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Rozsvěcování
na Kvapilce

Pozvánka ve schránce nám již začátkem listopadu oznámila, že se blíží
advent, tedy už tradiční rozsvěcování
na Kvapilce u Drobných, které se uskutečnilo v sobotu 26. listopadu. Postupně již dlouho před tímto termínem se začaly kolem domu Drobných a na jejich
zahradě umísťovat tisíce žárovek, které
vytvářejí nejrůznější dekorace.
V podvečer, před první adventní nedělí, se sešlo několik generací z naší
ulice, aby společně prožili slavnostní
okamžik rozsvěcování. Všichni s obdivem vnímali tu krásu. Tato chvíle ještě
byla umocněna úžasným ohňostrojem.
Na stole hojnosti se objevily různé cukrovinky, koláče, tlačenka, jednohubky,
chlebíčky. Nechyběly ani čerstvé uzenářské výrobky z dílny Zdeňka Orsavy.
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Vše jistila čerstvě vypálená
slivovice,
ale
i ta dříve, což
byla
taková
malá generálka
na degustaci letošního ročníku.
Největší oblibě
se samozřejmě
těšil vynikající
svařák z kuchyně našich hostitelů, který příjemně rozehříval v chladném počasí náš organismus.
Povídali jsme si, vzpomínali, předávali recepty a různé babské rady až
do nočních hodin.

Advent má být zastavením, dobou
rozjímání, dobré pohody a radosti,
a to vše se naplnilo při našem setkání na konci Kvapilky v zahradě u Drobných, za což patří velký dík nás všech
Zuzce a Romanovi.
Alena Dofková
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 22/2016/VII ze dne 14. 11. 2016 (Výběr)
• RMF bere na vědomí žádost Mgr. J. Hladíka, Vizovice, na pronájem částí pozemků p. č. 913/1 a 913/3, oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem
zřízení vodního vleku a z důvodu vlastnictví pozemků ze strany ČR s příslušností
hospodaření s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad odkládá výše uvedenou
žádost s tím, že žadatel bude upozorněn
na cizí vlastnictví a možnost podání žádosti u zástupce vlastníka, tj. Krajského
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, a
doporučuje žadateli zajistit si stanovisko
Moravského rybářského svaz.
• RMF ukládá předsedovi školské komise
projednat se zájemci z řad neziskového
sektoru a zajistit stanovisko k tomuto záměru, a to na základě příp. prezentace.
• RMF bere na vědomí žádost S. Novotného, Zlín, o dlouhodobý pronájem budovy
„staré“ hasičské zbrojnice umístěné na
pozemku p. č. 766 – zast. plocha a nádvoří, budova bez čp. a če., obč. vybavenost,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem
zřízení výtvarného ateliéru a pověřuje Ing.
P. Dohnala, vedoucího OTH zajištěním
technického posouzení stavu předmětné
budovy.
• RMF bere na vědomí žádost ViP Vino
Partner s. r. o., Fryšták o pronájem části
měst. pozemku p. č. 474/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího stání a odkládá své
rozhodnutí do doby předložení stanoviska
PČR – Dopravního inspektorátu ve Zlíně.
• RMF bere na vědomí žádost T. Svačinové, DiS, Fryšták o vystavení potvrzení o
prodloužení pronájmu prostor ve Zdravotním středisku pro účely jednání s Úřadem
práce ve Zlíně ve věci získání ﬁn. příspěvku na vybavení ordinace a v souladu s
ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, a schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi městem Fryšták, T. Svačinou, k
prostorám ve II. NP Zdravotního střediska
ve Fryštáku, místnost č. 212 o celkové
rozloze 19.05 m², kterým se mění čl. VI –
Doba nájmu, odst. 1, který nově zní - 1.
Smluvní strany sjednávají tuto smlouvu
na dobu určitou 1 roku do 31. 12. 2017 s
účinností od 1. 1. 2017.
• RMF bere na vědomí informace o průběhu přípravy Anketního dotazníku Ministerstva kultury ČR a zajištění příslušných
rozhodnutí ze strany Národního památkového ústavu v Kroměříži a MMZl, Odboru
kultury a památkové péče, a doporučuje
ZMF etapizaci restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Fryštáku (rok 2017 – založení sousoší a restaurování podstavce
sochy, rok 2018 – restaurování sochy) z

důvodu vydání negativního stanoviska
NPÚ Kroměříž a Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury, k restaurování
samotné sochy dle restaurátorského návrhu ak. soch. P. Gabrhela.
• RMF bere na vědomí informace Ing. M.
Augustinové, ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, ve věci zajištění právního stanoviska k vlastnictví
stavby hráze, která je součástí vodní nádrže na pozemku p. č. 913/3, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a doporučuje ZMF schválit předání stavby hráze do
majetku ČR s příslušností hospodařit s
tímto majetkem pro Státní poz. úřad.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Plán odpadového hospodářství města Fryšták“, a
to fu ENVIprojekt CZECH, s.r.o., Zlín, bez
připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou ENVIprojekt CZECH, s.r.o., Zlín, na realizaci akce
„Plán odpadového hospodářství města
Fryšták“, a to v ceně 45 000,- Kč bez
DPH, (tj. 54 450,- Kč vč. DPH), a pověřuje
starostu, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace o stavu
akce s názvem „Rekultivace prostoru p.
č. 876/3“, tzv. lokality „Baďura“, a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 26. 10. 2016 mezi městem
Fryšták a ﬁrmou RIS-MONT, s.r.o., Zlín,
kterým se vymezují méně práce – čl. III.
Cena – cena bez DPH 336 958,- Kč, méně
práce – 25 929,42 Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 311 028,58,- Kč, DPH 21%
65 316 Kč, cena celkem včetně DPH 376
345,- Kč, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 2 Zásad č. 1/2016, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Příprava území hřbitova
– kácení stromů“, a to ﬁrmu Martin Kytka,
Bystřička bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou Martin
Kytka, Bystřička na realizaci akce „Příprava území hřbitova – kácení stromů“, a to
v ceně 229 885,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostu, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace o stavu akce s názvem „Přestavba prostor po
ukončení nájmu Českou spořitelnou na
kanceláře v objektu č. p. 383“ a schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 4. 11. 2016 mezi městem Fryšták
a ﬁrmou 4 IDEA stavby, Holešov, kterým
se vymezují méně práce a více práce – čl.
V. Cena díla – cena bez DPH 263 984,-

Kč, méně práce – 112 211,- Kč bez DPH,
více práce 71 569,- Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 223 342,- Kč., DPH 21% 46
902,- Kč, cena celkem včetně DPH 270
244,- Kč, a pověřuje starostu, podpisem
tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Zvýšení kapacity školy
vybudováním odborných učeben vč. příslušného vybavení a vyřešení bezbariérového přístupu v Základní škole Fryšták.“
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou S-projekt
plus, a. s., Zlín, a pov. starostu, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí výsledky veřejné
zakázky malého rozsahu na vypracování
projektové dokumentace na akci ,,Úpravy
pro městskou knihovnu“ a z důvodu, že
nebyla podána ani jedna nabídka, ukládá
Ing. P. Dohnalovi vyhlásit novou veřejnou
zakázku.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek na vypracování projektové dokumentace, pořízený ve smyslu
ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016, bere na
vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zdravotní středisko Fryšták
– stavební úpravy ordinací lékařů“, ruší
tuto zakázku a ukládá Ing. P. Dohnalovi
vyhlásit novou veřejnou zakázku.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na administrativní služby na akci
„Zvýšení kapacity školy vybudováním odborných učeben vč. příslušného vybavení
a vyřešení bezbariérového přístupu v Základní škole Fryšták“
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Městský
úřad Fryšták – výměna koberců“, a to ﬁrmu M. Dubovský, Neubuz, bez přip.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou Miroslav
Dubovský, Neubuz na realizaci akce
„Městský úřad Fryšták – výměna koberců“, a to v ceně 67 710,- Kč bez DPH, (tj.
81 929,- Kč vč. DPH), a pověřuje starostu, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 18. 10. 2016 - SK
4/16 a ukládá starostovi projednat rozvojovou studii „Za Humny“ a studii řešení
objektu č. p. 16 na ul. P. I. Stuchlého na
zasedání ZMF.
• RMF bere na vědomí statické posouzení
Restaurace „Šenk“, Horní Ves – Fryšták
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a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit studii
variantního řešení sanace objektu „Šenk“
v Horní Vsi.
• RMF ukládá předsedovi školské komise
zajistit zpracování rozvojové studie lokality Žaba, a to ve spolupráci se zájemci z
oblasti neziskového sektoru.
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH zadané v
otevřeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce „Dobudování
vodovodních řádů Fryšták - Část 1 - Vodovod Fryšták – Žabárna“ takto:
Pořadí/Firma/Nab. cena bez DPH v Kč
1/ SMO a.s. Otrokovice/ 3 735 988,16
2/ LB 2000, s.r.o., Olomouc/ 3 877 910
3/ IMOS group s.r.o. , Praha/ 4 242 757
• RMF pověřuje starostu města, Mgr.
Lubomíra Doležela, podpisem smlouvy o
dílo pro část 1 výše zmíněné veřejné zakázky s vybraným uchazečem SMO a.s. v
souladu s nabídkou uchazeče.
• RMF v souladu s ustanovením § 76
zákona č. 137/2006 Sb. rozhodla o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče SMO a.s., Otrokovice,
Odůvodnění: Při posuzování nabídky předložené k předmětné veřejné zakázce pro
část 2 „Prodloužení vodovodu Dolní Ves
- Vylanta“ zjistila hodnotící komise nejasnost ohledně ocenění položky v SO 102
AT stanice. Konkrétně se jednalo o položku č. 30, číslo položky 890001 „Šachta
prefabrikovaná betonová kruhová rozměr
d 2300 mm, vč. vystrojení“, požadované
množství 1 kus, kde jednotková nabídková cena činí 42 000,00 Kč bez DPH. Z
tohoto důvodu hodnotící komise požádala
Žádostí o vysvětlení nabídky ze dne 10.
11. 2016 o předložení cenové kalkulace
položky a sdělení, zda jsou v nabídkové
ceně položky zahrnuty veškeré náklady s
ní spojené a nabídková cena za položku
je správná a konečná. Dne 11. 11. 2016,
tj. ve lhůtě stanovené hodnotící komisí,
uchazeč doručil požadované vysvětlení. V
něm uvedl, že při kontrole nabídky bylo
zjištěno, že nabídková cena předmětné
položky nedopatřením neobsahuje náklady na strojní vystrojení prefabrikované betonové šachty a nabídková cena
této položky tedy není kompletní a úplná.
Vzhledem ke shora zmíněným skutečnostem musela hodnotící komise konstatovat, že celková nabídková cena uchazeče
neobsahuje veškeré náklady nezbytné k
řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky tak, jak bylo
zadavatelem závazně požadováno v textové části zadávací dokumentace článek X
„Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“. Navíc se ze strany uchazeče
jedná o pochybení, které ovlivňuje výši
nabídkové ceny bez DPH - hodnotícího
kritéria veřejné zakázky, protože ta by při
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započítání veškerých nákladů na plnění
předmětu veřejné zakázky, tj. včetně nákladů na strojní vystrojení prefabrikované
betonové šachty, byla zjevně odlišná. Po
řádném zvážení všech okolností hodnotící
komise vyřadila nabídku uchazeče na veřejnou zakázku „Dobudování vodovodních
řadů Fryšták“, část 2 „Prodloužení vodovodu Dolní Ves - Vylanta“.
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH zadané v
otevřeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce „Dobudování
vodovodních řádů Fryšták - Část 2 - Prodloužení vodovodu Dolní Ves – „Vylanta“
takto: 1/LB 2000, s.r.o., Olomouc/2 067
170,38; 2/ IMOS group s.r.o. , Praha/ 2
096 786,76
RMF pověřuje starostu města, Mgr. L. Doležela, podpisem smlouvy o dílo pro část
2 výše zmíněné veřejné zakázky s vybraným uchazečem LB 2000, s.r.o. v souladu
s nabídkou uchazeče.
RMF č. R 23/2016/VII
ze dne 28. 11. 2016 (Výběr)
• RMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení na prodej
pozemků p. č. 645/2, 646/11 a stavby
bez čp./č.e., vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, formou samostatného výběrového řízení pod č. BZL/68/2016 bez připomínek a doporučuje ZMF nereﬂektovat na
tuto nabídku.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Fryšták a
ﬁrmou Ředitelství silnic a dálnic, s. p. o.,
Praha, ke stavbě s názvem „Rychlostní
silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták“,
stavební objekty „C225 Most na R49 přes
Hornoveský potok v km 17,108“, „C101.3
Rychlostní komunikace R49/km 9.017.3“, „C703 Protihluková stěna“ a objekty související dle projektové dokumentace
zpracované spol. VIAPONT, s. r. o., Brno,
která bude umisťována na měst. pozemcích p. č. 181 – ost. plocha, silnice, a p.
č. 89/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF užívá označení původní R49 na žádost investora.
• RMF bere na vědomí informace o přípravě investiční akce s názvem „Prodloužení kanalizace a vodovodu ve Vítové, a
z důvodu vydání nesouhlasu vlastníka
pozemku p. č. 445/37 a nevyjádření se
ze strany vlastníka pozemku p. č. 445/2,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve věci
umístění navrhovaného prodloužení řadu
vodovodů a kanalizace do nemovitostí a
schvaluje ukončení platnosti Smlouvy o
společném ﬁnancování dobudování splaš-

