při dobrém vínečku u souseda Košuta na rynku (v místech dnešní městské knihovny). Přítomni jsou
i hornoveští bednáři Bačůvka, Širočka,
cechmistr i jeho „tovaryš“ Mikulášský.
Farský forman (původem z Rusavy) Antoše pozná, tento je rychtářem Schwachem a obecním strážníkem zatčen
a zavřen ve fryštáckém ratúzu. Bednář
Ticháček se po dohodě s kamarády převlekl za medvěda a společně pomohli
Antošovi k útěku.
Antoš se ukryl u ovdovělé dcery
a tetky Holčákové na samotě Klapinov.
Portáši, strážci hor a hranic, opět číhají.
Antoš opět uniká, ale obě klapinovské
ženy jsou zatčeny. Jura Antoš prchá do
svého opuštěného domova na Tesáku,
naposled se rozhlédne, rozloučí s milovanými horami a zapálí stavení, z něhož
ho vrchnost vyhnala... A hostýnskými
lesy se ozve poslední výstřel...
Lidé přicházejí a odcházejí, ale krajina zádumčivých hvozdů a hlubokých
lesních údolí, protkaných krajkovím potoků a řek, zůstává pro ty, kdo ji milují
a chrání, věrná napořád.
I na pány v bystřickém zámku kdysi
došlo. Panství se zadlužilo a rozpadlo.
Baruška na svého tatínka nikdy nezapomněla a dlouho nosila na jeho hrob čerstvé květy. Později se znovu a tentokrát
šťastně provdala.
Když tak v němém úžasu sledujete
Boží hájemství ve Vrších hostýnských,
ten vznešený, opojný řád nekonečna
věků, možná zaslechnete i praskot vatry, dávné písně pasekářů-pytláků a zbojnický pozdrav „Hore hoj!“. Možná spatříte v čele chlapců jako jedle i postavu
nesmrtelného Jury Antoše z Tesáku.
Když mi to myslivec pan Rudolf Ševčík nedávno znovu vyprávěl, měl v očích
slzy. Jakoby tušil...

František Fryšták Na Tesáku
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FRYŠTÁCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
– Den splněných přání 2011
Všem ctěným občanům Města Fryštáku na vědomí se dává, že v září na
fryštácký rynk přijít mohou, kde nakoupí sobě všelijaké výpěstky, výplody, produkty rostlinné i zvířecí.
Kdo zaváhá, velmi sobě prohloupí, však každý další měsíc přijít opět může.
Každý trh bude něčím speciﬁcký. Tentokrát v září, zaměříme se na ovečky
a veškeré jejich využití (maso, mléko, vlna).
Těšit se můžete nejen na širokou nabídku k nakupování, chystáme pro Vás
ale také labužnické ochutnávky od vybraných kuchařů, kteří Vám své umění ukáží
nebo jinak poradí.
Doprovodný program bude kulturní a veselý.
Tak co, občané zdejší? Zapojíte se pouze účastí nebo také přijdete zpeněžit
své výrobky, výpěstky, napečené dobroty?
Jste srdečně zváni!
Farmářské trhy v okolí? Ano, skvělé... ovšem FRYŠTÁCKÉ - jsou naše!
Dobrá zpráva!!! Už nemusíme kvůli trhům k sousedům!
Mohlo by se zdát, že se do veřejného dění ve Fryštáku už zase „cpeme“.
Vlastně ano, protože k organizaci farmářských trhů nás vedou i trochu sobecké důvody. Jde nám totiž hlavně o navázání osobních kontaktů a pravidelných obchodních styků s místními farmáři. Nejsme bohužel tak bohatí, abychom za šest
bio vajíček v supermarketu platili šedesát korun. Jenže stejně kvalitní vejce, navíc
z regionální produkce, můžeme na trhu pořídit za třetinu. Věděli jste to?
Vzhledem k reprezentativní a strategické poloze našeho města máme v plánu
trhy uspořádat ve velkém. Rádi bychom na náměstí postavili pár desítek stánků s potravinami. Nebudou chybět ani přístřešky s tradiční řemeslnou výrobou
a chlouby fryštáckých zahrádkářů. KnowHow jsme si vypůjčili od organizátorů již
zaběhlých farmářských trhů v okolí.
O tom, že jarmark bude pro celou rodinu, dokazuje i náš doprovodný program.
Vzpomínáte si na loňský Den splněných přání? Přesně před rokem jsme společně
s dětmi házeli naše tajná přání do demižonu, který jsme nakonec zakopali pod
zasazenou jabloň vedle školy. Držíme se tradice a hodláme rozšířit alej ovocných
stromů. Rádi zajistíme takový program, aby se zde cítili dobře ti nejmladší i nejstarší návštěvníci.
Zahajovací farmářský trh se bude točit kolem ovcí. Domníváme se, že jehněčí
ani skopové není právě nejoblíbenější maso mezi strávníky a chceme dokázat,
že se dá připravit tolika způsoby, že už na jiná zvířátka nebudete mít ani pomyšlení.
Pokud nás navštívíte v hojném počtu a přehlídka farmářských produktů se
vám zalíbí, můžete se těšit na další tematické pokračování. Ještě do konce roku
bychom rádi uspořádali trhy rybí, mléčné, obilné atd. Máme před sebou ještě
spoustu práce, tak nás, prosím, podpořte. Stačí jen tím, že se přijdete podívat.
Podrobnější informace najdete v zářijovém čísle Fryštáckých listů.

