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VáÏení spoluobãané!
Do nového roku 2007 Vám v‰em ze srdce pﬁeji, jménem
zamûstnancÛ radnice i jménem sv˘m, nejen hodnû pevného
zdraví, ‰tûstí , rodinné pohody, pﬁátelství i lásky, ale také
mnoho úspûchÛ v pracovním Ïivotû, hodnû zdárnû zrealizovan˘ch zámûrÛ a plánÛ, jejichÏ uskuteãnûní potû‰í Vás i Va‰e
okolí! AÈ je nadcházející rok – díky jistû uváÏliv˘m rozhodnutím - minimálnû stejnû úspû‰n˘m jako ten minul˘!
Dovolte mi v‰ak také, abych – moÏná dílem netradiãnû k leto‰nímu svému pﬁání k novému roku pﬁipojil i pﬁání takﬁíkajíc pﬁicházející pﬁímo od Vás v‰ech, se kter˘mi jsme ãasto
a opravdu vûcnû ﬁe‰ili strasti a starosti kaÏdodenního fungování mûsta pﬁi správû vûcí veﬁejn˘ch.
Chtûl bych Vám totiÏ popﬁát, abyste se v pﬁí‰tím roce nemuseli pot˘kat s mnoÏícími se ne‰vary, které si tak trochu?!
„zpÛsobujeme sami“ - snad svou lhostejností, sobectvím, zá‰tí ãi bezohledností. Pﬁeji tedy nám v‰em, aÈ se v roce 2007
na ulicích kupﬁíkladu podstatnû ménû setkáváme s volnû pobíhajícími psy (vÏdyÈ kaÏd˘ psí miláãek má, nebo snad alespoÀ nûkdy mûl nebo by mûl mít svého majitele), aÈ se na na‰em námûstí nemusíme pozastavovat nad (opût) rozházen˘mi odpadky nejrÛznûj‰ího kalibru (vÏdyÈ doma pﬁece také kaÏd˘ z nás spolehlivû pﬁíslu‰n˘ odpadkov˘ ko‰ najde, a na veﬁejném prostranství o nû rovnûÏ není nouze), aÈ nikdo z nás
nemusí b˘t, a to nejen v dobû sezóny - bohuÏel s pravidelností témûﬁ stoprocentní - rozãarován (respektive doslova otráven) z opakovaného pálení ne zrovna suché trávy (proã nám
to vadí, jen kdyÏ to „seno - bioodpad“ pálí soused!?), aÈ nikdo z nás nemusí pﬁi letní siestû na pergole sná‰et nepﬁí-
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jemnû pronikav˘ zvuk vesele rachotící domácí sekaãky „ﬁádící“ na sousedovû anglickém trávníãku, bohuÏel mnohdy patrnû ne zrovna náhodou, v ãase nedûlního rodinného rozjímání
(vÏdyÈ v‰ichni víme, Ïe pﬁes t˘den a v sobotu se dá stihnout
nemálo domácích prací a v nedûli – jak aspoÀ svornû tvrdíme
– touÏíme po odpoãinku stejnû neru‰eném a pﬁíjemném),
a koneckoncÛ aÈ také, mimo jiné, prosím Vás, na‰i pozornost
na sebe zbyteãnû nestrhává ono domnûlé sousedovo bohatství (patrnû dotyãn˘ opravdu pracuje, a nám jenom - ponûkud
moÏná jaksi nedopatﬁením - uniklo, Ïe asi „jen“ od rána do
veãera, a proto ho tudíÏ vidíme tak zﬁídka, tﬁebaÏe pro nás
„zase právû v novém autû“ (je zajímavé, jak si leckdy v‰ímáme jen samotného v˘sledku práce a jak nepodstatná se nám
jeví cesta k úspûchu, byÈ b˘vá tak trnitá) …
AÈ nám tedy, váÏení spoluobãané, nechybí dostateãn˘
nadhled nad vûcí, a pokud opravdu nejde o Ïivot (jak praví nejen klasik), aÈ pro kaÏdou maliãkost, která mÛÏe b˘t v dané
chvíli spí‰e jen momentální mrzutostí neÏ ohroÏením veﬁejného Ïivota ãi nebezpeãím, hned nevoláme mûstskou policii,
státní policii ãi nejrÛznûj‰í ãinovníky v‰ech moÏn˘ch úﬁadÛ…
VÏdyÈ rozumní lidé se domluvit umûjí (tﬁeba aÏ s pﬁispûním
radnice), ale jen kdyÏ opravdu chtûjí!
Pﬁeji Vám tedy, váÏení spoluobãané, aÈ na kaÏd˘ ‰rám lidského souÏití, kter˘ v‰ední den obãas v pﬁekotném lidském
hemÏení nutnû pﬁiná‰í, najdete vhodn˘ lék – Va‰e radnice je
tu i v roce 2007 – je-li to v její pravomoci – tak jako doposud,
spolehlivû pﬁipravena podat pomocnou ruku jakoÏto erudovan˘ a vnímav˘ partner!
Mgr. Lubomír DoleÏel, starosta mûsta