kové kanalizace na Vítové, uzavřené dne
1. 7. 2016 mezi městem Fryšták, a J. Billovou, Fryšták, a to dohodou ke dni 29.
11. 2016, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu
ESO, zajistit v souladu se stanoveným
termínem v dohodě převod ﬁnančních prostředků ve výši 50tis Kč na účet J. Billové
a RMF souhlasí s novostavbou rodinného
domu umisťovaného na pozemku p. č.
445/29, k. ú. Vítová, obec Fryšták, a s
odkanalizováním formou žumpy na vyvážení (jímka bez přepadu) pro stavebníka
J. Billovou, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem tohoto souhlasu.
• RMF schvaluje uzavření dodatků (příloha č. 1) k nájemním smlouvám na nájem
bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták
mezi městem Fryšták, a nájemci bytů v
Domě s byty pro důchodce Fryšták (příloha č. 2), kterými se mění Čl. II., Předmět
nájmu, odst. 4 a nově zní – „Pronajímatel
přenechává nájemci výše uvedený byt do
užívání na dobu určitou do 31. 12. 2017“,
a pov. starostu podpisem těchto dodatků.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města výpůjčku prostor objektu bývalé kotelny u
ZŠ Fryšták, p. o., a to žadateli Fair Play
Fryšták, z. s., na dobu určitou 1 roku, za
účelem využívání jako skladu materiálu
spolku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Fair Play
Fryšták, z. s., na výpůjčku prostor objektu
bývalé kotelny (uhelny) u ZŠ Fryšták, p. o.,
za účelem využívání jako skladu materiálu
občanského sdružení, na dobu určitou 1
rok, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a
pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení na prodej
pozemků p. č. 275/14 a 276/9, oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení pod č.
BZL/58/2016 bez připomínek a doporučuje ZMF nereﬂektovat na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení na prodej
pozemků p. č. 376, 377, 378, bytové jednotky č. 80/1 a 80/2, podíl k budově, čp.
80, a pozemku p. č. 375, vše k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, formou samostatného
výběrového řízení pod č. BZL/60/2016
bez připomínek a doporučuje ZMF nereﬂektovat na tuto nabídku.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12199168 mezi
městem Fryšták, a provozovatelem distribuční soustavy fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na zvýšení rezervovaného příkonu odběrného místa nám. Míru
parc. č. 2/1, 763 16 Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu
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ESO, zajistit úhradu podílu na oprávněných nákladech ve výši 7.500,- Kč v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření
výše uvedené smlouvy.
• RMF jmenuje členy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na zajištění
zakázek malého rozsahu v objemu nad
200 tis. Kč bez DPH pro realizaci zakázek
malého rozsahu ve složení:
Monitoring uzavřené skládky TKO Fryšták
- Žabárna: Členové: Ing. P. Dohnal, Ing. P.
Gálík, Mgr. L. Sovadina; Náhradníci: Bc.
V. Kalafutová, Mgr. P. Nášel, P. Ševčík
• RMF na základě informací předložených
Ing. P. Dohnalem bere na vědomí informace o stavu akce s názvem „Město Fryšták
– oprava chodníku ul. Kvapilova“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 27. 9. 2016 mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou Porr, a.s., Praha, kterým
je řešena úprava termínu plnění z důvodu
nepříznivých povětrnostních podmínek,
termín plnění se stanovuje na 15. 12.
2016, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
zpracování variantní architektonické studie v lokalitách BI 23 a BI 24 na výstavbu
rodinných domů a na bytové domy nízkopodlažní, které svým měřítkem budou odpovídat okolní zástavbě.
• RMF bere na vědomí sdělení spol. Martin Kytka, rizikové kácení stromů Bystřička, o odstoupení od smlouvy o dílo a ukládá neprodleně Ing. P. Dohnalovi vypsat
nové výběrové řízení.

• RMF jmenuje komisi: Mgr. P. Nášel (Ing.
J. Košák); Mgr. L. Sovadina (Mgr. L. Doležel); Ing. P. Gálík (p. Radek Ševčík); Ing. P.
Dohnal (Bc. V. Kalafutová); pí G. Najmanová (Ing. M. Špačková)
• RMF s platností od 1. 12. 2016 souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců města Fryštáku o jednu pracovní pozici (nově
celkem 25 zaměstnanců města), a to v
úseku technických služeb v rámci odboru
technického hospodářství MÚ Fryšták a
bere na vědomí uzavření dodatku k pracovní smlouvě uzavřené mezi městem
Fryšták a L. Matulou, a to ve věci změny
sjednaného druhu práce a prodloužení
termínu trvání původní smlouvy.
RMF č. R 23/2016/VII
ze dne 1. 12. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
členů komisí či dalších poradních orgánů
starosty v r. 2016 v celkové výši 250,- Kč
za úkon na osobu a u přestupkové komise
schvaluje peněžní plnění ve výši 500,- Kč
za úkon na osobu a ukládá Mgr. L. Sovadinovi zajistit jmenný seznam odměňovaných s konkrétní návrhem výše odměny.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Technický
dozor stavby Fryšták – Dobudování vodovodních řadů“, a to ﬁrmu PROKO, spol. s
r.o., Zlín bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi MF, a ﬁrmou PROKO, spol. s r.o.,

Zlín, na realizaci akce „Technický dozor
stavby Fryšták – Dobudování vodovodních
řadů“, a to v ceně 93 900,- Kč bez DPH,
(tj. 113 619,- Kč vč. DPH), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U R
04/2016/VII/31 ze dne 4. 4. 2016 pověřuje starostu podat trestní oznámení.
• RMF schvaluje převzetí záštity nad výstavou S. Novotného – Kinského a schvaluje částečnou úhradu nákladů na materiálně technické zabezpečení výstavy
(příspěvek do 3000,- Kč).
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi vyhlásit
výběrové řízení na univerzálně využitelné
techniky.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
převodu majetku č. 3278 mezi městem
Fryšták, a ČR – Hasičským záchranným
sborem Zlínského kraje, na bezúplatný
převod movitého majetku – radiostanice
vozidlová HT 6991DC PEGAS v celkové
účetní hodnotě 80.927,10 Kč a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá p. Lubomíru Richterovi protokolárně převzít movitý majetek do užívání JSDH Fryšták.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu
ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016, ukládá
Ing. P. Dohnalovi zajistit právní stanovisko
k průběhu veřejné zakázky s odkazem na
způsob zveřejnění zadání této zakázky na
facebookovém proﬁlu jednoho radního a
odkládá rozhodnutí o veřejné zakázce do
doby rozhodnutí.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 09/2016/VII ze dne 5. 12. 2016 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 5. 12. 2016 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení dotazů zastupitelů bere na vědomí plnění
rozpočtu města Fryštáku k datu 31. 10.
2016 bez připomínek.
• ZMF schvaluje přijetí dotace ve výši
13.959 Kč na akci Den hudby Fryšták a
schvaluje RO č. 16/2016.
• ZMF schvaluje přijetí dotace ve výši
10.051 Kč na neinvestiční vybavení pro
Jednotku SDH MF a schvaluje RO č.
17/2016.
• ZMF schvaluje přijetí úrokové dotace
ve výši 21.766,24 Kč a schvaluje RO č.
18/2016.
• ZMF s platností od 1. ledna 2017 schvaluje do data schválení rozpočtu města
Fryštáku na rok 2017 ve smyslu ust. § 13
zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, v platném znění,
pro zajištění hospodárného nakládání s
ﬁnančními prostředky města Fryštáku v
počátečních měsících roku 2017 rozpoč-