POZVÁNKA NA MURÁŇ
Ani toto leto nebude na Slovensku chýbať kvalitná westernová zábava v podobe Ródea Muráň. Už tradične sa počas druhého augustového
víkendu (12.–13. 8.) zmení muránska
časť Peprovice na útočisko jazdeckej
show a zábavy. Nebude chýbať ani
hudobný zážitok o ktorý sa tohto roku
postarajú hudobníci na čele s českou
legendárnou skupinou Olympic.
Program odštartuje prezentácia
španielskej drezúry koní, ktorú vystrieda Katka Knechtová so svojou kapelou. Speváčka sa preslávila pôsobením v kapelách IMT Smile a Peha, no
najväčší úspech zožala so skladbou
Môj Bože, ktorou odštartovala sólovú
kariéru. O zábavu sa budú starať aj
kapely Eminent a do atmosféry dokonale zapadajúci Country Limit Club
z Prievidze a Betliarske vidly.
Okrem dupotu koní bude v sobotu
večer počuť aj tóny kultovnej českej
kapely Olympic. Niekoľkonásobní Zlatí slávici predstavia všetkým nadšencom ródea na Muráni svoje najväčšie
hity. Celým víkendom bude sprevádzať moderátor a DJ Miloš GESKER
Petráš.
Vstupné na celú akciu je 12 € pre
dospelých a deti sa zabavia za 5 €.