FL1/2007 22.12.2006 10:18 Stránka 2

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 2/2006/V ze dne 29. listopadu 2006 (V˘bûr)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF ke dni 24. 11. 2006 a stavy úãtÛ
MF k 29. 11. 2006 bez pﬁipomínek.
• ZMF schvaluje RO ã. 17/2006 ve v˘‰i +/+ 32.220,- Kã:
Pﬁíjmy: 4122
+ 32.220,- Kã
poloÏka 4122 – neinvestiãní pﬁijaté dotace od krajÛ
V˘daje: 5512 - 5167
+ 2.220,- Kã
paragraf 5512 – poÏární ochrana, poloÏka 5167 – sluÏby ‰kolení a vzdûlávání 5512 - 5132
+30.000,- Kã
paragraf 5512 – poÏární ochrana, poloÏka 5132 – ochranné pomÛcky
• ZMF schvaluje RO ã. 18/2006 ve v˘‰i +/+ 1.600.000,- Kã:
Pﬁíjmy: 4211
+ 1.600.000,- Kã
poloÏka 4211 – investiãní pﬁijaté dotace
ze v‰eob. pokladní správy
V˘daje : 3632-6121 + 1.600.000,- Kã
paragraf 3632 – pohﬁebnictví, poloÏka
6121 – budovy, haly a stavby
• ZMF schvaluje RO ã. 19/2006 ve v˘‰i +/+ 2.000.000,- Kã
Pﬁíjmy: 4216
+ 2.000.000,- Kã
poloÏka 4216 – ostatní investiãní pﬁijaté dotace ze státního rozpoãtu
V˘daje: 5512-6123 + 2.000.000,- Kã
paragraf 3632 – pohﬁebnictví, poloÏka
6123 – dopravní prostﬁedky
• ZMF neschvaluje prodej mûst. pozemku p. ã. 321, k. ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 3409 m2, panu
P. Hornovi Zlín, z dÛvodu nedoﬁe‰ení
moÏností vyuÏití tohoto pozemku v rámci investiãních zámûrÛ mûsta.
• ZMF neschvaluje prodej mûstského
pozemku p. ã. 831, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 179 m2, p. I. Jadrníãkovi, Fry‰ták z dÛvodu zaji‰tûní – zachování pﬁístupu správcÛ k jejich inÏen˘rsk˘m sítím.
• ZMF bere na vûdomí Ïádost manÏ.
Procházkov˘ch, Fry‰ták, ve vûci zimní
údrÏby MK na poz. p. ã. 405 k. ú. Fry‰ták (pﬁiléh. k ul. Hole‰ovská) a frekvence sbûru smûsného komunálního odpadu a bioodpadu s tím, Ïe zaji‰tûní zimní
údrÏby pﬁíslu‰né komunikace ukládá neprodlenû realizovat v rámci Plánu zimní
údrÏby MF ved. OSMM Ing. P. Koplovi.
• ZMF ukládá místostarostovi R.
Dupalovi pﬁipravit na zasedání ZMF dÛvodovou zprávu k návrhu stanovení v˘‰e
poplatku za nakládání s odpadem pro
obãany MF na rok 2007 na základû kalkulace nákladÛ spojen˘ch s likvidací odpadu za uplynulé období;návrhu otvírací
doby na TS F s ohledem na sbûr smûsného komunálního odpadu a bioodpadu
na základû vyhodnocení opatﬁení reali-
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zovan˘ch v r. 2006; návrhu „Zásad“
(opatﬁení) nakládání s odpadem pro r.
2007.
• ZMF bere na vûdomí návrh ¤SD âR ve
vûci ﬁe‰ení pﬁivadûãe RK R49, úsek
4902.1 Fry‰ták Zlín.
• ZMF ukládá starostovi pﬁedloÏit na
dal‰í zasedání ZMF návrh stanoviska
mûsta Fr y‰táku k ﬁe‰ení pﬁivadûãe
s ohledem na: a) zachování silnice
II/490 minimálnû jako cyklostezky vãetnû jejího bezpodmíneãného napojení na
stávající cyklostezku Zlín – Le‰ná; b) odhluãnûní rodinné zástavby; c) moÏnosti
vybudování valu; d) garance zaﬁazení pﬁivadûãe do sítû komunikací jako komun.
bez poplatku (II. tﬁ.).
• ZMF bere na vûdomí informace místostarosty o uvolnûní bytu ã. 1 v polyfunkãním domû ãp. 386.
• ZMF ukládá místostarostovi pﬁedloÏit
aktualizovan˘ návrh zásad bydlení v nájemních bytech – pﬁedev‰ím s ohledem
na vyuÏití bytové jednotky v b. j. ã. 386.
• ZMF chápe rodinu jako jednu z nejvy‰‰ích lidsk˘ch hodnot a váÏí si v‰ech
rodiãÛ, kteﬁí pﬁijímají dûti a snaÏí se je
ﬁádnû vychovávat a vést k obãanské odpovûdnosti. Zastupitelstvo bude podporovat takové organizace, jejichÏ ãinnost
bude pﬁispívat k upevÀování vztahÛ mezi rodiãi navzájem a mezi rodiãi a dûtmi.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) a § 117 odst. 1 z. ã. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení),
v platném znûní, zﬁizuje pro období
2006 – 2010 jako svÛj iniciativní a poradní orgán V˘bor pro rodinu ve sloÏení:
pﬁedseda Ing. Jan Görig, ãlenové Mgr. L.
Sovadina, M. ·evelová, M. Nûmec, M.
Poláková, E. Osohová.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) a ust. § 117 odst. 1 a 2 zák.
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, pro volební období 2006 – 2010 schvaluje ustavení
Kontrolního v˘boru pﬁi ZMF ve sloÏení:
pﬁedseda ing. J. Dofek. âlenové R.
Orsava, R. Janu‰ka, M. ·evelová, M.
Hﬁebaãková, J. Vitovsk˘, Z. PoledÀák.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4 s
odkazem na ust. § 102 odst. 3 zák. ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, si vyhrazuje pravomoc stanovit povûﬁení ãlenÛ zastupitelstva k pﬁijímání prohlá‰ení o uzavﬁení
manÏelství (tedy oddávajících MF).
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) a ust. § 117 odst. 1 a 2 zák.
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, pro volební ob-

dobí 2006 – 2010 schvaluje ustavení
Finanãního v˘boru pﬁi ZMF ve sloÏení:
pﬁedseda: Ing. S. Velikovsk˘, CSc., ãlenové R. Lauterkranc, R. Vyskup, P.
Bezdûãík, Mgr. P. Pagáã.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) a ust. § 117 odst. 1 a ust. §
120 odst. 1 zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, pro volební období 2006 – 2010
schvaluje ustavení Osadního v˘boru
Vítová pﬁi ZMF ve sloÏení: pﬁedseda P.
Ernest, ãlenové L. Mikl, J. Danûk, L.
Hanák, A. Sanitrníková.
• ZMF pro období 2006 aÏ 2010 povûﬁuje pﬁijímat prohlá‰ení o uzavﬁení manÏelství (schvaluje oddávající mûsta
Fry‰táku) tyto ãleny Zastupitelstva mûsta Fr y‰táku: starosta Mgr. Lubomír
DoleÏel, místostarosta R. Dupal, pﬁedsedkynû komise pro obãanské záleÏitosti Mgr. S. Knedlová.
• ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní, schvaluje dle ust. § 26 odst. 2
zák. ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále „stavební zákon“),
zmûnu ã. 9 územního plánu sídelního
útvaru Fry‰ták, lokalita Dolní Ves Lúãky, zpracovanou Ing. arch. Jiﬁím Ludíkem, která ﬁe‰í zmûnu funkãního vyuÏití
území z orné pÛdy a zahrady na plochu
s obãanskou vybaveností.
• ZMF na základû schválené zmûny ã. 9
ÚPN SÚ Fry‰ták, lokalita Dolní Ves –
Lúãky, a podle ust. § 29 odst. 3 zákona
ã. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním ﬁádu (stavební zákon),
v úplném znûní zák. ã. 109/2001 Sb.,
a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b)
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v plat. znûní, schvaluje
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 04/2006
– O závazn˘ch ãástech zmûny ã. 9 ÚPN
SÚ Fry‰ták, lok. Dolní Ves - Lúãky.
• ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, schvaluje dle ust. § 26 odst. 2 zák.
ã. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním ﬁádu, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ (dále „stavební zákon“), zmûnu ã. 10 územního plánu sídelního
útvaru Fry‰ták, lokalita 10 a) Horní Ves
– Pod lesem, 10 b) Horní Ves – Ke
Skalce, zpracovanou Ing. arch. Jiﬁím
Ludíkem, která ﬁe‰í zmûnu funkãního vyuÏití území ve v˘‰e uveden˘ch lokalitách
pro obytnou zástavbu v rod. domech.
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• ZMF bere na vûdomí pﬁedbûÏn˘ návrh
investiãních akcí MF na rok 2007, a to
oprava MK a chodník ul. Hornoveská –
III. etapa; úprava veﬁejného prostranství
v okolí kostela; zeì z gabionÛ v lok.
Lesní ãtvrÈ podél bezejmenného pﬁítoku
Hornoves. potoka; pﬁíprava lokality Pod
·kolkou (MK); hasiãská zbrojnice; chodník podél silnice II/490 Îabárna (spoleãn˘ projekt MF a ¤SZK); oprava ãelní
(hlavní vstupní) zdi hﬁbitova; dokonãení
vodovodÛ v m.ã. Horní Ves, Dolní Ves
a ul. Hole‰ovská; roz‰íﬁení komunikace
na ul. Tovární.

• ZMF na základû schválené zmûny ã.
10 ÚPN SÚ Fry‰ták, lokality 10 a) Horní
Ves – Pod Lesem, 10 b) Horní Ves – Ke
Skalce a podle ust. § 29 odst. 3 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon),
v úplném znûní zák. ã. 109/2001 Sb.,
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona âNR ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), v platném znûní, schvaluje obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 05/
2006 – O závazn˘ch ãástech zmûny ã.
10 ÚPN SÚ Fry‰ták.
• ZMF ukládá Ing. Ko‰ákovi pﬁipravit in-

