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Při letošní Tříkrálové sbírce se ve Fryštáku
vybrala částka 93. 239,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Vážení spoluobčané,
v okamžiku, kdy píši tyto řádky, mi pohled z okna nepokrytě podsouvá, že venku se o slovo
poněkud podivně hlásí spíše jaro, než aby nás Matka příroda obdarovala svým jiskřivým zimním
bohatstvím. Navzdory těmto hrátkám přírody se však – po odeznění povolebních vyjednávání
– naše nově zvolené zastupitelstvo stabilizovalo a nyní, na začátku již druhého měsíce roku
2011, naplno pracuje.
Mohu konstatovat, že do konce minulého kalendářního roku byly – jak jste již sami zaznamenali v předcházejících vydáních Fryštáckých listů – ustanoveny nové orgány zastupitelstva a rady,
tedy jednotlivé výbory a komise. Dodávám jen, že zastupitelstvo zřídilo (ze zákona povinně)
výbor kontrolní, který se bude zabývat – kromě dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo
– jednak prověřováním plnění usnesení zastupitelstva a rady, jednak také kontrolou dodržování
právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, dále
pak výbor finanční (taktéž ze zákona povinně), jenž bude provádět zejména kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, dále pak bude opět fungovat i výbor pro rodinu,
jenž by měl garantovat zejména pokračování projektu Obec pozorná k rodině, monitorovat potřeby rodin (např. v oblasti vzdělávání předškolního a školního, popř. seniorské populace), sledovat – na základě poptávky – jejich sociální zázemí, zvláště formou vydávání stanovisek k připravovaným rozhodnutím orgánů města bezprostředně se dotýkajících těchto rodin a domácností,
dokončení na str. 7
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 3/2010/VI ze dne 15. prosince 2010 (Výběr)
• RMF bere na vědomí nabídku fy Facecomm, s. r. o., Moravské Budějovice,
ve věci možnosti objednávky tzv. komunikačního auditu úřadu, zpracování
preferencí občanů města a zpracování
koncepce rozvoje města a nereﬂektuje
na tuto nabídku.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Domovu sv. Josefa, Žireč
nestátnímu zdravotnickému zařízení
specializovanému na péči o nemocné
roztroušenou mozkomíšní sklerózou,
a to z důvodu, že v tomto zařízení není
hospitalizován občan města Fryštáku
a z důvodu prioritního poskytování konkrétní pomoci spoluobčanům města.
• RMF schvaluje rozdělení pracovního
úvazku knihovnice organizační složky Města Fryštáku Městské knihovny
Fryšták na dva, a to v poměru 0,6 úvazku pí Zapletalová, stávající knihovnice,
a 0,4 úvazku Mgr. J.Krčma, Fryšták.
• RMF ukládá pí T. Petrášové zajistit do
28. 12. 2010 návrh pracovních smluv
(vč. platových výměrů) pro Mgr. J. Krčmu, Fryšták, (0,4 úvazku), a pí A.Zapletalovou, Fryšták (0,6 úvazku), za účelem
výkonu funkce knihovníků v Městské
knihovně Fryšták, org. složce města,
a to oběma na dobu určitou od 1. 1.
2011 do 31. 12. 2011.
• RMF bere na vědomí nabídku fy GEOGALILEO kartograﬁe Brno ve věci prezentačního materiálu Zlínského kraje
a ukládá starostovi na příští zasedání
rady zajistit další podklady.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Fryšták, a Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové – ke stavbě „Fryšták – Horní Ves, Odkanalizování ulice Korábová“, umístěné
m. j. na poz. p. č. 412, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví
Lesů ČR, s. p., a to za cenu věcného
břemene a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
4 vč. přílohy č. 2 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor v objektu Zdravotního střediska Fryšták, uzavřené dne
19. 2. 2009 mezi Městem Fryšták, a pí
L.Filákovou, Fryšták, kterým se s platností od 1. 1. 2011 stanovuje měsíční
výše nájemného a poskytovaných služeb, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku a souhlasí, aby přeplatek
v ceně nájmu byl – ve smyslu žádosti pí
L. Filákové, použit na platbu nájemného
v měsíci lednu 2011.
• RMF bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci kácení osmi kusů
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topolů na pozemku p. č. 294/4, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, a to ve smyslu žádosti fy A-T-K Anlagen Transportsysteme
Komponenten GmbH, Fryšták, a bere
na vědomí náhradní výsadba dřevin
v počtu 8 ks jeřábu ptačího nebo alternativně 8 ks javoru, přičemž proluky
mezi jednotlivými dřevinami budou doplněny výsadbou keřů druhu kalina, dřín.
• RMF bere na vědomí návrh na stanovení dopravního značení ve věci úpravy
řešení dopravní situace křižovatky silnic II/489 s místní komunikací Vítovská
(křižovatka Vítová) ve smyslu návrhu
Ing. J. Pernici bez připomínek a doporučuje fy STIMOS umístit před křižovatkou
směrovou infotabuli o příjezdu k sídlu
této ﬁrmy.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit zpracování dokumentace
pro umístění přechodů pro chodce (míst
pro přecházení) na ul. Holešovská (naproti areálu ZDVF), na ul. Osvobození
(naproti objektu piz. Continent, vč. možnosti zřízení chodníku podél vodoteče),
na ul. Zlínská (naproti sběrně železného
odpadu) a na křižovatce silnice II/490
s ul. Přehradní, a to do konce února
2011 (objednávku dodávky podat do
31. 12. 2010).
• RMF schvaluje uzavření dohod o provedení práce mezi Městem Fryšták,
a p. F.Zapletalem, Žabárna, K. Fialou,
Vítová, J. Kašným, Fryšták, F. Černým,
Fryšták, M. Červenkou, Vítová, J. Mačajem, Fryšták, F. Koutným, Fryšták, a
F. Polčákem, Fryšták, a to za účelem
zajištění zimní údržby (odklízení sněhu)
v termínu od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2011
a a pověřuje starostu podpisem těchto
dohod.
• RMF schvaluje ke dni 16. 12. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. 433/1, o vým. 10 m², v k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, pro využití
na parkování vozidla, p. J. Večerkovi,
Fryšták, a uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančních
darů dobrovolným hasičům: R. Šopíkovi,
M. Hrdličkovi, J. Šopíkovi, R. Matelovi,
P. Kolajíkovi, K. Bačůvkovi, M. Chudárkovi, (všichni Fryšták) a to za organizační zajištění - řešení tzv. mimořádných
událostí ve správním území města i dle
požadavků HZS ZK, tzv. v obecném zájmu.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru paní V. Ticháčkové, Fryšták za
organizační pomoc při zajištění kulturních akcí města a knihovny, a Mgr. S.
Knedlové, Fryšták, a to za spolupráci

s redakční radou FL (korektury, příprava
materiálu) a organizační pomoc při zajištění kulturních akcí města a knihovny.
• RMF schvaluje pronájem nebytových
prostor objektu Zdravotního střediska
Fryšták, a to místnosti č. 219 - o vým.
16,3 m², č. 220 - o vým. 10,65 m², č.
221 - o vým. 2 m², č. 222 - o vým. 3,3
m², č. 223 -o vým. 18,1 m², č. 224 o vým. 24,85 m², podíl na společných
prostorách o ploše 26,8 m² za cenu
ve výši 552,- Kč/m² /rok při využití pro
lékařské účely - úhrada za vytápění
a energie bude účtována zvlášť, a to
MUDr. I. Gergelovi, Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
Městem Fryšták, a MUDr. I. Gergelem,
Zlín, za účelem pronájmu nebytových
prostor objektu Zdravotního střediska
Fryšták, a to místnosti č. 219 - o vým.
16,3 m², č. 220 - o vým. 10,65 m², č.
221 - o vým. 2 m², č. 222 - o vým. 3,3
m², č. 223 - o vým. 18,1 m², č. 224 o vým. 24,85 m², podíl na společných
prostorách o ploše 26,8 m², od 1. 1.
2011 na dobu neurčitou, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
Městem Fryšták, a fou CWE, a. s., Praha, za účelem provedení právní analýzy provozování Domu s pečovatelskou
službou – nyní Dům s chráněným bydlením Fryšták, a a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 4
k dohodě o provedení práce mezi Městem Fryšták, a P. Dračkovou, Fryšták,
uzavřené dne 6. 2. 2007.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
4 k dohodě o provedení práce mezi
Městem Fryšták, a A. Hochmajerovou,
Fryšták, uzavřené dne 6. 2. 2007.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 4
k dohodě o provedení práce mezi Městem Fryšták, a J. Fuksovou, Fryšták,
uzavřené dne 6. 2. 2007.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
3 k dohodě o provedení práce mezi
Městem Fryšták, a Marcelou Vlčkovou,
Fryšták, uzavřené dne 10. 1. 2008.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 5
k dohodě o pracovní činnosti mezi Městem Fryšták, a J. Jaškovou, Vítová, uzavřené dne 5. 1. 2006.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 4
k dohodě o provedení práce mezi Městem Fryšták, a D. Konečnou, Fryšták,
uzavřené dne 6. 2. 2007.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 6
k dohodě o pracovní činnosti mezi Městem Fryšták, a J. Košákem, Fryšták,
uzavřené dne 5. 1. 2006.
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• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 4
k dohodě o pracovní činnosti mezi Městem Fryšták, a V. Vyskupem, Fryšták,
uzavřené dne 5. 3. 2007.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
k dohodě o pracovní činnosti mezi Městem Fryšták, a F. Pagáčem, Zlín - Kostelec, uzavřené dne 11. 2. 2010.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 6
k dohodě o pracovní činnosti mezi Městem Fryšták, a PhDr. Č. Zapletalem,
Fryšták, uzavřené dne 14. 1. 2005.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
k dohodě o pracovní činnosti mezi Městem Fryšták, a A. Sanitrníkovou ml., Vítová, uzavřené dne 7. 55. 2010.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 3
k dohodě o provedení práce mezi Městem Fryšták, a J. Karlíkovou, Fryšták,

uzavřené dne 2. 12. 2008.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 3
k dohodě o provedení práce na zajištění výkonu funkce správce objektu č. p.
100 na Vítové, uzavřené mezi Městem
Fryšták, a A. Sanitrníkovou, Vítová, uzavřené dne 21. 12. 2007.
- vše s účinností od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2011 a za stejných cenových podmínek r. 2010, a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
• RMF doporučuje ZMF ve věci udělení
odměn neuvolněným členům zastupitelstva:
a) schválit poskytování odměn všem
členům zastupitelstva, a to od 1. 1.
2011;
b) schválit poskytování odměn v maximálních výších stanovených NV

37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev, v platném
znění (vyjma místostarosty);
c) schválit při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše honorovaných funkcí (vyjma místostarosty);
d) schválit odměnu místostarostovi
v paušální výši 12.500,- Kč • RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o Roznášce informačních
– propagačních materiálů č. 9826072774/2009 mezi Městem Fryšták,
a Českou poštou, s. p., Praha, kterým
se první věta v článku č. VII „Závěrečná
ustanovení“ v bodě č. 1 mění následovně: „Tato smlouva se prodlužuje do 31.
12. 2011“, přičemž ostatní ujednání zůstávají beze změny, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 3/2010/VI ze dne 21. prosince 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku ke dni 20. 12. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 20. 12. 2010
bez připomínek.
• ZMF souhlasí s přijetím neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených
s přípravou sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011 - dotace činí 15.500,- Kč
ZMF zároveň schvaluje RO č. 20/2010 přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou sčítání lidu,
domů a bytů.
• ZMF schvaluje přijetí úrokové dotace
od Českomoravské záruční a rozvojové
banky, a. s., Praha, o poskytnutí úhrady
části úroků z komerčního úvěru v rámci programu 129 180 ze dne 10. 08.
2009 k akci Kanalizace Vítová za období prosinec 2009 až říjen 2010.
• ZMF schvaluje RO č. 21/2010 - přijetí
úrokové dotace (88.700, - Kč)
• ZMF schvaluje RO MF č. 22/2010 –
Úprava rozpočtu v návaznosti na schválené výdaje a z provozních důvodů.
• ZMF schvaluje do data schválení rozpočtu města Fryštáku na rok 2011,
rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky
města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2011 rozpočtové provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové
měsíční výdaje města Fryštáku mohou
odpovídat maximálně skutečnosti 1/12
(jedné dvanáctiny) celkových daňových
a nedaňových příjmů a dotací (mimo kapitálových) roku 2010.
• ZMF schvaluje rozpočtový výhled města Fryštáku na období 2011 – 2014.

• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
ZMF v r. 2011.
• ZMF schvaluje
a) poskytování odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva, a to k 1. 1.
2011;
b) poskytování odměn v maximálních
výších stanovených NV č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění NV č. 375/2010
ze dne 07. 12. 2010 (příloha č. 1 tohoto
NV), a to vyjma místostarosty;
c) při souběhu více funkcí odměnu ve
výši součtu dvou nejvýše honorovaných
funkcí (vyjma místostarosty);
d) ﬁnanční odměnu místostarostovi
• ZMF jmenuje další členy Výboru pro
rodinu při ZMF: Mgr. L. Sovadina, Ing.
J. Görig, J. Jasenská, D. Jurušková, I.
Mlýnková, J. Kozojedová.
• ZMF schvaluje statut trvalého Peněžního fondu Města Fryštáku pro účely
uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců MF a pro další účely
u dotčených osob, kterým se ruší statut
schválený dne 24. 3. 2010.
• ZMF schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Fryštáku č. 2/2010,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 3/2003 o místních poplatcích ze dne 15. 12. 2003,
a v souladu s ust. § 12 odst. 2 výše
uvedeného zákona se stanovuje počátek účinnosti 1. 1. 2011.
• ZMF schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Fryštáku č. 3/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity, a v souladu s ust. § 12 odst. 2 výše
uvedeného zákona se stanovuje počátek účinnosti 1. 1. 2011.

• ZMF schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Fryštáku č. 4/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
ﬁnancí ČR podle jiného právního předpisu, a v souladu s ust. § 12 odst.
2 výše uvedeného zákona se stanovuje
počátek účinnosti 1. 1. 2011.
• ZMF schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Fryštáku č. 5/2010 O místním poplatku ze psů, a v souladu s ust. § 12 odst. 2 výše uvedeného
zákona se stanovuje počátek účinnosti
1. 1. 2011.
• ZMF schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Fryštáku č. 6/2010 O místním poplatku ze vstupného, a v
souladu s ust. § 12 odst. 2 výše uvedeného zákona se stanovuje počátek
účinnosti 1. 1. 2011.
• ZMF schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Fryštáku č. 7/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a v souladu s ust. § 12
odst. 2 výše uvedeného zákona se stanovuje počátek účinnosti 1. 1. 2011.
• ZMF v návaznosti na trojstrannou dohodu o spolupráci při přípravě RK R49,
úsek Hulín – Fryšták, uzavřené mezi
Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR a městem Fryšták, souhlasí
s navrženým napojením RK R49 na silnici II/490.
• ZMF bere na vědomí zahájení stavebního řízení – R49, stavba 4901 Hulín –
Fryšták bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Fryšták, a fou JMP Net, s. r. o., Brno, ke
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stavbě plynárenského zařízení zařízení
s názvem „Přeložka přípojky plynu PE
90 k. ú. Horní Ves u Fryštáku na poz.
p. č. 28“, umístěné na městském poz.
p. č. 28, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Nejedlý, přípojka do 50 m“, umístěné na
městském poz. p. č. 600/2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene 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 s názvem
„SB-4509-431, Fryšták, Přehradní, Večeřa, přípojka do 50 m“, umístěné na
městském poz. p. č. 89/1, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za cenu věcného
břemen a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávu Ing.

arch. J. Kudělky, ved. Stavebního úřadu Fryšták a pořizovatele územně plánovací dokumentace města Fryštáku,
o průběhu zpracování zadání Územního
plánu Fryšták a ukládá předložit deﬁnitivní návrh zadání na zasedání zastupitelstva v lednu 2011.
• ZMF schvaluje zařazení žádosti Ing. V.
Svobodové, V. Zapletala a J. Svobody o
změnu ÚP v k. ú. Fryšták, ob. Fryšták,
č. j. 3565/10 ze dne 01. 12. 2010, do
projednávání nového územního plánu
města Fryšták.
• ZMF schvaluje žádost pí V. Langrové,
Vítová, o změnu ÚP, č. j. 3695/10 ze
dne 13. 12. 2010, do projednávání nového územního plánu města Fryšták • ZMF bere na vědomí informace starosty a Ing. J. Košáka o projektu chráněného komunitního bydlení a ukládá Ing.
J. Košákovi zajistit doplňující informace
k tomuto projektu, popř. navrhnout další postup.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi MF, a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost obce Lukoveček a ukládá Ing. V. Doleželové do-

plnit žádost obce Lukoveček (ze strany
města) o zákonné náležitosti tak, aby
mohl být případně zveřejněn záměr bezúplatného převodu.
• ZMF bere na vědomí informace vyplývající ze studie možné instalace
tepelných čerpadel v objektech města
Fryštáku (ZŠF, MŠF a Zdravotní středisko) a nesouhlasí se zapojením města
do tohoto projektu.
• ZMF bere na vědomí záměr Zemědělského družstva vlastníků Fryšták ve věci
vybudování bioplynové stanice v areálu
ZDV Fryšták (farmy) ve smyslu předložené žádosti a dokumentace a žádá
investora o podrobnější doplnění podkladů ve věci rozptylové studie, plánu
rozvozu fermentačních zbytků (digestátu) a možného znečištění spodních vod
v celém zájmovém území investora.
• ZMF bere na vědomí Informace právního zástupce města o průběhu soudních
řízení vedených Městem Fryšták ve věci
neplatnosti smluv o prodeji a pronájmu
vodárenské společnosti.
• ZMF bere na vědomí právní a ekonomickou analýzu k možnému převodu
zřizovatelské funkce k Domovu s chráněným bydlením Fryšták ze Zlínského
kraje na město Fryšták.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 4/2010/VI ze dne 28. prosince 2010 (Výběr)
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 495/2, o výměře 211 m²,
a části pozemku p. č. 465, o výměře
640 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na sekání trávy a pro
využití jako zahrady, a to panu R. Šťastnému, Fryšták, a to na dobu neurčitou
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
části pozemku p. č. 495/2, o výměře
211 m², a části pozemku p. č. 465,
o výměře 640 m², oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a to mezi Městem Fryšták, a R. Šťastným, Fryšták,
za účelem využití jako zahrady, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku p. č. 258, o výměře
852 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, pro
využití na včelaření, a to p. I. Geržovi,
Želechovice, na dobu neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce poz. p.
č. 258, o výměře 852 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, mezi Městem Fryšták, a I.
Geržou, Želechovice, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu a se závaznou (ve smlouvě zakotvenou) podmínkou provozování
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včelaření, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy (forma výpůjčky byla
schválena cíleně jako konkrétní podpora včelaření ve Fryštáku).
• RMF bere na vědomí žádost manž.
Daňkových, Vítová 40, 763 16 Fryšták,
o ﬁnanční příspěvek na školné ve speciální školce městského rehabilitačního
stacionáře ve Zlíně, doporučuje ZMF
vyhovět této žádosti a ukládá starostovi předat tuto žádost Ing. P. Osohovi,
předsedovi výboru pro rodinu, k projednání v tomto výboru a zajištění jeho stanoviska k této žádosti.
• RMF jmenuje tyto další členy jednotlivých komisí rady města:
a) Tisková komise - redakční rada Fryštáckých listů
předseda - Mgr. P. Nášel (jmenován
usn. RMF č. U R 2/2010/VI/29b) ze
dne 29. 11. 2010);
členové - PhDr. Č. Zapletal, Mgr. S. Knedlová, Ing. L. Kučera, Mgr. J. Krčma;
b) Kulturní komise
předseda - Mgr. P. Nášel (jmenován
usn. RMF č. U R 2/2010/VI/29b) ze
dne 29. 11. 2010);
členové - L. Mikl, Ing. F. Odstrčil, PhDr.
Č. Zapletal, Ing. Z. Konečný,

Ing. J. Sadila, Ing. F. Bezděk, Mgr. H.
Šimková, V. Kunstová, Z. Vidlářová;
c) Komise pro občanské záležitosti
předseda - Mgr. S. Knedlová (jmen..
usn. RMF č. U R 2/2010/VI/29b) ze
dne 29. 11. 2010);
členové - D.Konečná, Z. Vidlářová, V.
Mikušková, V. Holíková, A. Skaličková,
Mgr. J. Fuksová, Mgr. P. Dračková, A.
Hochmajerová, M. Vlčková;
d) Komise stavební
předseda - Ing. J. Košák (jmenován usn.
RMF č. U R 2/2010/VI/29b) ze dne 29.
11. 2010);
členové - J.Plšek, V. Filák, Ing. P. Gálík,
Ing. P. Dohnal, Ing. V. Staša, Ing. M. Kasala;
e) Komise školství, mládež a tělovýchovu
předseda - Mgr. P. Pagáč (jmenován
usn. RMF č. U R 2/2010/VI/29b) ze
dne 29. 11. 2010);
členové - Mgr. L. Sovadina, I. Staňková,
Mgr. J.Komárek, Ing. M. Šímová,
Ing. T. Černý, Ing. F. Kočenda, P. Kozojed.
• RMF pověřuje starostu uzavřením pracovní smlouvy mezi Městem Fryšták,
a Mgr. J. Krčmou, Fryšták, za účelem
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výkonu funkce knihovníka v Městské
knihovně Fryšták na 0,4 (čtyři desetiny, čtyřicet procent) úvazku a schvaluje
jeho platové zařazení.
• RMF pověřuje starostu uzavřením dohody č. 4 o změně pracovní smlouvy,
uzavřené mezi Městem Fryšták, a A. Zapletalovou, Fryšták, za účelem výkonu
funkce knihovníka v Městské knihovně
Fryšták, kterým se původně stanovený
celý (100%, sto procent) pracovní úvazek nově sjednává na rozsah ve výši 0,6
(šest desetin, šedesát procent) úvazku
a schvaluje její platové zařazení.
• RMF nereﬂektuje na nabídku fy GEOGALILEO kartograﬁe Brno – Ponava na
možnost prezentace města v Regionální turistické mapě Zlínského kraje, a to
z důvodu vysokých ﬁnančních nákladů
na tento projekt.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu „Silnice III/49016:
Mladcová – Racková“ na pozemcích p. č.
923, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, lesní pozemek, o celkové výměře 275374
m², trvalý zábor 27 m², a p. č. 924, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ostatní plocha,
o celkové ploše 1461 m², trvalý zábor
4 m², mezi Městem Fryšták, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Zlín, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí předložený návrh
Provozního řádu víceúčelového zařízení
ve Vítové, Vítovská čp. 100, a ukládá
pí A. Sanitrníkové, správkyni tohoto objektu, projednat tento návrh v Osadním
výboru Vítová do 7. 1. 2011.
• RMF schvaluje ke dni 29. 12. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. 433/1, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, ostatní plocha, o výměře do 250 m², a to manželům P. a P.
Hurtovým, Fryšták, na dobu neurčitou
a uzavřít s nimi příslušnou smlouvu o
výpůjčce
(s podmínkou realizace pouze demontovatelného, popř. nízkého živého plotu).
• RMF bere na vědomí stav pohledávek
města Fryštáku ke dni 26. 12. 2010
a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu
ESO MF,
a) předat právníkovi návrh na soudní
vystěhování z důvodu závažného opakovaného neplnění nájemní smlouvy
nájemníkem bytu v objektu čp. 16, ul.
P. I. Stuchlého, Fryšták (dlouhodobě nehrazené dluhy na nájemném a zálohách
na energie);
b) vyrozumět nájemce nebytových prostor v objektu čp. 383 na nám. Míru
ve Fryštáku ve věci povinnosti vyrovnat
všechny závazky vůči MF v termínu do
31. 1. 2011 s upozorněním na možnost
výpovědi nájemní smlouvy z důvodu závažného porušení plnění této smlouvy.