Klub důchodců na výletě v Kroměříži
„Volný“ výlet do Kroměříže tentokrát zorganizoval náš klub bez přispění z klubové pokladničky. Je doba dovolených, ale pořád je zájem o společné setkávání
a poznávání něčeho nového. A tak se ve středu 13. července 12 výletníků dopravilo linkovým autobusem do Kroměříže. Doprovázel nás pan PhDr. Česlav Zapletal, fryštacký kronikář a znalec Kroměříže. Že bylo pěkně teplo vůbec nevadilo.
V chládku podzámecké zahrady nám „náš průvodce“ přednesl něco o historii
Kroměříže. Potom jsme si prohlédli pohodové a vlídné kroměřížské náměstí. Při
prohlídce zámku nám horko nebylo a ani v chrámě svatého Mořice. Končili jsme
Květnou zahradou, obědem a zmrzlinou.
Ač byla Kroměříž krásná, vlídná, přece jen jsme se rádi vraceli domů – do
chládku.
Za Klub důchodců Fryšták
Anna Bačůvková, foto Marie Jedličková.
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FRYŠTÁCKÁ KOPANÁ SLAVILA
V roce 1931 byl ve Fryštáku založen
fotbalový klub. Bohatou historii 80 let si
připomněli členové oddílu již v pátek na
slavnostní schůzi. Pamětníkem založení klubu je ing. Radoslav Mlčoch, který
přítomným členům oddílu nejdůležitější
okamžiky připomněl a společně s místopředsedou oddílu Jaroslavem Hrbáčkem
popsal v knize vydané k 80. výročí.Starosta města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel na schůzi ocenil vyznamenáním šest
osobností fryštácké kopané za jejich
sportovní výsledky během aktivní kariéry, funkcionářskou nebo trenérskou činnost. Ocenění převzali Vratislav Rudolf,
Stanislav Ševela, František Polášek, ing.
Radoslav Mlčoch, Ivan Velísek a Mgr.
Petr Pagáč.
Jeden z oceněných, současný předseda oddílu Vratislav Rudolf, připomněl
ve svém projevu neocenitelnou pomoc
vedení města Fryštáku i všech sponzorů.
Vyslovil přání posunout mužstvo mužů
v nejbližších letech až do krajského přeboru. Poděkoval a ocenil čestným uznáním i pamětní plaketou zejména současné či bývalé trenéry mládeže. Pamětní
list připomínající 80. výročí předal všem
fotbalistům zlaté jedenáctky, která se
postarala v sezóně 1992/1993 o dosavadní největší úspěch místních fotbalistů – postup do I. A třídy krajské soutěže
mužů. Ocenění in memoriam převzaly
také manželky výborných hráčů minulosti Ladislava Staňka a Jaroslava Hanáka.
Schůze byla zakončena státní hymnou,
menším občerstvením a pozvánkou na
sobotní slavnostní program na fotbalovém hřišti.
Sobota byla věnována všem fotbalistům a zápasům od nejmenších hráčů až
po starou gardu. Bohatý program okořenila přítomnost zvučných jmen ligových
trávníků i zástupců showbyznysu. První
utkání odehráli mladší žáci Fryštáku proti mladým fotbalistům Tescomy Zlín roč.
2000.
Reprezentanti okresního města jsou
jedním z nejlepších celků této věkové kategorie v ČR a své hostitele vůbec nešetřili, když vyhráli přesvědčivě 1:17. Čestný
úspěch našeho celku dal Tomáš Holík.
Druhé utkání dopoledního programu
obstaral zápas st. žáků Fryštáku, kteří
v právě skončené sezóně hráli premiérově v krajské soutěži. Soupeř hráči Tescomy Zlín roč. 1997 hrají divizi. Také tento
duel proto skončil vítězstvím hostů (0:4),
ale průběh zápasu byl mnohem vyrovnanější .
Organizátoři v přestávkách obou utkání vložili soutěže ve slalomu, driblinku
s míčem nebo ve střelbě pokut. kopů.
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Po obědě už na trávník nastoupili
zástupci dospělé kategorie. Nejdříve se
utkalo B mužstvo mužů Fryštáku proti
fotbalistům z družební slovenské obce
Muráň. Posledních několik minut si připomněl své brankářské umění z mladých
let také starosta města Mgr. Lubomír Doležel, který dovedl rezervní celek mužů
Fryštáku k vítězství 5:2. V dresu soupeře
nastoupil také starosta Muráně Roman
Goldschmidt. O přesné zásahy se postarali za Fryšták Sušila 2, Rozum, Uhřík,
Holomek a za Muráň Huťák a Heger.
Vrchol programu organizátoři připravili na 15. hodinu. Proti výběru staré gardy Fryštáku (reprezentů zlaté jedenáctky
postupu do I. A třídy v roce 1992/1993)
vyběhlo na trávník mužstvo složené z bývalých ligových fotbalistů a známých herců – All stars výběr hvězd. Přestože se
na poslední chvíli omluvil hokejista Patrik Eliáš, přijela domácímu klubu popřát
k jeho 80. výročí hvězdná sestava.
Do utkání nastoupili mistři Evropy
z roku 1976 Karol Dobiáš, František
Štambacher, olympijští vítězové z roku
1980 Jan Berger a Libor Radimec, nedávný reprezentační trenér ČR František
Straka a několik hráčů z tituly ligových mistrů Jiří Novotný (14 titulů), Michal Horňák
(10 titulů). Dále výborní hráči a střelci Ivo
Knoﬂíček, Roman Kukleta, Jiří Jeslínek.
Divákům se na trávníku představili také
zástupci showbyznysu. Znamý herec, pohádký princ Pavel Trávníček nebo herec
z populárního televizního seriálu Ordina-