vestiãní priority MF na období 2006 aÏ
2010 a dál v návaznosti na volební programy subjektÛ zastoupen˘ch v ZMF.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. s) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní,
schvaluje pojmenování novû vytvoﬁené
bytové zástavby v obci Fry‰ták - Horní
Vsi takto: ulice Lesní ãtvrÈ, ãást Horní
Ves, obec Fry‰ták.
• ZMF ru‰í své usnesení ã. 23/12 ze
dne 20. 12. 1999, kter˘m se stanovuje
tzv. pﬁíspûvek MF na o‰atné vãetnû jeho
v˘‰e.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 3/2006/V ze dne 13. prosince 2006 (V˘bûr)
• RMF v návaznosti na záznam o provedení v˘bûrového ﬁízení malého rozsahu
ve vûci zaji‰tûní poskytovatele havarijního poji‰tûní cisternového zásahového
vozidla JSDH MF, realizovaného smluvní
makléﬁskou firmou H+B Optimum, zastoupenou p. Trãálkem, vyhla‰uje vítûze
této soutûÏe, a to spoleãnost Hasiãskou vzájemnou poji‰Èovnu.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy mezi
MF a spoleãností Hasiãská vzájemná
poji‰Èovna prostﬁednictvím smluvní
makléﬁské firmy H+B Optimum, zastoupené p. Trãálkem, za úãelem zﬁízení havarijního poji‰tûní hasiãského zásahového cisternového vozidla Renault JSDH
MF v cenû 64.966 vãetnû DPH pﬁi desetiprocentní spoluúãasti a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje udûlení plné moci
Mûstem Fry‰ták fû H + B optimum, s. r.
o., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
zast. Jaromírem Hurtou, jednatelem
spoleãnosti, Iâ 25837001, za úãelem
zmocnûní zejména k jednání s komerãními poji‰Èovnami (pojistiteli) za úãelem
sjednávání roz‰íﬁení nebo pﬁepracování
pojistn˘ch smluv a ﬁízení likvidace, k ﬁe‰ení a vyﬁizování ‰kodn˘ch a pojistn˘ch
událostí (bezplatná sluÏba).
• RMF schvaluje Naﬁízení MF ã. 1/
2006, kter˘m se vydává TrÏní ﬁád MF.
• RMF návaznosti na záznam o provedení v˘bûrového ﬁízení na zaji‰tûní sluÏby - komplexní dodávky 800 ks mûsíãníku - dvacetistránkového periodika MF
Fry‰tácké listy vyhla‰uje vítûze V¤ fu
Petr Bﬁezík - RENO Zlín, P.O.B. 28, 760
06 Zlín, Iâ 12294608, DIâ CZ600702
0998, s celkovou nabídnutou v˘robní
cenou za 1 mûsíãní ãíslo FL 18. 375,Kã vã. DPH a schvaluje dal‰í poﬁadí firem: 2. Petr Esterka Vizovice, 3. Petr
Brázda Bﬁeclav.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a fou Petr Bﬁezík - RENO Zlín,

P.O.B. 28, 760 06 Zlín, Iâ 12294608,
DIâ CZ6007020998, na zaji‰tûní komplexní dodávky (grafická úprava i tisk)
mûsíãníku MF Fry‰tácké listy v celkové
v˘robní (kupní) cenû za 1 mûsíãní ãíslo
FL 18.375,- Kã vã. DPH a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy (s platností na dobu neurãitou a s moÏností
v˘povûdní lhÛty jeden mûsíc bez udání
dÛvodu).
• RMF ru‰í své usnesení ãíslo R
11/2006 b. ã. 11 ze dne 4. záﬁí 2006.
• RMF schvaluje ke dni 14. prosince
2006 zveﬁejnûní zámûru uzavﬁení dodatku ã. 7 ke SOD ã. 50/713/03/40
mezi MF a spoleãností TS Zlín, s.r.o.,
Louky 321, 760 31 Zlín, zast. Ing. Franti‰kem Kostelníkem, kter˘m se mûní ãl.
VI Technické ﬁe‰ení nakládání s odpady
(bude provádûn i v˘voz nádob 240 l) a
pﬁíloha 1 Ceník poskytovan˘ch sluÏeb
takto (ceny bez DPH):
odstranûní odpadu 110 l nádob
26,- Kã/v˘voz/ks
odstranûní odpadu 240 l nádob
60,- Kã/v˘voz/ks
odstranûní odpadu 1100 l nádob
1x t˘dnû
9.000,- Kã/v˘voz/ks/rok
odstranûní odpadu 1100 l nádob
1x za 2 t˘dny 4.500,- Kã/v˘voz/ks./rok
• RMF ukládá místostarostovi dopracovat a doplnit návrh zmûn zásad s nakládáním s byty v b.d. 386 vãetnû zaji‰tûní
právního rámce zam˘‰len˘ch zmûn.
• RMF ke dni 14. prosince 2006 schvaluje zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky mûstského pozemku p.ã. 831 k.ú. i obec
Fry‰ták, o v˘mûﬁe 179 m2, panu I. Jadrníãkovi, Fry‰ták, a uzavﬁít mezi MF a jím
smlouvu o v˘pÛjãce na tento pozemek
na dobu neurãitou s moÏností tﬁímûsíãní v˘povûdní lhÛty bez udání dÛvodu.
• RMF ke dni 14. 12. 2006 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru prodlouÏení nájemní
smlouvy (uzavﬁít dodatek k této smlouvû) na pronájem ãásti pozemku p. ã.

