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Nejhezčí vánoční strom
ve Zlínském kraji
máme ve Fryštáku
Rozhodli o tom čtenáři Zlínského
deníku, kteří pro něj poslední předvánoční týden hlasovali na webu.
Zhruba 24 metrů vysoký smrk od
nich získal 4772 hlasů.
Na fryštáckém náměstí Míru stojí
tento strom od roku 1963, kdy jej zasadili učitelé Sylva a Rudolf Knedlovi
společně s tehdejším školníkem Vojtěchem Vlkem. Naše město může být
právem pyšné nejen na tento krásný
vánoční smrk, ale i na slavnostní výzdobu, která zdobí ulice Fryštáku.
Děkujeme vám všem ještě jednou
za podporu a hlasování!

Pf 2018

Milí čtenáři, dovolte, abych Vám
jménem redakční rady Fryštáckých
listů i jménem svým popřál v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, lásky a osobních i pracovních úspěchů.
Doufám, že nám i v nacházejícím roce
2018 zachováte svou přízeň a přispějete svými postřehy k dalšímu zkvalitnění
našeho časopisu.
Za redakční radu
Mgr. Pavel Nášel
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I když naše hlavy v tomto adventním období již zaměstnávají plány
na vánoční nákupy, úklid před svátky
a slavnostní pečení, tak jsme si našli
chvilku na sousedské zastavení.
Celou akci v pátek 8. prosince
zahájil ohňostroj v aranžmá pana
domácího Romana. Pak následovalo
postupné rozsvěcování několika tisíc
žárovek, které jsme sledovali s údivem a závěrem jeho tvůrce odměnili
velkým potleskem. Velký zájem dětí
vzbudil pomalu vstávající Santa. Následovala naše uliční hymna Madona.
Štěpánka, Bětuška a Tonička Bělákovy nám nebojácně zazpívaly písničky
s vánoční tématikou. František a Daneček Drábkovi zarecitovali své nejoblíbenější básničky.
Pak nastal čas, abychom se shromáždili u stolu hojnosti pod přístřeškem. Příjemnou atmosféru za nepříznivého počasí umocňovaly i dva
plynové přímotopy. Velmi nás potěšila návštěva paní Miladky Bačůvkové z hornoveského Mexika, která si
s námi naši uliční akci moc užívala
a moc nás chválila, jaké jsme úžasné společenství. Vážíme si jejich slov
a děkujeme.
Velká tabule se prohýbala pod výbornými masitými specialitami, ale už
se objevilo i vánoční cukrové, vynikající závin atd. Vše jsme zapíjeli vynikajícím svařákem paní domácí Zuzky. Nechyběly ani rozmanité tekuté domácí
vzorky z letošní úrody.
Po posilnění se ujal své kytary
Čenda Černek a ulicí se nesly krásné melodie ve vánočním duchu, ale
i písničky o víně. Někdy jsme měli
problémy se slovy. Konstatovali jsme,
že vše zazpíváme, ale někdy začneme
od konce a dostaneme se na začátek. Jedna ze sousedek pro překonání
slovní krize, běžela domů i pro zpěvník vánočních koled.
Sedmé rozsvěcování na konci Kvapilky u Drobných se opět vydařilo, byl
to příjemný, pohodový večer, který
trval dlouho do noci. Velké poděkování patří především našim hostitelům
Zuzce a Romanovi.
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RMF
č. R 20/2017/VII z 8. 11. 2017
(Výpis usnesení)
RMF ruší své usnesení U R 14/2017/
VII/03a) ze dne 30. 8. 2017 týkající se
příkazu k nákupu elektřiny za 900 Kč/
MWh.
RMF schvaluje Příkaz k obchodování
elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí s vyvolávací (limitní) cenou
1050 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního makléře,
a to pro účely nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s.,
a pověřuje starostu podpisem přihlášky.
RMF schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Fryšták, okres Zlín, p.o., pro
rok 2018 s plánovanými náklady ve výši
6 915 tis. Kč a plánovanými výnosy
ve výši 2.948 tis. Kč.
RMF schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020 Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p.o., s plánovanými náklady ve výši 7.706 tis. Kč pro
rok 2019 a 8.264 tis. Kč pro rok 2020
a plánovanými výnosy ve výši 4.045 tis.
Kč (rok 2019) a 4.497 tis. Kč (rok 2020).
RMF schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p.o., pro
rok 2018 s plánovanými náklady ve výši
2.021 tis. Kč a plánovanými výnosy
ve výši 1.011 tis. Kč.
RMF schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020 Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p.o., s plánovanými náklady ve výši 2.271 tis. Kč (údaj
je shodný pro oba roky 2019 a 2020)
a plánovanými výnosy ve výši 1.071 tis.
Kč (údaj je shodný pro oba roky 2019
a 2020).
RMF pověřuje ředitele Základní školy Fryšták zajištěním výběrového řízení
na pořízení konvektomatu do školní jídelny a jmenuje členy / náhradníky komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu
v objemu do 500 tis. Kč bez DPH, pro
realizaci zakázky malého rozsahu na akci
„Konvektomat do školní jídelny“ ve složení: Mgr. L. Sovadina / L. Eliášová; R,
Jašková / M. Chudožilová; Mgr. M. Klapilová / Bc. I. Staňková.
RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 7/2017
ze dne 25. 10. 2017.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. A/344 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli M. Pavlenkové,
Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. A/344 v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták, a M. Pavlenkovou, Fryšták, na dobu

určitou do 31. 12. 2017, v ceně nájmu
80,- Kč/m², a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí žádost manželů
Růčkových, Vítová o náhradu za pozemek
p. č. 445/16 - ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Vítová, obec Fryšták z důvodu
užívání pozemku jako veřejné cesty bez
předchozí náhrady za užívání tohoto pozemku a z důvodu neprokázání vlastnictví cesty ze strany města neschvaluje náhradu za užívání cesty a doporučuje ZMF
schválit výkup pozemku p. č. 445/16, k.
ú. Vítová do vlastnictví města Fryšták,
z důvodu převedení předmětné účelové
komunikace do správy města Fryšták.
RMF bere na vědomí informaci o stavu přípravy akce „DBD Fryšták - Realizace úspor energie, 1. etapa“.
RMF doporučuje ZMF zařazení akce
„DBD Fryšták - Realizace úspor energie,
1. etapa“ v hodnotě 6.100.621,- Kč vč.
DPH do plánu investic pro rok 2018.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemku p. č. 883 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře do 120 m², za účelem rozšíření prostor před RD čp. 112
žadatelce Z. Buchtové, Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, s připočtením DPH,
a s podmínkou úhrady nákladů spojených s prodejem (GP, znalecký posudek,
návrh na vklad) ze strany žadatelky.
RMF bere na vědomí návrh Zemědělského družstva Fryšták, na uzavření
nové pachtovní smlouvy k pozemku p. č.
209/1 – trvalý travní porost, o výměře
4750 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
který na město Fryšták přešel v souladu s ust. § 2221 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a trvá na znění a podmínkách
stávající pachtovní smlouvy uzavřené se
Státním pozemkovým úřadem, a pověřuje ESO zajištěním právního stanoviska
na úpravu výpovědní doby ke stávajícím
nájemním smlouvám uzavřeným s městem Fryšták a ZDV Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci Zastupování města Fryšták ve věcech VaK ze dne 6. 8. 2007 mezi městem Fryšták, a JUDr. P. Schreiberem,
a JUDr. P. Plašilovou, advokátkou, Brno,
kterým se mění Čl. II - Odměna advokáta a náhrada hotových výdajů, týkající
se zrušení ustanovení o možnosti získání 50% slevy z ceny smluvní - odst. 2.1
smlouvy se nahrazuje tímto zněním: Klient se zavazuje advokátu za poskytování
právní služby uhradit smluvní odměnu
ve výši 1.000,- Kč za 1 hodinu právní
služby poskytnuté advokátem (dále jen

„odměna“), a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Fryšták a Statutárním městem Zlín, na výkon veškeré
přenesené působnosti na úseku přestupků ve správním obvodu města Fryšták, v ceně za výkon ve výši 1.200,- Kč
(za každé vyřízené oznámení, tj. projednání, odložení či předání věci), s účinností od 1. 1. 2018, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje podání žádosti
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a městem Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
RMF schvaluje vydání prohlášení
města Fryšták týkající se vzdání se práva
na odvolání proti rozhodnutí Krajského
úřadu, odboru právního a Krajský Živnostenský úřad ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Zlín,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
prohlášení.
RMF bere na vědomí zápis č.
02/2017 z jednání Komise pro péči a obnovu památek města Fryšták ze dne 31.
10. 2017 bez připomínek.
RMF schvaluje zahrnutí obnov památek v MPZ Fryšták do Anketního dotazníku Programu regenerace MPZ a MPR
pro rok 2018, a to obnovy „Restaurování
sousoší sv. Jana Nepomuckého“ a „Výměnu keramické dlažby v presbytáři kostela sv. Mikuláše“.
RMF doporučuje ZMF zahrnout
do rozpočtu města Fryšták na rok 2018
obnovu inventáře (klekátko, obrazy, socha Panny Marie) v Kapli Bolestné Panny
Marie ve Vítové.
RMF bere na vědomí žádost J. Němce na realizaci parkoviště ve dvoře domu
s byty pro důchodce, a ukládá OTH zajistit s dotčenými orgány stavebně technické a ekonomické návrhy.
RMF bere na vědomí žádost J. Němce, o možnou ﬁnanční dotaci na výměnu
stávajících obkladů v prostorách penzionu, nesouhlasí s poskytnutím ﬁnanční
dotace na výměnu stávajících obkladů v prostorách penzionu a pověřuje
Ing. P. Dohnala zajištěním technicko-ekonomického posouzení výměny obkladů
a opravy elektroinstalace do doby posouzení ze strany RMF.
RMF bere na vědomí žádost J. Krčmy, o udělení souhlasu s výsadbou dvou
stromků na pozemku p. č. 47, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a nesouhlasí s výsadbou dvou stromků na pozemku p. č. 47,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
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RMF bere na vědomí žádost Ing. J.
Neischlové, o umístění kontejneru
na bioodpad na Vítové, bez připomínek
a nesouhlasí s umístěním kontejneru
na bioodpad na Vítové vzhledem k dostatečné kapacitě kontejnerů na dvoře
Technických služeb Fryšták.
RMF bere na vědomí zprávu o stavu
realizace prací na Rehabilitaci kapličky
ve Vítové, akceptuje méněpráce včetně
jejich cenového vyjádření v rozsahu dle
přílohy č. 3 tohoto zápisu.
RMF v návaznosti na žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby ze
strany zhotovitele schvaluje uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
„Rehabilitace a stavební úpravy kapličky
Vítová – III. Etapa“ ze dne 10. 8. 2017
mezi městem Fryšták, a společností
BOSS Company s.r.o., Praha, kterým je
řešena změna termínu dokončení 27. 11.
2017 a úprava ceny díla z důvodu změn
při provádění stavebních prací akceptuje rozsah méněprací ve výši 25.898 Kč,
tedy cena se nově stanovuje z původních
528.112,- Kč na 502.214,- Kč bez DPH
(z 639.016,- Kč vč. DPH na 607.679,- Kč
vč. DPH) a pov. Mgr. L. Doležela, starostu města podpisem tohoto dodatku.
RMF v návaznosti na dobudování vodovodních řadů v místní části Fryšták
– Žabárna schvaluje uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu - „Vodovod I. a II. tlakového pásma Fryšták“, č.
smlouvy 227/2005, uzavřené dne 21. 2.
2005, mezi MF a Moravskou vodárenskou, a. s., Olomouc, na nájem a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
s názvem „Vodovod Fryšták – Žabárna –
I. etapa L1-L6“ a „Fryšták – dobudování
vodovodních řadů – II. etapa vodovodu
v místní části Fryšták – Žabárna“, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF bere na vědomí text s názvem
Petice, přijímá ji jako tzv. podání ve veřejné správě, dle povahy textu tento materiál
akceptuje jako žádost a doporučuje ZMF
této žádosti vyhovět s tím, že ukládá OTH
zajistit právní stanovisko ve věci posouzení vlastnictví stavby komunikace, možnosti investování do cizího majetku v návaznosti na majetkoprávní vztahy a projednat
se ZDV Fryšták jeho příspěvek na případnou opravu této komunikace.
RMF bere na vědomí žádost Ing. H.
Černé a A. Černého o dořešení majetkových vztahů – vlastnictví kanalizační přípojky na pozemku p. č. 380, k. ú. Fryšták
a pověřuje OTH jednat v této věci s oběma žadateli.
RMF bere na vědomí stížnost pana
Manďáka ze dne 30. 10. 2017 a ukládá
stavební komisi prověřit na místním šet-