tové provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové měsíční výdaje města
Fryštáku mohou odpovídat maximálně
skutečnosti 1/12 (jedné dvanáctině) celkových daňových a nedaňových příjmů a
dotací (mimo kapitálových) roku 2016.
• ZMF v souladu s platnou prováděcí vyhláškou schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Fryštáku v roce
2017 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu,
čímž ruší své usnesení č. U Z 01/2016/
VII/02c) ze dne 25. 1. 2016.
• ZMF ruší ke dni 5. 12. 2016 Rozpočtový
výhled města Fryštáku schválený usn. č.
U Z 03/2014/VI/02f) ze dne 9. 12. 2014
a s odkazem na ust. § 84 odst. 2 písm.
b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v souladu s
ust. § 3 a 11 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje Rozpočtový výhled MF pro období 2017– 2020.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 02/2016 O regulaci hlučných
činností.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné

vyhlášky č. 03/2016 O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 04/2016 O nočním klidu.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. M.
Augustinové, ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj ve věci zajištění právního stanoviska k vlastnictví
stavby hráze, která je součástí vodní nádrže na pozemku p. č. 913/3, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a odkládá
své rozhodnutí o převodu stavby hráze
do majetku ČR s příslušností hospodařit
s tímto majetkem pro Státní pozemkový
úřad do doby předložení právního stanoviska k dané záležitosti.
• ZMF bere na vědomí informace Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), Odbor Odloučené pracoviště Zlín o přípravě Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci, a to pozemku p.
č. 825/1, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, zapsaném na listu vlastnictví č. 60000 pro
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k. ú. Fryšták, obec Fryšták, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, do vlastnictví města Fryšták a
odkládá své rozhodnutí do doby předložení smluv ze strany ÚZSVM.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení na prodej
pozemků p. č. 275/14 a 276/9, oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení pod č.
BZL/58/2016 bez připomínek a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení na prodej pozemků p. č. 376, 377, 378, bytové jednotky č.
80/1 a 80/2, podíl k budově čp. 80 a pozemku p. č. 375, vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, formou samostatného výběrového řízení pod č. BZL/60/2016 bez připomínek a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení na prodej pozemků p. č. 645/2, 646/11 a stavby bez čp./
č.e., vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
formou samostatného výběrového řízení
pod č. BZL/68/2016 bez připomínek a
nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF bere na vědomí informace starosty ve věci sdělení návrhu podmínek bezúplatného převodu objektu sokolovny ze
strany zastupitelstva s tím, že předseda
TJ Fryšták na základě komunikace se starostou doporučil o předloženém návrhu
ještě jednou jednat ve zúženém rozsahu.
• ZMF bere na vědomí platnost nabídky
majitelky objektu S. Pazderové ve věci
návrhu úplatného převodu objektu č. p.
1 na nám. Míru, obec Fryšták, p. č. 573
a ukládá kanceláři starosty zajistit návrh kupní smlouvy za těchto parametrů:
sjednaná kupní cena 5 mil. Kč; splátkový
kalendář: úhrada částky 2 mil. Kč při podpisu smlouvy, v každém následujícím roce
úhrada 1 mil. Kč.

Město Fryšták
Zastupitelstvo města Fryšták

Vánoční ozdoby
se nekradou...

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA FRYŠTÁK Č. 2/2016

o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne XX.XX.2016 usnesením
č. U Z 09/2016/VII/XX usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy ve městě.
Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně
před hlukem k zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné
soužití občanů i návštěvníků města a vytváření příznivých podmínek pro život ve
městě.
Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a tzv. ostatních svátcích¹ veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů a podobných strojů, přístrojů, nástrojů či zařízení.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení / alternativní text : 1. 1. 2017.
Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

1/ dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, v platném znění
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• ZMF bere na vědomí informace JUDr.
Bc. M. Březovjáka zaslané e-mailem ze
dne 16. 11. 2016 a 2. 12. 2016 ve věci
návrhu postupu města Fryštáku bezúplatného převodu FC Fryšták a ukládá Ing. P.
Gálíkovi zajistit výmaz zástavního práva
vedeného k pozemku p. č. 987/8, vyhotovení geometrického plánu stavby – bistra
a jejího zápisu do katastru nemovitostí,
zajistit návrh majetkoprávního vypořádání bistra vč. návrhu na jeho provozování,
zajistit návrh majetkoprávního vypořádání
bytu správce areálu FC Fryšták a odkládá
své rozhodnutí do doby předložení těchto
podkladů.
• ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů
výborů ve výši 250,- Kč za úkon za rok
2016 viz příloha č. tohoto zápisu s tím, že
úhrada za rok 2016 bude vyplacena jen
ﬁnančnímu výboru, členům kontrolnímu
výboru bude vyplacena úhrada po dodání
zápisů a prezenčních listin.

Tedy alespoň mezi slušnými lidmi.
Nějaký místní „chmaták“ nám v RD č.
p. 9, na ulici Dolnoveská, v noci ze
soboty na neděli 17. – 18. 12. 2016,
ukradl svítícího soba. Tento mizera
byl pečlivě připravený, poněvadž jej
profesionálně odstřihl, takže vyhodil
i hlavní jistič na domě. Bylo by dobré zveřejnit, že dobré mravy je dobré
i nadále dodržovat, byť již 25 let na
to není doba a výhledově zřejmě ani
nebude.
Za případnou zprávu k této zlodějině prosím všímavé občany o tip, kdo
že se za tímto individuem skrývá (rád
se někomu odměním).
Děkuji
Ing. Jaroslav Mlčoch

Omluva
Vážení, ve FL 12/2016 jste otiskli můj článek týkající se znečišťování
okolí odpadky.
V tomto článku jsem se zmínila
o obyvatelích domů na ulici Osvobození II., kteří svůj odpad skladují
na přilehlém poli osetém kukuřicí.
Uvedla jsem i číslo popisné obyvatel domu, kteří soustavně „zkrášlují“ naše okolí. Prosím o uvedení této
opravy, chybně jsem totiž uvedla č.p.
286, ale ve skutečnosti jde o ulici
Osvobození II. č.p. 268.
Moc se omlouvám za překlep, který jsem nevědomky udělala a děkuji
za pochopení.
J. Prakšická

FL 1/2017

Město Fryšták
Zastupitelstvo města Fryšták
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2016,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne XX.XX.2016 usnesením č. U Z 10/2016/VII/XX) 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 provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Fryšták
(dále jen „správce poplatku“).¹
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí²:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.³
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník dle čl. 2 je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle čl. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3. Poplatník dle čl. 2 vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné
číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a. z částky 121,- Kč za kalendářní rok a
b. z částky 379,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1,
která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je
splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději
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do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, o které tak
stanoví zákon.7
2. Od poplatku se osvobozuje poplatník vymezený v čl. 2
odst. 1 písm. a) :
a. dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v zahraničí, přičemž nárok na tento typ osvobození lze doložit např.
potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele či školy, nájemní smlouvou o bydlení, potvrzením o pobytu nebo kopií cestovního dokladu, zahraničního řidičského průkazu či průkazu pojištěnce,
b. dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v jiné obci
České republiky,
c. pobývající v léčebně, nápravném zařízení, dětském
domově či jiném zařízení v zákoně neuvedeném, a to v délce přesahující dobu 31 dnů,
d. osoba s úřední adresou nám. Míru 43, 763 16
Fryšták,
e. dítě do dosažení 26 let s těžkým zdravotním postižením,
f. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci a nemá v této stavbě hlášen
trvalý pobyt,
g. dítě do dosažení 3 let věku včetně, přičemž platí, že
dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního roku, je osvobozeno i po zbývající část (do konce)
kalendářního roku,
h. kterému byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
i. kterému podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
j. kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
3. Od poplatku se osvobozuje poplatník, který je fyzickou
osobou a který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci za podmínky, že v ní není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
Čl. 7
Úlevy
1. Nárok na úlevu na poplatku má poplatník vymezený
v článku 2 odst. 1 písm. a) :
a. poplatník, který dovrší k 31. 12. 2016 věk 65 let
hradí polovinu výše stanoveného poplatku,
b. poplatník do věku 26 let studující a pobývající v místě denního studia mimo území Zlínského kraje hradí polovinu výše stanoveného poplatku po dobu studia,
c. rodina s více než 2 nezaopatřenými dětmi do věku
26 let (lze prokázat např. potvrzením o studiu) uhradí poplatek maximálně za 2 děti, přičemž má-li rodina děti splňující podmínky deﬁnované tímto článkem v písm. b), postupuje se výhradně dle tohoto článku písmene c) s tím,
že úleva platí po celý kalendářní rok,
2. Jednotlivé úlevy speciﬁkované v odstavci 1 tohoto článku se nesčítají.

8

Čl. 8
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu Městský úřad Fryšták poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.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
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.10
2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.11
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.12
Čl. 10
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Fryštáku č. 4/2015 ze dne 14. 12. 2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti
této vyhlášky se posuzují dle dosavadních právních předpisů.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

1/ § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2/ § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3/ § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4/ § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5/ § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6/ § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7/ § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
8/ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9/ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10/ § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11/ § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12/ § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

• Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce MF č. 3/2016
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu a rok
Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti za rok 2015:
Celkové náklady za netříděný odpad v r. 2015 (ř. 1) 1.471.960,00 Kč
Počet osob s pobytem na území k 30. 9. 2016 (ř. 2)

3 751

Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů bez nahlášeného pobytu (řádek 3)

131

Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2015
(řádek 1 děleno (řádek 2+3))

379 Kč

FL 1/2017

Město Fryšták
Zastupitelstvo města Fryšták
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2016,

o nočním klidu
Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne XX.12.2016 usnesením č. U Z 09/2016/VII/XX usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět

Čl. 4
Přechodné a zrušovací ustanovení

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 1/2016 ze dne 29. 6. 2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav
a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku, a o stanovení nočního klidu.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.¹
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince
na 1. ledna.
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 6:00 hodin, a to každoročně v následujících případech v době konání
těchto tradičních společenských akcí – plesů:
– Myslivecký,
– Sdružení rodičů a přátel školy,
– Hasičský,
– Zemědělského družstva Fryšták,
– DISácký.
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 6:00 hodin, a to každoročně v následujících případech v uvedených
měsících:
únor – Vodění medvěda – pochovávání basy,
březen – Fryštácký jarní slet,
březen – Valašské setkání,
duben – Pálení čarodějnic,
květen – Stavění Máje,
květen – Kácení Máje,
červen – Zahradní slavnost,
červen – Dětský folklorní festival Fryšták / Kašava,
červen – Fair Play
červen – Country stodola,
červen – ukončená FC Fryšták,
srpen – festival Fryštácký malý svět,
září – Den hudby,
listopad – ﬁlmový festival Země na Talíři,
listopad – ukončená FC Fryšták,
květen – 3. sobota v kal. měsíci – taneční zábava Žaba,
červen –3. sobota v kal. měsíci – taneční zábava Žaba,
červenec – 3. sobota v kal. měsíci – taneční zábava Žaba,
srpen – 3. sobota v kal. měsíci – taneční zábava Žaba,
září – 3. sobota v kal. měsíci – taneční zábava Žaba,
4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených
v odst. 2 a 3 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna
obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

1/ dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
* obec v obecně závazné vyhlášce uvede konkrétní datum a dále
uvede důvod konání, tedy z důvodu konání konkrétní akce (např. společenské nebo rodinné akce)
** obec v obecně závazné vyhlášce uvede název konkrétní tradiční slavnosti/akce nadregionálního významu konané v obci, a to pouze
v v případě, že dosud není znám žádný konkrétní termín

S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané,
máme za sebou několik prvních dnů nového roku 2017.
Dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem celého
fryštáckého zastupitelstva srdečně pozdravil. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti při zdolávání nejrůznějších
překážek a problémů, které každého z nás občas potkávají.
Také si přeji, ať nám v letošním roce nechybí lidskost, tolerance, porozumění a vzájemná pomoc.
Ještě jednou Vám všem přeji šťastný a veselý rok 2017
naplněný osobními i profesními úspěchy.