2/1, o v˘mûﬁe 8 m2, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, Ïadateli p. J. Matûjíãkovi Zlín,
za cenu ne niÏ‰í neÏ je cena stávající.
• RMF doporuãuje fû MAVA realizovat
pﬁípojku k fû i ostatním subjektÛm z protlaku u sídla fy Le‰ení Rudolf z dÛvodu
jiÏ probíhající pﬁípravy realizace IA Vodovod Hole‰ovská.
• RMF ke dni 14. 12. 2006 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru prodlouÏení nájemní
smlouvy (uzavﬁít dodatek k této smlouvû) na pronájem ãásti pozemku p. ã.
883, o v˘mûﬁe 30 m2, k. ú. Fry‰ták,
obec Fry‰ták, Ïadateli firmû Fe-MARKET
recycling, s .r. o., Ostrata 130, 763 11
ZLÍN, zastoupené Ing. Josefem Pavlíãkem, jednatelem spoleãnosti, za cenu
ne niÏ‰í neÏ je cena stávající.
• RMF ke dni 14. 12. 2006 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru na prodlouÏení nájemní smlouvy (uzavﬁít dodatek k této
smlouvû) na pronájem nebytov˘ch prostor v Penzionu ã. p. 383, o celkové v˘mûﬁe 62,06 m2, k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, Ïadateli p. O. HOROVI Zlín, za
cenu ne niÏ‰í neÏ je cena stávající.
• RMF ke dni 14. 12. 2006 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru na prodlouÏení nájemní smlouvy (uzavﬁít dodatek k této
smlouvû) na pronájem ãásti pozemku p.
ã. 19/1, o v˘mûﬁe 13,2 m2, k. ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, Ïadateli p. O. Horovi Zlín, za cenu ne niÏ‰í neÏ je cena
stávající.
• RMF jmenuje dal‰í ãleny Komise pro
obãanské záleÏitosti: Mgr. Lubomíra DoleÏela, starostu mûsta, Radomíra
Dupala, místostarostu, Danu Koneãnou, matrikáﬁku, Vûru Holíkovou, pracovnici sociálního oddûlení , dal‰í spolupracovníci: Jana Kolajíková, zdravotnice, Pavlína Draãková, varhanice, Marcela Vlãková, Vlasta Horáková, Zdena
Vidláﬁová, Vlasta Miku‰ková, Drahomíra
Fi‰erová, Alexandra Hochmajerová.
• RMF jmenuje dal‰í ãleny stavební ko-
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mise: Ing. Miloslav Kasala, vedoucí
OSMMF, Radomír Dupal, místostarosta,
Ing. Eduard Baìura, Antonín Krãma.
• Komise pro ‰kolství, mládeÏ a tûlov˘chovu: bude doplnûno pozdûji.
• RMF jmenuje dal‰í ãleny kulturní komise: PhDr. âeslav Zapletal, Mgr. Franti‰ek Bezdûk, Ing. Jan Görig, Vlasta
Kunstová, Jan Krãma, Jana Vitovská,
Mgr. Pavel Ná‰el, Ivana Pl‰ková.
• RMF jmenuje dal‰í ãleny tiskové komise (redakãní rady FL): Mgr. Lubomír
DoleÏel, PhDr. âeslav Zapletal, Ivana
Pl‰ková.
• RMF v souladu s ust. par. 103 odst.
4 písm. b) schvaluje s platností od 1. 1.
2007 plat vedoucímu OSMMF Ing.
Miloslavu Kasalovi - viz pﬁíloha ã. 1 tohoto zápisu.
• RMF v návaznosti na ukonãení (viz
pravomocné Kolaudaãní rozhodnutí) IA
Roz‰íﬁení hﬁbitova Fr y‰ták schvaluje
udûlení odmûny Ing. Pavlu Koplovi, vedoucímu OSMMF, povûﬁenému v˘konem
funkce stavebního dozoru investora, odmûnu ve v˘‰i – viz pﬁíloha ã. 2 tohoto zápisu uloÏená ve mzdové úãtárnû MF .
• RMF ukládá vedoucímu OSMM neprodlenû zadat studii moÏného technického ﬁe‰ení v˘stavby chodníku na ul. ·típská.
• RMF bere na vûdomí Ïádost ﬁeditele
Z· Fry‰ták Mgr. Leopolda Vavru‰i o pomoc pﬁi parkování vozidel v zákazu stání u vjezdu do dvora ‰koly a ukládá starostovi a OSMM ﬁe‰ení celé situace
prÛbûÏnû a individuálnû ve spolupráci s
Po-licií âR – OO Fry‰ták.
• RMF bere na vûdomí Ïádost ﬁeditele
Z· Fry‰ták Mgr. Leopolda Vavru‰i o pomoc pﬁi likvidaci holubÛ po‰kozující budovu Z· Fry‰ták s tím, Ïe celá situace
bude ﬁe‰ena na základû doporuãení
kompetentních orgánÛ státní správy
a samosprávy.
• RMF schvaluje úhradu ãásti nákladÛ
spojen˘ch s akcí spolupoﬁádanou MF
Svátek svûtel dne 28. 11. 2006 ve
Fry‰táku ve v˘‰i 10.000,- Kã.
• RMF schvaluje v souladu s § 102
odst. 2 písm. b) zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, navrÏení pana
Mgr. Lubomíra DoleÏela, starostu mûsta Fry‰táku, jako moÏného kandidáta na
místopﬁedsedu a ãlena správní rady
svazku obcí Region Zlínsko.
• RMF deleguje v souladu s § 102 odst.
2 písm. b) zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, pana Radomíra Dupala, místostarostu mûsta Fry‰táku, jako zástupce mûsta Fry‰táku na valnou
hromadu svazku obcí Region Zlínsko
konanou dne 19. 12. 2006.
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• RMF povûﬁuje místostarostu Radomíra Dupala jednat (podávat návrhy a hlasovat) za MF na zasedání SR a VH
Regionu Zlínsko dne 19. 12. 2006.
• RMF bere na vûdomí zprávu radního
Mgr. Petra Pagáãe o moÏnostech zﬁízení
metropolitní internetové sítû mûsta
s tím, Ïe dne 3. 1. 2007 probûhne prezentace o moÏnostech zﬁízení a financování metropolitní internetové sítû MF.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy ã.
830108766 o sdruÏen˘ch sluÏbách dodávky elektﬁiny mezi MF a E.ON Energie,
a. s., Lannova 205/16, 370 49 âeské
Budûjovice, IâO 26078201, DIâ CZ26
078201, a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy ã.
826185440 o sdruÏen˘ch sluÏbách dodávky elektﬁiny mezi MF a E.ON Energie,
a. s., Lannova 205/16, 370 49 âeské
Budûjovice, IâO 26078201, DIâ CZ260
78201, a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody o provedení práce mezi MF a pí T. Tu‰erovou,
Hole‰ov, za úãelem stavby oplocení
a úklidu klestí po tûÏbû, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody o provedení práce mezi MF a p. J. Bednaﬁíkem, Hole‰ov, za úãelem stavby oplocení a úklidu klestí po tûÏbû, a povûﬁuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení dohody o provedení práce mezi MF a p. L. Kopﬁivou,
Hole‰ov, za úãelem stavby oplocení a úklidu klestí po tûÏbû, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vûdomí návrh správce
toku a vodoprávního orgánu na stanovení záplavov˘ch území a aktivních zón
záplavového území (pûtileté, dvacetileté
a stoleté povodnû vodního toku) na
Fry‰táckém potoce a nemá pﬁipomínek
ke stanovení tûchto území a zón.
• RMF Ïádá správce vodního toku
Fry‰táck˘ potok Povodí Moravy, s.p.,

Dﬁevaﬁská 11, 601 75 Brno, MMZL
a OÎPaZ KÚ ZK, o neprodlené zahájení
spoleãného jednání s MF ve vûci navrÏení a úãinného ﬁe‰ení protipovodÀové
ochrany místní ãásti Vylanta.
• RMF schvaluje uzavﬁení mandátní
smlouvy o obstarání inÏen˘rské ãinnosti
pro akci Kanalizace Vítová mezi MF
a fou DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.
s r.o., Masarykovo nám. 5/5, 702 00
Ostrava, IâO 42767377, zast. Ing.
Svatoplukem Bijokem, jednatelem spoleãnosti, a povûﬁuje starostu podpisem
této sml.
• RMF schvaluje udûlení Plné moci
mûstem Fry‰ták zmocnûnci fû DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.,
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, jíÏ se udûluje plná moc k investorsk˘m ãinnostem souvisejícím s pﬁípravou stavby Kanalizace Vítová.
• RMF s odkazem na stanovisko OLH
MF J. Konãáka schvaluje pokácení
oznaãen˘ch stromÛ stromÛ v lokalitû
tzv. stﬁelnice na Vítové v cenû 100,Kã/prm.
• RMF schvaluje úhradu nákladÛ na obãerstvení pro dûti na akci MoÏná pﬁijde
i Mikulá‰, poﬁádanou Osadním v˘borem
Vítová ve spolupráci s MF.

Zápis ze schůze
RM Fryštáku
ã. R 2/2006/V
ze dne 22. listopadu 2006 (V˘bûr)
• RMF ru‰í své usnesení ã. R 1/
2006/V – b. 15 ze dne 15. 11. 2006.
• RMF bere na vûdomí Ïádost pí Anny
Zapletalové, vedoucí mûstské knihovny, ze dne 20. 11. 2006, ãj. 3130/06,
ve vûci pﬁehodnocení v˘sledkÛ v˘bûrového ﬁízení na programové vybavení
MûK.
• RMF v návaznosti na pﬁedloÏené nabídky a stanovená kritéria soutûÏe trvá
na svém usnesení ã. R 1/2006 /V/25.

Foto z v˘stavy betlémÛ ve Fry‰táku
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MùSTO FRY·TÁK

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006

Poplatek za komunální odpad vznikající na území města Fryšták
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku na svém zasedání ã. Z
10/2005 – bod 8. konaném dne 30. 11. 2005 se usneslo
vydat na základû § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), a § 17a)
odst. 1 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, v platném znûní, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

bûhu daného roku se poplatek za komunální odpad hradí v pomûrné v˘‰i, která odpovídá poãtu kalendáﬁních mûsícÛ trvalého pobytu ãi vlastnictví nemovitosti v daném roce. Dojde-li ke
zmûnû v prÛbûhu kalendáﬁního mûsíce, je pro stanovení poãtu
zpoplatnûn˘ch mûsícÛ rozhodn˘ stav na konci tohoto mûsíce.

âl. V
Zru‰ovací ustanovení

âl. I
Úvodní ustanovení
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka (OZV) stanoví poplatek za
komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohla‰ovací a registraãní povinnost plátce poplatku, v˘‰i a splatnost poplatku na
území mûsta Fry‰táku.