ření stavbu chodníku před domy č. pop.
199 a 205 v souladu s PD a doporučit
stanovisko.
RMF konstatuje, že oprava komunikace na Lukovské je řešena samostatnou
žádostí.
RMF bere na vědomí zprávu o stavu
realizace prací na akci Relaxačně sportovní areál Fryšták „Žaba“ – I. etapa Rodiče a děti, II. etapa rozšíření „Andrýskovy stezky“, akceptuje méněpráce včetně
jejich cenového vyjádření, akceptuje vícepráce včetně jejich cenového vyjádření
v rozsahu dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo na akci Relaxačně sportovní areál Fryšták „Žaba“ – I.
etapa Rodiče a děti, II. etapa rozšíření
„Andrýskovy stezky“ ze dne 18. 9. 2017
mezi městem Fryšták, a společností
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., kterým je řešena úprava ceny díla z důvodu změn při provádění stavebních prací, akceptuje rozsah méněprací ve výši
24 961 Kč, akceptuje rozsah víceprací
ve výši 20 931 Kč, tedy cena se nově
stanovuje z původních 1 047 626,00 Kč
bez DPH na 1 043 596,00 Kč bez
DPH (z 1 267 627,00 vč. DPH
na 1 262 751,00 Kč vč. DPH) a pov. starostu města podpisem tohoto dodatku.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
tiskové komise ze dne 9. 10. 2017.
RMF bere na vědomí Zápis z komise pro školství, mládež a tělovýchovu
3/2017 bez připomínek.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu do 500 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení osobního automobilu“ ve složení: P. Šafář / L. Eliášová,
DiS., Mgr. L. Sovadina / Mgr. P. Nášel,
M. Dubovský / L. Matula, Ing. P. Gálík /
Ing. P. Dohnal, P. Kolajík / J. Mikušek
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 11.
2017, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 3
Zásad č. 1/2016, bere na vědomí zprávu
hodnotící komise, ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
na akci „Objekt č. p. 386, ul. Souhrady
– opravy“ a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, vypsat novou zakázku.
RMF
č. R 21/2017/VII z 22. 11. 2017
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi městem Fryšták, a T. Sva-

činovou DiS, Fryšták k prostorám ve II.
NP Zdravotního střediska ve Fryštáku,
o celkové rozloze 32,01 m², kterým se
mění čl. VI – Doba nájmu, odst. 1, který
nově zní - 1. Smluvní strany sjednávají
tuto smlouvu na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2018.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostor sloužících k podnikání
v objektu Hrubé hospody, čp. 1, nám.
Míru, Fryšták, za účelem provozování
hospody (výčepu bez možnosti vaření),
o celkové výměře 129,46 m², tj. místnost
č. 102 – restaurace, o výměře 81,76 m²,
místnost č. 103 – kuchyně, o výměře
30,84 m² (celkem 112,6 m²) a objekt
WC – místnost č. 102 – WC ženy, o výměře 4,90 m², a místnost č. 103 – WC muži,
o výměře 11,96 m² (celkem 16,86 m²),
v ceně nájmu ve výši 395,- Kč/m²/rok, tj.
51.137,- Kč/rok, což je 50% sleva z důvodu pronájmu pouze výčepu (bez možnosti vaření), na dobu neurčitou s termínem
zahájení činnosti nejdříve od 1. 1. 2018,
s 2 měsíční výpovědní lhůtou, a uzavření
příslušné smlouvy o nájmu.
RMF v návaznosti na doporučení TDI,
tj. spol. AIP spol. s r.o., bere na vědomí
zprávu o stavu realizace prací na akci
„Regenerace hřbitova Fryšták“, akceptuje méněpráce včetně jejich cenového
vyjádření, akceptuje vícepráce včetně jejich cenového vyjádření v rozsahu podle
přílohy 1 tohoto zápisu.
RMF v návaznosti na doporučení
TDI, tj. spol. AIP spol. s r.o., schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci „Regenerace hřbitova Fryšták“
ze dne 12. 6. 2017 mezi městem Fryšták, a společností „SMO-GEOSTAV“,
Otrokovice, kterým je řešena úprava termínu dokončení prací na 15.12. 2017
z důvodu nevhodných klimatických podmínek a úprava ceny díla z důvodu změn
při provádění stavebních prací tak, že
se akceptuje rozsah méněprací ve výši
118 871,- Kč, akceptuje rozsah víceprací
ve výši 615 532,- Kč, tedy cena se nově
stanovuje z původních 8 470 386,00 Kč
bez DPH na 8 967 047,00 Kč bez
DPH (z 10 249 167,00 vč. DPH
na 10 850 127,00 Kč vč. DPH) a pov. starostu města, podpisem, tohoto dodatku.
RMF
č. R 22/2017/VII z 11. 12. 2017
(Výpis usnesení)
RMF v souladu s § 3 NV č. 173/2006
Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, schvaluje
Sazebník úhrad nákladů za poskytování
informací pro období roku 2018.

RMF schvaluje Ceník služeb MF
ke dni 1. 1. 2018.
RMF schvaluje v rámci konání voleb
prezidenta ČR, konaných ve dnech 12.
a 13. ledna 2018, příp. 26. 1. 2018
a 27. 1. 2018, uzavření nájemní smlouvy
na instalaci, provoz a nájem výpočetní
techniky mezi pronajímatelem - ﬁrmou
Pavel Kozojed - PK Computers Fryšták
ve výši 18.392 Kč vč. DPH v případě konání pouze prvního kola prezidentských
voleb, a 24.079 Kč vč. DPH v případě
konání i druhého kola prezidentských voleb, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF schvaluje v souladu se Směrnicí MF č. 62970/2013/12-1204 ze dne
19. 12. 2013, v platném znění, poskytnutí občerstvení (hlavního jídla) pro členy
okrskových volebních komisí při volbě
prezidenta ČR, konané ve dnech 12.
a 13. ledna 2018, příp. 26. 1. 2018 a
27. 1. 2018, dle z. č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky, v platném
znění, dle dolní sazby stravného podle
příslušné vyhlášky MPSV pro každého
člena OVK a to pro den 12. ledna 2018,
13. ledna 2018, a v případě konání druhého kola voleb i pro den 26. ledna 2018
a 27.ledna 2018.
RMF schvaluje nad rámec Směrnice
MF č. 62970/2013/12-1204 ze dne 19.
12. 2013, v platném znění, poskytnutí
občerstvení členům okrskových volebních komisí při volbě prezidenta ČR, konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
příp. 26.1.2018 a 27.1.2018, dle z. č.
75/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, v platném znění, a to pro den 12.
ledna 2018, 13. ledna 2018 občerstvení ve výši 28 Kč/člen OVK , v případě
konání druhého kola voleb pro den 26.
ledna 2018 a 27.ledna 2018 občerstvení ve výši 28 Kč/člen OVK, přičemž
rada města schvaluje zajištění občerstvení kompletně (ve všech případech) prostřednictvím kuchyně při Základní škole
Fryšták, okres Zlín, p.o.
RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Fryšták v rámci konání
voleb prezidenta ČR, konaných ve dnech
12. a 13. ledna 2018, příp. 26. 1. 2018
a 27. 1. 2018 mezi Městem Fryšták
a Ing. V. Doleželovou, Fryšták, za odměnu dle kalkulace ve výši 3,50 Kč/distribuce hlasovacích lístků jednomu voliči,
a pov. starostu podpisem této dohody.
RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Horní Ves v rámci konání
voleb prezidenta ČR, konaných ve dnech
12. a 13. ledna 2018, příp. 26. 1. 2018
a 27. 1. 2018 mezi Městem Fryšták, a H.

Doleželem, Fryšták, za odměnu dle kalkulace ve výši 3,50 Kč/distribuce hlasovacích lístků jednomu voliči, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Dolní Ves (vč. Suchého,
Žabárny a Lukovského) v rámci konání
voleb prezidenta ČR, konaných ve dnech
12. a 13. ledna 2018, příp. 26. 1. 2018
a 27. 1. 2018, mezi Městem Fryšták,
a G. Najmanovou, Zlín - Kostelec, za odměnu dle kalkulace ve výši 3,50 Kč/distribuce hlasovacích lístků jednomu voliči,
a pov. starostu podpisem této dohody.
RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Vítová v rámci konání
voleb prezidenta ČR, konaných ve dnech
12. a 13. ledna 2018, příp. 26. 1. 2018
a 27. 1. 2018, mezi Městem Fryšták a K.
Chládkovou, Vítová za odměnu dle kalkulace ve výši 3,50 Kč/distribuce hlasovacích lístků jednomu voliči, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
RMF schvaluje směrnici města Fryštáku č. 1/2017 - Poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům města Fryštáku
pro r. 2018.
RMF schvaluje Nařízení města Fryštáku č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád,
a to s účinností od 1. 1. 2018.
RMF bere na vědomí žádost Salesiánského klubu mládeže, z. s., Fryšták, k navrhované směně pozemku ve vlastnictví
žadatele p. č. 1371/1 - lesní pozemek,
o výměře 3585 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták za pozemek ve vlastnictví města
p. č. 595/1 – zahrada, o výměře 308 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, s požadavkem na snížení ceny za rozdílné kultury
jednotlivých nemovitostí a doporučuje
ZMF schválit směnu výše uvedených nemovitostí s doplatkem dle znaleckého
posudku č 6208/69/2017 ze dne 26.
4. 2017 ze strany žadatele s možností
splátkového kalendáře, a s úhradou nákladů na vyhotovení znaleckého posudku a návrhu na vklad ze strany města,
a schválit uzavření směnné smlouvy.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 ke smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi městem Fryšták a T. Svačinovou DiS, Fryšták k prostorám ve II. NP Zdravotního
střediska ve Fryštáku, o celkové rozloze
32,01 m², kterým se mění doba nájmu čl. VI – Doba nájmu, odst. 1, který nově
zní - 1. Smluvní strany sjednávají tuto
smlouvu na dobu neurčitou, s účinností
od 1. 1. 2018, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF bere na vědomí žádost T. Svačinové ve věci instalace klimatizační