ce v Růžové zahradě David Suchařípa
a fotbalový manager Marek Vít. Utkání
řídil bývalý mezinárodní rozhodčí Pavlín
Jirků.
Hráči staré gardy Fryštáku své mnohem známější protihráče nešetřili a pět
stovek diváků sledovalo pěkné vyrovnané střetnutí. Na svůj čas největší slávy si
zavzpomínal brankář Fryštáku Pavel Gálík, když zlikvidoval dvě penalty soupeře
mistra Evropy Karola Dobiáše i bývalého
hráče Gottwaldova Michala Horňáka.
O tři branky Fryštáku se postaral bývalý vynikající střelec a současný úspěšný
trenér Otrokovic Jarda Matějíček, jeden
gól přidal Eda Chudárek. Za All stars se
střelecky prosadili herec David Suchařípa, manager FC Barcelony Marek Vít
a hráč s největším počtem ligových titulů
v jednom mužstvu Jiří Novotný.
Fryšták utkání vyhrál 4:3 a obě mužstva na závěr za svůj výkon sklidila velký
potlesk. Poslední střetnutí slavnostního
dne odehrálo A mužstvo Fryštáku proti
současným hráčům hokejového ligového celku PSG Zlín (Ondra Veselý, Lukáš
Finsterle, Jirka Ondráček) a fotbalové
Tescomy Zlín.
Obě mužstva předvedla výborný fotbal a zápas skončil vítězstvím sportovců
Zlínska 1:4. Za Fryšták skóroval Lošťák,
za sportovce Elšík, Zapletal, Kurtin,
vlastní.
Organizátoři pro diváky připravili též
překrásné vystoupení fryštáckých mažoretek, pro nejmenší návštěvníky dětské
atrakce a soutěže.
Večer už byla na programu hudební
tečka –diskotéka DJ Uhříka.
Fotbal je koloběh života, kde jedna
generace střídá druhou až v neuvěřitelně
krátké periodě a žádné zákony nemohou
tuto skutečnost změnit.
Ať se fotbalu ve Fryštáku daří a vyrostou zdatní následníci.
Jaroslav Hrbáček
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Motto:

HRÁDEK

„Hudba je univerzální řeč lidstva.“
(Henry Wadsworth Longfellow)

domov
pro osoby se zdravotním postižením
ve Fryštáku

JAK SE U NÁS ŽIJE…
Všichni se na něco stále těšíme…
Na výlet, na přátele, prázdniny, sluníčko… To poslední se nám na Hrádku,
Domově pro osoby se zdr. postižením,
určitě vyplnilo do detailu.
Dne 22. 6. 2011 jsme měli náš
tradiční Den hudby. Smyslem tohoto
setkávání je setřít předsudky pramenící z neznalosti o lidech s postižením,
a snaha o jejich přijetí do našich životů
tak, jak se s tím běžně setkáváme, když
opustíme práh našeho bytu.
Počasím jsme se treﬁli mezi letní
bouřky a toto středeční odpoledne slunce doslova peklo. Přivítali jsme nejen
příjemné návštěvníky, ale také významné hosty. Velký úspěch zaznamenala
naše kavárnička, která skýtala v horkém dni příjemně chladný koutek, kde
všichni milí hosté mohli dostat kávičku
a něco sladkého na zub, což už samo
o sobě navazovalo příjemnou atmosféru. V zajetí rytmu nás udržoval průběžně po celou dobu muzikoterapeut
R. Štětkář, který přijel rozproudit krev
nás všech. S jeho bubnováním jsme
mohli cestovat prostorem na křídlech
fantazie, hned jako návštěvníci starého
kmene v Africe, anebo projevit, že jsme
„Moraváci jako poleno“, a zazpívat si
známé lidovky. Naši klienti strávili příjemné odpoledne, sami se stali asis-