Ru‰í se Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 7/2005 – Poplatek za
komunální odpad vznikající na území Mûsta Fry‰táku ze dne
01. 12. 2005

âl. VI
Úãinnost OZV

âl. II
Ohla‰ovací a registraãní povinnost
1. Plátce poplatku1) má ohla‰ovací a registraãní povinnost2), kterou splní tím, Ïe správci poplatku doruãí prohlá‰ení
plátce poplatku, jehoÏ náleÏitosti jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 1
k této OZV, a to za kaÏdou jím spravovanou nemovitost do 30
dnÛ ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala zmûna rozhodná pro v˘poãet v˘‰e poplatku2).
2. Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, pﬁíjmení, adresu, datum narození poplatníka3), kter˘ neuhradil pﬁíslu‰nou ãást poplatku, období, za které neuhradil pﬁíslu‰nou ãást poplatku, a v˘‰i pﬁíslu‰né ãásti poplatku, a to ve
lhÛtû splatnosti dle ãl. IV.
âl. III
V˘‰e poplatku
1. Maximální v˘‰e poplatku se stanoví podle pﬁedpokládan˘ch oprávnûn˘ch nákladÛ mûsta vypl˘vajících z reÏimu nakládání s komunálním odpadem rozvrÏen˘ch na jednotlivé poplatníky podle poãtu uÏivatelÛ bytÛ v jednotliv˘ch nemovitostech4) a s pﬁihlédnutím k úrovni tﬁídûní komunál. odpadu
a následn˘m pﬁíjmÛm ze systému EKO-KOM5).
2. Celková v˘‰e poplatku se stanovuje na 460,- Kã na uÏivatele a rok pﬁi dvout˘denním svozu.
âl. IV
Splatnost poplatku
1. Pokud poplatková povinnost vznikla nebo trvá k 31. lednu daného roku, je plátce poplatku povinen uhradit poplatek
za komunální odpad buì jednorázovû ve lhÛtû do 31. bﬁezna
daného roku nebo ve dvou splátkách ve v˘‰i 1/2 z celkové
ãásti poplatku splatn˘ch k 31. bﬁeznu a 30. záﬁí daného roku.
2. Pokud poplatková povinnost vznikla plátci poplatku po
31. lednu daného roku získáním trvalého pobytu v mûstû nebo pﬁi nabytí vlastnického práva k nemovitosti ãi rekreaãní
stavbû, platí se poplatek za komunální odpad za dobu od mûsíce vzniku poplatkové povinnosti do 31. prosince daného roku, a to ve lhÛtû do 30 dnÛ od posledního dne mûsíce vzniku
poplatkové povinnosti.
3. V pﬁípadû zmûny nebo zániku trvalého pobytu v mûstû ãi
zmûny vlastnického práva k nemovitosti na území mûsta v prÛ-

Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem 1.
ledna 2007
Radomír Dupal
místostarosta

Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta

Vysvûtlivky:
1) § 17a) odst. 2 vûta druhá zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znûní
2) § 33 odst. 13 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, v platném znûní
3) § 17a) odst. 4 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znûní
4) § 17a) odst. 5 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znûní
5) ãl. 5 OZV ã. 4/2001 Mûsta Fry‰táku ze dne 12. 11. 200, kterou se stanoví systém shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ vznikajících na území mûsta Fry‰táku

TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ
v roce 2007
• KOMUNÁLNÍ ODPAD (1 x 14 dní)
5. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 13. 4.,
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8.,
16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22.
11., 6. 12., 20. 12.
• PLASTY
9. 1., 6. 2., 13. 3., 11. 4., 8. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8.,
11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.
• PAPÍR
24. 1., 28. 3., 23. 5., 25. 7., 26. 9., 21. 11.
• NEBEZPEâN¯ ODPAD
17. 3., 15. 9.

5

FL1/2007 22.12.2006 10:18 Stránka 6

Tříkrálová sbírka
SdruÏení âeská katolická charita se
sídlem v Praze je poﬁadatelem Tﬁíkrálové sbírky v souladu s platn˘mi právními
pﬁedpisy, zejména zákona 117/2001
Sb. O veﬁejn˘ch sbírkách.
V roce 2007 je obecn˘m úãelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraniãí a podpora charitního
díla.
V na‰em mûstû v dobû pﬁipomínky Tﬁí
králÛ 6. ledna /zaãne se 5. 1. odpoledne, 6. 1. cel˘ den a skonãí se 7. 1./
budou chodit do domácností,institucí
a po ulicích skupinky Tﬁí králÛ a budou
do zapeãetûn˘ch pokladniãek vybírat
pﬁíspûvky od obãanÛ. Vedoucí skupinky,
star‰í 18 let, bude mít prÛkazku s razítkem ACHO a obãansk˘ prÛkaz.
Ve dnech 3. 1. aÏ 4. 1. budou do
v‰ech po‰tovních schránek distribuovány Tﬁíkrálové sloÏenky pro ty obãany,
kter˘m toto bude více vyhovovat.
A co se s pomocí Tﬁíkrálové sbírky
v roce 2006 dokázalo?
Podíleli jsme se na na mezinárodní
humanitární pomoci ãástkou 10 tis. Kã,
4 tis. Kã na mentálnû postiÏené dûti,
ãástkou 24 tis. Kã jsme pomohli ﬁe‰it
sociální nouzi rodin a jednotlivcÛ v na‰em mûstû.
Zbytek v˘tûÏku sbírky zÛstává v nouzovém fondu ACHO,odkud v pﬁípadû potﬁeby mÛÏeme pouÏít dal‰í ãástku.
Doufáme, Ïe jsme prostﬁedky z Tﬁíkrálové sbírky správnû pouÏili v souladu se
zámûrem,kter˘ byl pﬁedem vyhlá‰en,
se souhlasem sociálního odboru MûÚ
Fry‰ták.
Dûkujeme pﬁedem v‰em ,kteﬁí se jakkoliv budou podílet na úspûchu leto‰ní
sbírky.
V nastávajícím roce pﬁejeme v‰em
obãanÛm,hodnû zdraví,klidu a pohody .
Dûkujeme.
Charita Fry‰ták

Poděkování
Dûkuji za dosavadní spolupráci,
ochotu, vstﬁícnost a bezvadnou práci
pro mûsto v uplynulém roce pﬁi oslavách 650. v˘roãí první zmínky o Fry‰táku a Mikulá‰sk˘ch trzích celému kolektivu zamûstnancÛ ‰kolní jídelny pod vedením p. Marie Rakové, p. Mgr. Lence
Truhláﬁové, p. Marcele Klapilové, p.
PhDr. âeslavu Zapletalovi, p. Vlastû
Kunstové, p. Richardu Hovadíkovi, CM
Prameny a Pramének, Prameny II, dûtskému souboru Fry‰táãek, dechové
hudbû Fry‰tácká Javoﬁina, Oddílu skautÛ a skautek ve Fry‰táku a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Fry‰táku.

Mûsto Fry‰ták nabízí své nebytové prostory pro obãany i firmy:
1. Objekt obchodu ve Fry‰táku - Vítové
2. Kinosál ve Fry‰táku
3. Sportovní areál za ‰kolou