jednotky v pronajatých prostorách a odkládá své rozhodnutí do doby předložení
projektové dokumentace k instalaci klimatizační jednotky.
RMF schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Hrubé
hospody, nám. Míru 1, 763 16 Fryšták,
za účelem provozování hospody (výčepu
- bez možnosti vaření), o celkové výměře
129,46 m², a to místnost č. 102 – restaurace, o výměře 81,76 m², místnost
č. 103 – kuchyně, o výměře 30,84 m²
(celkem 112,6 m²) a objekt WC – místnost č. 102 – WC ženy, o výměře 4,90 m²
a místnost č. 103 – WC muži, o výměře
11,96 m² (celkem 16,86 m²) v ceně nájmu ve výši 395,- Kč/m²/rok, tj. 51.137,Kč/rok, na dobu neurčitou, s termínem
zahájení činnosti od 1. 1. 2018, s 2 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
žadateli Bc. D. Sklenáři, Doubravy.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi městem Fryšták, a Bc. D. Sklenářem, Doubravy na pronájem části prostor
v objektu Hrubé hospody, nám. Míru 1,
763 16 Fryšták, za účelem provozování
hospody (výčepu - bez možnosti vaření),
o celkové výměře 129,46 m², a to místnost č. 102 – restaurace, o výměře 81,76
m², místnost č. 103 – kuchyně, o výměře 30,84 m² (celkem 112,6 m²) a objekt
WC – místnost č. 102 – WC ženy, o výměře 4,90 m² a místnost č. 103 – WC
muži, o výměře 11,96 m² (celkem 16,86
m²) v ceně nájmu ve výši 395,- Kč/m²/
rok, tj. 51.137,- Kč/rok, na dobu neurčitou, s termínem zahájení činnosti od 1.
1. 2018, s 2 měsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí výpověď ﬁrmy
PaWIN color, s. r. o., Ostrava, ze Smlouvy
o nájmu nebytových prostor uzavřenou
dne 1. 5. 2015 s tím, že dvouměsíční výpovědní lhůta (dle čl. 8., bod 8.1. smlouvy) končí 31. 1. 2018.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostor sloužících k podnikání
- v objektu Hrubé hospody, nám. Míru 1,
763 16 Fryšták, o celkové výměře 36 m²,
umístěné v I. NP, v ceně nájmu 790,- Kč/
m²/rok, na dobu neurčitou, s termínem
zahájení činnosti nejdříve od 1. 2. 2018.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 2/4 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře 10 m², žadateli J. Jaškovi, Fryšták, za účelem prodeje vánočních ryb, na dobu určitou 3 dny, od 21.
12. 2017 do 23. 12. 2017, v ceně nájmu
ve výši 20,- Kč/m²/den, a s napojením
vody a el. energie z budovy ZŠ Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
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o nájmu pozemku mezi městem Fryšták
a J. Jaškou, Fryšták, na pronájem části
měst. pozemku p. č. 2/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře 10 m², na dobu
určitou od 21. 12. 2017 do 23. 12.
2017, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/
den, tj. celkem 600,- Kč, za účelem prodeje vánočních ryb a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Zdravotního střediska, Komenského 5, 763 16
Fryšták, o celkové výměře 110,84
m², za cenu nájmu ve výši 790 Kč/m²,
na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, ﬁrmě
Lékárna Lucia, s. r. o., Fryšták při zachování kontinuity dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, a Lékárna Lucia, s. r. o., Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Zdravotního střediska, Komenského 5, 763 16
Fryšták, o celk. vým. 73,01 m², za cenu
nájmu ve výši 790 Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, ﬁrmě Stomatologie
Fryšták, s. r. o., zast. MUDr. J. Navrátilem, jednatelem, při zachování kontinuity
dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor
sloužících k podnikání mezi MF, a Stomatologie Fryšták, s. r. o., a pov. starostu
podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění schvaluje pronájem
prostor sloužících k podnikání v objektu
Zdravotního střediska, Komenského 5,
763 16 Fryšták, o celkové výměře 46,02
m², za cenu nájmu ve výši 790 Kč/m²,
na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, S.
Michálkové, při zachování kontinuity dosavadního nájemního vztahu, schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu prostor
sloužících k podnikání mezi městem
Fryšták a S. Michálkovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění schvaluje pronájem
prostor sloužících k podnikání v objek-

tu Zdravotního střediska, Komenského
5, 763 16 Fryšták, o celkové výměře
110,22 m², za cenu nájmu ve výši 790
Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018,
MUDr. E. Pavlákové, s místem podnikání Komenského 5, 763 16 Fryšták,
IČ46276777, při zachování kontinuity
dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem
Fryšták, a MUDr. E. Pavlákovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění schvaluje pronájem
prostor sloužících k podnikání v objektu Zdravotního střediska, Komenského
5, 763 16 Fryšták, o celkové výměře
109,68 m², za cenu nájmu ve výši 790
Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018,
MUDr. J. Mlčochové, s místem podnikání Komenského 5, 763 16 Fryšták,
IČ62182218, při zachování kontinuity
dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem
Fryšták, a MUDr. J. Mlčochovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Zdravotního střediska, Komenského 5, 763 16
Fryšták, o celk. vým. 34,68 m², za cenu
nájmu ve výši 790 Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, Z. Ševčíkové, s místem podnikání Komenského 5, 763 16
Fryšták, IČ60374373, při zachování kontinuity dosavadního nájemního vztahu,
schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, a Z. Ševčíkovou, a pov. starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění schvaluje pronájem
prostor sloužících k podnikání v objektu
Zdravotního střediska, Komenského 5,
763 16 Fryšták, o celkové výměře 47,73
m², za cenu nájmu ve výši 790 Kč/m²,
na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, D. Majerové, s místem podnikání Komenského
5, 763 16 Fryšták, IČ46307907, při zachování kontinuity dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták a D. Majerovou,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících

nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění schvaluje pronájem
prostor sloužících k podnikání v objektu Zdravotního střediska, Komenského
5, 763 16 Fryšták, o celkové výměře
15,87 m², za cenu nájmu ve výši 790
Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018,
MUDr. I. Gergelovi, s místem podnikání Komenského 5, 763 16 Fryšták,
IČ46308288, při zachování kontinuity
dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem
Fryšták a MUDr. I. Gergelem, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Domu
s byty pro důchodce Fryšták, Komenského 381, 763 16 Fryšták, o celkové výměře 64,35 m², za cenu nájmu ve výši
790 Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1.
2018, MUDr. D. Klácelové, praktické
lékařce pro dospělé, s místem podnikání Komenského 381, 763 16 Fryšták,
IČ61715841, při zachování kontinuity
dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem
Fryšták, a MUDr. D. Klácelovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Domu
s byty pro důchodce Fryšták, Komenského 381, 763 16 Fryšták, o celkové výměře 322,85 m², za cenu nájmu ve výši 790
Kč/m² (kuchyně), 355 Kč/m² (jídelna)
a 227 Kč/m² (ostatní prostory) na dobu
neurčitou od 1. 1. 2018, J. Němcovi,
s místem podnikání Komenského 381,
763 16 Fryšták, IČ74964135, při zachování kontinuity dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, a J. Němcem,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu „Šenku“ čp. 391 v Horní Vsi, 763 16 Fryšták,
o celkové výměře 101,4 m², za cenu nájmu ve výši 790 Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, R. Svačinovi, Fryšták,

při zachování kontinuity dosavadního
nájemního vztahu, schvaluje uzavření
smlouvy o pronájmu prostor sloužících
k podnikání mezi městem Fryšták, a R.
Svačinou, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Domu
s byty pro důchodce Fryšták, nám. Míru
382, 763 16 Fryšták, o celkové výměře
99,65 m², za cenu nájmu ve výši 790 Kč/
m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, I.
Petříkové (hodinářství – zlatnictví), s místem podnikání nám. Míru 382, 763 16
Fryšták, IČ16410918, při zachování kontinuity dosavadního nájemního vztahu,
schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, a I. Petříkovou, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu Domu
s byty pro důchodce Fryšták, nám. Míru
383, 763 16 Fryšták, o celkové výměře
100,8 m², za cenu nájmu ve výši 790 Kč/
m², na dobu neurčitou od 1. 1. 2018, M.
Štěpánkové (oděvy GEM), s místem podnikání nám. Míru 383, 763 16 Fryšták,
IČ64458539, při zachování kontinuity
dosavadního nájemního vztahu, schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem
Fryšták, a M. Štěpánkovou, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu márnice ve Fryštáku, na pozemku p. č. 111,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o celkové
výměře 37,8 m², za cenu nájmu ve výši
790 Kč/m², na dobu neurčitou od 1. 1.
2018, B. Přibylákovi, Zlín, IČ61403849,
při zachování kontinuity dosavadního
nájemního vztahu, schvaluje uzavření
smlouvy o pronájmu prostor sloužících
k podnikání mezi městem Fryšták, a B.
Přibylákem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu uvedení stávajících
nájemních smluv u prostor sloužících
k podnikání do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání ve Sdruženém

objektu, Souhrady 386, 763 16 Fryšták,
o celkové výměře 43,9 m², za cenu nájmu
ve výši 790 Kč/m², na dobu neurčitou
od 1. 1. 2018, P. Chromčákové, s místem podnikání Souhrady 386, 763 16
Fryšták, IČ67499244, při zachování kontinuity dosavadního nájemního vztahu,
schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, a P. Chromčákovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí předloženou
aktualizaci Plánu odezvy orgánů města
Fryšták na vznik mimořádné události týkající se aktualizace a doplnění přehledu
možných ohrožení na území města Fryštáku, doplněný o možné riziko ohrožení
v části epizootie – africký mor prasat,
bez připomínek.
RMF pověřuje G. Najmanovou, referentku ESO, seznámit s aktualizací
a přehledem možných ohrožení širokou
veřejnost ve městě Fryšták.
RMF bere na vědomí žádost J. Němce, Fryšták, o slevu na nájemném za provedené stavební práce v pronajatých
prostorech v DBD Fryšták na havarijních
stávajících obkladech v kuchyni a přípravném prostoru, odkládá své rozhodnutí a ukládá žadateli předložit účetní
doklady vč. dokumentace skuteč. provedení oprav vč. revize elektrozařízení.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030041894/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Horní Ves, pí Fišerová, kabel.
vedení NN“, umístěné na části měst. pozemku p. č. 170 – ost. plocha, silnice, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
2.200,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 8/2017
ze dne 15. 11. 2017.
RMF bere na vědomí žádost p. o.
Domov pro seniory Lukov a nereﬂektuje
na tuto žádost o poskytnutí ﬁnančních
prostředků.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru z. s. STATIM – Babybox pro odložené děti pro rok 2017 ve výši 6.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Fryšták, a Babybox Praha za účelem pokrytí
nákladů spojených s výměnou baby boxu
umístěného v Krajské nemocnici T. Bati
ve Zlíně, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí ﬁnanční
dotace p. o. Sociální služby pro osoby

se zdravotním postižením pro rok 2017
ve výši 5.000,- Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 5.000,- Kč mezi městem Fryšták
a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Fryšták, za účelem
pokrytí nákladů spojených s vánočními
trhy v zařízení, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 08/2016/VII/16 ze dne 30. 5.
2016 doﬁnancování částky za nákup Digitálního povodňového plánu města Fryšták jako svěřeného majetku, a to ve výši
14.931,40 Kč a pověřuje Ing. M. Jaška,
vedoucího ESO, zajištěním provedení
úhrady.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o správě svěřeného majetku mezi MF
a Sdružením měst a obcí východní Moravy, Zlín o přenechání do správy a bezplatného užívání majetek Digitální povodňový
plán města Fryšták, po dobu udržitelnosti projektu 5 let od ukončení projektu, tj.
do konce r. 2022, a pov. starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí žádost z. s.
SRPŘ při ZŠ Fryšták o umístění sídla
spolku SRPŠ při ZŠ Fryšták, z. s. za účelem zápisu sídla spolku do veřejného
rejstříku, uděluje souhlas s umístěním
sídla spolku v budově ZŠ Fryšták, p. o.,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
souhlasu.
RMF schvaluje uzavření dodatků (příloha č. 1, 2 a 3) k nájemním smlouvám
na nájem bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták mezi MF, a nájemci bytů
v Domě s byty pro důchodce Fryšták (příloha č. 4), 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.
2018“ a, Čl. V., Kauce, odst. 4 a nově
zní – „Kauce se úročí, a to ve výši 8,33 %
p.a. (per anum) a Čl. V., Jistota, odst. 2
a nově zní – „Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si
přitom, co mu nájemce případně z nájmu
dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí, a to ve výši 8,3 %
p.a. (per anum)“ a Čl. V., Jistota, odst. 3
a nově zní – „Nájemce má právo na úroky
z jistoty od jejího poskytnutí, a to ve výši
8,33 % p.a. (per anum), a pov. starostu
podpisem těchto dodatků.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Doplnění rekuperačního výměníku VZT –
Fryštácký šenk“, a to ﬁrmu VENTOKLIMA
s.r.o., Staré Město, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
VENTOKLIMA s.r.o., Staré Město, na re-
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alizaci akce „Doplnění rekuperačního
výměníku VZT – Fryštácký šenk“, a to
v ceně 66 140,- Kč bez DPH, tj. 80 029,Kč vč. DPH a pověřuje starostu, podpisem této smlouvy.
RMF vzhledem k nedostatečné kapacitě dodavatele zrealizovat zakázku
do konce roku 2017 dle zadávacích podmínek ruší veřejnou zakázku „Pasportizace mostů a lávek“ a ukládá Ing. P. Dohnalovi zrealizovat zakázku znovu.
RMF bere na vědomí studii projektu
rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému Fryšták zpracovanou
ﬁrmou System plus Zlín, s.r.o., bez připomínek a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
návrh MKDS na fotbalovém hřišti.
RMF pověřuje OTH zajistit písemné
stanovisko ke studii projektu rozšíření
MKDS Fryšták zpracovanou ﬁrmou System plus Zlín, s.r.o., s uživatelem OO
PČR Fryšták.
RMF ukládá starostovi projednat tuto
studii včetně stanoviska OO PČR Fryšták
na ZMF.
RMF bere na vědomí výsledek průzkumu týkajícího se majetkoprávního
vypořádání pozemků v úseku ,,Skalková-Pastyřica“ bez připomínek a pověřuje
ESO jednat s vlastníky pozemků ve věci
odkupu či směny, ukládá zpracovat znalecký posudek za účelem zpracování
ceny výkupu a projednat konkrétní návrhy smluv do 28. 2. 2018.
RMF z kapacitních důvodů objektu
ruší veřejnou zakázku ,,Zateplení stropu
rekreačního zařízení – Šenk, Horní Ves,
Fryšták“ a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit vyhlášení veřejné zakázky znovu.
RMF bere na vědomí žádost obyvatel
ul. J. Kvapila o dokončení řešení dopravní situace na této ulici dle návrhu projektanta Ing. Kuchaře bez připomínek a souhlasí s navrhovaným řešením dopravního
značení a jedním zpomalovacím prahem
na začátku ulice a u ostatních dvou zpomalovacích prahů formou graﬁckého nástřiku a doporučuje ZMF zařadit do rozpočtu r. 2018.
RMF bere na vědomí žádost manželů Kubátových o připojení k obecnímu
vodovodu na ulici 6. května a RMF ukládá OTH zajistit zadání veřejné zakázky
na zpracování projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení.
RMF bere na vědomí žádost I. Minaříkové o prodloužení vodovodu na ulici Vítovská a RMF ukládá OTH zajistit zadání
veřejné zakázky na zpracování proj. dokumentace pro územní a stavební řízení.
RMF souhlasí se zapojením Základní
školy Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace a Mateřské školy Fryšták, okres