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE

Co udělat, když zazní sirény?
Sirény jsou prostředkem k varování
obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý
občan by měl vědět, jaké druhy signálů
existují, co který znamená a hlavně –
jak se v případě ohrožení zachovat.
Hasičský záchranný sbor JmK
ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno
Vám nabízí několik základních informací
o tom, jak rozlišit od sebe „houkání“ sirén a jak se chovat při spuštění varovného signálu.
Jak funguje varovný systém a k čemu slouží
V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 100% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými
ručně/místně. Některé sirény (elektronické) „umějí mluvit“, tj.
po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace.
Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci
místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze „houkají“ a po zaznění signálu není
možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh
ohrožení. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy
signálů.
Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při
ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 2001 platí pouze
jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“, který Vám sdělí,
že „se něco děje“ a je na Vás se rychle dostat na bezpečné
místo a zjistit další informace.
Jaké druhy signálu můžete slyšet
Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu.
Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón po dobu 140
sekund a může zaznít 3x po sobě. U „mluvících“ sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové
vlny“, v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní
v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také
zazní v televizi a rozhlase.
Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím
funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto
dobu neslyšíte „svoji“ sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál „Zkouška sirén“ je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund.
U „mluvících“ sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací „Zkouška sirén“. Zkouška sirén není tedy varovným signálem!
Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál „Požární
poplach“ je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární
poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná
mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí
a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.
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Jak skutečně jednotlivé signály znějí,
si můžete vyzkoušet na www.ﬁrebrno.cz/
jak-zni-sirena (v MP3 formátu).
Jak se zachovat po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“
VYHLEDAT ÚKRYT
Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte
a vyhledejte úkryt). Budova, do které
se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost
místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch
a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud
se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli
o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní
úkryt všem, kteří jej potřebují.
Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte!
V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo
(kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při
rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení
(časté např. ve Středomoří) atp.
ZODOLNIT ÚKRYT
Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat
od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře
a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi
do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky.
Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení.
ZAJISTIT SI INFORMACE
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí.
V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne
na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se
vše důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT 1 a ČRo
1-Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač, pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman,
MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s příjmem FM rádia.
Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících
záchranářů.
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R E AKC E NA OKÉN KO ZASTU PITELE (7)
Vážený pane,
Váš text uveřejněný ve FL č.
12/2016 v rubrice „OKÉNKO ZASTUPITELE“ mi bohužel není lhostejným
a musím na něj reagovat.
Nutno v úvodu dodat, že oceňuji
Vaši slovní ekvilibristiku, jíž jste užil
se zřejmou snahou nikoho neurazit
a všem vyhovět. Jen namátkou cituji:
„Faktem však zůstává, že nechci psát
odborně fundovaný článek, nabitý různými argumenty, poněvadž vím, že sice
jsem pamětník, ale mohu se v určitých
věcech mýlit.“ nebo též „Faktem však
zůstává, že výrazně nízké mzdy, byly
samozřejmě kompenzovány nízkými
cenami a náklady všech občanů“.
Dále se také vyznáváte z obdivu minulého režimu, ale v zápětí dodáváte, že Vy si návrat v žádném případě
nepřejete. A protože já mám rád raději fakta a argumenty, podíval jsem
na Vaše tvrzení blíže okem statistika,
(bohužel už také) pamětníka a neposlední řadě i občana. Výsledkem je, že
Váš článek je pouhou snůškou nesmyslů, polopravd a mýtů nemajících oporu ve skutečnostech. Veškerá mnou
uváděné statické údaje jsou publikovány Českým statickým úřadem.
Průměrná výše hrubé mzdy byla
v roce 1989 – 3.170 Kčs, v roce 2015
(statisticky ukončený rok) pak dosáhla 26.467 Kč. Zde jen připomínám,
že průměrné mzdy dosahuje cca 40%
všech zaměstnanců, většina pracujících pak pracuje za mzdu cca o 2 až 4
tisíce nižší.
V níže uvedené tabulce naleznete
porovnání cen různého zboží či služeb
(pro názornost uvádím jen některé položky) v roce 1989 a 2015 a jednoduchý výpočet kolik jsme si mohli v obou
srovnávaných obdobích koupit konkrétního zboží za jednu průměrnou mzdu.
Samozřejmě to neplatí pro poslední
položku - osobní automobil (Favorit x
Fabia), u níž je uvedeno, kolik měsíců bychom museli pracovat na jeho
pořízení. Jednoduchým porovnáním
můžeme zjistit, že u většiny položek
jsme si i významně polepšili. Vyšší
ceny můžeme v dnešní době pozorovat
z potravin pouze u mléka a brambor.
Nárůst ostatních cen sledujeme pouze
u služeb a kultury obecně, v nichž se
promítla především vyšší cena práce.
Bezesporu nejvíce však rostla cena nájemního bydlení.
A nyní k Vašim dalším faktům.
V textu svého článku uvádíte, že jsme
si byli soběstační ve většině produktů.
Můžete mi prosím vysvětlit, proč v řez-

nictví nebyl dostatek masa či uzenin?
Namátkou si jen pamatuji vyprázdněné
pulty nejen místního řeznictví. Pročpak
chodili všichni členové rodiny na toaletní papír? Kam se poděly dámské
hygienické potřeby? Nemluvme ale
jen o jídle a toaleťáku. Opravdu jste
přesvědčen, že třeba ve stavebninách
bylo všeho dostatek? Nebyly pořadníky na automobily se lhůtou několika
let? Pročpak můj otec přespával před
obchodem v blízkých
Huštěnovicích,
když mi

chtěl
koupit kolo
s přehazovačkou?
Podotýkám,
ž e
české výroby. A Vámi vychvalované
zdravotnictví zdarma? To je jen chiméra neustále omílaná především levicovými voliči. Cožpak lékař, zdravotní sestra nebo lékárník nedostávali mzdu?
Nemocnice za elektřinu, vodu a teplo
neplatily a zdravotnický materiál byl
zdarma?
Jistě můžete namítnout, že minulý
režim nebyl jen o spotřebě. Pečoval
také o blaho svého lidu. Jak? Třeba
tím, že preferoval své věrné, tj. komunisty a jejich příznivce. Jiné doslova likvidoval fyzicky i morálně včetně
dětí svých odpůrců. A nemluvím pouze o zločinech let padesátých. Ptal
se Vás, Vašich dětí či vnoučat někdo
po roce 1989 na to, z jakých poměrů
pocházíte, kdo z členů Vaší rodiny je
členem jaké strany? Jestli máte příbuzné v zahraničí? Potřeboval jste
v posledních dvaceti letech devizový
příslib, celní prohlášení či vízum do některého ze států západní Evropy či přímořských států střední Evropy? Kdy
naposledy Vaši zaměstnanci (píšete,
že podnikáte), připomněli na ﬁremní
nástěnce některý z památných dnů
světového proletariátu? V šedesátých
letech moje matka musela před stu-