tenty na jednotlivých stanovištích, kde
probíhaly hry, jiní si zas jen užívali přítomnost svých blízkých či přátel jen tak.
Hrádek se stal místem, kde se opět sešli naši bývalí zaměstnanci, kolegové
z jiných domovů, i z ﬁrem, které s námi
úzce spolupracují.
Letos jsme zavedli 1. ročník zvláštního ocenění za podporu a báječnou
spolupráci, kterou si plným právem
jako první vysloužil starosta Fryštáku p.
Mgr. Lubomír Doležel, který je stabilním
a věrným „fanouškem“ hrádkovských,
čehož si všichni moc ceníme a ještě
jednou mu touto cestou děkujeme. Pan
starosta byl oceněním mile překvapen
a vyslovil své sympatie k trpělivé práci,
kterou odvádíme a ke směru, kterým
jsme se vydali. Řád zlatého srdce (jak
jsme ocenění nazvali) předala a pozvání na naši slavnost přijala sama radní
zlínského kraje p. Taťána Nersesjan.
Osobní přítomnost těchto dvou hostů
tak nebyla náhodná a protkla myšlenku
dne v tom slova smyslu, že oba stejně
jako my, i přes všechny problémy a často i nepochopení jsme i nadále odhodlaní podporovat dobrou věc a pomoci
občanům pochopit, že uživatelé domovů jsou i přes všechny své handicapy
šikovní, nadšení a skvělí lidé se svými
dovednostmi, radostmi a očekáváními.

Celé odpoledne běžel program,
k dobré náladě přispívali i účinkující.
Výborný žonglér z DIS klubu p. Ing. Sadila, ZUŠ Morava Zlín – pod vedením p.
ředitele Mikla odehrála své vystoupení
z evropské soutěže v Belgii, za které získala 1. místo. Zlínské jazzové smyčce
pod dohledem obou pánů učitelů byly
skutečným hudebním zážitkem. I naši
klienti přispěli zpěvem a mnohdy i výrazovým ztvárněním známých písniček.
Celou akci nám moderoval rodící se talent p. Šiller, který byl pohodový a vtipný. Díky zapůjčené aparatuře od p. Mgr.
Nášela se všichni dozvěděli, co by si
ještě neměli nechat ujít, čí prezentace
stojí za shlédnutí, a což je velmi oblíbené – je ochutnávka na „vlastní kůži“, což
byl přítomný pan Došek, canisterapeut
a jeho tři fenky. Zcela výjimečně se na
Den hudby nevěnoval pouze našim klientům, ale jistě ho to nemrzelo, neboťˇ
v průběhu roku patří k našim nejmilejším návštěvám.
Prožili jsme krásný den a naši uživatelé i návštěvníci si ho bezesporu užili.
Tradičně ho zakončila naše oblíbená
kapela Podjezd, která nás stejně jako
jindy, navnadila na prázdniny svým velmi příznačným repertoárem. Děkujeme
tak všem, co přišli. Byli jste úžasní, samozřejmě i všem sponzorům, kteří naši
akci podpořili věcně – Pospíšil Holešov,
Wastex Holešov, Bikos Olomouc, p. Janča-Podlesí, Bonno České Budějovice,
Jednota Zlín.
A naše plány na léto?
I letošní prázdninové měsíce prožijí
naši uživatelé v poklidném režimu letního sluníčka. Chystáme se na jednodenní poznávací výlety po okolí a vítáme
i nejrůznější tipy na akce. Dva z našich
uživatelů se chystají na rehabilitační pobyt v lázních, kde jako správní šviháci
se těší na taneční večer s živou hudbou. Prázdniny tedy i na Hrádku proběhnou velmi podobně jako u většiny
z nás. Přesto i o tomto čase zůstáváme
věrni transformaci, a umožnili jsme i našim klientům se zapojit do práce a byla
jim nabídnuta šance vypomáhat přímo
v provozu. I to je důležitý krok jak vyzkoušet jejich možnosti a podpořit je
v nalézání vlastní zodpovědnosti. I po
prázdninách budeme rozvíjet všechny kroky jak jít touto cestou, budeme
hledat nové příležitosti pro naše klienty a možnosti, jak se z našich uživatel
mohou stát sebevědomí lidé, které již
v davu ani nepoznáte. Držte nám i jim
pěsti, nadále budeme rádi za Vaši podporu a Vaše sympatie.
MP
PS: Fotograﬁe pro připomenutí příjemných chvil...
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Klub maminek
Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Ohlédnutí za roční činnosti Klubu maminek Fryšták