Zlín, příspěvková organizace do projektu
Místního akčního plánu II. v regionu ORP
/ MČ Zlín.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
Základní školy Fryšták souhlasí se zvýšením příplatku za vedení Mgr. L. Sovadinovi, řediteli Základní školy Fryšták,
za podmínek ve smyslu přílohy č. 5 tohoto zápisu uložená ve spisu ve mzdové
účtárně města Fryšták u T. Petrášové.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
Mateřské školy Fryšták souhlasí se zvýšením příplatku za vedení Bc. Iloně Staňkové, ředitelce Mateřské školy Fryšták,
a to ve výši a za podmínek ve smyslu přílohy č. 6 tohoto zápisu uložená ve spisu
ve mzdové účtárně města Fryšták u T.
Petrášové.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke Smlouvě o Roznášce informačních/
propagačních materiálů mezi Městem
Fryšták a Českou poštou, s.p., Praha
a pov. starostu podpisem toh. dodatku.
RMF bere na vědomí zprávu o stavu
realizace prací na akci „Regenerace hřbitova Fryšták“, akceptuje zpřesnění speciﬁkace ve znění změnových listů č. 1 – 6
s ohledem na dokončovací práce a závěrečnou kontrolu předmětných položek.
RMF nereﬂektuje na žádost dodavatel o posunutí termínu dokončení realizace díla a schvaluje uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace hřbitova Fryšták“ ze dne 12. 6.
2017 mezi městem Fryšták a společností „SMO-GEOSTAV“ Otrokovice, kterým
je řešeno zpřesnění speciﬁkace ve znění změnových listů č. 1 – 6 s ohledem
na dokončovací práce a závěrečnou kontrolu předmětných položek a pov. starostu města podpisem tohoto dodatku.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zařízení pro školní jídelnu ZŠ Fryšták – vybavení konvektomatem“ a to ﬁrmu Megastro
CZ, s.r.o., Staré Město, k jednání na základě plné moci.
RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták a ﬁrmou Megastro CZ, s.r.o., Staré Město, na pořízení
konvektomatu do školní jídelny Základní školy Fryšták, p.o. ve výši 271 810,Kč bez DPH, tj. 328 891,- Kč vč. DPH,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF ruší zadávací řízení na akci „Pořízení osobního automobilu“ a pověřuje
ÚKS zajištěním nového zadáv. řízení.
RMF s odkazem na důvodovou zprávu předloženou ředitelem Základní školy
Fryšták souhlasí s realizací projektového záměru Modernizace učebny fyziky
a chemie, jejímž předkladatelem je město Fryšták v rámci 9. výzvy IPRÚ Podpora

technického a přírodovědného vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ.
RMF souhlasí s vyloučením ﬁrmy
HARKO, s.r.o., a bere na vědomí vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Objekt č. p. 386 ul. Souhrady-opravy“,
a to ﬁrmu Jiří Vinter s.r.o., Zlín.
RMF bere na vědomí Zápis z jednání
Stavební komise ze dne 4. 12. 2017 bez
připomínek:
a) ve věci žádosti pana Maňďáka
souhlasí s realizací opatření ve smyslu
zápisu z místního šetření a ukládá OTH
realizovat toto opatření do 30. 4. 2018.
b) ve věci způsobu zástavby lokality
Parková (BI 23, BI 24) doporučuje ZMF
schválit zástavbu v duchu varianty A1
(arch. Kunetek) se samostatně stojícími
rodinnými domy
c) ve věci žádosti manželů H. a A. Černých ukládá G. Najmanové a Ing. P. Dohnalovi připravit návrh majetkoprávního
vypořádání vodárenské infrastruktury
a doporučuje ZMF převzít tuto infrastrukturu.
RMF bere na vědomí negativní stanovisko zpracovatelů, 7 občanů „coby
zástupců obyvatel lokality „Žaba“, ze
dne 24. 11. 2017, ve věci pořádání akce
„Pálení čarodějnic“ v lokalitě Žaba, Horní
Ves u Fryštáku, a ukládá starostovi projednat tento materiál na zasedání ZMF
a vyzývá zástupce obyvatel k doložení
seznamu osob, jménem koho jednají vč.
podpisů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 6. 8. 2012 mezi
Městem Fryšták, a ﬁrmou ELEKTROWIN
a.s., Praha, v souvislosti se změnou rozsahu zpětně odebíraných skupin elektrozařízení, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
RMF bere na vědomí návrh Jednacího řádu Rady města Fryštáku a ukládá
Ing. T. Černému předložit návrh nového
Jednacího řádu.
a) RMF bere na vědomí informace
o průběhu zveřejněného záměru na pronájem prostor v DBD Fryšták na zajištění
praní prádla s nepodáním žádné nabídky.
b) RMF bere na vědomí informace
Charitní pečovatelské služby Zlín ve věci
zajištění praní prádla pouze pro nájemce
DBD Fryšták, kteří mají s pečovatelskou
službou uzavřenu smlouvu na poskytování služeb.
c) RMF bere na vědomí informace
o naplnění kapacity praní prádla ze strany Domova pro seniory Lukov, Prádelny
Ferda Mravenec Zlín a nízkému objemu
prádla ze strany Mýval Zlín, spol. s r. o.,
a ukládá ESO a OTH zajistit prostřednictvím externí ﬁrmy AMW servis Zlín praní
prádla pro nájemce DBD Fryšták.
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Obecně závazná vyhláška Města Fryštáku č. 3/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 27. 11. 2017 usnesením č. U Z 09/2017/VII/02h 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 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,
která má v obci trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
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 správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí3.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1/ Poplatník 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 nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.
2/ Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy
pro doručování.
3/ Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm.
b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena 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 doručování4.
6/ Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala5.
Čl. 4
Sazba poplatku
1/ Sazba poplatku činí 500,- Kč a je
tvořena:
a/ z částky 122,- Kč za kalendářní
rok a
b/ z částky 378,- 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
měsíce6.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1/ Poplatek je splatný jednorázově
a to nejpozději do 31. 5. příslušného
kalendářního roku.
2/ Vznikne-li poplatková povinnost
po datu splatnosti uvedeném v odst.
1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.

8|9

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Čl. 6
Osvobození a úlevy
1/ Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a),
která je
a/ umístěna do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b/ umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c/ umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení.
2/ Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle 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/ s úřední adresou nám. Míru 43,
763 16 Fryšták
d/ pobývající v léčebně nebo nápravném zařízení, která není uvedena v odst.
1 tohoto článku, a to v délce přesahující
6 měsíců,
e/ dítě s těžkým zdravotním postižením do dosažení 26 let,
f/ dítě do dosažení 3 let věku včetně, přičemž platí, dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního roku, je osvobozeno i po zbývající
část (do konce) kalendářního roku,
g/ které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
h/ která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
i/ které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl

nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
3/ Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. b),
která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci za podmínky, že
v ní není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
4/ Úleva se poskytuje fyzické osobě
vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 1:
a/ která dovrší k 31. 12. 2017 věk
65 let, ve výši 50% poplatku stanoveném v čl. 4 odst. 1,
b/ do věku 26 let, která studuje
a pobývá v místě denního studia mimo
území Zlínského kraje, ve výši 50%
poplatku stanoveném v čl. 4 odst. 1
po dobu studia,
c/ rodina s více než 2 nezaopatřenými
dětmi do věku 26 let (lze prokázat např.
potvrzením o studiu), hradí poplatek maximálně za 2 děti, přičemž má-li rodina 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,
d/ jednotlivé úlevy speciﬁkované
v bodě b) a c) se nesčítají.
5/ Údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu dle odst. 1, 2 a), b), 4 b),
c), tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.
6/ V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem7, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká8.
Čl. 7

ku 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 poplatník11.
2/ V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka12.
3/ Je-li zákonných zástupců nebo
opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně13.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1/ Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 5.
12. 2016.
2/ Poplatkové povinnosti vzniklé
před nabytím účinnosti této vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá
dnem 1. ledna 2018.

účinnosti

Mgr. Lubomír Doležel
starosta
Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

Navýšení poplatku
1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem9.
2/ Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku10.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1/ Vznikne-li nedoplatek na poplat-

1/ § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2/ § 10b odst. 1 zák. o místních poplatcích
3/ § 10b odst. 2 zák. o místních poplatcích
4/ § 14a odst. 2 zák. o místních poplatcích
5/ § 14a odst. 3 zák. o místních poplatcích
6/ § 10b odst. 6 zák. o místních poplatcích
7/ § 14a odst. 3 zák. o místních poplatcích
8/ § 14a odst. 4 zák. o místních poplatcích
9/ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10/ § 11 odst. 3 zák. o místních poplatcích
11/ § 12 odst. 1 zák. o místních poplatcích
12/ § 12 odst. 2 zák. o místních poplatcích
13/ § 12 odst. 3 zák. o místních poplatcích