diem na střední škole pracovat v JZD,
aby si tak odčinila svůj rolnický (tehdy kulacký) původ a nesměla pak ani
studovat v okrese Gottwaldov, pardon
Zlín. O tom, že ji takový životopis vedl
později až k vyhazovu ze zaměstnání
ani nemluvím. A ještě v roce 1988 se
mí rodiče třásli strachy nad doporučením mé sestry ke studiu gymnázia, byť
měla na základní škole samé jedničky.
Bylo jí nakonec uděleno, a to i přesto,
že se mí rodiče neangažovali a nebyli
členy strany, jak jim bylo zdůrazněno.
Dnes již krátké muzejní úseky na hranicích dokládají, že ti,
kteří chtěli uskutečnit svůj sen
ve svobodném světě, často
svůj sen sní už navždy.
A Vaše adorace předchozího režimu ve věci zaměstnání? Jde o rozšířenou lež, nadužívanou pro dokreslení
„neskutečného teroru a bídy, ve které dnes žijeme“. Za vlády komunistické strany se udržovala umělá přezaměstnanost, byly vytvářeny spousty
zbytečných pracovních míst, protože byla povinnost pracovat. Zjednodušeně řečeno, z Československa
byl vystavěn takový velký pracovní
lágr. Lidé nechodili do práce, ale do zaměstnání a produktivita práce byla víc
než mizerná (viz výše HDP).
Být tehdy nezaměstnaný, čili nemít v průkazu razítko zaměstnavatele, bylo porušením zákona a absence
takového potvrzení často znamenala
přímou cestu za mříže až na tři roky,
s nálepkou „příživník“. Zákon o takzvané příživě byl jedním z klacků na režimu nepohodlné kverulanty. Nebylo nic
jednoduššího, než se postarat o to,
aby vyhlédnutá oběť nikde práci nedostala, a za čas sáhnout po paragrafu
o příživnictví. Jak to tedy bylo? Každý
měl povinnost být zaměstnán, a kdo
nepracoval, skončil za katrem.
Velmi stručně, Vy byste chtěl žít
v takové zemi? Já tedy rozhodně ne!
Ano jistě, však jste také dodal, že si to
nepřejete. Jste to však právě Vy, kdo
překrucuje a zkresluje historii. Vzýváte
staré zlaté časy, ale faktem je, že hledáte jen ztracené mládí, které se nikdy
nevrátí. A co byly ty zlaté časy? Sám
bych to lépe neřekl než Dušan Makovský. Tady je jeho text: „ Jediné, co se
dá na tento argument odpovědět, je
„jo, bylo pěkný, že jsme byli mladší“.
Nic víc. Zajímavé je, čím vším je tento
argument často doplňován. Bylo pivo
za pár kaček, metro za korunu, lidi nemysleli na kraviny, věnovali se chatič-
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kám, zahrádkám, svým škodověnkám,
nefetovali, v televizi dávali samé zábavné pořady, humor byl inteligentnější,
k pohodě stačil Kája Gott. Kecy, drazí
přátelé.
Je na místě odcitovat neznámého
autora: „Je absurdní, že o týhle zk...
době jednou budou lidi mluvit jako
o zlatejch časech“. Pivo bylo za pár
kaček, protože nalejt občana bylo
tak jednoduché. Napil se, vyspal se
z toho a hurá do Kolbenky. V kantýně
si dal dvacet deka vlašáku s rohlíkem
za bůra, cestou domů metrem prolistoval Ruďasa, večer na něj oloupal brambory, zkouknul televizní noviny, kde se
dozvěděl, jak trpí američtí dělníci, jak
imperialisté chřestí atomovými raketami, zasnil se u poutavé reportáže
z dožínek a zanadával u komunální kritiky o nedostatku zavařovacích víček.
Po zprávách si otevřel lahváče, hodinku se napínal u majora Zemana, zasmál se u Televarieté a šel spát.
Nebyly to zlaté časy, byl to nudný život lidí zavřených v kleci, s povolenou,
předem schválenou zábavou, pravidelným krmením. Lidí často hledajících
nějakou noru, nějaký temný kout, kde
by se před šedí socialistického života
na chvíli schovali. Byl to život vycvičených zvířátek, kterým byla cesta
k jakékoliv individuálnosti a odlišnosti
ztěžována. Bylo to čtyřicet let násilné
deformace národa, jejíž následky si
neseme nejen my, ale pravděpodobně
i nějaká ta generace po nás. Socialistický občan věděl, že když bude hodný,
bude mít plný talíř a nebude se muset
o nic starat. Na co jsou mu nějaké svobody, když si za ně nic nekoupí. To je
stigma většiny současných voličů levice, kdy alfou a omegou je plný žaludek
a minimum zodpovědnosti.
Byla to nudná a šedivá doba, kdy to,
co nedostalo požehnání a certifikát neškodnosti, nemělo šanci. Kdo si dnes
pamatuje nahrávací orgie, když se někomu povedlo sehnat Flojdy, Kisáky,
Stouny, zatímco z rádia se valil nepřetržitý proud Michala Davida, Standy Procházky, Cézara, Horňáka, Vondráčkový.
Kdo si dneska pamatuje sedánky nad
kotoučákem se záznamem Woodstocku, komu se vybaví to příjemné šimrání
v břiše, když se u ohně nebo v hospodě na kytary spustila nějaká krylovina.
Svobodné zprávy a hudební novinky
se k nám ze světa dostávaly prostřednictvím Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, BBC, Deutsche Welle nebo třeba
Kanadského rozhlasu. Dlouhá léta byl
jejich poslech rušený, protože na co
by socialistickému člověku byly prav-
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divé zprávy. Ještě by začal přemýšlet.
O tom, co vykládal Sláva Volný nebo
o tom, co hrála Rozina na Svobodce,
jaké jsou hudební žebříčky ve světě,
kterými nás oblažoval John Kelway
z Londýna nebo Michael Prostějovský
z Kolína nad Rýnem, jak si žijí krajani
v Kanadě, o kterých vyprávěla Vesna
Alince a koneckonců o zprávách z domova, zakončených „Ivan Medek, Hlas
Ameriky, Vídeň“, se mluvilo jen šeptem.
Seznam zakázaných knih a autorů
byl sáhodlouhý, strana dokázala okázale ignorovat i udělení Nobelovy ceny
Jaroslavu Seifertovi. I v době těsně
před pádem vlády jedné strany, kdy nebyl svěrák utažený až tak těsně, byly
k vidění takové absurdity, jako na besedě s Jaroslavem Foglarem promítaný
diapozitiv s obálkou knihy Pod junáckou vlajkou, kde slovo junáckou bylo
začerněno.

Národ se dělil na dvě zásadní a početně nepoměřitelné skupiny. Bylo
obrovské stádo, které mlčelo, drželo
hubu a krok, jednou za čtyři roky odvolilo jednotnou kandidátku, občas si
zanadávalo po tom, co se ujistilo, že
za dveřmi opravdu nikdo nestojí, a jinak nic neřešilo. A bylo tady stádečko
těch, co prakticky celou dobu utíkali. Ne někam, ale před něčím. Utíkali
ke knížkám, které kolovaly republikou
ve stopadesáté kopii na průklepáku,
utíkali k stokrát ohraným kazetám
s Krylem, Jasnou pákou, Plastikama,
Nohavicou. Utíkali na čundry, mezi partu, kde si hráli na skautíky a kovboje.
Tvořili skupinky, kde bylo alespoň zdání
svobody, kde byli mezi svými.
Člověk byl neustále pod dohledem.
Špiclovalo se, udávalo, od uličního
výboru strany, přes příslušníky
pomocné stráže VB až po podnikové
kádrováky byl život každého jako pod
drobnohledem. Kdo tehdy mohl tušit,
že se do udávání pustily i modly jako byl
Jarek Nohavica nebo Milan Kundera.
Kdo z dospělých, kteří si s napětím
a jako četbu na pokračování kupovali
po listopadu vycházející seznamy
estébáků, nenašel nikoho známého?
Byla to šílená doba, plná šílených lidí,
vedená šílenci. Rozhodně to nebyly
zlaté časy. Jak to tedy bylo? Stálo to
za hovno. Ale byli jsme mladší.“

Viktor Němec

Ceny 1989 / 2015 a kolik jsme si mohli koupit z průměrné mzdy .
Chléb konzumní kmínový 1 kg
Pšeničná mouka hrubá 1 kg
Rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg
Konzumní brambory 1 kg
Hovězí maso zadní bez kosti 1 kg
Vepřová pečeně s kostí 1 kg
Vepřový bůček 1 kg
Kuřata kuchaná celá 1 kg
Šunka vepřová 1 kg
Máslo čerstvé 1 kg
Vepřové sádlo škvařené 1 kg
Olej slunečnicový 1 l
Mléko polotučné pasterované 1 l
Eidamská cihla 1 kg
Vejce slepičí čerstvá 10 ks
Cukr krystalový 1 kg
Káva zrnková pražená 100 g
Čokoláda mléčná tabulková 100 g
Pivo výčepní světlé lahvové 0,5 l
Cigarety Sparta (BLUE KS BOX) 1 bal.
Hnědé uhlí 100 kg
Pánský oblek 1 ks
Dámská halenka 1 ks
Sporák kombinovaný 1 ks
Elektrická chladnička s mrazničkou 1 ks
Automatická bubnová pračka 1 ks
Elektrický vysavač podlahový 1 ks
Benzin automobilový 95 oktanů 1 l
Poštovné za dopis v tuzemsku 1 ks
Pánský kadeřník - 1 úkon
Pobyt na horách, týden - 1 osoba
Vstupenka do kina
Automobil Škoda 1 ks

2,80 / 21,86
3,80 / 11,43
10,00 / 36,17
1,60 / 15,04
46,00 / 200,64
46,00 / 107,41
22,00 / 79,73
30,00 / 66,30
100,00 / 192,57
40,00 / 142,90
16,80 / 62,54
28,00 / 40,01
2,00 / 17,80
23,00 / 107,51
13,00 / 29,58
7,30 / 15,70
24,00 / 18,12
13,00 / 25,57
2,50 / 10,51
14,00 / 87,00
25,90 / 333,12
966 / 5 979
263 / 681
3 560 / 8 619
5 780 / 12 997
5 950 / 10 101
1 360 / 3 018
8,00 / 29,00
1,00 / 13,00
7,00 / 171,46
1 040 / 5 472
7,33 / 123,75
84 600 / 273 900

1132,14 / 1210,75
834,21 / 2315,57
317,00 / 731,74
1981,25 / 1759,77
68,91 / 131,91
68,91 / 246,41
144,09 / 331,96
105,67 / 399,20
31,70 / 137,44
79,25 / 185,21
188,69 / 423,20
113,21 / 661,51
1585,00 / 1486,91
137,83 / 246,18
243,85 / 894,76
434,25 / 1685,80
132,08 / 1460,65
243,85 / 1035,08
1268,00 / 2518,27
226,43 / 304,22
122,39 / 79,45
3,28 / 4,43
12,03 / 38,86
0,89 / 3,07
0,55 / 2,04
0,53 / 2,62
2,33 / 8,77
396,25 / 912,66
3170,00 / 2035,92
452,86 / 154,36
3,05 / 4,84
432,47 / 213,87
26,69 / 10,35
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Souhlasím, abychom společně podporovali dobré věci,
ať iniciativa pochází od kohokoliv.
Don Bosco
19. května celý den prší, a proto
i ostravští výletníci musí upustit od svého programu. Chtěli totiž dnes vykonat
pouť na Sv. Hostýn. Fryštácká oratoř se
jim postarala o vhodnou zábavu v divadle. Ráno, po službách božích, se konaly table-tenisové zápasy a odpoledne
zopakovali malí oratoriáni nacvičenou
pěknou hru „Noční lov“ a „Honzíček Sokrates“. Velkou slávu sklízel zvláště pan
Šobáň. Při večeři bylo veselo. Reprodukovaná hudba se střídala se zpěvy.
Den byl zakončen večerními modlitbami
se slůvkem P. Veselého, který vyzdvihl
pěkné chování ostravských oratoriánů.
Všichni pak s radostí odcházeli do lůžka.