• RMF schvaluje s účinností od 1. 1.
2011 Interní směrnici č. 5/2010 -Způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu a odškodňování pracovních úrazů.
• RMF schvaluje výpůjčku pozemku p.
č. 929/6, o výměře 1 m², části pozemku o výměře 39 m² p. č. 929/74, o celkové výměře 56 m², části pozemku o
výměře 145 m² p. č. 929/75, o celkové
výměře 445 m², a 1/2 části pozemku
o výměře 29 m² p. č. 929/76, o celkové výměře 192 m², vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za účelem realizace projektu „Rekultivace skládky TKO Fryšták
– Žabárna“, a to od Ředitelství silnic
a dálnic, Praha.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků - p. č. 929/6, o výměře
1 m², části pozemku o výměře 39 m²
p. č. 929/74, o celkové výměře 56 m²,
části pozemku o výměře 145 m² p. č.
929/75, o celkové výměře 445 m², a
1/2 části pozemku o výměře 29 m² p.
č. 929/76,
o celkové výměře 192 m², vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, mezi Městem
Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic,
Praha, za účelem přípravy realizace projektu „Rekultivace skládky TKO Fryšták
– Žabárna“, a to na dobu realizace
a udržitelnosti projektu, nejdéle však na
dobu osmi let ode dne uzavření smlouvy, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje podání žádosti města o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK ČR na podprogram Informační centra veřejných
knihoven v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven (VISK3) pro
rok 2011 s názvem Konverze evidence
knihovních fondů obecních knihoven regionu Fryštácka z knihovního systému
ISIS do knihovního systému Clavius v r.
2011 ve smyslu předloženého návrhu
a ukládá Mgr. P. Nášelovi připravit úplné podklady projektu k podání žádosti
v termínu stanoveném MK ČR.
• RMF schvaluje pronájem nebytových
prostor ve „Sdruženém objektu č. p.
386 Fryšták“, a to místnosti č 1.17,
o výměře 7,18 m², za smluvní cenu P.
Chromčákové, Fryšták, na dobu neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor ve „Sdruženém
objektu č. p. 386 Fryšták“ vč. příl. č. 1
mezi Městem Fryšták, a P. Chromčákovou, a to s platností od 1. 1. 2011 - na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku
č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne
1. 10. 2008 mezi Městem Fryšták, a

Zemědělským družstvem vlastníků
Fryšták, na úpravu výměry pronajatých
pozemků, čímž se celková výměra pronajatých pozemků upravuje z 63,6185
ha na 54,8346 ha a ostatní ujednání
nájemní smlouvy zůstávají beze změn,
a pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku.
• RMF s účinností od 1. 1. 2011 schvaluje Interní směrnici města Fryštáku č.
6/2010 Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji.
• RMF s účinností od 1. 1. 2011 schvaluje Interní směrnici města Fryštáku č.
7/2010 Poskytování cestovních náhrad
zaměstnancům města Fryštáku.
• RMF schvaluje výpůjčku objektu městského kina Fryšták o. s. Rozruch za účelem realizace silvestrovského dětského
programu dne 31. 12. 2010.
• RMF bere na vědomí NV ČR č.
381/2010Sb. ze dne 7. 12. 2010,
kterým se mění nařízení vlády č.
564/2006Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje NV ČR č.
447/2000Sb., a v návaznosti na toto
nařízení souhlasí se stávajícím platovým zařazením zaměstnanců Města
Fryštáku od 1. 1. 2011.
• RMF v návaznosti na NV ČR č.
381/2010Sb. ze dne 7. 12. 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 564
/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů,
a kterým se ruší NV ČR č. 447/2000Sb.,
schvaluje platové zařazení Mgr. L. Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, a I. Staňkové,
ředitelky MŠ Fryšták.
• RMF ukládá pí T. Petrášové zpracovat
do 31. ledna 2011 aktualizaci interního
předpisu - Vnitřní platový předpis města Fryštáku v návaznosti na NV ČR č.
381/2010 Sb.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zpracovat do 15. ledna 2011 provozní řád
veřejných toalet v tzv. sdruženém objektu.
• RMF bere na vědomí informace Mgr.
P. Pagáče, místostarosty, o výsledcích
jednání se zástupci části občanů Dolní
Vsi ve věci vybudování sportovního areálu s dětským koutkem a doporučuje
ZMF schválit zařazení ﬁnančních prostředků do rozpočtu města na r. 2011
na zajištění terénních úprav hrací plochy a jejího oplocení.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
Městem Fryšták, a Komerční bankou,
a. s., Praha, za účelem zřízení a vedení
běžného účtu v Kč pro klienta bankou č. ú. 43-8504540277/0100, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

UPOZORNĚNÍ
Občané uhradí místní poplatky za
komunální odpad a poplatek za psy
na rok 2011 až poté, co obdrží do
svých poštovních schránek vyplněné
složenky s předepsanou částkou.
• INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK Pokud údaje na složence budou
odpovídat skutečnosti, má poplatník
tři možnosti úhrady: a) platba v hotovosti v pobočce České spořitelny ve
Fryštáku na účet města (bez poplatku); b) platba na základě obdržené
složenky přes poštu; c) bezhotovostní platba převodem na účet KB Zlín
19- 3724661/0100. Věnujte, prosím,
velkou pozornost při zvolené možnosti
úhrady v případě a) a c), a to ve vyplňování variabilního symbolu z důvodu
prokazatelnosti plátce a příslušného
poplatku. Platby za převod peněžních
prostředků z bankovního účtu na účet
se řídí aktuálními ceníky domovských
peněžních ústavů, u kterých má daný
plátce účet zřízen. V případě, že skutečnost bude odlišná od zaslaného
předpisu, musí se občan dostavit na
MěÚ Fryšták k odpovědné pracovnici (odpady - ing. V. Doleželová, dveře
č. 110, psi - paní I. Plšková, dveře
č. 217), kde bude provedena změna
předpisu podle skutečnosti.
• INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ - Poplatek je splatný nejpozději k 28. únoru příslušného
kalendářního roku. Znovu žádáme občany, aby uklízeli z chodníků a jiných
veřejných prostranství výkaly po svých
psech. K tomuto účelu je možno si
ZDARMA odebrat libovolné množství
sáčků na úklid a to na městském úřadě u pí Plškové. Dále oznamujeme, že
při ztrátě psí identiﬁkační známky je
nutno vyzvednout si ZDARMA známku
novou.
• INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - Poplatek je splatný nejpozději k 31. březnu příslušného kalendářního roku.

Zimní údržba komunikací
Vážení občané – (zejména) řidiči, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří v právě probíhajícím zimním období neparkují se svými vozy na komunikacích
nebo chodnících ve městě a neblokují tak zimní údržbu, prováděnou pracovníky
technických služeb.
Bohužel se však stále setkáváme i s těmi, kteří podmínky Zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích nedodržují.
Znovu tedy upozorňujeme, že podle:
§ 25 Zastavení a stání
odst. 3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Odst. 4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí
z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení
vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční
odstup nejméně 1,2 m.
Zejména proto, aby se předešlo případným problémům, vás žádáme o parkování
na svých pozemcích či parkovištích, případně tak, aby bylo možno udržovat celou
šířku vozovek.
Děkujeme za pochopení.
-red-

UPOZORNĚNÍ
Letošní obleva opět ukázala, co bylo ukryto pod sněhem. Psí hromádky se válí
doslova všude. I když je jich v tomto období výrazně víc než jindy, nejsou jen zimním
problémem. Bezohlední pejskaři nechávají venku nepořádek po celý rok. Přitom si
majitelé psů mohou na radnici vyzvednout jednorázové mikrotenové sáčky na psí
exkrementy. Jsou zdarma k dispozici v kanceláři č. 217 u pí Plškové. Lidé jsou asi
líní se ohnout nebo mají pocit, že když to není moje (myslím veřejné prostranství),
tak to nemusím uklízet, což je důvodem, proč někteří majitelé psů neuklízí hromádky po svých čtyřnohých miláčcích. Zatímco doma si člověk pořádek udržuje, venku,
kde je to takzvaně nás všech, to nikoho nezajímá. Hlavním důvodem je patrně
představa, že veřejné prostranství by měl uklízet někdo jiný. Uvědomíme-li si však,
že ve Fryštáku je evidováno 493 „platících“ psů, z nichž minimálně jedna třetina je
2xdenně venčena na veřejném prostranství, vyjde nám zhruba 2300 hromádek za
týden. Na úklid a dohledání psích pokladů by bylo možno najmout jednu pracovní
sílu. Vzhledem k úsporám ve státním sektoru to zřejmě není reálné, a proto nezbývá než apelovat na nepořádné páníčky, aby důsledně po svých psech uklízeli a na
ostatní občany, aby je kontrolovali.
Ing. Vladimíra Doleželová, odbor správy majetku města

Termíny svozu odpadů 2011
• KOMUNÁLNÍ ODPAD - 1x za 2 týdny po celý rok / 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2.,
10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11.
8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12., 15. 12., 30. 12.
• SÁČKOVÝ SVOZ PLASTŮ - 1x měsíčně / 11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 10. 5., 7. 6.,
12. 7., 9 .8., 6. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
• SVOZ PAPÍRU - 1x za 2 měsíce / 26. 1., 23. 3., 25. 5., 27. 7., 21. 9., 23. 11.
• SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 2 x rok / 26. 3., 10. 9.

Uveřejněný příspěvek nevyjařuje stanovisko vydavatele FL.