K O M E N T Á Ř k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2017
Místní poplatky stanovené zákonem č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), jsou stejně jako daně nenávratnými veřejnými příjmy, které slouží k realizaci obecních
a veřejných potřeb. Úhrada místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je neekvivalentní platbou, neboť za ni není poskytována žádná přímá protihodnota.
Tento místní poplatek plní zejména ﬁskální funkci, jeho smyslem je pokrytí části ﬁnančních prostředků, které obec vynaložila na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Jde
o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu.
„Místní poplatek je tedy paušálním poplatkem za provoz
celého systému. Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu
na množství vyprodukovaného odpadu. Není tedy rozhodné,
zda a kolik odpadu poplatník vyprodukuje – např. s ohledem
na dlouhodobý pobyt mimo místo trvalého pobytu, odvoz odpadu z rekreačních objektů do místa trvalého pobytu nebo jiné
zpracování (využití) odpadu.
Ani případná nespokojenost s provozem systému nezprošťuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit. Pokud máte
k systému nakládání s komunálním odpadem návrhy, připomínky či podněty, můžete se obrátit na zastupitelstvo obce
a požadovat jejich projednání. V případě ohrožení životního
prostředí lze rovněž kontaktovat Českou inspekci životního
prostředí nebo krajský úřad.
Na některé případy může obec reagovat zakotvením osvobození nebo úlev. Obce využívají možnosti obecně závaznou
vyhláškou osvobodit poplatníky za určitých podmínek, případně pro ně zakotvit úlevu – „poplatek snížit“. Na osvobození má
poplatník nárok, pokud splňuje zakotvené předpoklady osvobození.“ (Stanovisko veřejného ochránce práv – ombudsmana
– pramen: https://www.ochrance.cz).
Obecně závazná vyhláška Města Fryštáku (dále jen OZV)
č. 3/2017 účinná od 1. ledna 2018 přináší několik zásadních
změn od dosavadní praxe.
1/ Splatnost poplatku je stanovena do 31. května 2018.
2/ Správce poplatku může v některých případech poplatníka na jeho žádost osvobodit či poskytnout mu úlevu od poplatku, ale pouze za podmínky, že poplatník o toto požá-

dá (a následně prokazatelně doloží) do termínu 31. března
příslušného roku (po tomto termínu jakýkoliv nárok na úlevu
či osvobození od poplatku zaniká). Povinnost ohlásit údaje
rozhodné pro úlevu či osvobození od poplatku za komunální
odpad jsou povinny osoby v těchto případech:
a) Poplatníci dle čl. 6, odstavce 1, písm. a) a b) předmětné
OZV,
b) Poplatníci dle čl. 6, odstavce 2, písm. a) a b) předmětné
OZV,
c) Poplatníci dle čl. 6, odstavce 4, písm. b) a c) předmětné
OZV.
3/ Nárok na osvobození nemusí ohlásit pro příslušný rok:
a) Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 1, písm c) předmětné OZV – pokud tak učinili v předchozích letech,
b) Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 2, písm f) předmětné OZV,
c) Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 4, písm a) předmětné OZV.
I nadále platí povinnost poplatníka ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla. Dojde-li ke změně či neplatnosti údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.
Také je nutno upozornit poplatníky, že nově dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád, může správce daně/poplatku uložit poplatníkovi pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (to znamená nesplnění registrační, ohlašovací
nebo jiné oznamovací povinnosti stanovené správcem daně/
poplatku) do výše 500.000,- Kč do tří let ode dne, ve kterém
došlo k porušení povinnosti.
Známky na popelnice nebudou vydávány. Odstranění odpadu z veškerých popelnic je zajištěno ke dni splatnosti poplatku tj. do 30. 5. 2018. Po tomto termínu může být využita
zákonná možnost dle §11 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.

131

Poplatníci obdrží do svých schránek poštovní poukázku
s předepsanými částkami. Úhradu lze provést na základě obdržené složenky:
a) hotově na kterékoliv pobočce České pošty;
b) hotově v pokladně města v PO a ST v době 7.00-11.30
a 12.00-17.00 hod.;
c) bezhotovostním převodem na účet KB Zlín
107-9557760227/0100.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo odlišné skutečnosti od zaslaného předpisu, dostavte se, prosím, v uvedenou
dobu na MěÚ Fryšták k odpovědné pracovnici Bc. I. Plškové k projednání na detašované pracoviště, budova Penzionu
na nám. Míru č. p. 383 (původní prostory spořitelny) v úřední
hodiny: PO+ST 7.00-11.30, 12.00-17.00 hod.
Dotazy, prosím, směřujte na e-mail:
i.plskova@frystak.cz.

Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2016
(řádek 1 děleno (řádek 2+3))
378 Kč

Bc. I. Plšková
ekonomicko-správní odbor

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce MF č. 3/2017
ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu a rok
Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti
za rok 2016 :
Celkové náklady za netříděný odpad v roce 2016
(řádek 1)
1.473.567 Kč
Počet osob s pobytem na území
k 18. 10. 2017 (řádek 2)
Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů bez nahlášeného pobytu (řádek 3)

3 767
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
při volbě prezidenta České republiky na území České republiky (2018)
Volba prezidenta České republiky
se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Případné druhé kolo
volby prezidenta České republiky se
koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České
republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj.
13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který
alespoň druhý den druhého kola volby,
tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“,
dále prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo informace o ztrátě
volitelnosti kandidáta; pokud byla doručena do 24 hodin před zahájením
volby, při zjišťování výsledků volby se
k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále i případná
informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného
údaje. Volební místnost musí být pro
každý volební okrsek rovněž vybavena
zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební

komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz
opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním
okrsku vytvořeném při zastupitelském
nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí (blíže viz Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018).
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku, tj. obálku opatřenou
úředním razítkem příslušného obecního
nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo
politickému hnutí nebo údaj, že je bez
politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého
poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem
volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet
hlasovací lístky na požádání ve volební
místnosti.
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího

lístku do úřední obálky. V případě, že
se volič neodebere do tohoto prostoru,
nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího
lístku volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek kandidáta, pro něhož
se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího
lístku anebo provedení různých oprav
na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho
platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do úřední
obálky vloží volič tuto úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů,
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací
lístek za něho vložit do úřední obálky
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních nebo rodinných,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby prezidenta České
republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení,
tj. nezíská nadpoloviční většinu z celko-

vého počtu platných hlasů oprávněných
voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo
volby prezidenta za 14 dnů po začátku
prvního kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou
dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
- sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:
1. Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 209, tel.
+420 601 574 748
Místní část Fryšták - všechna č.p. na ulicích 6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární,
Zlínská, ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177, 178, 179, 183,
184, 190, 192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344,
364, 365, 366, 381, 391, 452, ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95,
96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431, 434, 445,
ulice Potoky celá mimo č.p. 4 místní část Dolní Ves, ulice Přehradní místní část
Fryšták č.p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388,
393, 411, 412, 414, 432, 433, 448, Pekárkova č.p. 379, 436, 446, Spojovací
místní část Fryšták č.p. 437.
2. Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 210,
tel. +420 601 574 749
Ulice Potoky místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní místní část Dolní
Ves č.p. 26, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193,
194, 195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238,
241, 242, 243, 244, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská, Příčná, Stolařská, Strž,
Vylanta.
3. Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 220,
tel. +420 601 574 755
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna
II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II,
Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz. Ulice Komenského místní část Horní
Ves č.p. 38, 47, 103, 117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181,
182, 183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227,
229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266,
267, 271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298,
299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390, 396, 408, 423, 432,
ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97,
99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282,
315, 316, 376, 415, 416, 417, ulice Ke Skalce místní část Horní Ves všechna
č.p., mimo č.p. ulice Ke Skalce místní část Vítová 105, 106, ulice J. Kvapila místní část Horní Ves č.p. 395.
4. Vítová - Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100, tel. +420 601 574 759
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní část Vítová č.p. 105,
106, ulice Vítovská místní část Horní Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243,
273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422, 434.
Ev. č. 109.
5. Žabárna - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 225, tel.
+420 601 574 764
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
místní část Fryšták ulice Žabárna č.p. 214, 371, 453.
Ivana Plšková, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2
kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů. Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se
stejným počtem odevzdaných platných
hlasů oprávněných voličů, postupují
do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde
ke shodě v počtu odevzdaných platných
hlasů oprávněných voličů u kandidátů,
kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni
kandidáti z druhého místa. Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola
volby prezidenta, přestane být volitelný
za prezidenta republiky před druhým
kolem volby prezidenta anebo se práva
kandidovat vzdá, postupuje do druhého
kola volby prezidenta kandidát, který
v prvním kole volby prezidenta získal
další nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných
voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná
i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden
kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten
kandidát, který získal ve druhém kole
volby nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola
ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Pramen: www.mvcr.cz
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Psychologický průlom
Na ZMF ze dne 2. 10. 2017 se zastupitelům KDU-ČSL podařily prosadit dvě změny v dokumentu „Zásady
poskytování grantové podpory nestátním neziskovým subjektům městem
Fryšták“. I když se jedná o malé
systémové krůčky vpřed, považuji to
za „velký psychologický průlom“ pro
zastupitele.
Ta první změna zužuje okruh žadatelů jen na NNO žádající o podporu na činnost nebo na organizátora
jednotlivé kulturní či sportovní akce.
Na tuto změnu navazuje další vylepšení a tím jsou dva různé formuláře
každý pro jednotlivou variantu žádosti
– na činnost nebo na akci. Formuláře
se dotazují na více užitečných informací o žadateli například na počet
členů organizace nebo zprávu o činnosti za minulý rok.
Co se naštěstí nepodařilo prosadit je vyloučení členů fryštackých neziskovek z účasti v Grantové komisi,
která žádosti hodnotí a navrhuje Zastupitelům výše podpory jednotlivým
žadatelům. Jak ukazují dobré příklady z jiných měst, nejlépe se pohlídají
samy neziskovky mezi sebou. V uplynulých třech letech využili možnost
nahlédnut do zákulisí rozdělování
peněz zástupci Skautů, Tai-či, Z kola
ven, Fair Play, První motoristický klub,
Fotbalisti, ZUŠ Morava, SBT Fryšták,
DIS nebo Divadelníci…
Proto bych chtěl vyzvat i další
fryštacké neziskovky nebo zastupitele s ambicí reformovat grantový systém, aby se osmělili a přihlásili se
do grantové komise pro rok 2018.
O složení grantové komise rozhodne
pravděpodobně první zastupitelstvo
v roce 2018.
Převzato z Facebookového proﬁlu
Tomáš Černý zastupitel z Fryštáku

Důležité upozornění
Česká pošta s.p. pobočka Fryšták oznamuje, že dne 9. ledna 2018
dojde v dopoledních hodinách k uzavření této pobočky. Důvodem je přehrání operačního systému). Ihned
po zprovoznění systému bude pobočka pro veřejnost opět otevřena.
Děkujeme za pochopení.

Digitální povodňový plán města Fryšták
Město Fryšták se zapojilo do projektu „Digitální povodňové plány v obcích východní Moravy II.“, jehož administraci a výběr zhotovitele provedlo Sdružení měst
a obcí východní Moravy.
Zhotovitelem digitálních povodňových plánů je ﬁrma Envipartner, s. r. o., Brno,
která v rámci tohoto projektu zpracovala plány pro 5 obcí.
Celkové náklady na pořízení pěti digitálních povodňových plánů činily 457.380 Kč
vč. DPH. Město Fryšták přispěje částkou 14.931,40 Kč.
Informace z digitálního povodňového plánu města Fryšták naleznete na internetových stránkách www.edpp.cz/povodnovy-plan/frystak/, popř. v odkazu na stránkách města Fryšták.

Aktualizace přehledu možných ohrožení
Město Fryšták má zpracován a schválen Plán odezvy orgánů města Fryšták
na vznik mimořádných událostí a zřízen krizový štáb.
Přehled možných ohrožení na území města Fryštáku musí být každý rok aktualizován a projednán v orgánech města, a také s ním musí být seznámena veřejnost.
Sdělujeme, že k rizikům, které jsou v plánu uvedeny bylo přidáno na území města možné ohrožení nemocí Afrického moru prasat.
Přehled rizik a další důležité informace týkající se mimořádných událostí naleznete na stránkách města Fryšták v sekci Krizové situace.
Gabriela Najmanová