Kronika ústavu (46.)
školní rok 1939–1940
20. května se u příležitosti přítomnosti ostravských kněží P. Basovníka
a P. Vrtaníka konají cvičení dobré smrti.
Po obědě nás ostravští hosté opouštějí. Budeme dlouho vzpomínat na jejich
návštěvu.
21. května odpoledne jsem si vyšli
na Lešnou i s hudbou, kde jsme staré
paní hraběnce zahráli k 70-tinám. Pohostili nás svačinou.
23. května je svátek Božího Těla. Ač
je přenesen na neděli, přece světíme.
A jelikož je vigilie svátku Panny Marie

Pomocné, máme slavné požehnání
ve farním kostele.
24. května je všední den, i vyučování je. Svátek naší milé Matky. Společnou
mši sv. má pro nás pan inspektor. Vše
je s nádechem slavnostním. Po svačině
na dvoře před sochou P. Marie pálíme
dopisy, které jsme po celou novénu
psali naší Pomocnici. V nich každý vyjádřil své vroucí přání s pevnou nadějí,
že ho Panna Maria vyslyší. Samotný akt
předcházela kratičká akademie skládající se z jedné řeči, básně, dialogu „Proč
se pálí dopisy“ a z proslovu pana ředitele. Den sám byl zakončen slavnostním
požehnáním, po němž byli mnozí přijati
do škapulíře.

Pozvánka na ples
Zveme všechny příznivce salesiánského díla na 17. DISácký ples, který
se koná 14. ledna 2017. Vstup tradičně od 19.30 hod. z vchodu od kostela. Hraje duo Hallo. Vstupné 80 Kč.
Rezervace vstupenek bude možná
do čtvrtka 12. ledna, po tomto termínu se všechny zamluvené lístky dají
do volného prodeje. Je možná rezervace stolů. A letošní ples je pohádkový!!!

PODĚKOVÁNÍ
Svatou rodinu tentokrát ztvárnili –
Kačenka, Romana a Václav Krumlovi.
Fryštácká farnost a organizátoři
„Živého Betléma“ děkují ﬁrmě Rudolf
lešení za postavení a zapůjčení pódia.
Podařilo se vybrat téměř 10.000 korun
a tyto peníze budou poskytnuty hospicu
Most k domovu. Děkujeme všem, kteří
se zapojili do této tradiční vánoční akce
a v neposlední řadě děkujeme i Vám,
kteří jste ji podpořili svými ﬁnančními
dary. Děkujeme.
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Předvánoční akce
Jak se blížil čas ADVENTU a Vánoce pomalu klepaly na
dveře uspořádala naše místní skupina ČČK dvě velice zdařilé
akce.
První se uskutečnila v pátek 24. listopadu. To jsme pozvali
mezi nás ﬂoristku paní Dudovou a tvořili adventní věnce. Pod
jejím vedením nám práce šla pěkně od ruky a výsledky byly
nádherné.
Týden poté, 1. prosince, jsme se sešly s našimi nejmenšími při již tradičním pečení perníků. Přivázat zástěrky, válečky,
vykrajovátka a šlo se na věc. Do kuchyňky se snášel jeden
naplněný plech za druhým. Jen trouba nestíhala. Někteří ještě vyvalovali a vykrajovali, jiní už se chopili zdobení. A věřte,
že některé kousky byly skoro umělecká díla. Za píli a snahu
si naše děti vysloužily malý chutný dáreček. A vy jste mohli
naše perníky a linecké ochutnat na Mikulášské besídce a při
rozdávání betlémského světla u kapličky.
Popelářová Hana

Něžná tečka Lukovečka za uplynulým rokem 2016
Čas adventní a vánoční je tou nejpříhodnější dobou pro otvírání lidských
srdcí i těch, jejichž klíčky se nesnadno
hledají. Snad i proto máme před Vánocemi potřebu se setkávat se všemi blízkými a bojíme se, abychom na někoho
nezapomněli a nebyl pak sám.
V Lukovečku k tomu bylo již tradičně
nespočet příležitostí.
Začalo se zdobením adventních věnců s paní Dudovou. Hned nato si přišly
na své děti, na které čekala v Obecním
domě „Vodnická pohádka“ s mikulášskou nadílkou i tvořením a místa v sále
byla zaplněna do poslední židličky. Bavily se nejen děti, ale také jejich rodiče.
Proto zde zněl smích až do pozdních
hodin.
Prosinec nám opět
ubral denního světla, ale
my lidé si je umíme nahradit blikajícími světýlky, jenž
navozují tajemnou, sváteční
atmosféru. Po celé obci svítily nazdobené chaloupky,
není divu, že k těm, v kterých bydlí děti, našel Mikuláš snadno cestu i se svou
družinou čertů a andělů,
aby opět naděloval. V tento den neřinčely jen řetězy
a významné „blllblll“, také
roztřesené hlásky dětí odříkávaly své básničky a písničky, těšíc se na to, že se
zapomene na jejich drobné
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prohřešky a vyplyne na povrch jen to, co
se jim zdařilo. Asi to všem vyšlo, nebylo
totiž dáno ve známost, že by si některý
z čertů odnášel nezvedené dítko.
Děti i dospělí si pak v muzeu ještě
nazdobili vánoční větvičky, vyrobili přáníčka a ozdoby na stromeček pro své
nejbližší a mohly nastat dny, na které
se všichni těšíme nejvíce. Štědrý den
a večer předcházející „Zpívání u kapličky“. Máme v obci spoustu lidí, kteří
obětovali svůj čas chystání, nacvičování
a všem přípravám ke zdaru tohoto nádherného večera. Při zpěvu našich nejkrásnějších koled jste se mohli zahřát
nejen vonícím vánočním punčem. Nejvíc
zahřívala lidská blízkost, pevné sevření

rukou a upřímné přání pevného zdraví
a štěstí. V kapličce blikalo betlémské
světlo přinesené fryštáckými skauty.
Ne všichni se ke kapličce toho večera mohli vydat, ale u nás v obci se nezapomíná vůbec na nikoho. V průběhu
prosince vrzla vrátka u všech domů našich spoluobčanů, každému z nás přišli
zastupitelé obce popřát krásné Vánoce
a šťastný celý nový rok a předali na tento rok kalendář.
Na Štěpána se ještě vydali někteří
na oblíbený Hostýn, aby vykonali svou
tradiční pouť a užili si společné příjemné vycházky.
Prosinec je v Lukovečku jen vyvrcholením celého bohatého roku, kdy se
spolu rádi a velmi často setkáváme. Pro tato setkávání je potřeba nejen společné vůle, nejvíc obětavosti
lidí, ať už jsou z jakéhokoli
spolku, domu. Nezáleží ani
v nejmenším na jejich příslušnosti.
Naše soužití v obci bych
přirovnala ke Svatoplukovým prutům. Jeden sám se
zlomí, pokud je společně
spleteme a necháme dohromady uvázané, zůstanou pevné a vydrží v každé
době. Proto zůstaňme soudržní, mějme k sobě blízko
i ve dnech všedních.
ik
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Z Á K L A D N Í Š K O L A F RYŠTÁ K
w w w. f r y s t a k . c z • t e l . 577 911 0 52
Naše škola se zapojila do 4. ročníku literární soutěže s podtitulem „Utíkej, rychle utíkej“, kterou uspořádala Střední odborná škola Luhačovice. V konkurenci 105
zaslaných prací byl oceněn příspěvek naší žákyně Barbory Osohové z 9.B. Na slavnostním předávání cen, které se uskutečnilo 9. prosince, převzala Barča z rukou
známého českého psychiatra a spisovatele Jana Cimického Čestné uznání a několik drobností, které jí budou připomínat účast v této soutěži. Chtěli bychom touto
cestou vyslovit poděkování za vzornou reprezentaci školy a popřát hodně tvůrčích
nápadů.
T. Nedbal

Maličkosti
Šerif Klitern snil dlouhý a krásný sen o prostřeném stolu plném různých lahůdek,
jaké by koho napadly. A zrovna v ten moment, kdy hodlal ochutnat krásně propečené
skopové, se mu do snu vloudilo nějaké zvláštní kvílení, které nepřestalo, dokud se ještě
rozespalý šerif neohnal rukou a nesmetl na zem příčinu všeho toho rozruchu, což byl
ovšem budík. Když se konečně po značné chvíli vyštrachal z pokoje, sešel dolů a usedl
za stůl k snídani. Počal s manželkou mluvit o těch „idiotech“, jak s potěšením nazýval ty,
kteří vymysleli vstávání a ještě hůř – ty strašné, hlučné budíky.
Cestou do práce už byl méně nešťastný, protože počítal s tím, že každodenní tradice
lelkování bude i dnes dodržena. Malé městečko, ve kterém žil, se totiž pyšnilo kriminální
bezúhonností, čímž nynější policisté velmi zpohodlněli. Když dorazil na stanici, velice ho
překvapila a zarmoutila slova jednoho z jeho podřízených: „Šerife, loupež, okradli pana
Wilkina ...“ Pan Wilkin byl úspěšný akcionář a nejbohatší člověk ve městě. On, jeho žena
Ethel, komorník John a služka Anne žili na okraji města ve velké modré vile.
Šerif byl ve vile dlouho do noci, ale nezdálo se, že by se domů vrátil moudřejší, než
když odcházel. Z prohlídky domu a výslechu zde žijících osob přišel pouze na pár faktů,
a to že lupič musel být dobře obeznámen s polohou pokoje pana Wilkina i s místem
úkrytu cenných akcií. Dále se zdálo, že nesnášel asymetrii a nepořádek, protože nejenže setřel otisky prstů, což se ovšem dalo očekávat, ale všechno po sobě i uklidil,
zbylé dokumenty poskládal do úhledných sloupců a zasunul za sebou židli. A byly zde
i další maličkosti zprvu vypadající bezvýznamně – do špičky ostrouhané tužky, pravítko
srovnané s krajem stolu a podobné „prkotiny“, o nichž pan Wilkin rozhodně prohlásil, že
takto uklizeně tento stůl po jeho odchodu nikdy nevypadá. Tři dny se kromě marné snahy
vypátrat zloděje nic zvláštního nestalo. A tu „bum“ – čtvrtého dne ráno přišla k šerifovým
uším novina ještě horší, než byla předtím zpráva o loupeži.
„Paní Wilkinová“, oslovil šerif Klitern dosud mladou majitelku modré vily, „vím, že se
z té hrůzy ještě asi nemůžete vzpamatovat, ale potřebuji vědět, jaká Anne byla. Měla jste
ji ráda?“ Ethel Wilkinová pokynula šerifovi, aby se usadil vedle ní a spustila: „Anne jsme
měli v domě už odmalička, byla to vnučka mé milované chůvy z dětství. A když umřela
chůva i její dcera, která byla vážně nemocná, rozhodli jsme se vzít si Anne k sobě. Ovšem
občas to s ní nebylo lehké, ale to se dá u dospívajících děvčat prominout. Ale jinak to
byla hodná a pilná holka. Opravdu je mi jí líto, velmi líto.“ Polkla, sklonila hlavu a opřela
si ji do dlaní. Šerif se potichu vzdálil. Po vyslechnutí pána domu se Klitern odebral ke komorníkovi Johnovi. Nedozvěděl se od něj mnoho a tím méně něco důležitého. Až při odchodu jeho podvědomí cosi na okamžik zachytilo. Ale nemohl pak přijít na to, co to bylo.
V práci teď trávil mnoho času. Seděl u svého stolu, v mozku si přehrával všechno, co
slyšel, a před očima mu naskakovaly obrázky z míst činu. Pátého dne po nalezení Anne
se mu rozzářil obličej a hned ráno vyrazil ještě s hrstkou policistů k Wilkinům. Všechny
tři obyvatele domu pozval do salónku a začal s vyprávěním. „Zpočátku jsem opravdu
nevěděl, ale časem mi začalo svítat a přišel jsem na to, čím a proč jsou tyto dva případy
spojeny. Prozatím tedy budeme nazývat lupiče a současně vraha anonymem. Čili tento
anonym se zmocnil vašich cenných papírů, pane Wilkine, ale o dva dny později se náhodou dozvěděl, že služebná Anne volala k nám na policii. Bohužel jsem tam zrovna nebyl
a později jsem už neměl možnost si s ní pohovořit. Volala nejspíše kvůli tomu náramku,
který nedávno ztratila. A zmiňovala se mi o něm už předtím osobně. Asi mi chtěla říct, že
ho už našla ... Ale náš anonym se domníval, že ho viděla při činu, a tak ji zabil.
Ale nyní už k tomu, o koho jde. S politováním vám musím oznámit, že je to váš komorník John.“ Všechny oči se upřely s údivem a nechutí na Johna, ale šerif pokračoval dál.
„Chlapci, hlídejte ho, než to dopovím. Nu tedy, upozornily mě na to jen jisté maličkosti,
jak by se mohlo zdát. Nejprve tužky a pravítko na vašem stole po loupeži, pane Wilkine.
Stejně upravené jako v komorníkově pokoji. A další shody co se týče pořádku. A nakonec
ta chudinka Anne. Byla střelena přímo nad kořínkem nosu, doprostřed čela. Protože vrah
nebyl schopen střelit ji tak, aby to nebylo symetrické.“
Osohová Barbora, 9.B