V DCHB postačí mlčky sklánět hřbety….
Doposud jsem se od šéfredaktora Zlínského deníku pana Davida Karoly nedozvěděl, proč stále váhá zveřejnit můj článek do rubriky „U nás doma…“, který, (jak
usuzuji), přesahuje obsahem i hranice kraje.
Asi Dřevnicí protéká stále málo vody, aby stačila vyčistit zlínské chlévy… A není
Ondrášů na pány, jsou stále Jidáši a žaláře přichystané… Těm, kdo se protiví.
Nebesa praví: Člověče, přičiň se! Pán Bůh ti pomůže a mlýny nerezaví… Nestačí
klonit hřbety!
21. 1. 2011 Šiřina Rudolf
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ZEMĚDĚLSKÝ PLES
15. 1. 2011
Děkujeme za vaši účast a příští
rok nashledanou...
Zároveň se omlouváme Myslivcům
z Lukovečka za chybné uvedení v seznamu tomboly.
Pořadatelé
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STATISTIKA ROKU 2010
– matrika, evidence obyvatel,
OP, KPOZ
Sňatky ve Fryštáku uzavřené
22
- z toho v Lukovečku
0
- z toho církevní
6
Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
29
Rozvodů fryšt. občanů
11
Zápisů rozvodů do matriky
5
Dodatečné zápisy do matriky
2
Úmrtí na území Fryštáku
8
Lukovečka
4
Fryšt. obč. zemřelo
22
Dětí narozeno
35
Přihlášeno osob do Fryštáku
76
Odhlášeno z Fryštáku osob
65
Potvrzení vydaná matrikou
4
Hlášení doruč. adresy
4
Potvrzení o změně stavu /po sňatku/ 44
/rozvod, ovdovění/
26
Potvrzení o změně TP i v obci
100
Rozhodnutí o zruš. TP
6
Usnesení o ust. opatrovníka ve SŘ
4
Úřední sdělení - z matriky
5
- z evidence obyvatel
10
Vrácení příjmení po rozvodu
0
Rozhodnutí o změně příjmení
1
Duplikátů matričních dokladů
25
Nahlédnutí do matriky
3
Určení otcovství
7
Vysvědčení o práv. způsob.
0
Zápis do zvláštní matriky
0
Prohlášení o volbě druhého jména
1
Osvědčení pro církev
6
Ověřovacích položek
celkem 1.672
- z toho 1.183/Kon/, 489/Plš/
Žádostí o OP
311
Potvrzení o OP
59
Žádostí o Osv. o st. obč. ČR na KÚ
15
KPOZ – vítání – obřady
6 /34 dětí/
Jubilantů
211/z toho 50 návštěv/
Zlaté svatby
3 / 1 gratul., 2 návšt./
Diamantové svatby
1 /1 návštěva/
Smuteční rozloučení za MF
2
CZECH POINT
– výpisy – celkem
305 výpisů
– z toho:
Rejstřík trestů
105 celkem
/61 Kon +44 Plš/
Výpis bodů řidičů
16
/8 Kon + 8 Plš/
Obchodní rejstřík
32 /14 Kon + 16 Plš/
Katastr nemovit. 137 /98 Kon + 39 Plš/
Živnost. registr
9 /6 Kon + 3 Plš/
Žádost o zříz.dat.schr.
6 /6 Plš/
Autor. konverze
13
Od 1. 7. ’10 – přes CZECH Point 70 zápisů
/z toho/:
- hlášení dor. adresy
1
- zápis rozvodu
2
- zápis úmrtí
3
- zápis manž.
11
- změny trv.pobytu
53
– Dana Konečná

S L O V O S TA R O S T Y
dokončení ze str. 1

měl by se rovněž podílet na přípravě vybraných
prorodinných aktivit a záměrů neziskového
sektoru apod. Zvláštní postavení má pak tzv.
osadní výbor zřízený pro potřeby místní části
Vítová, jenž má právo předkládat orgánům
města návrhy týkající se rozvoje této části obce, vyjadřovat se k návrhům, připomínkám
a podnětům předkládaným občany, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu v této části obce –
v minulých letech se činnost tohoto výboru
stala přínosným.
Rovněž ještě připomínám, že svou činnost
zahájily také komise, a to: tisková, která garantuje požadovanou informovanost občanů
o dění v našem městě prostřednictvím standardních médií, kulturní, která zaštiťuje a koordinuje kulturně-společenský a veřejný život,
stavební, jež je pilířem investiční činnosti města a koordinátorem rozvojových aktivit města,
komise pro školství, mládež a tělovýchovu,
jež spolupracuje s místními školami, Domem
Ignáce Stuchlého či „Hrádkem“, ale také
s neziskovými organizacemi a dalšími dotčenými institucemi podílejícími se na vzdělávání,
výchově, mimoškolních aktivitách a dalším vyžití dětí a mládeže, dále pak komise pro občanské záležitosti, která zabezpečuje případné slavnostní akty (ceremoniály) města, vítání
dětí do života, obřady jubilejních svateb či akty
spojené s výročími spoluobčanů.
Dodávám také, že jakožto poradní orgán
města bude pracovat i Komise pro výběr
a zpracování návrhů na obnovu památek
v Městské památkové zóně města Fryštáku
či tzv. grantová komise, jež zpracovává záležitosti dotační podpory neziskového sektoru
působícího v našem městě, a tzv. školská rada základní školy, jež umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy (např. stanoviska
k vzdělávacím programům, výroční zprávě,
školnímu řádu, pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, rozpočtu či inspekčním zprávám apod.).
Chtěl bych touto cestou všem, kteří jsou
připraveni pracovat pro město v těchto poradních či iniciačních orgánech, a to ať už jsou
členy zastupitelstva či nikoliv, velmi poděkovat
za toto jejich rozhodnutí, a zároveň jim popřát,
aby se jim v práci mnohdy nelehké opravdu
dařilo - ke spokojenosti nejen jejich, ale hlavně
ku prospěchu jejich spoluobčanů.
Vážení spoluobčané,
chci vám současně sdělit, že – bohužel
oproti původnímu záměru části zastupitelů prozatím nebude zasedání zastupitelstva přímo (živě) přenášeno prostřednictvím internetové sítě do vašich domovů. Důvod je prostý:
vzhledem k tomu, že v případě „přímého přenosu“ zasedání jde (z pohledu obecně platné
legislativy) o zásah do osobních práv každého
jednotlivého zastupitele, může být dotyčný
„snímán“ jen na základě svého předchozího

výslovného souhlasu; nestačí tudíž pro tuto
záležitost kladné usnesení schválené „pouze“
nadpoloviční většinou zastupitelů. Je mně
osobně líto, že tedy nemohu naplnit přání nejen mnohých z vás, také ale mé (a některých
dalších zastupitelů).
Nezbývá tedy, než abyste využili svého zákonného práva a zúčastňovali se zasedání zastupitelstva osobně, což samozřejmě má na
druhé straně taktéž určitou výhodu - umožní
každému v rámci živé diskuse operativní participaci na řízení města.
A jestliže hovoříme o spolupráci radnice
a občana, rád doplňuji informaci, že pro vás
vedení města chystá nové dotazníkové šetření
(taktéž některými kandidujícími subjekty již
dříve avizované) ve věci sběru nových podkladů pro účely aktualizace Strategického rozvojového plánu města Fryštáku, a to nejen na
období následujících čtyř let. Jsem přesvědčen, že se – podobně jako v minulém volebním
období – většina z vás vstřícně a odpovědně
zapojí do komunikace s úřadem, abychom pak
společně připravili takový rozvojový dokument,
který bude co nevíce korespondovat s aktuálními potřebami a očekáváními jak občanů, tak
i případně podnikatelské sféry.
Vážení spoluobčané, i v letošním roce nás
čekají důležitá (a ve svém důsledku strategická) rozhodnutí, a to nejen v oblasti investiční
(např. nastavení priorit z pohledu střednědobého plánování), ale i v oblasti financování neziskové sféry (např. další dotační podpora organizací, možné převzetí tzv. Penzionu Fryšták, sociální – komunitní plánování, nový územní plán
apod.) Jsem přesvědčen, že se do těchto rozhodovacích procesů, k nimž se budu mimo jiné
vyjadřovat i ve svých následujících komentářích, aktivně zapojíte.
Těším se na spolupráci s vámi!
Mgr. Lubomír Doležel,
starosta města
PS: Všem, kteří se aktivně zapojili do
letošní Tříkrálové sbírky, mysleli tak na
blízké v nouzi a – bez ohledu na nelehkou, ﬁnančně tíživou dobu – přispěli jakoukoliv měrou k tak velkému výtěžku
této charitativní akce i u nás ve Fryštáku,
velmi děkuji. Vážím si této vaší konkrétní
pomoci, bez níž se i v třetím tisíciletí
mnozí neobejdou...!
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Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 21. prosince 2010 usnesením č. U Z 03/2010/VI/9d) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou
zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Fryšták (dále jen „správce poplatku“).1

právního předpisu, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní
předpis.7

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu
kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců. Při
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci.4
(3) Poplatková povinnost zaniká
dnem, kdy přestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa (např.
úhynem psa, jeho ztrátou, darováním
nebo prodejem), přičemž se poplatek
platí i za započatý kalendářní měsíc, ve
kterém taková skutečnost nastala.

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na
úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.6
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok
činí:
a) za prvního psa
100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. c) tohoto ustanovení
150,- Kč,
e) zvýšená sazba u psů chovaných
v obytném domě s více než dvěma byty
200,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa
podle písm. e)
300,- Kč.

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2011.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů ode dne jejího
vzniku. Stejným způsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má
i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní ﬁrmu,
obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování;

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do
28. 2. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území Města Fryštáku.2
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů
starších 3 měsíců.3
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Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši,
vyměří mu Městský úřad Fryšták poplatek platebním výměrem.8
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může Městský úřad Fryšták zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

Mgr. Petr Pagáč
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

NOVÉ KONTAKTY
NA OOP FRYŠTÁK
974 662 608, 974 662 618
– pevná linka
725 292 340 – mobil
974 662 618 – fax
zloopfryst@mvcr.cz
– veřejný e-mail

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU 158
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Obecně závazná vyhláška č. 7/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 21. prosince 2010 usnesením č. Z 03/2010/VI/9f) usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Fryšták (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby ﬁlmových a televizních děl.2
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3
Čl. 3
Veřejná prostranství
(1) Poplatek podle této vyhlášky se
platí za užívání veřejných prostranství,
která jsou uvedena jmenovitě v příloze
č. 1 a graﬁcky vyznačena na mapě v příloze č. 2.
(2) Tyto přílohy tvoří nedílnou součást
této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik
poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy
začalo užívání veřejného prostranství,
a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.
V případě užívání veřejného prostranství
po dobu kratší, než 2 dny, je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději

v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději předcházející
pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní ﬁrmu,
obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo
a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících
vznik nároku na úlevu nebo případné
osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo
bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.6
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit
skutečný stav údajů uvedených v odst.
2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
- 10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb
- 10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje
- 20,- Kč

d) za provádění výkopových prací
- 10,- Kč
e) za umístění stavebního zařízení
- 10,- Kč
f) za umístění reklamního zařízení
- 10,- Kč
g) za umístění lunaparků a jiných
atrakcí
- 10,- Kč.
h) za umístění zařízení cirkusů
- 10,- Kč
i) za umístění skládek stavebního
charakteru
- 10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství
pro kulturní akce - 10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství
pro sportovní akce
- 10,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství
pro reklamní akce
- 10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství
pro potřeby tvorby ﬁlmových a televizních děl
- 100,- Kč.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle
čl. 6 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství
po dobu kratší 1 dne nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství
po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději
v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejpozději
předchozí pracovní den.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osobu zdravot. postiženou7,
b) z akcí pořádaných na veřejném
prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely8
c) dočasné užívání veřejného prostranství z důvodů oprav havarijního
stavu inženýrských sítí, popř. domů
v těsném sousedství veřejného prostranství.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny po-
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platníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu Městský úřad Fryšták poplatek platebním výměrem.9
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může Městský úřad Fryšták zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2010.

Mgr. Petr Pagáč
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta

PŘÍLOHA Č.1
Seznam veřejných prostranství dle ČL.
3 bodu 1, kde bude zpoplatněno užívání
veřejného prostranství

- okolí hřbitova,
- prostory Sportovní ulice.
Zde uvedená veřejná prostranství
jsou graﬁcky zvýrazněna v Příloze č. 2.