Vánoce přicházejí
Bože, proč utrácí obec tolik peněz na vánoční výzdobu? To byly dotazy od některých občanů.
Když přišel den D, na náměstí byl čilý ruch. Vyrostla zde Ježíškova dílna s koberci, dokonce vyhřívaná. Na náměstí nadstřešené lavice se stolky, prodejní stánky
s teplými, sladkými, masitými produkty. Pak tajemná, celtovinou pokrytá věž s přilehlou elektronickou laboratoří. Nad sv. Jánem poletujícím dronem. To už se začaly
tvořit vrásky zvědavosti na tvářích přihlížejících občanů.
Taky že jo! Slavnostní zahájení - starosta Fryštáku. Děti si rozebírají pestrobarevné balónky, na které si přivazují svá ježíšovská přání. V hodině H je všichni najednou
posílají do slunečné modré oblohy a jistě si přejí, aby doletěly až k Ježíškovi. Myšlenky dětí, potlesk přítomných provázely úchvatný pohled.
Neuplynulo mnoho času a další překvapení. Kdo nezaváhal, vzal si od hostesek
velké prskavky a čekal na čas Č, kdy byla postupně rozsvícena pleáda světýlek
na radnici, na náměstí, malý stromeček, u něhož děti i dospěláci zapalovali prskavky s tisíci hvězdičkami odrážejícími se v očích. Úžasné!
V tom dlouho očekávané překvapení. Videomaping! Tichá hudba, historie promítaná na radnici, letopočty, požáry, přestavby, význačné osobnosti, symbol Fryštáku
– znak města, padající sníh, změny barev fasády, závěrečné přání Fryštačanům.
Byly to tak silné emoční momenty, že mnohým (i mně) se koulely slzy po tváři. Uvědomuješ si chod dějin i krásu našeho města. A to není málo!
Ještě nedozněl citový
moment a už se rozzářil
nejkrásnější vánoční strom
ve Zlínském kraji.
Prolíná
tebou
pýcha
na naše město. Jsi najednou
hrdý, že zde patříš! To Vánoce a všechno kolem na tebe
působí. Kéž by tyto krásné,
ušlechtilé pocity zůstaly
v nás i v roce 2018!
SK
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Vážení spoluobčané!
V těchto okamžicích listujeme v již
lednovém vydání Fryštáckých listů, což
znamená, že čas silvestrovských radovánek i novoročního bilancování a plánování je za námi a že odhodlaně kráčíme prvními dny nového roku: letopočet
je označen číslovkou 2018.
Rekapitulujeme
události,
které
se nevratně staly minulostí, a každý
po svém, ale jistě všichni s nadějemi
a přáními současně rozjímáme o tom,
co asi přinese nadcházejících dvanáct
měsíců.
Dnes ještě nebudu podrobně a věcně hodnotit, jak si vedla naše samospráva loni; koneckonců sami jste - jak
například z obhlídek při procházkách
městem, tedy doslova v přímém přenosu, tak i z oﬁciálních zdrojů města
- dostatečně a pravidelně informováni
o tom, co se – tak říkajíc u nás – děje.
A to nejen v oblasti investic či oprav,
ale také v rámci kulturně společenského, zájmového či sportovního vyžití.
Není nutno tedy připomínat, že jsme
například vybudovali dva nové vodovodní řady (na které jsme získali i dotační
prostředky), opravili hřbitov či nabyli
do vlastnictví města hmotnou kulturní
památku, kterou znáte pod zjednodušeným názvem Hrubá hospoda, již k prvnímu lednu otevíráme (prozatím v omezeném provozu coby výčep bez vlastního
vaření), přičemž postupně konkrétními
krůčky spějeme k tomu, aby se tato
památka po rekonstrukci stala jednou
z dominant města. Není nutno asi ani
připomínat bohatou kulturní, osvětovou,
sportovní (zájmovou a spolkovou) činnost, kdy jistě každý z nás nalezl v široké nabídce konkrétních aktivit možnost
vyžití dle svých zájmů. Ale o tom více
někdy příště.

Při této příležitosti si však dovolím
jeden dovětek – chci všem, ať už jde
o kmenové zaměstnance města, zaměstnance jeho příspěvkových organizací či organizačních složek, většinu
zastupitelů, ale i o tzv. externí partnery
či nadšené dobrovolníky z řad našich občanů, tedy všem, kteří pozitivně a konstruktivně přiložili ruku k dílu, přispěli
dobrou myšlenkou či neotřelým nápadem a podíleli se tak na každodenním
fungování města, upřímně poděkovat!
Jejich práce je nepřehlédnutelná, velmi
si jí vážím! Současně se těším na další
spolupráci i letos!
Ale na prahu nového roku se zamysleme i nad tím, ve znamení čeho asi
bude. Tento rok zřejmě nebude patřit
mezi ty „obyčejné“. Nepřináší nám totiž mimo jiné jen velký sportovní svátek
v podobě zimních olympijských her, které
jistě nejen nadmíru uspokojí touhy srdnatých fanoušků, ale i nepochybně znovu probudí národní hrdost nás Čechů,
když budou právě naši zástupci bojovat
o co nejlepší výsledky v olympijském zápolení. Budeme držet pěsti! Avšak hned
v úvodu roku nás čekají, jak nelze nepostřehnout, prezidentské volby, jejichž
výsledky mohou – třebaže se nám úřad
prezidenta může zdát jakkoliv vzdálený
– výrazně, stejně pozitivně jako negativně, ovlivnit i náš běžný život. A nejinak
patrně vnímáme pak i volby komunální,
tedy do obecních zastupitelstev, k nimž
budeme pozváni na podzim letošního
roku. Po čtyřech letech tak opět dostáváme možnost rozhodnout o tom, kdo
a jak se bude podílet na dalším rozvoji
našeho města v následujících letech.
Jsem přesvědčen, vážení spoluobčané,
že nabízených příležitostí – práva volby,
popř. býti volen - zodpovědně využijeme.
Vážení spoluobčané,
letos si rovněž připomínáme stoleté
výročí vzniku samostatného společného
státu Čechů a Slováků. I my v našem
městě u příležitosti tohoto jubilea uctíme památku těch, kteří stáli u zrodu
prvního nezávislého demokratického
státu, a přiblížíme si hodnoty, na nichž
coby pevných základech nová republika
vyrostla. Domnívám se, že tyto historické počiny mají co říci i dnešní generaci,
a to podobně jako bolestné události,
které postihly náš národ před padesáti
léty, kdy v roce 1968 celonárodní naděje
tzv. pražského jara zhatil onen neblahý
srpen … Je nanejvýš důležité, jsem přesvědčen, nezapomínat na tyto události,
osobnosti i hodnoty, pro které někteří
přinášeli i oběti nejvyšší! Jejich sdělení

k nám výstižně promlouvají i dnes, respektive naší povinností je dobře poznat
své dějiny, abychom měli právo na svobodnou šťastnou budoucnost, jak volně
reprodukuji myšlenku velikána našeho
národa A. Jiráska. Jinými slovy – nic
z toho, co dnes máme, není samozřejmé, a za „ideály humanitní“ je nutno
bojovat stále!
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vám jménem vedení města i jménem svým ještě jednou
popřál v novém roce především hodně
zdraví, štěstí, lásky i porozumění jakož
i osobních a pracovních úspěchů!
S úctou vše dobré přeje

L. Doležel, starosta města

V roce 2018
to chce úsměv!
Ať vás zdobí úsměv. Nestojí nic,
ale vynáší mnoho. Obohacuje toho,
kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval
toho, co ho daruje. Trvá chvilku, ale
vzpomínka na něj bývá stálá. Nikdo
není tak bohatý, aby se bez něho
obešel. Nikdo není tak chudý, aby ho
nemohl darovat. Úsměv vytváří v domově štěstí, ve starostech je oporou. Citlivým je znamením přátelství.
V únavě přináší odpočinek. Ve znechucení vrací odvahu. V zármutku je
útěchou. Pro každou bolest je přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nemůžeme koupit, ani půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu okamžiku, kdy
se daruje.
A kdybys potkal někoho, kdo by
neměl pro tebe úsměv, ačkoliv na něj
čekáš, buď velkodušný a oblaž ho
svým úsměvem, protože nikdo nepotřebuje úsměv tak, jako ten, kdo ho
nemá pro druhé.
SK
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Slavnostní rozsvěcení...
Rok co rok, již po tři léta se v předvečer první neděle adventní na náměstí Míru
do celé své krásy rozsvítí vánoční strom s novou vánoční výzdobou. Vůně lahodného
punče, lesk zářících prskavek i dětský smích doprovází odpoledne napjatého očekávání upřeného k onomu momentu. Do těchto kouzelných okamžiků a pocitu radostného těšení se může každý vrátit v závěrečném videu na YouTube města.
V zákulisí tohoto odpoledne se ovšem ukrývá mnohem víc. Příprava předvánoční akce začíná prvními telefonáty již v červenci a s příchodem podzimu je soupis
nutností k zajištění plynulého průběhu akce téměř naplněn. Ovšem... je zde jedno
ovšem, které bych nyní ráda zmínila. Seznam věcí a činností z papíru se může naplnit
jen tehdy, pokud se na druhé straně telefonátu potkáte s pochopením, nadšením
a otevřeným srdcem. Za zmíněných seznamem jsou doposud bezejmenní hrdinové,
kteří jsou mezi vámi a za svou pomoc ničeho nic nežádají.
Rok co rok již po tři léta se v předvečer první neděle adventní na náměstí Míru
do celé své krásy rozsvítí vánoční strom s novou vánoční výzdobou i díky panu Romanu Svačinovi, který zapůjčuje velký párty stan včetně teplometů a koberečků na sezení pro děti do Ježíškovi dílny, díky ﬁrmě PADOZA za zapůjčení mnoha pevných pivních
setů pro malé andílky do Ježíškovi dílny, díky panu Josefu Nášelovi, který půjčuje dva
menší párty stany, díky paní Renatě Šafkové, její rodině a maminkám z klubu Fryšták
dětem (dříve Vlaštovky Fryšták), které rozzáří radostí všechna dětská očka v Ježíškově dílně prostřednictvím nejrozmanitějších tvořivých aktivit. Jejich pomoc byla pro
každoroční pořádání slavnostního rozsvěcení nepostradatelná, a proto si velmi vážím
jejich reakce, kdy mi při žádosti o poskytnutí jejich tolik potřebné pomoci bez jakéhokoliv rozmýšlení dali svůj souhlas. Dále bych chtěla poděkovat Fair Play za zapůjčení
stánků a ﬁrmě Petas Petřík za pomoc při zajištění elektřiny. Při posledním rozsvěcení
byl doprovodný program obohacen o promítání videomappingu a v souvislosti s tímto
jedinečným zážitkem chci poděkovat ﬁrmě Rudolf lešení za postavení věže k promítání. Poděkování patří také manželům Varnavčinovým za darování hélia pro vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi.
Mé velké uznání a úctu si zaslouží chlapi z Technických služeb Fryšták, jmenovitě
pan Miroslav Dubovský, Petr Kolajík, Lubomír Richter, Libor Matula, Jiří Mikušek, Jiří
Najman a Stanislav Dolák, kteří dokázali zajistit veškeré technické požadavky, které
jsou rok od roku náročnější a pouze s jejich několikadenní intenzivní podporou je
vždy vše včas připraveno. V rámci náročné přípravy na poslední rozsvícení chci poděkovat za pomoc i dobrovolným hasičům – panu Romanu Matelovi, Jakubu Krajčovi,
Kamilu Bačůvkovi. Nápisy jako Ježíškova dílna či Starostovo koleno, jakož i označení
ostatních stánků je z tvorby studentů ze Základní školy Fryšták a dětí z Mateřské
školy Fryšták a za toto originální ztvárnění děkuji všem studentům, dětem i paním
učitelkám, pod jejichž uměleckým dohledem se tato krásná díla stvořila.
Poděkování patří i Zastupitelstvu města Fryštáku, které schválilo peníze na nákup vánoční výzdoby. Třetím rokem zajišťuji koordinaci celé této sice náročné, ale
o to více nádherné akce a děkuji panu starostovi za svěřenou důvěru. Završení
vítání adventního času bylo korunováno oceněním nejkrásnějšího vánočního stromu
ve Zlínském kraji a tímto chci moc poděkovat všem, kteří hlasovali a zajistili tak fryštáckému stromu místo na titulní straně Zlínského deníku. Každoroční hojná návštěvnost místních občanů a čím dál více i přespolních na této akci je velkou odměnou.
O to více chci zmínit vaše mnohá pozitivní vyjádření na facebooku města, kde jste
svým sdílením, komentáři i liky u příspěvku k vítěznému stromu, kterých si opravdu
vážím, mi doslova vyrazili dech. Víte, v průběhu roku se často na radnici potkáváme řekněme to souhrnně - s náměty na zlepšení. Nicméně těch vyjádření s poděkováním
či projevením radosti z dokončené rekonstrukce nebo oprav je trochu méně. Proto
vaše reakce na facebooku města jsou nejen dechberoucí, ale nesmírně motivující,
a to nejen pro mě, ale i pro každého kolegu, který se na slavnostním Rozsvěcení
nejen vánočního stromu ve Fryštáku podílí. Každý rok se snažím, aby celé odpoledne
bylo naplněno rozmanitým programem, který by dokázal zaujmout každou věkovou
skupinu, nicméně nejúžasnější je ta atmosféra, kterou dokážeme společně vytvořit
a prožít. V každém z nás je stále kousek dítěte, a kdy jindy ho můžeme nejvíce projevit než v čase adventního očekávání Vánoc. A právě společné setkávání rodin, přátel,
spolužáků či kolegů v předvánočním čase dává slavnostnímu rozsvěcení tu pravou
a jedinečnou krásu.
V novém roce přeji všem jen pozitivní dny.
Lenka Eliášová, vedoucí ÚKS