Poděkování
Rádi bychom prostřednictvím Fryštáckých listů poděkovali paní učitelce
Pavlíně Dračkové a paní učitele Heleně
Uhříkové za organizaci krásného vystoupení na letošní vánoční besídce.
Rodiče žáků třídy 4. B.
ZŠ Fryšták

Mikuláš
V pondělí 5. prosince se chodbami naší školy ozývalo řinčení řetězů.
Mikuláš v doprovodu čertů a andělů
vyrazil pokárat hříšníky a odměnit
poslušné a hodné děti drobnými sladkostmi. Jak se ukázalo, čerti měli
málo práce, zato bonbony z košíků
rychle zmizely. To je důkaz, že zlobivců je v naší škole opravdu málo.
ce navštívil naše zařízení Mikuláš se
svojí družinou.
Každého obyvatele obdaroval dárkovým balíčkem, společně si všichni
zazpívali koledy a navodili tak příjemnou předvánoční atmosféru.
TN

TALENTMÁNIE
Naše děti mají talent. O tom jsme se
mohli přesvědčit v pátek 9. 12. 2016
v jídelně naší školy, kdy se uskutečnil již
6. ročník Talentmánie.
Děti naší školy podle svých zájmů
či talentu navštěvují různé kroužky,
sportovní oddíly nebo různé obory ZUŠ.
Na Talentmánii měly možnost předvést
svým spolužákům, co všechno již
dovedou.
V průběhu měsíce listopadu proběhla v jednotlivých třídách prvního stupně
třídní kola, kde si žáci společně s třídními učiteli vybrali zástupce, kteří reprezentovali jejich třídu ve školním kole.
A bylo se na co dívat. Obdivovat
jsme mohli různá taneční vystoupení,
mimo jiné balet či break dance. Nechyběl ani zpěv, hra na hudební nástroje,
ukázky sportu či divadlo.
Porota neměla vůbec lehkou úlohu,
protože musela vybrat mezi talentovými
dětmi vítěze.
Eliška Černeková
Velké poděkování patří všem, kteří
se na hezkém pátečním dopoledni podíleli a to nejen všem učinkujícím, ale
také učitelům, kteří se podíleli na organizaci akce, především p. učitelce P.
Dračkové a P. Zdráhalové.
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DĚKUJI ZA DÁRKY,

Richard H O V A D Í K

Zbojnická balada
Stará dřevěnica
ze stromů staletých
zbojníci tam pijů
ze džbánů kamenných
Cimbál burácí
přes stěny proniká
okénko malé
do noci zabliká
Ten co má svaly
pevné jak z ocele
valašku zarazil
do trámu vesele
Muziko – odzemek
dukáty padají
letí z vysoka
po strunách skákají
Zlato se třpytí
jak oheň za noci
truhlu okutů
lapili zbojníci
Plná je zlaťáků
v lese ji ukryli
ve skále vysoké
kameny přikryli
Horalé sedí
hostina veliká
muzika vyhrává
noc kolem utíká
Tanec z valašků
zvolna začíná
potom zdivočí
jak srna pádivá
Šenkérka usmátá
dneska je paráda
takovů útratu
hned každý nedává
Louče hoří
stíny se míhají
horní chlapci
džbány vzhůru zvedají
Okolo krčmy však
větve praskají
temné postavy
k chalupě spěchají
Šavle vojáků
měsíc ozářil
pušky připravit
kaprál nařídil
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Vždy se najde
kdo za zlatku zradí
takového pobudu
i čerti rádi mají
Slivovice za noci
nohy ráda podlomí
je konec divadla
zvonec zazvoní
Zbojníci se brání
valašky zdvíhají
horní chlapci
k zemi padají
Takoví byli horalé
co brali aj dávali
valašky brůšené
tam po nich ostaly
Balvany trčí
bouře se nebojí
rány osudu
v lesích se zahojí
Truhlice ve skále
čas na ni padá
pod víkem září
jak oči hada
Kdo ji nalezne
toho oslní –
ani prorok neví
kdo pečeť rozlomí…

které jsem dostal i za ty,
které jsem nedostal
Letošní rok byl pro mě ve znamení
změn a jízdy nahoru i dolů, ukončování
starého a hledání nového.
Chtěl bych poděkovat Pavlovi Nášelovi za dárek v podobě spirituálů kapely
B.P.T. na vánočních farmářských trzích.
Liborovi Sovadinovi za upozornění na
nárok na odměnu pro členy IT komise
v roce 2016. Kamilovi Gyuriczekovi za
pevnou vůli držet Fryštacké Nezávislé
při životě. Na oplátku všem zmíněným
pánům přeji, aby spolu našli společnou
řeč.
Panu Gálíkovi bych chtěl poděkovat
za studii revitalizace památkově chráněného domečku č. 16. vedle kostela,
která znamená značný posun vpřed v řešení této lokality. Panu starostovi za vytrvalost ve sporu se spol. VaK Zlín, a.s.
Jako předseda ﬁnančního výboru bych
chtěl poděkovat za usnesení zastupitelů deklarující vůli dát do pořádku nájemní vztahy v nebytových prostorách, tak
aby město naplňovalo roli řádného hospodáře. Pěkným dárkem byl i návrat tiskové komise k deﬁnování své role. Taky
bych chtěl poděkovat za zakázky jako
je Monitoring uzavřené skládky TKO
Fryšták – Žabárna, jejichž průběh dodává jednáním Rady napětí, překvapení
i humor.
Městu Fryšták přeji odvahu kráčet
vpřed bez zbytečného přešlapování na
místě.
T. Černý (zastupitel, radní)

AGÁTOVICA
(Chlapci z muránskej doliny)
Včielka sadá v máji na sladký kvet agátu a nosí chuť kvetu do úľa, kde včelár
vyberie to najlepšie z prírody. Tak aj dvaja muži Pavel a Jozef vidiac včielku, ktorá
znáša z kvietkov silu prírody do úľa zúročili svojou prácou a vypálili v Gemerskej
Hôrke, pálenica Febora „AGÁTOVICU“- pálenku. Vzorka tohto liehu putovala na
medzinárodnú súťaž do Komárna, kde obsadila z 270 vzoriek 2. miesto. Medzinárodná predsedníčka poroty degustátorov uznala jedinečnú chuť,
vôňu tohto destilátu ktorú ešte
nikto neprezentoval.
Ocenenie boli prevziať Jozef
Kubaško a Pavel Antal 17. 9. 2016
v Komárne od „Rádu rytierov destilátov“ a za prítomnosti primátora mesta na námestí pred širokou
verejnosťou asi 1 500 obyvateľov
Komárna, hostí a medzinárodnej
poroty, slávnostne na námestí generála Klapku.
JK
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SENIOŘI
NUMEROLOGIE
Je to obor zabývající se čísly. O tom
nás 15. 11. přesvědčila paní Gořalíková, kterou jsme si k nám do Klásku pozvali.
Už v dávných dobách, např. Mayové
nebo Egypťané se řídili podle vypočítaných „šťastných dní“. I náš Karel IV.
se při svých stavbách nechal ovlivnit
numerologií (Karlův most, Karlštejn).
Dnes je to znovuobjevená „věda“. Není
to jen sčítání čísel, je nutné přihlížet
k okolnostem, k datu narození, mít
k tomu i pomůcky – např. numerologicku mřížku. Hned nám také podle data
a dne v týdnu, ve kterém jsme se narodili, vypočítávala naše schopnosti a povahové rysy. Všichni jsme se o sobě
dověděli spoustu kladného a jen trošku
něčeho negativního. Při tom nás upozorňovala, že to jsou jen předpoklady,
vždy záleží jen na nás, jak se k tomu
postavíme, jak toho poznaného dokážeme využít k našemu prospěchu, a také
našich blízkých. Její pozitivní energie se
přenesla i na nás a jen neradi jsme se
loučili.
Paní Gořalíková byla u nás už potřetí. Vždy s úplně jiným programem,
vždy nám odkryla další okénko poznání.
Naše díky jsou jen slabým vyjádřením
vděčnosti, ale lepší slovo neznám.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Už od září letošního roku jsme přemýšleli, jak si zpestřit předvánoční
výzdobu našich domovů a při tom se

manuálně procvičit. Až Danka Petříková
přišla s nápadem „vánočních svícnů“.
Když nám ukázala fotku, hned nás to
„oslovilo“. Jakékoliv nižší sklenice se