Veřejné prostranství je :
- celý prostor náměstí Míru,
- kolem kostela Sv. Mikuláše,
- prostory okolí budov Základní školy
Fryšták, okres Zlín, p.o., k nákupnímu
středisku, k ul. Na Hrádku, k ul. Komenského,
- prostory mezi Základní školou
Fryšták, okres Zlín, p. o., a Domovem
s chráněným bydlením Fryšták,
- prostory mezi sokolovnou a zdravotním střediskem,

MATEŘS K Á

Š KO L A

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
8) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

F RYŠTÁK

e - mail: msfr ystak@seznam.cz • tel. 577 911 157

POZVÁNKA
Občanské sdružení
Věneček při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
který se uskuteční
v sobotu 12. 2. 2011
v 15.00 h v sále ZD Fryšták.
Čeká na Vás spousta
zábavy, her a soutěží.
Chybět nebude ani tombola
a bohaté občerstvení.
Na Vaši účast se těší
pořadatelé.

ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.zsfr ystak.cz • tel.: 577 911 052

IV. ročník soutěže
MLADÝ DEMOSTHENES

Připravujeme
řezbářskou výstavu

Cílem této celostátní soutěže je ověřování komunikačních dovedností
žáků. Žánr a zaměření verbálního projevu si volí účastník sám. Hodnotí
se originalita tématu, práce s informacemi, využití jazykových prostředků, technika práce s hlasem i neverbální komunikace rétora.
Letošního školního kola této soutěže se zúčastnilo 19 žáků 6. – 9.
ročníků. Vítězkou I. kategorie / 6.-7.roč./ se stala Zuzana Hanačíková ze
6. A a z žáků 8.a 9. roč. obhájil své loňské prvenství Jan Kočenda z 9. B.
Oba postoupili do regionálního kola, které se uskutečnilo 19. 2. ve Zlíně,
i zde zvitězili. Čeká je tedy krajské kolo, které je neveřejné – korespondenční, účastník musí pořídit dvouminutovou nahrávku svého monologu
na DVD a tu do 15. 3. zaslat do Prahy.
Zuzance i Honzovi děkujeme za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme úspěchy i v dalších dvou kolech.
Vyučující českého jazyka

Na popud vás občanů víme, že máme ve Fryštáku hodně samouků i mistrů řezbářského umění.
Občané by měli eminentní zájem vidět na výstavě
vysošená artefakta /třeba již zemřelého pana Petříka z Horní vsi, nebo p. Richarda Hovadíka, či Zuzky
Jurčíkové a mnoha jiných/.
Výstavou bychom chtěli ukázat, kolik šikovných
lidí žije mezi námi, aniž bychom o jejich umění něco
věděli.
Prosíme, pokud vlastníte jakékoli řezbářské
předměty a půjčíte nám je /pochopitelně podepsané/, uskutečnili bychom výstavu 25. – 27. února
2011 v ZŠ Fryšták.
Informace u pí. Knedlové v ZŠ.
SK
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Malé ohlédnutí...
Každý rok je vystoupení o něco bohatší a proto všem účinkujícím patří velké poděkování za ochotu a projevenou
podporu této tradice. Sváteční nálada,
pohoda, to vše se uskutečnilo v širokém sousedském kruhu nejen přátel
a známých, ale i návštěvníků z blízkého
okolí.

U kapličky na návsi v Lukovečku se
konal v předvečer Štědrého dne další
ročník „Zpívání koled se slavnostním
předáním Betlémského světla a živým
Betlémem.

KONTAKT:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská ul. 120,
763 16 Fryšták
www.obeclukovecek.cz
e-mail: oulukovecek@tiscali.cz
obec-lukovecek@quick.cz
tel.:
577 158 394, 577 158396,
577158397
Úřední hodiny: pondělí, středa
8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 h

Konec roku se v obci slaví také tradičně a to „hurá akcí“ – turnajem v hokeji
„Mladí“ proti „Starým“. Jak někteří účastníci hodnotili tento zápas: „Vyhráli mladí
– po fyzické stránce, ale po psychické stránce zvítězili staří.“ Nejen ustát tento
zápas, ale především uběhat a hlavně udýchat to v takovém mraze, který ten den
opravdu lezl za nehty, pánové, klobouk dolů. Všem hráčům velké „hurá“.
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Tříkrálová sbírka 2011
Ve dnech 6. – 10. ledna proběhl ve
Fryštáku a okolí už 11. ročník Tříkrálové
sbírky.
Letos koledovalo celkem 16 skupinek. Začalo se mší svatou na Slavnost
Zjevení Páně - tedy 6. ledna udělením
požehnání všem koledníkům. Po mši
si koledníci vyzvedli na faře kasičky
a průkazky. Pak už jen dotvořit kostýmy a hurá do ulic! Počasí letos nebylo
mrazivé, spíše naopak. Až na to sobotní
deštivé odpoledne bylo vcelku přijatelně. Zdá se však, že to nikoho neodradilo. Myslím si, že hlavně ti nejmenší koledníci přinesli hodně radosti a úsměvů
do fryštáckých domovů!
Letos se vybralo rovných 93.239,Kč. Zdá se, že lidé už Tříkrálové sbírce
věří a počítají s ní. V minulých ročnících
se z výtěžku sbírky ﬁnancovala přímá
pomoc sociálně potřebným rodinám ve
Fryštáku.
A jak bychom rádi naložili s penězi
letos? Uvidíme, budeme o tom ještě
jednat ve Výboru pro rodinu a také se

Výsledky
tříkrálové sbírky 2011
Skup. Vedoucí

zástupci farnosti. Přemýšlíme například
o zřízení tzv. nouzového sociálního fondu pro potřebné.
Za dobrovolnou Charitu Fryšták
Jana Jasenská

Dobří lidé stále existují
V neděli 19. prosince jsem spolu s mou babičkou jel autem po cestě z Lukovečka směrem na Přílepy. Ve snaze dostat se zkratkou na Žabárnu jsem
u Hadovny odbočil na cestu vedoucí právě k této místní části Fryštáku. Brzy jsem
ale zjistil, že výběr této komunikace pro jízdu autem v zimním období nemusí být
vždy úplně ideálním řešením. Po asi dvou stech metrech, na kterých byla cesta
dobře sjízdná, jsme totiž vjeli do sněhových návějí, ve kterých auto po chvíli uvízlo.
Po marných pokusech s odhazováním sněhu, které k vyproštění vozidla nevedly,
nezbylo nic jiného, než zatelefonovat domů, a poprosit, aby sehnali nějakou pomoc. Neuplynula dlouhá doba a zpozoroval jsem, že se k nám od Žabárny blíží
záchrana. Tou záchranou byl traktor, jehož posádku tvořili pan starosta Lubomír
Doležel a pan Zdeněk Konečný ml. S jejich pomocí bylo auto během pár minut
vyproštěno ze závějí a dotaženo až na hlavní cestu k Žabárně, odkud jsem už bez
problémů odjel do Fryštáku.
Oběma zachráncům bych chtěl moc poděkovat za jejich ochotnou a obětavou
pomoc. Zároveň bych chtěl poděkovat i neznámému pánovi, který parkoval na
sjízdném úseku cesty od Hadovny a nabídl mi zapůjčení lopaty, řetězů i svého mobilního telefonu. Z této příhody je vidět, že mezi námi stále žije spousta hodných
a ochotných lidí, kteří rádi a obětavě pomohou všude tam, kde je potřeba.
A takových lidí bychom si měli vážit.
Vít Němec
Motto: I stěna chce dýchat...

LEMIPLET s. r. o.
Ceny jako u výrobce, doprava zdarma
Sklad: Brumovská 917, Valašské Klobouky
Kontakt: www.dresoviny.eu
***
REFERENCE: FASÁDA ZÁMKU BOJKOVICE
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placená inzerce

Tepelně-izolační a sanační omítky SATSYS
a fásádní barvy MEFFERT
Více info na stránkách výrobce www.satsys.cz

Částka

1.
Jaroslav Jasenský
2.
Alena Horáková
3.
Jana Jasenská
4.
Markéta Halaštová
5.
Lubomír Fuksa
6.
Martin Němec
7.
Kateřina Jasenská
8.
Stanislav Skalička
9.
Emilie Zbranková
10.
Vlasta Konečná
11.
Libor Kučera
12.
David Odstrčil
13.
Alena Kočendová
14.
Věra Divilová
15.
Lucie Vrzalíková
16.
Jan Görig
Celkem

3. 998,
3. 205,5. 514,4. 626,5. 534,13. 257,3. 666,12. 846,6. 816,4. 070,6. 295,3. 448,9. 313,2. 520,2. 984,5. 147,93. 239,-

Děkujeme všem koledníkům za vynaloženou námahu a obětavost.
Všem srdečné Pán Bůh zaplať
Dobrovolná charita Fryšták

Zlínský kraj také letos
podpoří začínající včelaře
Rozšíření počtu mladých včelařů,
omlazení členské základny a zainvestování lokalit, kde se zatím nevyskytují
včelstva, jsou hlavními cíli Podprogramu pro začínající včelaře, který i v letošním roce vyhlašuje Zlínský kraj. O dotaci mohou žádat fyzické osoby trvale
bydlící ve Zlínském kraji, které nevlastní
žádné úly ani včelstva. Pro podporu začínajících včelařů hejtmanství vyčlenilo
částku 500 tisíc korun.
Finanční podpora je určena na nákup základního a doporučeného vybavení a může dosáhnout výše až 10 tisíc
korun. Podpora je směřována na nákup
zdravého včelstva a moderních nástavkových úlů, které umožňují snadnější
ošetřování včelstev a eliminaci možných příčin moru včelího plodu i dalších
parazitárních onemocnění.
Včelařům Zlínský kraj pomáhá již od
roku 2006. Např. v loňském roce 2010
bylo v rámci tohoto podprogramu podpořeno 54 žadatelů v celkové výši 497
600 korun.
Žádosti o dotace mohou zájemci
předkládat na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství do 28. února
2011. Více informací o podprogramu
je možno získat na Odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu a na webových stránkách Zlínského
kraje.
Zdroj: kr-zlinsky.cz
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FOTBALISTÉ FRYŠTÁKU SE UŽ PILNĚ PŘIPRAVUJÍ NA JARNÍ ČÁST SEZÓNY
Mráz, mlha, sníh i déšť to jsou tradiční každoroční doplňky zimní přípravy
fotbalistů.
Zimní drill znamená velký počet naběhaných kilometrů, množství posilovacích cvičení a téměř žádný fotbálek.
V těchto týdnech přípravu fotbalisté
od nejmenších až po muže rádi nemají.
Všichni se těší na polovinu února, kdy
začínají přípravná utkání.
Před zahájením přípravy ovšem
měla většina hráčů možnost popravit
si náladu v 6. ročníku zimního turnaje
v malé kopané. Ten byl zahájen už týden po skončení podzimní části sezóny
a hlavním pořadatelem byl Tomáš Rudolf, kterému patří velké poděkování.
Do turnaje se přihlásilo osm družstev. Ty si to rozdaly v základní části
každý s každým. Pořadí po základní části potom určilo soupeře v play off.
Napínavé souboje se mnohdy rozhodovaly až v posledních minutách. Již
v minulosti se ukázalo, že obhájce vítězství to má hodně těžké. 6. ročník turnaje tak poznal už 6. vítěze! Z úspěchu se
radovalo mužstvo Recalu.
Statistiky turnaje:
Vítěz základní části: Lešení
Nejlepší střelec: Lošťák Luděk (Lešení) 34 branek. Nejlepší brankář: Soukeník Ondřej (Argentina).
Konečné pořadí: 1. Recal, 2. Argentina, 3. Mikel, 4. Lešení, 5. Poskládaní,
6. Galaktikos, 7. Oknaři, 8. Benﬁka.