V měsíci SRPNU 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Karel Bardoděj
Ludmila Buchtová
Danislava Čalová
Stanislava Červenková
Růžena Dlabajová
Jan Doležal
Hynek Doležel
Josef Dvořák
Věra Fišerová
Jaroslav Hefka
Ludvík Chovanec
Ivo Jetelina
Otilie Jurčíková
Jarmila Sklenaříková
Ladislav Smýkal
Jaroslav Starý

Blahopřejeme!

Fryštáčtí turisté
v Rychlebských horách
V sobotu 23. 7. pořádali fryštáčtí
turisté zájezd do Rychlebských hor.
Také tentokrát se této turistiky zúčastnilo i několik členů Klubu důchodců. Autobusem jsme se dopravili do
známého lyžařského střediska Petříkov
a odtud jsme zdolávali turistickou trasu
na vrchol Rychlebských hor – Smrk. Po
kratším odpočinku se pokračovalo podél polských hranic až na známou turistickou chatu Paprsek. Po vydatném
obědě a občerstvení jsme se vydali do
Velkého Vrbna, kde na nás čekal autobus, abychom se mohli po pěkně stráveném turistickém dnu vrátit štastně
domů.
MJ
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Rok utekl jako voda. Nejvíce to vidíme na dětech. Děťátka za ten čas nejen
povyrostla a zkrásněla, ale i mnoho se naučila. Chápou určitá společenská pravidla, vychází dobře s ostatními dětmi, snaží se je respektovat. Zvládnou už spoustu písniček, říkadel, tanečků. Měly možnost si vyzkoušet různé tvůrčí, pohybové
a hudební aktivity, učit se a zdokonalovat své schopnosti. Některé děti se i pěkně
rozpovídaly.
Pro maminky byly přichystány besedy na zajímavá témata např. o znakové řeči
pro neslyšící, léčba canisterapií, logopedie, adopce dětí na dálku, organizace v rozvojových zemích Fair trade, beseda o naší planetě na Den Země, sociální žonglování, beseda o kulturně-sportovních akcích pro děti ve Fryštáku, a přesunuly jsme se
alespoň v myšlenkách do Dánska a do Izraele. Měly jsme možnost navštívit muzikoterapii na Hrádku. Zkusily jsme si zatančit břišní tance. Pečovaly jsme s odborníky
o své vlasy, pleť, nohy a celkovou krásu.
V klubu probíhaly také prezentace. Občanská poradna Charity Zlín představila
svoji činnost, česká ekologická drogerie Dedra své výrobky, ﬁrma PartyLife ukázala
bytové doplňky a dárky, Tupperware nabídl kuchyňské nádobí, Just podpořil zdraví
a obchůdek Kvapi nabídl dětskou obuv a ponožkové zboží.
Vypravily jsme se i na průzkum do místního kostela, na výlet do Lukova na kozí
farmu a na pochod s kočárky do Horní Vsi, kde při cestě děti poznávaly zvířátka
a dostávaly odměny.
Na své si přišli všichni milovníci tvoření. Radost z tvorby jsme poznaly při výrobě
mýdel, podzimních a adventních věnců, velikonočních dekorací, u ubrouskové techniky, andílků z korálků, pletení z pedigu, malování na hedvábí, sklo, textil, dřevěné
výřezy i kraslice, výroby šperků z Fimo hmoty a aranžování živých květin.
V prostorách klubu proběhla akce Výměna hraček, která měla za úkol shromáždit nepotřebné hračky a knížky a dostat je tam, kde z nich mají ještě užitek a radost.
Věřím, že tato činnost najde zalíbení v dalších ročnících.
Klub maminek pomáhá maminkám s malými dětmi na mateřské či rodičovské
dovolené vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají a dává
možnost navázat nová přátelství, načerpat nové síly a nápady. Předávají se zde své
zkušenosti a každá matka se může podělit o své každodenní radosti i starosti.
Děti se setkávají s jinými dětmi, připravují se na vstup do kolektivu v mateřských
školách, získávají první zkušenosti s výtvarnými technikami, s hudební nebo tělesnou výchovou.
To vše by se nemohlo uskutečňovat za podpory naší činnosti. Děkujeme proto
Centru pro rodinu Zlín o.s. (především paní Šárce Kincové), Městu Fryšták, panu
Stanislavu Skaličkovi za ﬁnanční dar a sklenářství Černý za poskytnutí materiálu
na tvoření.