Ať žije legrace!
Vstoupíte do školní jídelny přeměněné v divadelní sál. Židle beznadějně obsazené. Diváci sedí, stojí všude. Dívají
se na otevřenou scénu. Jednou obývák,
po druhé recepční místnost. Nápaditě
tapetované stěny, květiny, vázy, dveře, nepostradatelný kalendář, vhodná
křesílka, konferenční stolek, televize
a na druhé straně recepční zařízení. To
vše mělo při hře důležité funkce.
Pozor: začíná se! Na scénu vstoupí
černovlasý mladík Šimon. Posadí se
do křesla a vychutnává si pohodlíčka
u své snoubenky Hedviky, která se
může přetrhnout prací. Začíná scéna
známá ze všech rodin. On nic nedělá,
ona nestíhá! Výměnu názorů přeruší
vstup kamaráda Leoše a sázka. Oba
provokativně odjedou na rekreaci, která
byla zabukovaná pro snoubence.
V penzionu Pod pařezem se odehrává nádherná zápletka. Snoubenka Hedvika s kamarádkou Reginou odjedou
tajně do téhož penzionu a roztrousí řeči
o milionáři. Honba za polapení milionáře začíná. Každá z ženských, ať zaměstnankyně Barbora, Magda, Vendula, či
dvou vnadných vdoviček Irmičky, Oldřišky, milionáři podlézají, předcházejí si
ho. Ten s nimi (protože uzavřel sázku,
že se třikrát zasnoubí) chce sehrát komedii. Celou aféru zpestřuje nápadník
Josef, který opakovaně, v nejnevhodnější okamžik, žádá jednu z žen o ruku.
Jak to dopadne? To vám na divadelních prknech řeknou čundráčka Rybka
a majitel hotelu pan Plesník.
Mohu říci, že o divácké výbuchy smíchu a o salvy potlesku nebyla nouze.
Přátelé, ochotníci z Fryštáku, byli
jste perfektní! Přeji vám, abyste pod
vtipnou režii M. Sovadinové zahráli divadelní představení Lubomíra Kubátko
pro potěchu Fryštačanů i ostatních diváku vícekrát. (I já se půjdu znovu zasmát a pobavit!)
Díky
SK

PODĚKOVÁNÍ
S koncem kalendářního roku každý
z nás bilancuje.
Naše rodina tímto srdečně děkuje
panu starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi za obětavou pomoc, které se nám
od něj mnohokrát dostalo. Například
stěhování včelstev, na požádání opravy
chodníku na ulici Holešovská i na hřbitově (před rekonstrukcí), úpravy zarostlého a hrbatého terénu pro bezpečnost
starších lidí.
Děkujeme za vstřícnost, úslužnost,
za milé, slušné chování k občanům
Fryštáku. Přejeme hodně zdraví, pevných nervů a úspěchů v dalším volebním období roku 2018.
rodina Žůrkova
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil
o naše zážitky z adventní doby.
Jako každý rok i letos, jsem se spolu
s rodiči zúčastnil rozsvícení Vánočního
stromu na náměstí ve Fryštáku. Zapůsobila na nás předvánoční atmosféra, obohacená různými doprovodnými
akcemi. Opět jsme se tady potkali se
spoustou známých.
Musím pozitivně hodnotit nejen nádherně ozdobený vánoční stom, ale také
novou vánoční výzdobu města, i krásný
zážitek s videoprojekcí – videomappingem. Bylo to opravdu moc pěkné!!!
V sobotu 9. prosince jsme navštívili
vánoční trhy, které byly také doprovázeny kulturním programem. Těšil jsem se
na vystoupení zpěvačky Báry Basikové
a dětského souboru Fryštáček. Zpěv
vánočních koled i vystoupení Báry Basikové nemělo chybu.
Na trzích bylo hodně stánků, kde si
každý mohl ledacos koupit. Zejména
v sychravém počasí návštěvníci využili
možnosti se občerstvit a zahřát teplými nápoji. I my jsme se zahřívali teplým
svařeným vínem.
Překvapil nás také kuchař Jára Bon.
Připravoval přímo na pódiu rajskou polévku, kterou po jejím uvaření mohl kdokoli ochutnat. Během vaření nám pan
kuchař předvedl svou dovednost v podobě beatboxu.
Vážím si toho, pane starosto, že
i u nás ve Fryštáku, je tolik veřejných
kulturních akcí, které může každý navštívit. To svědčí i o tom, kolik lidí tyto
akce pravidelně navštěvuje a počet
návštěvníků neustále roste. Jsem moc
rád, že to u nás kulturně žije. Jen tak
dál.
S přáním pěkného adventu
Vás zdraví
Filip Slováček, Fryšták
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Literární soutěž „Spěchej pomalu“
Literární soutěž organizovaná SOŠ Luhačovice má mnohaletou tradici a profesionální porotu vedenou známými literáty Janem Cimickým a Jiřím Žáčkem. Je
určena pro žáky 8. a 9. ročníku. V letošním roce zpracovávali mladí tvůrci téma
Spěchej pomalu.
Za naši školu jsme odeslali osm prací různých žánrů. V konkurenci rekordního
počtu zaslaných příspěvků, kterých bylo 175, nebylo snadné uspět. Porotu však
dokázala zaujmout práce Venduly Koutné, žákyně osmého ročníku. Získala 2. místo
s povídkou Chybička.
Ocenění převzala naše žákyně přímo z rukou Jana Cimického, od kterého dostala mimo jiné i jeho knihu s věnováním. Slavnostní předávání se uskutečnilo 15.
prosince 2017 v prostorách SOŠ v Luhačovicích.
Prozatím je to největší úspěch naší školy v této soutěži. Vendulce gratulujeme
a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů.
MK

Chybička
Ráno mě probudil zase ten příšerný zvuk, ano správně
budík, na naší planetě neexistuje nic jako volno nebo jen
jednodenní dovolená, máme hold drsná pravidla života. Naposledy se protáhnu a s nechutí vylézám z té krásně vyhřáté
postele. A jako každé ráno, rychle běžím do koupelny, kde ze
sebe udělám alespoň polovičního člověka, a pak zase do pokoje, kde se obléknu. Potom rychle vybíhám z bytu, ještě se
podívám, jestli mám všechno a už běžím dolů po schodech.
Od té doby, co jsem se přestěhovala do svého nového
bytu, kde nežiji s rodiči, nikdy nemám doma jídlo. Takže vstávám dřív a radši si zajedu do pekárny na něco ke snídani.
A pak rychle do práce.
Pracuji v Institutu progresivní vulkonologie, který se zabývá výbuchem sopek na naší planetě a možnosti dostat se
do středu naší planety.
Žiju na planetě Arrakeus, je zde poměrně teplo, jsou zde
normální lidé a vládne zde panovník Armoneseus. Jinak je
zde život jako kdekoliv jinde ve vesmírné galaxii. Je rok 6588
a lidé si vyprávějí, že vedeme velmi podobný život jako naši
předci před mnoha tisíci lety, jen je tu více vymožeností, jako
například létající vlaky a automobily. Upřímně nechápu, jak
bez toho mohli naši předkové žít.
No nic, vraťme se k mojí práci, zrovna pracuji na projektu,
který vyšle zprávu sousední planetě Nerseskunia o informaci
získené z minulého výzkumu. A také o tom, že se jednomu
našemu člověku podařilo dostat se téměř k našemu planetárnímu jádru. Jenomže nestíhám, rychle otevřu počítač a pošlu první složku, kterou vidím, protože vím, že jsem na jiném
projektu v poslední době určitě nepracovala.
Najednou se podívám a vidím, že jsem poslala složku,
kterou vůbec neznám a ani nevím, o čem je. Rychle složku
otevřu a vidím, že je tam nějaký projekt o zničení planety Nerseskunia. Zděsím se, protože vůbec nevím, kdo tuhle složku
vytvořil a už vůbec nevím, jak se dostala do mého počítače.
Kdyby tohle zjistil můj šéf, asi by mě zabil. Naštěstí nějakou
dobu trvá, než se soubor dostane na oběžnou dráhu a poté
přímo do řízení planety.
Takže rychle běžím do řízení naší planety a rychle všem
vysvětlím situaci. Nikdo z toho není pochopitelně nadšený,
ale celý tým začíná okamžitě pracovat na zastavení celé

povídka

oběžné dráhy. Bohužel tenhle proces je velmi složitý, tudíž
i trvá déle. Naneštěstí se nám to povedlo moc pozdě, soubor
se odeslal, a tudíž řízení sousední planety, tento projekt vidí.
Soubor se tedy odeslal a nám nezbývá nic jiného než počkat, jak na to sousední planeta zareaguje. V tom dlouhém
čekání usilovně přemýšlím, kdo by byl schopný takhle složitý
projekt vymyslet za jedinou noc? Nebo jak se tento neurčitý
člověk dostal k mému počítači? Proč to vůbec dělal?
Bohužel jsem za celou dobu jsem nepřišla na nikoho,
kdo by toho byl schopný. Ale teď už je to stejně jedno. Náš
tým zachytil velikou ohnivou kouli, blížící se k naší planetě. Naše planeta je jedna z nejmenších, takže nemáme tak
velké ochranné štíty, které by zabránily katastrofě. Protože
nejsme tak velká a důležítá planeta, nikoho by nenapadlo, že
by na nás mohl někdo útočit zrovna tímto způsobem. Koule
plnou silou narazí do naší planety. Samozřejmě zavládne šílený chaos a nikdo neví, co se děje. Severní polokoule je celá
v plamenech a oheň se velmi rychle šíří. Všichni dělají, co
mohou ale bohužel není možné jakkoliv tenhle oheň uhasit
a naše planeta se tímto dnem začíná řadit mezi zničené planety, na kterých už neexistuje život. Ale přece jenom někdo
přežil. Jenomže ten, kdo byl schopný přežít požár, zemřel buď
na hlad nebo na zranění a nemoci.
I taková malá chybička ve spěchu se může stát velkou
pohromou. Proto všichni spěchejte pomalu.
Vendula Koutná

SKAUTI

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
PŘÍMO Z VÍDNĚ
Jako každý rok dovážejí skauti do našeho města i pro okolní
vesnice Betlémské světlo. Stalo se již tradicí, že jej pak roznáší
do našich domovů. V naprosté většině případů pro plamínek jezdíme
k vlakům do Otrokovic, Hulína či Přerova, kde si v dohodnutou dobu
můžeme světlo převzít.
Letos naši skauti a skautky nečekali někde na nádraží, ale pro
plamínek světla si zajeli rovnou do Vídně – místa, kde se předává skautům z celé Evropy. Místo předání bylo dohodnuto předem
v kostele sv. Františka z Assisi a sjeli se tu skauti z celé Evropy i ze
zámoří. Za každou zemi oﬁciálně přebírá světýlko zvolená skautská
organizece a přednese přitom zdravici ostatním skautům. Pro naši
zemi jsou to tradičeně skauti z Brna a od nich se pak šíří světlo dále
po celé České republice.
A fryštáčtí skauti byli
také právě u tohoto předávání, takže naše lampy hořely přímo v místě
předávání. Samozřejmě
uchovat tento plamínek,
aby nezhasl po cestě
domů, dalo také námahu,
ale do Fryštáku je přepravili naprosto bezpečně.
Ve vánoční svátky se pak,
díky této malé skupince
obětavých skautů a skautek, mohlo rozzářit v mnoha domovech.
Klaus
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O tom, když je prosinec štědrý každý den