Mladší žáci si zpestřují přípravné období účastí na halových turnajích.
V prosinci nastoupili na turnaji v Přerově a obsadili v nabité konkurenci 11.
místo.
Výsledky: Fryšták – Prostějov 0:6,
Přerov 0:3, Lipník n. Bečvou 2:4 (Tichý,Maček), Kroměříž 0:7, Svratka Brno 2:2
(Marčík, Daněk), Přerov“B“ 0:1

V lednu hráli na turnaji BETA CUP
v Lipníku nad Bečvou, kde obsadili 6.
místo. Výsledky: Fryšták –Přerov 1:3,
Lipník n. Bečvou 1:2 (Okonkwo), Hranice“B“ 2:0 (Daněk, Gálík), Hranice “A“
0:1.
Obrovského úspěchu v přípravném
období dosáhl v prosinci náš hráč starších žáků Martin Doležel. Společně se
spoluhráči s Tescomy Zlín byl účastníkem ﬁnálového turnaje mistrovství republiky. Mužstvo ani jednou v turnaji
neprohrálo a tak je Martin Doležel halovým mistrem republiky!
Jarní část mistrovských soutěží zahájí všechny týmy začátkem dubna.
Rozlosování soutěží i další informace
z přípravy přineseme v příštím vydání
Fryštáckých listů.

Nový výbor TJ Fryšták
Dne 9. 12. 2010 se na sokolovně
ve Fryštáku konala valná hromada TJ
Fryšták.
Byl zde zvolen nový výbor této organizace ve složení: Ing. Pavel Hrabík
– předseda, Bronislav Konečný – jednatel a členové výboru – Roman Fišer,
Vladimír Matula, Dalibor Taibl, Daniel
Chudý a Lubomír Sadila.

OMLUVA
V minulém čísle Fryštáckých listů
jsme nedopatřením otiskli v článku
s názvem Vánoční zvonek jiné jméno
jedné z postupujících žákyní.
Do ﬁnále mezi 20 nejlepších se
probojovala KLÁRKA SLOVÁKOVÁ.
Omlouvám se Klárce a ještě jednou
moc děkuji všem děvčatům za vzornou reprezentaci naší školy a za projevenou radost z těchto závodů.
Eliška Galíková

Fryštáčtí důchodci se umějí bavit
V úterý 28. prosince 2010 v 16 hod. byl v jídelně penzionu vítán každý, kdo
vstoupil. Paní Anna Krajčová /předsedkyně Klubu důchodců/ nás dlouhým uvítacím proslovem nezdržovala a tak jsme se hned chopili skleniček k slavnostnímu
přípitku. K dobré pohodě pak zahrál náš „dvorní“ hudebník pan Cholasta. Brzy na
to vstoupila či vlastně vystoupila světoznámá skupina manekýnek a dokonce i manekýn. Slovem ji provázel zkušený moderátor, hudbou podbarvoval neméně zdatný
„Dížokej“. Každý model měl svou „vlastní“ skladbu. Že upoutaly pozornost, je vidět
na přiložených snímcích.
Večer pak pokračoval hudbou k tanci i poslechu.
Nakonec bychom chtěli poděkovat manželům Němcovým, kteří se o nás vzorně
starali (i o všechny vystupující).
Dobře jsme se s uplynulým rokem rozloučili a už se těšíme na ten nový 2011!
Za Klub důchodců ve Fryštáku
Anna Bačůvková, místopředsedkyně

Pozvánka
SRPŠ při Základní škole ve Fryštáku
Vás srdečně zve na tradiční

RODIČOVSKÝ
PLES
který se koná
v sobotu 26. února 2011 od 19.30
ve velkém sále ZDV Fryšták
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina FOCUS-rock
Připraven je bohatý kulturní program,
tombola a občerstvení.
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

Buďme štědří, vždyť Pán Bůh
je k nám také štědrý.

F RYŠ T ÁK

P. Ignác Stuchlý

Kronika oratoře (22.)
(školní rok 1933–34)
Vedoucí oratoře se stal dp. Štěpán Trochta, výpomocnými ctpp. Vojtěch Basovník a Alfons Čevela, v asistenci vypomáhá ctp. Kostka.
Na podzim a na zimu se hlásí hodně nových oratoriánů. Vede se seznam jejich
jmen, pořizuje se nový seznam všech a dají se tisknout nové oratoriánské knížky ve Zlíně. V nedělích vystavovány v oratoři biblické obrazy a pro volnou četbu
přibrány i nové katolické časopisy. Zvýšil se zájem o knihovnu oratoře. Půjčují se
knihy, ale je jich málo. Proto se jich pár přikoupilo a knihovna ústavní nám darovala též několik svazků.
Na podzim za pěkných i sychravých večerů se hrálo s velkými na honěnou
a schovávanou a to s velkým nadšením až do noci. Tím se přivábil pěkný hlouček
dorůstajících oratoriánů. Aby se více připoutali, je jim dána možnost zůstávat
v oratoři dlouho do noci. U menších se zas jeví velký zájem o stolní papírové hry.
K tomu účelu jsou zakoupeny nové hry. Jako předešlé roky, tak i letos, se odehrály
turnaje šachový a ping-pongový, jak pro malé tak pro velké. Po čase hry ochabnou a oživí se fotbal. Don Trochta koupil nové míče. Občas bývá fotbal vystřídán
salesiánskými hrami „praporem“ a „na orla“. Proto ctpp. Basovník vytáhl červené
a modré pásky jako značky na rukávy. K těm hrám se přidružili i dospělí a též oni
se zájmem je několikrát zahráli.
Modlitby se konají večer v místnosti oratoře. Na požehnání se zprvu chodívalo
do kaple. Později se však nedělalo, protože to bylo příčinou, proč mnozí přicházeli
do oratoře právě a schválně až po požehnání. Na mši svatou se chodí do farního
kostela.
Na svátek Neposkvrněné (9. 12.) připravil ctpp. Basovník zpěváky i houslisty
na malou akademii. Paní Doležalová si přišla stěžovat, že konkurujeme hudební
škole, proto ode všeho upuštěno. Na večerních slůvkách jsou malí i velcí nabádáni ke svátostem z příležitosti blížících se Vánoc. Na půlnoční je překvapující
účast u stolu Páně. Skoro všichni velcí u sv. přijímání. Po půlnoční byl pro velké
připraven čaj a zákusek. Veselost udržovaly 2 gramofony, jeden ústavní, jeden
oratoriánů, mimoto 2 harmoniky (jedna byla Vlčkova). Zvláště se vyznamenal jeden spolubratr laik, který byl na vojenské dovolené. Tak jsme probděli celou noc
a ráno šli všichni na jitřní.
Vánoční nadílka byla na Tři krále. Pan vedoucí vyprosil pro hochy hodně dárků.
Na Štěpána obnoveny jmeniny P. Trochty. Při té příležitosti bylo i obírání stromku.

Námořnický ples
15. ledna jsme uspořádali již 11.
Disácký ples a to námořnický. Svědčila
o tom výzdoba, nápoje, jídlo a hlavně
organizátoři, kteří měli slušivá trička
a čepice. Tombola byla opět bohatá, což
svědčí i číslo malé tomboly: 444 cen.
To jsme ještě neměli!!! Moc děkujeme
všem, kteří přispěli. K tanci hrálo Seskupení Ondry Svačiny (SOS). Namísto
tradičního předvádění profesionálních
tanečníků či předtančení jsme zahráli
malou námořnickou scénku. Těšíme se
na příští rok a už vymýšlíme, o čem by
mohl být.

Trochu statistiky za uplynulý rok:
Program orientačních dnů se uskutečňuje od roku 1999 v násled. rozsahu:
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tříd
46
Studentů 1008

37
892

46
1057

44
1085

53
1249

61
1522

59
1378

60
1402

67
1265

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Akcí
42
Účastníků 662

36
463

30
428

33
515

24
464

17
240

11
163

11
374

13
213

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Akcí
11
Účastníků 145

10
119

6
78

6
102

6
100

5
86

6
81

4
57

1
12

Víkendové akce:

Prázdninové akce:

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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OBEC MURÁŇ
A TJ TATRAN MURÁŇ
USPORIADA

12. 2. 2011
XXXIII. ročník

ZIMNÝ PRECHOD

Setkání v Kaniance

MURÁNSKOU PLANINOU

I přes to, že do dalšího ročníku populárního Valašského setkání (dechovek) ve
Fryštáku stále ještě zbývají tři měsíce (letos se uskuteční v termínu 8. 4.), probíhají
už od konce loňského roku horečnaté přípravy. Součástí populární akce budou totiž
letos i dvě novinky.
Seminář o dechovkách s podtitulem – Jak oslovit mládež a překonat nádech
minulého režimu a také výchovný koncert pro žáky základní školy. Organizátoři se
snaží zajistit ﬁnanční podporu z evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu přeshraniční spolupráce a Regionu Bílé – Biele Karpaty.
Na tomto projektu spolupracují v rámci projektu – Myšlenkou Štefánika k obnově
a rozvoji kulturních tradic fryštácko – kanianských s naší družební obcí Kanianka.
První letošní schůzka proběhla právě v této slovenské obci. Za naše město se
jí zúčastnili starosta Mgr. Lubomír Doležel, ředitel ZUŠ Morava – Libor Mikl a za
redakci FL Mgr. Pavel Nášel.
Slovenskou stranu na setkání zastupovali nově zvolení zastupitelé – starosta
Ing. Ivor Husar, místostarosta Ing. Igor Hraňo, přednosta obecního úřadu Ludovít
Pös a kapelník dechovky Maguranka a ředitel zdejší ZUŠ Jozef Baláž.
V průběhu jednání byl dohodnut další postup a podrobnosti projektu. Slovenská
strana se velmi zajímala o celý průběh tradiční fryštácké akce a vzešel rovněž návrh na rozšíření spolupráce také na oblast amatérského divadla, případně dalších
oblastí lidové kultury.
-pn-

Spolupracujú: Lesy SR š.p. a OZ
Revúca – Lesná správa Muráň Lesná
správa Veľká Lúka, ZŠ A MŠ Muřáň,
Reštaurácia KORUNA
Program:
7.00 – 7.30 Zraz účastníkov na
námestí v Muráni - prezentácia
7.00 Odchod autobusu z pred BILLY Revúca, smer Muráň – Javorina !!!
Odchod
o 7.30 !!!

autobusu

z

Muráňa

Účastnícky poplatok: 3 €,
Občerstvenie: - na trase - po
ukončení akcie guláš v jedálni ZŠ
v Muráni
Trasy:
L1: Nemecké lúčky – Belková –
Lopušné – Havrané – Studňa – Zadné
hory – Kľak – Muráň
P1: Javorina – Veľká Lúka – Muránsky Hrad – Muráň (pešia)
Prechod sa uskutoční za každého
počasia !
Informácie:
OÚ Muráň - č. tel. 058/4881730,
4881029, Pavol Mlákay 0904/482
098, Pavel Kochjar 0905/832 002.
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Klub maminek
PROGRAM
na ÚNOR 2011
Pravidelné úterky
9 – 11 hodin:

1. 2. Rozsáhlý sortiment vybavení pro
kuchyně od fy Tupperware Pro děti: cvičení na balonech
8. 2. Výroba karnevalových masek
15. 2. Terapie psí láskou-Canisterapie
s pí Hejtmánkovou a jejími pejsky
22. 2. Prezentace fy Just s Evičkou
Rektoříkovou Pro děti: výroba krmiva
pro ptáčky
Páteční tvoření od 17 hod., materiál je
zajištěn:
4. 2. malování na sklo
25. 2. pletení z pedigu