Ceník služeb
Městského úřadu ve Fryštáku pro občany a firmy
• HLÁ·ENÍ MÍSTNÍM ROZHLASEM:
1. Pravidelná hlá‰ení v pracovní dny: Po-Pá v 11.30 hod., Po+St v 16.30 hod.:
a) Oznámení nekomerãní - pﬁeru‰ení dodávek energií, oznámení Mûstského
úﬁadu, kulturní a sportovní pozvánky na akce konané ve Fry‰táku a jiná dÛleÏitá sdûlení obãanÛm – zdarma
b) Oznámení komerãní - firemní, stánkové prodeje aj. – (jen do A5) - pau‰ál
50,- Kã za jedno hlá‰ení (v pﬁípadû pﬁíli‰ dlouhého textu si vyhrazuje MûÚ
právo zkrácení)
2. Mimoﬁádná hlá‰ení - ihned po objednání – 100,- Kã
- víkendy, svátky – 200,- Kã
• PRONÁJEM KINOSÁLU:
Akce vzdûlávacího charakteru, osvûta – 100 Kã/hod.
Akce komerãní – 300 Kã/hod.
• PRONÁJEM OBJEKTU OBCHODU VE FRY·TÁKU - VÍTOVÉ:
(ve‰keré ‰kody a rozbité nádobí hradí nájemce)
1. Komerãní akce (mimoﬁádn˘ prodej, pﬁedvádûcí akce apod.)
- pau‰ál 200,- Kã + 300,- Kã/hodina+ spotﬁebovaná energie 5,- Kã/kWh
2. Nekomerãní akce
a) schÛze zájmov˘ch organizací a spolkÛ, pﬁedná‰ky, osvûtové akce
- 200,-Kã/akce + energie 5,- Kã/kWh
b) akce mûsta, osadního v˘boru a pro dûti a mládeÏ - zdarma
3. Soukromé spoleãenské akce (oslavy) - pau‰ál 500,- Kã
+ energie 5,- Kã/kWh.
• PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU ZA ·KOLOU:
Dûti a mládeÏ do 18 let, TJ Fry‰ták dle dohody s mûstem - v‰e zdarma
Veﬁejnost:
a) Plocha vyhrazená pro házenou, tenis, malou kopanou - 80,- Kã/hod.
b) Plochy vyhrazené pro volejbal, nohejbal, basketbal - 40,- Kã/hod.
c) Plochy vyhrazené pro atletické disciplíny - zdarma (v‰ichni)
• INZERCE VE FRY·TÁCK¯CH LISTECH:
1. Inzerce komerãní - soukromá i firemní:
A4
A5
A6
A7
A8

–
–
–
–
–

1000,- Kã
500,- Kã
250,- Kã
125,- Kã
60,- Kã

1. Programy kina, ãajovny, DISu, pozvánky na kulturní a sportovní akce ve
Fry‰táku poﬁádané neziskov˘mi organizacemi – do formátu A5 – zdarma,
formát A4 dle ceníku inzerce.
2. Názory, dojmy a zprávy z uskuteãnûn˘ch akcí – max. jedna strana A4 i s fotem - zdarma
3. Podûkování za úãast pﬁi posledním rozlouãení – zdarma
INZERCE NA INTERNETOV¯CH STRÁNKÁCH (www.frystak.cz):
1. Inzerce komerãní
a) firemní logo, podrobné údaje o firmû, kontakty, odkazy – 500,- Kã/rok
b) firemní - drobní Ïivnostníci – napﬁ. kadeﬁnice, sklenáﬁství, zdravotnictví (pouze název sluÏby, telefon, otevírací doba) – zdarma v rámci sluÏby obãanÛm
2. Inzerce nekomerãní - pozvánky na akce krátkodobého charakteru, informace a pozvánky neziskov˘ch organizací – zdarma

Ivana Pl‰ková, MûÚ Fry‰ták
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Informace o změnách ve vybraných právních předpisech
ke dni 1. 1. 2007
Sociální dávky
Pﬁenesená pÛsobnost ve vûcech, které stanoví zvlá‰tní zákony, je vykonávána orgány obce. Na na‰em území rozli‰ujeme 3 stupnû obecních úﬁadÛ, kter˘m byl svûﬁen v˘kon státní
správy:
1. stupeÀ - obecní úﬁad
správním obvodem je území obce; na území Zlínského kraje máme 304 obcí
2. stupeÀ - povûﬁen˘ obecní úﬁad
správní obvod je ‰ir‰í neÏ u obecního úﬁadu; ve Zlínském
kraji je 25 správních obvodÛ obcí s povûﬁen˘m obecním úﬁadem: Bojkovice, Brumov-Bylnice, Bystﬁice pod Host˘nem, Hole‰ov, Horní Lideã, Hulín, Chropynû, Karolinka, Koryãany, KromûﬁíÏ, Luhaãovice, Morkovice-SlíÏany, Napajedla, Otrokovice,
RoÏnov pod Radho‰tûm, Slaviãín, Staré Mûsto, Uherské Hradi‰tû, Uhersk˘ Brod, Uhersk˘ Ostroh, Vala‰ské Klobouky, Vala‰ské Meziﬁíãí, Vizovice, Vsetín, Zlín
3. stupeÀ - obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
správní obvod je ‰ir‰í neÏ u povûﬁeného obecního úﬁadu; ve
Zlínském kraji je 13 správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností: Bystﬁice pod Host˘nem, Hole‰ov, KromûﬁíÏ, Luhaãovice, Otrokovice, RoÏnov pod Radho‰tûm, Uherské Hradi‰tû,
Uhersk˘ Brod, Vala‰ské Klobouky, Vala‰ské Meziﬁíãí, Vizovice,
Vsetín, Zlín.
Na kterém úﬁadû poÏádat o dávku ze systému sociální
ochrany obyvatel?
Obecní úﬁad po 1. 1. 2007 nebude rozhodovat o poskytování dávek
Dosud rozhodoval o poskytování:
• vûcné nebo penûÏité dávky podle §8a odst. 3 zák. ã. 482/
1991 Sb., o sociální potﬁebnosti, ve zn. pozd. pﬁedpisÛ
• pﬁíspûvku na spoleãné stravování sociálnû potﬁebn˘m star˘m a zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm
• jednorázov˘ch penûÏit˘ch a vûcn˘ch dávek sociálnû potﬁebn˘m tûÏce zdravotnû postiÏen˘m a star˘m obãanÛm na
úhradu mimoﬁádn˘ch nutn˘ch nákladÛ
• pﬁíspûvku na individuální dopravu
Povûﬁen˘ obecní úﬁad po 1. 1. 2007 bude rozhodovat
o poskytování:
• pﬁíspûvku na Ïivobytí
• doplatku na bydlení
• mimoﬁádné okamÏité pomoci osobû v hmotné nouzi, které
hrozí váÏná újma na zdraví
• mimoﬁádné okamÏité pomoci osobû v hmotné nouzi, kterou
postihne váÏná mimoﬁádná událost (napﬁ. Ïivelní pohroma,
poÏár)
• mimoﬁádné okamÏité pomoci osobû v hmotné nouzi na
úhradu jednorázového nezbytného v˘daje (napﬁ. zaplacení
správního poplatku pﬁi prokázané ztrátû osobních dokladÛ,
vydání duplikátu rodného listu)
• mimoﬁádné okamÏité pomoci osobû v hmotné nouzi na
úhradu nákladÛ spojen˘ch s poﬁízením nezbytn˘ch základních pﬁedmûtÛ dlouhodobé spotﬁeby a na základní vybavení
domácnosti a odÛvodnûn˘ch nákladÛ souvisejících se vzdûláním nebo zájmovou ãinností nezaopatﬁeného dítûte
• pﬁíspûvku na zv˘‰ené Ïivotní náklady obãanÛm tûÏce zdravotnû postiÏen˘m
• pﬁíspûvku na úhradu za uÏívání bezbariérového bytu a garáÏe
• pﬁíspûvku úplnû nebo prakticky nevidom˘m

Obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností po 1. 1. 2007
bude rozhodovat o poskytování:
• pﬁíspûvku na péãi osobám závisl˘m na pomoci jiné fyzické osoby
• mimoﬁádné okamÏité pomoci osobû v hmotné nouzi, která
napﬁ. je propu‰tûna z v˘konu vazby nebo v˘konu trestu nebo
je po ukonãení léãby chorobn˘ch závislostí propu‰tûna ze
zdravotnického zaﬁízení, psychiatrické léãebny nebo léãebného zaﬁízení pro chorobné závislosti nebo je osobou ohroÏenou domácím násilím
dále v rámci péãe o tûÏce zdravotnû postiÏené obãany bude
rozhodovat o poskytování:
• jednorázov˘ch pﬁíspûvkÛ na opatﬁení zvlá‰tních pomÛcek obãanÛm tûlesnû, zrakovû a sluchovû postiÏen˘m
• pﬁíspûvku na zakoupení, celkovou opravu a zvlá‰tní úpravu
motorového vozidla
• pﬁíspûvku na provoz motorového vozidla
• pﬁíspûvku na úpravu bytu
• mimoﬁádn˘ch v˘hod obãanÛm tûÏce zdravotnû postiÏen˘m
• bezúroãn˘ch pÛjãek obãanÛm, jimÏ byl pﬁiznán pﬁíspûvek na
zakoupení motorového vozidla
• pﬁíspûvku na individuální dopravu
Pﬁijetím zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách,
zákona ã. 110/2006 Sb., o Ïivotním a existenãním minimu
a zákona ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi do‰lo
s úãinností od 1. 1. 2007 napﬁ.:
• k upravení pomoci osobám ohroÏen˘m násilím (viz §74a,
§74b zákona ã. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeãení, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
• ke zru‰ení zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost
• ke zru‰ení pﬁíspûvku pﬁi péãi o blízkou nebo jinou osobu
• ke zru‰ení dávek sociální péãe poskytovan˘ch dle zákona ã.
482/1991 Sb., o sociální potﬁebnosti, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ (dávka sociální péãe poskytovaná dle ustanovení §
4, pﬁíspûvek na v˘Ïivu dítûte a dávka sociální péãe v mimoﬁádn˘ch pﬁípadech)
Podrobnûj‰í informace o nûkter˘ch dávkách najdete v letácích umístûn˘ch na http://www.kr-zlinsky.cz, popﬁ. Vám informace poskytnou pracovníci obecních úﬁadÛ 2. a 3. stupnû
a pracovníci krajského úﬁadu.

Životní a existenční minimum
DEFINICE ÎIVOTNÍHO A EXISTENâNÍHO MINIMA
Îivotní minimum je minimální spoleãensky uznaná hranice
penûÏních pﬁíjmÛ k zaji‰tûní v˘Ïivy a ostatních základních
osobních potﬁeb.
Existenãní minimum je minimální hranicí penûÏních pﬁíjmÛ,
která se povaÏuje za nezbytnou k zaji‰tûní v˘Ïivy a ostatních
základních osobních potﬁeb na úrovni umoÏÀující pﬁeÏití.
Existenãní minimum nelze pouÏít u nezaopatﬁeného dítûte, u
poÏivatele starobního dÛchodu, u osoby plnû invalidní a u osoby star‰í 65 let.
PRÁVNÍ ÚPRAVA A HLAVNÍ VYUÎITÍ
Îivotní a existenãní minimum je stanoveno v zákonû ã.
110/2006 Sb., o Ïivotním a existenãním minimu.
Hlavní vyuÏití Ïivotního a existenãního minima je v zákonû
ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Îivotní minimum
plní rozhodující úlohu pﬁi posuzování hmotné nouze i jako so7
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ciálnû ochranná veliãina. Vedle Ïivotního minima je z dÛvodu
vût‰í motivace zaveden pro dospûlé osoby v hmotné nouzi institut existenãního minima.
NÁKLADY NA BYDLENÍ
Îivotní minimum ani existenãní minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je ﬁe‰ena
v rámci systému státní sociální podpory poskytováním pﬁíspûvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.
âÁSTKY ÎIVOTNÍHO MINIMA V Kâ ZA MùSÍC
pro jednotlivce
3126
pro první dospûlou osobu v domácnosti
2880
pro druhou a dal‰í dospûlou osobu v domácnosti
2600
pro nezaopatﬁené dítû ve vûku do 6 let
1600
6 aÏ 15 let
1960
15 aÏ 26 let (nezaopatﬁené)
2250
Îivotní minimum je souãtem v‰ech ãástek Ïivotního minima jednotliv˘ch ãlenÛ domácnosti.
âástka existenãního minima v Kã za mûsíc
- existenãní minimum
2020
Pﬁíklady Ïivotního minima rÛzn˘ch typÛ domácností v Kã za
mûsíc
jednotlivec 3126
2 dospûlí 2880 + 2 600 = 5 480
1 dospûl˘, 1 dítû ve vûku 5 let 2 880 + 1 600 = 4 480
2 dosp., 1 dítû 5 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080
2 dospûlí, 2 dûti ve vûku 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1960
+ 2250 = 9690
2 dospûlí, 3 dûti ve vûku 5, 8 a 16 let 2 880 + 2 600 +
1 600 + 1960 + 2250 = 11290
SPOLEâNù POSUZOVANÉ OSOBY
- rodiãe a nezletilé nezaopatﬁené dûti,
- manÏelé,
- rodiãe a dûti nezletilé zaopatﬁené nebo zletilé, pokud tyto
dûti s rodiãi uÏívají byt a nejsou posuzovány s jin˘mi osobami,
- jiné osoby spoleãnû uÏívající byt, pokud písemnû neprohlásí, Ïe spolu trvale neÏijí a spoleãnû neuhrazují náklady na
své potﬁeby.
Spoleãnû posuzovan˘mi osobami jsou i osoby, které se
pﬁechodnû, z dÛvodÛ soustavné pﬁípravy na budoucí povolání,
zdravotních nebo pracovních (vãetnû dobrovolnické sluÏby),
zdrÏují mimo byt.
ZAPOâITATELNÉ P¤ÍJMY
S Ïivotním minimem se porovnávají v‰echny ãisté penûÏní
pﬁíjmy jednotlivce nebo spoleãnû posuzovan˘ch osob (z pracovní ãinnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, dÛchody, dávky nemocenského poji‰tûní, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezamûstnanosti a pﬁi rekvalifikaci, v˘Ïivné, atd.) s v˘jimkou:
- pﬁíspûvku na bydlení a jednorázov˘ch sociálních dávek,
- pﬁíjmÛ z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnûní bytu pouÏit˘ch k úhradû nákladÛ na uspokojení bytové potﬁeby,
- náhrady ‰kody a finanãních prostﬁedkÛ na odstranûní následkÛ Ïivelné pohromy,
- penûÏní pomoci obûtem trestné ãinnosti,
- sociální v˘pomoci poskytované zamûstnavatelem,
- podpory z prostﬁedkÛ nadací a obãansk˘ch sdruÏení,
- stipendií,
- odmûn za darování krve,
- daÀového bonusu,
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- pﬁíspûvku na péãi,
- té ãásti sociálního pﬁíplatku a pﬁíspûvku na úhradu potﬁeb
dítûte, kter˘ náleÏí zezdravotních dÛvodÛ,
- dávek sociální péãe poskytovan˘ch ze zdrav. dÛvodÛ,
- zvlá‰tního pﬁíspûvku k dÛchodu pro úãastníky národního
boje za vznik a osvobození âeskoslovenska.
VALORIZACE ÎIVOTNÍHO A EXISTENâNÍHO MINIMA
Îivotní a existenãní minimum je zvy‰ováno naﬁízením vlády.
Pﬁi zvy‰ování ãástek Ïivotního a existenãního minima se zachovává jejich reálná úroveÀ. Vláda je zmocnûna zvy‰ovat
ãástky Ïivotního a existenãního minima vÏdy od 1. ledna podle skuteãného v˘voje spotﬁebitelsk˘ch cen, pokud náklady na
v˘Ïivu a na ostatní základní osobní potﬁeby pﬁesáhnou ve stanoveném rozhodném období 5 %. âástky Ïivotního a existenãního minima mÛÏe vláda za mimoﬁádn˘ch okolností zv˘‰it také
mimo termín pravidelné valorizace.
VYUÎITÍ ÎIVOTNÍHO A EXISTENâNÍHO MINIMA
• dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na základû zákona ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). Viz ãást
Právní úprava a hlavní vyuÏití.
• dávky státní sociální podpory (poskytované na základû zákona ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoﬁe, v platném
znûní) – zejména pﬁídavek na dítû a sociální pﬁíplatek. Îivotní minimum se vyuÏívá pﬁi zji‰Èování nároku na tyto dávky,
které zabezpeãují adresnou pomoc rodinám s dûtmi ve stanoven˘ch sociálních situacích a tvoﬁí základ pro v˘poãet
tûchto dávek.
• dal‰í jako napﬁ. v soudní praxi pro stanovení alimentaãních
povinností,
• v pﬁípadû exekucí pro nezabavitelné ãástky apod.
INFORMACE A ÎÁDOSTI
Informace a Ïádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech povûﬁen˘ch obecních (mûstsk˘ch) úﬁadÛ podle místa trvalého pobytu obãana.
Îádosti o dávky státní sociální podpory je tﬁeba podat pﬁíslu‰nému úﬁadu státní sociální podpory podle místa trvalého
pobytu obãana (úﬁad práce, v hlavním mûstû Praze úﬁad mûstské ãásti). Pracovníci tûchto úﬁadÛ Vám jistû rádi poskytnou také v‰echny potﬁebné informace.