Poslední měsíc v roce je synonymem štědrosti. Od malého dítěte se těšíme na
Ježíška a malá i velká překvapení pod stromečkem. Tím nejkrásnějším dárkem nejen
v pohádkách je láska, lidský cit, přátelství. V Lukovečku byl na tyto dary skutečně
štědrý měsíc, celý se nesl ve znamení setkávání a předávání.
Náš obecní dům byl využit téměř denně. Mikulášská besídka pro děti s divadlem,
výroba vánočních svícnů, vánoční jarmark s tvořením a výroční schůze spolků se střídaly se zkouškami divadla, cvičením, stolním tenisem. To všechno jsou akce, které
se dělají hlavně srdcem a jejich základem je vzájemné setkávání lidí jedné ani malé,
ani velké obce. V té žijí lidé, kteří se více či méně potkávají denně, jelikož si navzájem
vidí do talířů. Přesto dělají vše pro to, aby spolu byli ještě víc. To je ta nejkrásnější
vizitka lidí, kteří v ní žijí. Ač máme každý své vrtochy a nedostatky, vážíme si toho
lepšího v nás a z toho špatného si dovedeme udělat legraci a být prostě spolu. Naše
„Zpívání u kapličky“ a „Štěpánský pochod z Hostýna“ jsou toho těmi nejkrásnějšími
důkazy. Loňský rok se jich zúčastnil rekordní počet lidí. U kapličky ani nešli spočítat
a na Hostýně nás bylo 72! Za vším stojí neviditelná a obětavá práce lidí, bez nichž
by se to nikdy nepodařilo. Nelze je tady všechny vyjmenovat, na to naše stránka ve
FL nestačí. Nestačí ani na popsání atmosféry všech těch krásných akcí, protože jich
bylo skutečně mnoho, a to jsem všechny ani neuvedla. Snad jen pár fotek vypoví víc.
Nezbývá než si přát, aby nový rok přinesl další tak krásné společné chvíle.
ik

depsala na bílých obrázcích, které pod
rukami dětí vznikaly na perníčcích.
Rádi jsme se v této předvánoční
době setkali, společně si zpříjemnili
sobotní odpoledne a upřímná dětská
radost rozjasnila tyto díky počasí pochmurnější dny.
AH

MS ČČK pořádala Tradiční pečení perníčků
Rok se s námi již začíná loučit a
mrazíky dávají tušit příchod času příjemně stráveného s rodinou a přáteli.
Adventní čas je neodmyslitelně spjat s
přípravou na svátky vánoční, a tak jsme
se dali s dětmi různého věku do pečení
perníčků.

Perníčky, které v repertoáru našich
babiček a maminek na Vánoce nesmí
chybět, děti s radostí a zápalem za
pomoci zkušených blízkých vyvalovaly,
vykrajovaly a zdobily. Příjemnou atmosféru podkreslovaly koledy a vánoční
písně. Bohatá dětská fantazie se po-

ARANŽMÁ
K Vánocům neodmyslitelně patří
adventní svícny. Avšak když má člověk chuť, netřeba si jej kupovat již hotový. S trochou kreativity a odhodlání
to netrvá dlouho a na stole před námi
leží pohledný svícen vlastní výroby.
Jak dosáhnout co nejlepšího výsledku nám, na pomalu tradičním
setkání s aranžováním, ukázala paní
ﬂoristka Alena Dudová. Její zkušenosti, rady a cit pro detail uplatnila při
ukázkách krásných svícnů, které nám
pro inspiraci pod naším dohledem vytvořila. Poté se již 20 účastníků jalo
iniciativy a snažili se o co nejlepší
výsledek. Za pomoci, poznatků a doporučení paní Dudové jsme si dokázali vytvořit krásné, okulíbivé svícny
na naše vánoční tabule.
Děkujeme za pomoc udělat naše
domovy opět o trochu hezčími místy.
AH

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Když se jedná o nějakou novinku, která způsobuje velké dobro,
Don Bosco chce být vždy na čele pokroku.
17. srpna v neděli byla sloužena
mše sv. o ½7. doma. O ½9. po ranní
v kostele šli naši chovanci i spolubratři
s fryštáckou farností na pouť do Štípy.
Pan ředitel tam šel o ¾5. hod. zpovídat.
Doma zůstali jen pan prefekt, který měl
hrubou, pan Durčík a pan Adam. Pan Divoš byl na sv. Hostýně. Ráno s otcem šel
k zápisu do Holešova učeň Ladislav Jelínek. Po jejich odchodu přijel jeho bratr
učitel Jelínek.
18. srpna přijelo ještě několik chovanců. O 6. hod. večer přijel s panem
inspektorem nový rádce P. Alois Slovák.
19. srpna měl nový rádce poprvé
společnou mši sv. a po ní uděloval novokněžské požehnání. Odpoledne o 2.
hod. se sešla poprvé nová kapitula
domu, aby rokovala o různých záležitostech. Chovanci chodí každý den odpoledne od ¾2. do 4. hod. na vycházky. Pan
inspektor volal na zpravodání. Bartek
a Jeřábek byli pomáhat na žně Raškům.
20. srpna nás ráno o ½6. hod. opustil pan inspektor, odjel do Moravské Ostravy. Večer o ½7. hod. přijel z Ořechova
P. Novosad, aby tu kázal cvičení šťastné
smrti.
21. srpna odjeli ráno do Ořechova
asistenti Bartek a Jeřábek, aby tam po-

máhali na stavbě. O páté hodině odpoledne měl P. Novosad promluvu, abychom
na všechno hleděli pod zorným úhlem
věčnosti.
22. srpna odjel pan ředitel o ½8.
hod. do Hranic na pohřeb maminky
P. Macháně. O ½10. hod. dopoledne
se P. Novosad i s Pejřem vydali na pouť
na sv. Hostýn. Odpoledne si chovanci
od ¾2. hod. udělali půldenní vycházku.
Kolem třetí hodiny přijeli se k nám podívat z Uherského Brodu při návratu ze
sv. Hostýna uherskobrodský farář profesor Drábek, MUDr. Svobodová, velká

Kronika ústavu (58.)
školní rok 1940-1941
naše dobroditelka a tři dámy. Prohlédli
si ložnice, hřiště, kapličku a pak odjížděli do Štípy a domů. Kolem 6. hod. večer se strhla bouře a chovanci se vrátili
promoklí. Též oba poutníci byli zmoklí
do niti. Pan ředitel se vrátil večerním autobusem o ½9. hod.
23. srpna ráno o ½6. hod. odjíždí
do M. Ostravy P. Novosad. Odpoledne
o ½5. hod. pan ředitel odjel do Rymic
kázat na pouť sv. Bartoloměje.
24. srpna v neděli měl velkou mši sv.
o 9. hod. s promluvou P. Slovák, školní
rádce, na Lešné byl P. Černík, v Lukově
u sester sv. Kříže P. Veselý, společnou
měl P. Jurečka a pan prefekt měl hrubou
ve farním kostele a kázání na ranní i hrubé. Odpoledne jsme měli poprvé české
nešpory, promluvu měl P. Jurečka o Panně Marii a o úctě k ní.
25. srpna ráno o ¾5. hod. měl v naší
kapli mši sv. prelát Vašek, který odjížděl
do Olomouce. S ním jeli též 3 reparatisté: Brhel Antonín, Mikula a Grézl, na něž
čekal pan ředitel v Holešově, aby je doprovodil do Kroměříže. Vrátili se zpět

Don Bosco

DISácký ples
je plnoletý!
Zveme Vás všechny na 18. DISácký ples konaný na každého počasí v sobotu 13. ledna 2018.
Vstup tradičně od 19.30 hod.
z vchodu od kostela. Hraje duo Hallo.
Vstupné 80 Kč.
Rezervace vstupenek bude možná
do čtvrtka 11. ledna, po tomto termínu se všechny zamluvené lístky dají
do volného prodeje. Je možná rezervace stolů. To všechno se dá provést
na recepci. A jaký bude letošní ples?
Stejnokrojový. Zavzpomínejte na doby
minulé, kdo všechno měl stejné
úbory: prodavačky, zdravotní sestry
a doktoři, dělníci, autobusáci, nádražáci, hasiči, myslivci, rybáři a nezapomeňme na lidové kroje.
Těšíme se na Vás.
o ½1. hod. odpoledne. Odpoledne šel
pan prefekt s několika chovanci do Zlína
nakoupit školní potřeby.
26. srpna byl pan ředitel ve Vizovicích na rekolekci.
28. srpna jsme k dnešnímu svátku
sv. Augustina přáli Msgre. Štanclovi.
30. srpna v sobotu byl příjezd primánů a sekundánů. První přijeli již v pátek.
Ostatní přijeli během dne. S posledníma
dvěma z Bílé Lhoty přijel pan farář, který tu zůstal u nás na večerní modlitby
a na večerním slůvku mluvil o velikosti
těžkého hříchu. Odjel v neděli odpoledne
o jedné hodině.
31. srpna ráno s plným počtem
chlapců. Chybí ještě 11, jsou to vesměs
ze zabraného území. Kaláb z Troubek
přijel dnes ráno. Včera byla u nás paní
hraběnka Seilernová.

17. ledna si připomeneme 65 let
od smrti P. Ignáce Stuchlého.
Pohřební obřady vedl Mons. Martin
Horký, farář z Polešovic.
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci LEDNU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Vánoční zvonek – soutěž v aerobiku
V pondělí 4. prosince 2017 jsme se zúčastnily soutěže v aerobiku, která proběhla ve Zlíně. Závodnice soutěžily ve dvou kategoriích. Soutěž probíhala v každém
kole 2O minut.
V 1. kategorii to byla z naší školy tato děvčata: Holíková Neli, Kolajová Sabinka
(1. třída), Julinová Karolínka, Kočařová Terezka (2. třída), Mahďáková Viktorka, Dostálová Markétka, Kolajová Anitka (3. třída)
V základním kole soutěžilo 50 závodnic, do semiﬁnále postoupilo 30 a do ﬁnále
15. Vyhlášeno bylo nejlepších šest děvčat. Do semiﬁnále se probojovala Julinová
Karolínka, Kolajová Anitka, Dostálová Markétka a Mahďáková Viktorka. Do ﬁnále
postoupila Kolajová Anitka a Mahďáková Viktorka. Patří jim potlesk a gratulace.
V nejlepší šestce se umístila po velkém boji naše Vikča Mahďáková ze 3.A. Gratulujeme.
Ze druhé kategorie: Baďurová Anetka, Vašková Vendulka (4. třída), Fišerová Verunka, Gyuricseková Klárka, Julinová Terezka, Dostálová Barunka, Sovadinová Karolínka (5. třída). Do semiﬁnále (kde závodilo až 70 děvčat) se probojovala Julinová
Terezka z 5.B.
Děvčata, děkuji vám za velkou snahu a úsilí při reprezentaci naší školy.
Moc si toho vážím. Jsem na vás pyšná.
Irena Láníčková, vedoucí aerobiku

placená inzerce

Pavel Dlabaja
Vladimír Dlabaja
Milada Filová
Karla Janušková
Hana Kamenářová
František Krajča
Jarmila Mašková
Anna Michalcová
Josef Mlčoch
Jarmila Němcová
Pavla Pavelková
Ladislav Pospíšil
Miroslav Rektořík
Ludmila Rektoříková
Oldřich Růčka
Božena Staňková
Anděla Šlágrová
Zdeňka Šlancarová
Václav Zach
Zdeňka Zapletalová

Vítězný návrh pozvánky vytvořily Adéla Čechová a Zuzana Bečicová z 9. A.
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MYSLIVECKÝ
PLES
Spolek přátel lesa Ondřejovsko
Vás srdečně zve na tradiční
Myslivecký ples, který se koná
v sobotu 13. ledna 2017
od 19.30 hodin ve velkém sále
kulturního domu ZDV Fryšták.
K tanci a poslechu hraje
skupina Clera.
Chybět nebude bohaté občerstvení,
zvěřinové speciality a moravská vína.
Vstupné je 150 korun.
Předprodej vstupenek probíhá
v prodejně Tipsport na náměstí
ve Fryštáku
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bola a
bohatá tom
obcerstvení
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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)
placená inzerce

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

Nově otevřeno ve Fryštáku na křižovatce
Tel.: 774 319 222
FRYŠTÁCKÉ LISTY – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Fryšták, nám. Míru 43, Fryšták, IČO 00283916
jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Den vydání – 5. den v měsíci. Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko vydavatele. Graﬁcká příprava RENO Zlín (www.renozlin.cz) Tisk KODIAK print s.r.o. Reg. číslo MK ČR E 13006

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