IZRAEL – pohledem Jany Skaličkové

V měsíci ÚNORU 2011 oslaví životní
jubileum tito fryštáčtí občané:
Emil Červenka
Ludmila Doležalová
Anna Gajdůšková
Marie Gálíková
Pavel Horák
Hedvika Janušková
Marie Kopečná
Josefa Metelová
Zdeněk Pečeňa
Věra Pečeňová
Věra Stará
Jindřiška Straková
Ludmila Svitálková
Jaroslav Šopík

Blahopřání
Dne 24. 2. 2011 oslaví naše
dlouholetá spolupracovnice paní
Drahomíra HROMČÍKOVÁ krásné životní jubileum.
Touto cestou jí přejeme hodně
štěstí, zdraví, pracovní i osobní úspěchy a optimismus do dalších let!!!
Spolupracovníci
z práškové lakovny
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Na den 11. 1. 2011 paní Jana Skaličková přichystala v Klubu maminek Fryšták
poutavé vyprávění o cestě po Izraeli, kterou uskutečnila koncem listopadu 2010.
Vyprávění podložené mnoha fotograﬁemi nás nejprve přeneslo na poušť, kam
se v minulosti uchýlil duchovně rozjímat Jeremiáš, Jan Křtitel i Ježíš. Zde po mši
svaté, kterou sloužil P. Jan Komárek následovala snídaně, při které děti potulných
kočovníků beduinů se snažily prodat výrobky z Číny. Po snídani výprava zamířila do
kláštera pouštních otců u sv. Gerasima. Podle legendy se tady zastavila sv. rodina
na útěku do Egypta. Dozvěděly jsme se, jak koupání v Mrtvém moři s koncentrací
80% solí a následném sprchování, působilo na tělo i duši jako balzám. Jako v rajské
zahradě se paní Jana cítila v pouštní oáze zvané Kibuck. Všude rostlo plno palem
i kaktusů, kvetly liány a zelenala se tráva. Uvítali je zde tím nejdražším, co měli:
vychlazenou odsolenou mořskou vodou a datlemi. Zajímalo nás, co tam místní jedí.
Bylo nám řečeno, že upřednostňují zeleninu nad pečivem. Hodně konzumují saláty,
sýry, rozemletá sezamová semínka-kusmus, brambory a maso. Výprava s paní Janou zamířila i do Kumpánu, kde se našly ve džbánech v jeskyni neporušené svitky
Starého zákona psané na oslí kůži. V blízkosti Kumpánu stály velké hangáry na
pěstování zeleniny, ovoce a květin, určené zřejmě na vývoz. V přinesené láhvi nám
byla ukázána pravá voda z Jordánu. Na fotograﬁi vypadala řeka velmi zakalená, ale
v láhvi byla čistá voda s usazeným pískem na dně. Na hoře 12 km od Jeruzaléma
vyčnívalo krásné letní sídlo krále Heroda, který trpěl duševní nemocí. Chorobně se
bál o svůj trůn, a proto nechal zabít všechny prvorozené syny včetně svých 3 synů.
Z fotograﬁí jsme shlédly i skromnou jeskyň a hvězdu, kde se podle legendy narodil
Ježíš Kristus. Jesličky, do kterých byl položen, byly převezeny do Říma. Také jsme
viděly spoustu obrázků z Nazaretu, z Tzippori (místa, kde Ježíš s Josefem jezdili na
trh prodávat své výrobky), z Kafarnau (město, kam chodil Ježíš na návštěvu a uzdravoval nemocné). Romanticky na nás působilo Galilejské jezero obklopené horami.
V Jeruzalémě do Zdi nářků, mohli vložit lístek s pozitivním přáním napsaným na hotelu, protože se u zdi nesmí psát. Tyto lístky nesmí nikdo číst a jsou sbírány každé
tři týdny a odvezeny do Izraelského muzea bible. Byly jsme informovány o současné
situaci země. Trápí je tam obrovský nedostatek vody spojený s mimořádným suchem, které trvá už 5 let a nezaměstnanost. Kvůli bezpečnosti země, před sebevražednými atentáty, bylo nutné vybudovat ochrannou zeď 570 km dlouhou a 9 m
vysokou, s ochrannou zónou 200 m na každé straně. V tomto prostoru byly zničeny
olivovníky, které živily rodiny po staletí. Pomocnou ruku tam podává katolická církev
a to nejen křesťanům, ale i muslimům.
Vyprávění paní Jany bylo mnohem podrobnější a bohatší, proto budete-li mít
příležitost si ho někdy poslechnout, můžeme Vám to jen vřele doporučit.
Paní Janě tímto velmi děkuji za krásné, příjemné, poučné a perfektně připravené
vyprávění a ochutnávku izraelské stravy.
LP
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dovolte nám, abychom Vám představili novou podobu faktury za vodné a stočné, kterou počínaje 1. lednem 2011 zasíláme Vám – našim zákazníkům.
Nová faktura přináší srozumitelnější a přehlednější uspořádání údajů vztahujících se k danému odběrnému místu. První strana uvádí Vaše zákaznické identiﬁ kační údaje, informace o odběrném místě a ﬁnální částce za vyúčtování vodného
a stočného, včetně rozpisu daně. Pravidelně zde najdete informace o nově poskytovaných službách. V případě, že jste plátcem záloh na vodné a stočné, budete mít na druhé straně k dispozici detailní a přehledné zúčtování Vašich záloh,
rozúčtování dle období a sazeb a také údaje o provedených odpočtech stočného
při využití vody na zalévání dle zákona 274/2001 Sb. §19. Na dalších stranách
je uveden rozpis Vašich plánovaných záloh, včetně informací o možnostech jejich
úhrady, a také všechny kontaktní informace naší společnosti.
Pro úhradu můžete využít i Vaše sdružené inkaso SIPO, jehož prostřednictvím
lze po požádání na naší zákaznické lince zpracovat zálohy í vyúčtování. Další
možností úhrady je inkaso nebo převod z účtu. Pokud Vám nevyhovuje ani jeden
z výše uvedených způsobů platby, můžete i nadále zůstat u placení poštovní poukázkou.
Současně v souladu s naší strategií ekologicky a společensky odpovědné
ﬁrmy nabízíme všem našim zákazníkům novou službu, která umožňuje zasílání
faktury v elektronické podobě přímo na jejich emailovou adresu. Faktura v PDF
formátu má veškeré náležitosti daňového dokladu, a může tedy zcela nahradit
standardní papírovou verzi. I Vy se můžete připojit k naší aktivitě na podporu
životního prostředí a požádat si o zasílání emailové faktury telefonicky na zákaznické lince, osobně v zákaznic-kém centru nebo kdykoliv prostřednictvím svého
zákaznického účtu na internetu.
Využít můžete i osobní zákaznický účet, dostupný na webových stránkách
společnosti na adrese www.smv.cz. Ten Vám umožní nejen nepřetržitý přístup
k informacím, ale zejména pak kontrolu Vašich výdajů. Kdo má informace, lépe si
dokáže svou spotřebu vody, ale i vynaložené náklady na její zajištění řídit, rozhodovat se jak uspořit apod. Osobní účet je naprosto zabezpečený před zneužitím,
přístupný jen pro osoby, které jeho majitel určí. Máte tak přehled nejen o své spotřebě vody, ale o všech svých fakturách, odečtech vodoměru ve svém odběrném
místě, stejně jako o možnosti nahlásit změnu smluvních údajů, výši placených
záloh, nebo možnosti doručit samoodečet vodoměru.
Věříme, že uvedené novinky Vás potěší a naše nová faktura i její elektronická
podoba přispějí k Vaší větší spokojenosti.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - Váš dodavatel vodohospodářských služeb
800 100 063
www.smv.cz

UPOZORNĚNÍ - řidičáky
Majitelé řidičských průkazů vydaných do 31. 12. 2000 měli za povinnost vyměnit si je do konce minulého
roku. Tuto výměnu však nestihlo více
než 260 000 řidičů. Výměna je možná i nadále, nebude však již bezplatná. Nově tato povinnost nastala i pro
dalších více než milion řidičů. Prvního
ledna 2011 totiž začala třetí, poslední
etapa výměny řidičáků.
Podle zákona č. 361/2000 Sb. byli
majitelé řidičských průkazů vydaných
mezi 1. lednem 1994 až 31. 12. 2000
povinni vyměnit řidičský průkaz. I přes
zesílenou kampaň resortu dopravy a varování v médiích si necelých 300 000
lidí průkaz vyměnit nestihlo. Centrální
registr řidičů takových dokladů k 31.
prosinci 2010 evidoval 264 105. Více
jak třetina jejich držitelů je ve věku 30
– 40 let.
Je nutné ale podotknout, že část lidí
již zažádala o výměnu a mají připravený
průkaz k vyzvednutí na příslušné obci.
Pro statistické účely však i tyto případy řadíme mezi nevyměněné, protože
dokud řidič nemá vyzvednutý platný ŘP,
nesmí usednout za volant! Dále jsou
v tomto počtu zahrnuti lidé, kteří se rozhodli, že již po zbytek života řídit nebudou. Tito řidiči však mají povinnost řidičák vrátit zpět na příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností.
Majitelé nevyměněných průkazů mohou zažádat o výměnu i v tomto roce,
ovšem musí počítat s tím, že již není
bezplatná. Zaplatit budou muset správní poplatek za vydání. I nadále však
platí možnost zrychlené výměny řidičáku (tzv. blesk), která je zpoplatněna ve
výši 500 Kč. Taková výměna pak trvá
pět pracovních dní místo kalendářních
dvaceti.
Výměna řidičských průkazů však
nekončí. Prvního ledna začala poslední etapa, ve které se vyměňují řidičské
průkazy vydané mezi 1. lednem 2001
až 30. dubnem 2004. Jejich majitelé
by si je měli vyměnit nejpozději do 31.
12. 2013. Tato povinnost se bude týkat
celkem 1 067 012 řidičů. Teprve završením třetí etapy bude proces obměny
řidičských průkazů skončen. Po 1. lednu 2014 bude v České republice platný
pouze typ tzv. evropského průkazu.