POZVÁNKA
Zveme všechny výletníky, na velkou poznávací výpravu
do království hraček v galerii Mariette ve Vizovicích dne 9. 8. 2011.
K vidění bude atraktivní prodejní výstava výhradně tuzemských hraček,
jakou jsou např. plechové traktory, parní válce, hračky na setrvačník
i na klíček, dřevěná hrkadla, kinetické hračky, textilní kapsáře,
panenky z přírodních materiálů, magnetické tabulky, stavebnice, postýlky,
kolíbky, tahací hračky aj.
Součástí výstavy je i expozice opravdu starých hraček.
Odjezd z Fryštáku je autobusem v 8,18 h a poté vlakem v 8,57 h ze Zlína.
Zpáteční vlak z Vizovic jede v 12,20, 13,20 nebo 14,20 hodin.
MÁME SE NA CO TĚŠIT!
Zájemci napište prosím, na: vlastovky@email.cz.
To jen pro představu, jestli se vlezeme do vlaku :-))
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Ve školním roce 2011/2012 v prostorách Klubu maminek Fryšták proběhnou různé kroužky. Jejich nabídku Vám
upřesníme v dalším vydání Fryštáckých
listů. Prozatím bychom Vám rádi představili kurz „Metoda dobrého startu“.

Co to je metoda dobrého startu
(MDS) a k čemu je dobrá?
MDS sleduje harmonický rozvoj
psychomotoriky ve všech aspektech
v součinnosti se sférou emocionálně
motivační a sociální, přispívá k rozvoji
řeči. Jednoduše řečeno tato terapeutická metoda „startuje“ nebo vyrovnává ty
funkce v mozku dítěte, které jsou důležité pro zvládnutí zejména čtení a psaní,
napomáhá rozvoji prostorové orientace
a rozvíjí řeč. Děti jsou v kolektivu – učí
se i dovednosti, jak vyjít s ostatními
a spolupráci.
Využití MDS:
• osvědčila se jako dobrý začátek
výuky čtení a psaní
• je vhodná i jako prevence vzniku
speciﬁckých poruch učení (např. dyslexie= porucha čtení)
• je vhodná pro děti s odkladem
školní docházky
• je přínosná také pro děti z minoritních skupin
Komu je MDS určená?
Všem dětem ve věku 5 až 11 let.
Zejména pak dětem s opožděným vývojem psychomotoriky - v MŠ se projevuje
např. problémy s modelováním, malováním, v pohybových činnostech atp.
Jak lekce MDS probíhá?
Děti jsou ve skupině o maximálním
počtu 12 žáků. Nositelem děje v každé
lekci je píseň. V rytmu písně se děti učí
postupně provádět úkony, které jim pomohou rozvíjet jejich pohybové dovednosti a zrakovou paměť.
Co dítě potřebuje pro absolvování
MDS?
• obšité dva pytlíky krup
• pracovní listy (cena cca 85,- Kč)
objednání bude hromadné od lektorky
• zájem a podporu svých rodičů
Pro rodiče proběhne v září schůzka
s lektorkou Hanou Zehnalovou, která
Vám podá bližší informace a ukáže pracovní sešit.