širokým hrdlem – nejlépe typu omnia,
pár zdobících prvků, náplň z koupelové soli, nebo bílých kamínků, čajová
svíčka – to jsme brzy dali dohromady.
A pak 29. 11 už jen šikovné ruce, tavná pistole a „pekelné“ soustředění“.
Výsledek nás úplně nadchl, když jsme
zhasli a pak rozsvítili naše výtvory. Bylo
to úplné kouzlo vánoc – doplnili jsme
ho jen zpěvem vánočních koled. Bylo
to krásné, nezapomenutelné ukončení
naší předvánoční schůzky.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

Převlékají se ve Fryštáku kabáty?
V oddíle tai-či Fryšták rozhodně ano, i když ne přímo kabáty, ale cvičební úbory. Ve dvanácté sezóně tradičních čínských cvičení se členkám oddílu podařilo
za pomocí našeho příznivce z Hong-Kongu Jirky Holoubka opatřit si ke cvičení
také tradiční čínský oděv. Předepsaný střih obleků umožňuje pohodlné cvičení
a je pro nás důležité i to, že byla zvolena barva, která všem ženám sluší. Některé
taičistky říkají, že jim nové úbory dokonce „pomáhají cvičit“, správný oděv má vliv
na kvalitu našich taičistických výkonů.
Velmi rády jsme si nové úbory oblékly na náš již jedenáctý Mikulášský seminář
tai-či a čchi kung, který se začátkem prosince na sokolovně konal. Akci přišel
zahájit pan starosta Mgr. Lubomír Doležel a všichni jsme velmi oceňovali, že i on
se převlékl do taičistického úboru, který mu loni u nás naložil Mikuláš. Vypadalo
to, že kromě nás všech i on celý rok pilně tai-či trénoval.
Celodenní cvičení a výuku nového čchi-kungu vedla u nás poprvé skvělá lektorka z Olomouce Světluše Kostrunková. Nácvik nové sestavy a neznámých prvků
byl pod jejím vedením velmi intenzívní a dal nám pořádně zabrat po fyzické i psychické stránce. Kompenzovali jsme si to však příjemnou adventní atmosférou,
síly jsme doplňovali pomocí vánočního cukroví a jiných dobrot, kterými jsme pohostili naše hosty i sami sebe.
V letošním roce „převlékli kabáty“ i přátelé z Rozruchu, kteří pro nás tradičně
na seminářích představují Mikuláše a jeho družinu. Bylo nám velkou ctí, že jejich
krásné, zbrusu nové kostýmy měly premiéru právě na našem semináři.
MK
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci LEDNU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Anna Bajerová
Leoš Čech
Vladislav Doležal
Jarmila Fecková
Marie Fialová
Petr Gargulák
Miroslav Kasálek
Anděla Krajčová
Marie Kršáková
Marie Matulíková
Jaroslava Miklová
Vladimír Orsava
Miroslava Pagáčová
Růžena Pekárková
Božena Provazníková
Josef Rafaja
František Rak
Jiří Ševčík
Anděla Šlágrová
Radomír Tománek
Emilie Zbranková

Blahopřejeme!
Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.
Milí čtenáři Fryštáckých listů,
dovolte, abych Vám jménem celé
tiskové komise i jménem svým popřál
v nadcházejícím roce hodně zdraví,
štěstí, lásky a osobních i pracovních
úspěchů. Věřím, že nám v roce 2017 zachováte svou přízeň a přispějete svými
postřehy k dalšímu zkvalitnění našeho
městského zpravodaje.
Za tiskovou komisi
Mgr. Pavel Nášel
HLEDÁM KE KOUPI DŮM,
Fryšták a nejbližší okolí.

Tel.: 608 721 099

Koupím byt ve Fryštáku.
Tel.: 603 976 867
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Dva pohledy na život
Většího zázraku na světě není, než je lidské narození...
Tato krásná slova říkáme rodičům při vítání občánků. Rodiče jsou naplněni obrovskou mateřskou láskou, která by měla provázet děti celým životem, protože nestačí jen děti přivádět na svět. Rodiče se musí o děti s láskou starat po celou dobu
jejich dospívání. Nejdřív sledují první krůčky, poslouchají žvatlání, časem odpovídají
na množství otázek. Vychovávají je a učí. Když začne dítě chodit do školy, budou
při výchově a vzdělávání nápomocní i učitelé. Bez lásky a trpělivosti, důslednosti by
snaha celé společnosti byla málo úspěšná.
Jistě, rodiče budou mít po celou dobu na paměti, že jejich manželství založené
na lásce, úctě, důvěře, vytvoří dítěti ten správný domov, ve kterém pak dítě vyrůstá
k radosti rodičů, společnosti. Odměnou by nám všem měla být láska dítěte k domovu, k rodičům. Je známo, že jak se rodiče chovají ke svému dítěti, dítě vrátí lásku,
péči recipročně zpět a na rodiče, domov, nikdy nezapomene. Tuto devizu bude později předávat svým dětem.
V dětech je budoucnost národa. Proto učte děti lásce k vlasti, ke všemu živému
na světě. Učte je pravdě, spravedlnosti, lásce k práci, úctě ke stáří a soucitu. Vychovávejte je v přímé a čestné občany, kteří budou prospěšní celé lidské společnosti.
A život plyne. V aktivní práci člověku nenapadne, že plave na druhý břeh života.
Jsme starší, staří. Získali jsme životní moudrost. Vydáváme hospodárněji energii, díváme se na věci, lidi, na svět, problémy univerzálním pohledem. Stáváme se
nositeli tradic (o které mnohdy mladí nestojí), máme menší ekonomické nároky (někdy nám totiž nic jiného nezbývá). Jsme však vnímavější ke kráse, umění, přírodě.
Dovedeme se radovat z maličkostí.
I když je také mnoho nevýhod v tomto věku. Zpomaluje se duševní činnost, snižuje se odolnost, máme obavy ze samoty a nemohoucnosti, úzkosti, pocity křivdy
a nevděku, lítosti i pocity zbytečnosti.
Jestli dáváme rady k výchově mladé generace, tak máme i několik rad pro seniory. Zde jsou.
Trénujte myšlení opakováním, že třeba nenecháte klíče v zámku, že nezapomenete nákup zboží v obchodě, že si dáte pozor při přecházení silnice, že budete
pečovat o svůj zevnějšek, že budete cvičit a pohybovat se.
Hlavně neposlouchejte ageisty (to jsou lidé, kteří mají silné negativní názory
a postoje vůčí starým lidem – užívají hrubé výrazy stařík, stará hráza, čúza apod.)
Naopak, buďte optimisté,nikdy se nezapomeňte usmívat, protože nevíte, kdo
vás má rád právě pro ten úsměv. Uvědomte si, že třeba pro ageistu neznamenáte
nic, ale pro někoho znamenáte celý svět.

CO PRO TEBE ZNAMENÁ
DOMOV
Při aktualizacích katastrof, při různých zprávách v televizi, v nichž vidíme, jak
lidé přicházejí o střechu nad hlavou, o domov, si člověk uvědomuje, co pro něho
domov znamená, co znamená mír a klid našeho města, naší vlasti.
I když je Fryšták starý, vždyť už měl 660 let, i když se zde mnoho občanů
v posledních letech přistěhovalo, odstěhovalo, vracejí se zpět domů, protože
touha po návratu do míst, kde je nám milo, zůstává živá, silná v každém z nás, ať
tu máme rodiče, prarodiče, či jsme zde udělali první krůčky, či vyslovili svá první
slova, či ať tu máme svůj dům.
Proč je tomu tak?
Je to místo. Kde prožíváme bezpečí domova, má své zeměpisné určení, má
svůj duchovní proﬁl, který se vytvářel a vytváří v průběhu staletí. (Mimo jiné jsem
už psala, že ho chrání tři Panny Marie.)
I když v některých údobích to neměli naši občané jednoduché. Stále hledali
smysl života, nalézali důvěru ke svým nejbližším, prožívali úzkosti a obavy. Položili
však základy naší pravdy, našich budoucích vztahů. Nejsou to jen sentimentální
vzpomínky, ale je to návrat ke kořenům, které nás všechny spojují s tímto krajem.
Bez těch kořenů by nemohl žít žádný strom ani člověk. Když se k nim vracíme,
učíme se rozumět sami sobě. Z těchto kořenů vyrůstá naše přítomnost i budoucnost, radost ze života, dobrovolná spolupráce, vzájemné porozumění, láska
k přírodě, laskavost, poctivost, úcta k práci.
Přeji všem, ať nejen v roce 2017, ale po všechna další léta předávali odkaz –
lásku k domovu, hrdost k vlasti, úctu ke státním symbolům - dalším pokolením.
SK
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OPERÁTORA VÝROBY
– obsluha vytlačovací linky.

placená inzerce

Společnost PARZLICH s.r.o., hledá
pro svůj výrobní závod v Hulíně

Požadujeme ukončené středoškolské vzdělání, spolehlivost, samostatnost. Nabízíme dobré ﬁnanční ohodnocení,
příspěvek na stravování, stabilní zaměstnání. Nástup možný
ihned. Životopisy posílejte: eliska.odlozilova@parzlich.cz.

Upozornění
MUDr. Jakub Navrátil oznamuje, že spustil nové webové
stránky na adrese www.stomatologie-frystak.cz s informacemi o aktuální pracovní době a dalšími informacemi,
které se týkají provozu ordinace.

CENÍK INZERCE ve FL 2017
Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Inzerce ČB – A4
Inzerce ČB – A5
Inzerce ČB – A6
Inzerce ČB – A7

Služba

1 074
537
269
132

1 300
650
325
160

Inzerce barva – A4
Inzerce barva – A5
Inzerce barva – A6

1 653
826
413

2 000
1 000
500

Programy DISu, pozvánky na kulturní a sportovní akce ve
Fryštáku pořádané neziskovými organizacemi – do formátu A5 –
ZDARMA, formát A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí – max. jedna
strana A4 i s fotem – ZDARMA.
Poděkování za účast při posledním rozloučení – ZDARMA.
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Pohřební služba

2017

Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

2'
vstupné 100,-

=(0('(/6.e'58æ67929/$671Ì.8)5<ä7É.9É6=9(1$

Zemedelský ples

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

9.8/7851Ì0'20(='9)5<ä7É.

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883
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Fryštácké listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko vydavatele. Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Reg. číslo MK ČR E 13006
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info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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bola a
bohatá tom
obcerstvení

Nabízíme také památečníí sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
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