KOUPÍM
STAVEBNÍ POZEMEK
ve Fryštáku
a jeho okolí.
Tel: 602 713 298

placená inzerce

Vážení zákazníci,
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Adresy fryštáckých ﬁrem a podnikatelů
AMD PARTNER s.r.o.
Dolnoveská 198, Fryšták
Tel.: 577 10 14 10
amdpartner@amdpartner.cz
www.amdpartner.cz
Předmět podnikání: maloobchodní i velkoobchodní prodej pracovních oděvů,
triček, mikin, obuvi a pracovní drogerie,
strojní vyšívání na textil.
AMD PARTNER s.r.o.
Dolnoveská 198
Dolní Ves
763 16 Fryšták
Mob.: +420 603 430 660
Tel.: +420 577 913 336
Fax: +420 577 913 338
e-mail: skoda.marek@amdpartner.cz
http://www.amdpartner.cz
Autoelektro ŠAFÁŘ
Bosch Car Service
Osvobození 257, Fryšták 763 16
Mob.+420 608 279 827,
Tel.: 577 911 066
Fax. 571 118 780
www.boschsafar.cz
Petr BEČICA
Holešovská 133, Fryšták,
Mob.: 603 327 195,
e-mail calimo@seznam.cz,
Předmět podnikání:
provádění vodoinstalatérských a topenářských prací.
CAIS s.r.o.
Přehradní 199
763 16 Fryšták - Dolní Ves
Tel: +420 577 912 222
www.cais.cz
e-mail: cais@cais.cz
předmět podnikání:
Automatická vrata, brány
CENTRÁLNÍ VYSAVAČE
– Ladislav Dohnálek
Osvobození 241, 763 16 Fryšták,
Mobil: 605 239 029,
e-mail:
centralnivysavace@email.cz,
centralnivysavace-zlin.eu,
Předmět podnikání:
návrhy, montáž, servis, prodej centrálních vysavačů s doživotní zárukou.
FACH Střechy
Holešovská 166 (Areál JZD)
Mob.: 603 485 283
e-mail: info@fachstrechy.cz
www: http:www.fachstrechy.cz
Předmět podnikání:
velkosklad plechových střešních krytin
a klempířských systémů.
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FRISKO, s.r.o.
nám. Míru č. 12, 763 16 Fryšták
IČO: 26287790
Jednatelka Vlasta Odehnalová –
Tel./fax: 577 911 355
e-mail: triodon@triodon.cz
Předmět podnikání: výroba a obchod
(prac. pomůcky, prac. obuv atd.., zaměstnává ve své šicí dílně ve Fryštáku
šičky, které šijí na zakázku pro ﬁrmy
v celé republice. Vyšívá loga, výšivky
znaků, praporků, triček a oblečení podle
požadavků zákazníků.
Ing. Pavel GÁLÍK
Přehradní 238, 763 16 Fryšták
Mob.: 603 870 372
e-mail: galda@volny.cz
web: www.gmp-zlin.cz
Předmět podnikání:
provádění a odstraňování staveb.
Eva HANAČÍKOVÁ
B. Bakaly-357 - Fryšták
Předmět podnikání:
výroba bytových doplňků /z přírodního
materiálu, aranžmá, vázání dárků aj./
IVOS Zlín, s.r.o.
Zlínská 390, 763 16 Fryšták
Tel. : 420 577 912 144
Fax.: 420 577 912 149
Mob.: 420 603 873 201
e-mail.: jdolansky@ivoszlin.cz
web.: www.ivoszlin.cz
Předmět podnikání:
prodej a servis vozidlel.
JÍDELNA PENZION FRYŠTÁK
Komenského 381
Výdej obědů 11:00-12:30 hod.
Tel: 577 911 661,
Mob.:608 711 477.
Předmět podnikání: denní menu, rozvoz
obědů, rodinné oslavy.
Miroslav Kamenář - ISP
Komenského 352
76316 Fryšták - Horní Ves
IČ: 75113384
tel.: 577 911 396
Mobil: 739 109 949, 776 301 055
e-mail: miroslav@zln.cz
Předmět podnikání: poskytovatel internetového připojení ve Fryštáku, Lukovečku, Žabárně a Rackové.
KADEŘNICTVÍ Magda Dubovská
Holešovská 166 (přízemí budovy ZDV)
Mobil: 776 635 140
Předmět podnikání:
kadeřnické služby (dámské, pánské,
dětské) dle objednávek

KADEŘNICTVÍ Marcela Majkusová,
Lucie Macková
6. května 24
Fryšták
Tel.: 605 009 221
Pracovní doba :
úterý - pátek 7.30 – 14.30
od 14.30 dle objednávek
sobota dle objednávek
www.kadernictvimm.wbs.cz
Kosmetický salon POHODA
Miroslava Janušková
nám. Míru 17
Fryšták
Tel.: 608 860 792
e-mail: mjanuskova@seznam.cz
www.januskova.wz.cz
Pavel Kozojed – PK COMPUTERS
Jiráskova 82
763 16 Fryšták
Tel.:+420 577 912 599,
Mob: 777 879741, 777 552469
obchod@pkcomp.cz
www.pkcomp.cz
Předmět podnikání: PRODEJ A SERVIS
VÝPOČETNÍ TECHNIKY
výjezdy k zákazníkům, navigace a GPS
prodej spotřební elektroniky
plnění cartridgí a tonerů
PRODEJ MODELOVÉ ŽELEZNICE
předváděcí kolejiště na prodejně
digitální řízení
K - L interier s.r.o.
Vlčková 131
763 19 p. Kašava
Mob.: 608 831 338
Fax: 577467245
e-mail: kl-interier@volny.cz
www.kl-interier.cz
Předmět podnikání: návrhy a realizace
interiérů, výroba nábytku
CNC opracování dílců, výroba vestavných skříní, kuchyňských linek, dětských
pokojů, kanceláří.
MACON
foto a video studio
Holešovská 423
763 16 Fryšták
Tel.: 577 158 086
Mobil: 776 720 310
E-mail: maconstudio@seznam.cz
Web: www.maconstudio.cz
Předmět podnikání:
střihové a postprodukční studio
profesionální služby v oblasti videa a digitální fotograﬁe prezentační videa pro
ﬁrmy, svatby a jiné události
tisk letáků formát A3, samolepících etiket atd. potisk a duplikace CD, DVD
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2011

Adresy fryštáckých ﬁrem a podnikatelů
Ing. Josef MLČOCH
Lesní čtvrť 401
Horní Ves, Fryšták
Mob.: 603817086
e-mail : reali@seznam.cz
Předmět podnikání: certiﬁkovaný odhadce oceňování nemovitostí pro bankovní
účely (úvěry, hypotéky) . Rozdělení domů
na byty prohlášením vlastníka. Smlouvy kupní, darovací, o zřízení či zániku
věcných břemen, zrušení podílového
spoluvlastnictví. Poradenství v oblasti
nemovitostí. Prodej nemovitostí
NCPOWER sdružení
KOVOVÝROBA NĚMEC
Žabárna 202
763 16 Fryšták
Tel.: 604 910 832
ncpower@seznam.cz
Předmět podnikání: ohýbání trubek,svařování hlíník,opravy auto i moto disků,výroba ochranných rámů do závodních
aut.Veškeré zámečnické práce.
OBAL PRINT, s. r. o.
Kvapilova 440, 763 16 Fryšták
Tel./fax: 577 912 349
info@nonclone.cz
www.obalprint.cz
Předmět podnikání: kartonáž + ofsetová
tiskárna, kompletní výroba krabic, obalů, reklamních a prodejních stojanů.
Ofsetový tisk do formátu 100x140 cm.
PÚRS – FIM s.r.o.
Ke Skalce 368, 763 16 Fryšták
IČO: 276 89 026
Tel.: 577 912 289
Mob.: 604 273 144
e-mail: pursﬁm@volny.cz
web: www.púrs-ﬁm.wz.cz
Předmět podnikání: projekce – údržba
– rekonstrukce plochých střech a teras
fólií EPDM, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti.
Zdeněk Šafář - ELEKTRO
Spojovací 334, 763 16 Fryšták
Tel.: 571 110 389
Mob.:605 155 041
e-mail: safar@zselektro.eu
web: www.zselektro.eu
Předmět podnikání:
Revize elektrických zařízení
Montáž a opravy elektrických zařízení
Elektronické zabezpečování domů a budov, Školení a zkoušky elektrotechniků,
Servis elektrických a plynových kotlů
PROTHERM
Posuzování bezpečnosti strojů CE (externí spolupráce s TÜV SUD CZECH),
Tvorba internetových stránek

TANAKA, s.r.o.
IČ: 63479320
Zlínská 419, 763 16 Fryšták
Tel.: 577 119 555
Fax: 577 119 556
E-mail: info@tanaka.cz
www.tanaka.cz
Předmět podnikání:
informační systémy ABRA, zakázková
tvorba SW + poradenství,
vedení účetnictví, správa IT technologií
TRIODON spol. s r.o.
6. května 38
763 16 Fryšták
IČO: 44003978
Kontakt: Vlasta Odehnalová,
Tel. a fax: 577 911 355
e-mail: triodon@triodon.cz
www.triodon.cz
Předmět podnikání – prodej ochranných
pomůcek, pracovní obuvi,
drogerie, čistících prostředků a kancelářských potřeb.
TRIOP
Holešovská 406, 76316, Fryšták
Tel.: 577 101 270,
triop@triop.cz, www.triop.cz,
Předmět podnikání:
výroba obuvi - lezecká obuv, sandály,
treková obuv
TRVALÉ STAVBY, s.r.o.,
Souhrady 386, 763 16 Fryšták
Mob.: 608 767 945 – Petr Halašta
Tel.: 577 911 767 - kancelář
E-mail:trvalestavby@trvalestavby.cz
www:trvalestavby.cz
Předmět podnikání: bytová výstavba,
rekonstrukce, zateplování včetně zhotovení projektu a odborného posudku pro
dotační program „Zelená úsporám“.
MIROSLAV VACULÍK
Holešovská 321, 763 16 FRYŠTÁK
Tel.: 606 816 891
e-mail: mi.vaculda@seznam.cz
Předmět podnikání: truhlářství. Dodávka a montáž obložkových zárubní, plovoucích podlah, vestavěných skříní a vybavení interiérů, návrhy a poradenství.
VALAŠSKÝ DŘEVOPRŮMYSL,
výrobní družstvo Fryšták
Dolní Ves - Stolařská 40
763 16 Fryšták
Tel: 577 911 217
e-mail: nabytek-valasi@volny.cz
Předmět podnikání: truhlářství, pronájem nebytových prostor
Družstvo se zabývá výrobou dveří a nábytku na zakázku.

Ing. Michaela VODÁKOVÁ
Dolní Ves 30, Fryšták,
Mobil: 603 74 95 24,
e-mail:vodakovam@email.cz
Předmět podnikání: internetový prodej
- pokud máte doma cokoliv, co zavazí,
nebo již není potřeba, zprostředkuji prodej a zařídím vše související.
VINNÝ SKLEP
Adresa: Karel Světlík
Horní Lapač 30, 769 01 Holešov
Mobil: 739 475 999
e-mail: vinosvetlik@seznam.cz
Předmět podnikání: výroba a prodej vín
bez chemických zákroků (tzv. přírodní
víno).
Ve vinném sklepě je možnost posezení,
ochutnávky, oslavy, ﬁremní akce, přednášky o výrobě atd.

POZVÁNKA
Občanské sdružení „Dobrá nálada Vítová“ Vás srdečně zve na tadiční
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI,
který se koná v sobotu 19. února
2011 v 17. hodin ve VÚB Vítová.
Na děti čeká program plný soutěží
a her a taky bohatá tombola.
Těší se na Vás pořadatelé.

Vážení spoluobčané,
v úterý 8. března
si připomeneme

MEZINÁRODNÍ
DEN ŽEN.
Od 16. hodin Vám
v jídelně Základní školy Fryšták
zahraje v rámci kulturního programu
Vítovecká „1“
s krátkými vstupy hostů.
***
Pro všechny dívky a ženy
je připravena malá pozornost.
Občerstvení je tradičně zajištěno
kolektivem šikovných děvčat
ze školní jídelny.
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ
MO ČSSD - Fryšták
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DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Ing. Kamila Pivodová
· účetnictví
· daňové evidence
· DPH
· daně z příjmu
· mezd
· výkazů pro OSSZ a zdrav. pojišťovnu
· silniční daně

Adresa:
Mobil:
E-mail:

placená inzerce

Nabízím zpracování:

Spojovací 252, 763 17 Lukov
737 208 384
kamila.pivodova@seznam.cz

ce

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ
SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Město Fryšták a Fryštácká Javořina Vás srdečně zvou
na

Valašské setkání
v pátek
pátek 8.
8. dubna
dubna v 19.00
19.00 hodin
hodin
kkulturní
lt í d
ů ZDV
Z DV Fryšták
F štáák
dům
Účinkují:

Pořadem provází:
Ivana Slabáková a Karel Hegner

2011
FRYŠTÁK

Vlčnovjané
Fryštácká Javořina
Drietomanka
Budvarka
Maguranka
Trnkovjanka
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