Fryštácký dres v Alpe d‘Huez
Začátkem července přivítalo známé lyžařské středisko Alpe d‘Huez ve Francii
1800 mužů a 200 žen s horskými koly, aby se najednou spustili po cca 25 km dlouhé
trati z Pic Blanc 3300 m.n.m. dolů… Start a několik prvních stovek metrů bylo na
sněhu a po ledovci. Cíl je dole v Allemontu, převýšení 2200 metrů. Je to jednoznačně
nejdelší závod ve sjezdu horských kol s největší koncentrací MTB jezdců na světě.
Založen byl v roce 1995 s originálním konceptem startu jezdců v několika řadách
najednou. Na jedné startovní čáře tak vedle sebe stojí zástupci různých MTB disciplin, crosscountry bikeři spolu se špičkovými sjezdaři. Po probojování se do hlavního
závodu Maxiavalanche Vallnord vloni v Andoře, přijímá tuto novou výzvu i zástupce
Speedbike teamu Fryšták Zdeněk Bělák.
Středa a čtvrtek jsou ve znamení tréninku. Ale pouze kvaliﬁkační trati, závod uvidíš poprvé až při závodě. Kvalda se jede v pátek z Dome des Rousses 2800 m.n.m.
dolů do vesnice Huez. Jednotlivé kvaliﬁkační rozjížďky se jedou po 200 lidech, pouze 35 nejrychlejších z každé postupuje do hlavního závodu. Zdeněk Bělák startuje
s číslem 1337 ze sedmé rozjížďky. Bohužel mezi čísly 1200 – 1400 startuje dle svého čísla až někde ze 6. řady (každá řada na startu je 25 jezdců). Takže předjet loket
na loket 100 lidí a postoupit do ﬁnále se rovná zázraku. Ostatní Češi jsou na tom
se startovní pozicí v kvaliﬁkačních rozjížďkách líp. Je to vážně mazec, skály, prudké
srázy neznámo kam, spoustu sypké šotoliny a volného kamení. Po vydařeném startu
to šlo dopředu relativně dobře. Takže nakonec 44. místo, tedy 9 jezdců za postupující
35tkou nejrychlejších z každé kvaliﬁkace. V závěru bez roztrhnutého řetězu. Zdeněk
Bělák: „To ale nemělo žádný zásadní vliv, možná dvě místa v pořadí. Na asfaltovém
dojezdu po rovině mně ještě potláčí za záda nějaký angličák, abych z vracáku nemusel kolo do cíle tlačit... Fajn gesto“. Znamená to, že pojede Mega Challenge se všemi,
kteří v deseti kvaliﬁkacích skončili na 36. až 70. místě.
V sobotu ráno je na startu docela zima. V 9.30 je za asistence vrtulníku s televizí start a 350 bikerů vyrazilo jako
hladoví psi dolů. Nejdříve po sněhu, pak
následuje odkloněný ledovec, volné kameny, mraky prachu, kořeny. Nakonec je
fryštácký zástupce v cíli na 122. místě
v čase 1 hod a 8 minut. Nejlepší v hlavním závodě Megavalanche Remy Absalon celou trať zvládl za necelých 43
minut. Vítěz zlínské Barum rally Nico
Vouilloz byl čtvrtý. Na fyzičku si podobně jako Zdeňa stěžovali i ostatní naši
zástupci. Zejména na ruce, přece jenom
otřesy a rány do rukou jsou značné. Zážitků k vyprávění měli všichni spousta,
společným jmenovatelem bylo PEKLO.
Jedním dechem všichni dodávají, že se
sem za rok chtějí vrátit…
-Zd-
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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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