Pomoc v hmotné nouzi
Tento zákon novû stanovuje podmínky pro pomoc osobám
v hmotné nouzi a zároveÀ ru‰í zákon ã. 482/1991 Sb., o sociální potﬁebnosti, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Co je nového?
Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci osobám s nedostateãn˘mi pﬁíjmy, motivující tyto osoby
k aktivní snaze zajistit si prostﬁedky k uspokojení Ïivotních potﬁeb.
- zabraÀuje jejich sociálnímu vylouãení
- je jednotn˘ na celém území âeské republiky
- vychází z principu, Ïe kaÏdá osoba, která pracuje se musí mít lépe neÏ ta, která nepracuje, popﬁípadû se práci vyh˘bá
Nedílnou souãástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce
s klienty. DÛleÏité je, Ïe kaÏdá osoba má nárok na poskytnutí
základních informací které vedou nejenom k ﬁe‰ení její situace hmotné nouze, ale i k pﬁedcházení jejího vzniku
Kdo je v hmotné nouzi?
Zákon stanovuje sedm situací spojen˘ch s nedostateãn˘m
zabezpeãením základní obÏivy, bydlení a mimoﬁádn˘mi událostmi. Nastanou-li, je osoba ãi rodina v hmotné nouzi a má
nárok na pomoc.
FRY·TÁCKÉ LISTY 1/2007
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Jde v zásadû o situace, kdy osoba ãi rodina nemá dostateãné pﬁíjmy a její celkové sociální a majetkové pomûry neumoÏÀují uspokojení základních Ïivotních potﬁeb.
Zákon zároveÀ napomáhá ﬁe‰ení nûkter˘ch nárazov˘ch Ïivotních situací, které nelze vyﬁe‰it jinak, neÏ okamÏitou penûÏní pomocí.
Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?
Dávkami, kter˘mi se ﬁe‰í pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. pﬁíspûvek na Ïivobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimoﬁádná okamÏitá pomoc
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je
povûﬁené obecní úﬁady, tj. stejné úﬁady, které poskytují dosavadní dávky sociální péãe. Tyto úﬁady jsou povinny poskytnout
informace o pomoci v hmotné nouzi v jednotliv˘ch pﬁípadech.
Co je pﬁíspûvek na Ïivobytí?
Základní dávka pomoci v hmotné nouzi ﬁe‰í nedostateãn˘
pﬁíjem osoby ãi rodiny.
V praxi to znamená, Ïe pokud po odeãtení pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ na bydlení nedosahuje pﬁíjem osoby ãi rodiny ãástky Ïivobytí, vzniká této osobû ãi rodinû nárok na pﬁíspûvek na Ïivobytí.
Îivobytí osoby ãi rodiny je stanoveno na základû posouzení, jak˘ má osoba ãi rodina pﬁíjem a zda si jej mÛÏe zv˘‰it, na
posouzení majetkov˘ch pomûrÛ a na zhodnocení dal‰ích okolností, které v˘‰i ãástky Ïivobytí mohou nav˘‰it (napﬁ. aktivní
snaha najít si zamûstnání, dlouhodobé setrvávání ve stavu
hmotné nouze, potﬁeba dietního stravování).
âástka Ïivobytí se odvíjí od ãástek Ïivotního a existenãního
minima. Pokud osoba prokazatelnû projevuje snahu o zv˘‰ení
pﬁíjmu vlastním pﬁiãinûním, bude úroveÀ jejího Ïivobytí (pﬁed
dal‰ím moÏn˘m nav˘‰ením) shodná s jejím Ïivotním minimem.
âástka Ïivobytí je stanovena pro kaÏdou osobu individuálnû, a to na základû hodnocení její snahy a moÏností. Pro stanovení Ïivobytí rodiny se jednotlivé ãástky Ïivobytí osob sãítají.
Co je doplatek na bydlení?
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi ﬁe‰í situaci nedostatku pﬁíjmu k uhrazení odÛvodnûn˘ch nákladÛ na bydlení.
Podmínkou pro nárok na tuto dávku je b˘t nájemcem nebo
vlastníkem bytu a splÀovat podmínky pro nárok na pﬁíspûvek
na Ïivobytí a na pﬁíspûvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.
Zákon umoÏÀuje poskytnout doplatek na bydlení i ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech, kdy Ïadatel nemá nárok na pﬁíspûvek na
Ïivobytí, pﬁípadnû i Ïadateli vyuÏívajícímu dlouhodobû jinou neÏ
nájemní formu bydlení.
Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliÏe osoba uÏívá byt
v obci, v níÏ je hlá‰ena k trvalému pobytu.
Co je mimoﬁádná okamÏitá pomoc?
Osobám, které se ocitnou v takov˘ch situacích, které je
nutno bezodkladnû ﬁe‰it, je poskytována mimoﬁádná okamÏitá
pomoc. Zákon vytipoval pût takov˘ch situací.
1) První situace mÛÏe nastati v momentû, kdy osoby sice
neplní podmínky hmotné nouze, ale hrozí jim váÏná újma na
zdraví v pﬁípadû neposkytnutí pomoci okamÏitû.
2) Druhá situace ﬁe‰í pomoc osobám, postiÏen˘m váÏnou
mimoﬁádnou událostí (Ïivelní pohromy, vy‰‰í stupnû vûtrné pohromy, zemûtﬁesení, poÏár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo prÛmyslová havárie).
3) Tﬁetí situace napomáhá osobám, které nemají dostateãné prostﬁedky k úhradû jednorázového v˘daje spojeného
napﬁ. s úhradou poplatku za vystavení duplikátÛ osobních dokladÛ nebo s úhradou jízdného v pﬁípadû ztráty penûÏních prostﬁedkÛ.

4) âtvrtá situace pomáhá ﬁe‰it osobám v hmotné nouzi potﬁebu nákupu pﬁedmûtÛ dlouhodobé potﬁeby, nebo uhradit odÛvodnûné náklady, vznikající v souvislosti se vzdûláním nebo
se zájmovou ãinností nezaopatﬁen˘ch dûtí.
5) Poslední pátá situace pomáhá ﬁe‰ení situace osob,
ohroÏen˘ch sociálním vylouãením. Jde napﬁ. o osoby vracející
se z vûzení, z dûtského domova a z pûstounské péãe po dosaÏení zletilosti nebo po ukonãení léãky chorobn˘ch závislostí.
Dostával jsem dávku sociální péãe, vázanou na sociální
potﬁebnost – co dál?
Zákon o pomoci v hmotné nouzi umoÏÀuje postupn˘ pﬁechod ze systému dávek sociální péãe do systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Do doby, neÏ bude rozhodnuto o nové
dávce pomoci v hmotné nouzi, bude poskytována dosavadní
dávka sociální péãe. ¤ízení o odejmutí této staré dávky zahájí
pﬁíslu‰n˘ povûﬁen˘ obecní úﬁad sám a obãanÛm to písemnû
oznámí.
Souãasnû s tím budou obãané vyzváni, aby se dostavili na
tento úﬁad k vyzvednutí Ïádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi, a to o pﬁíspûvek na Ïivobytí a doplatek na bydlení.
Období na pﬁechod z dávek sociální péãe na dávky pomoci
v hmotné nouzi je dostateãnû dlouhé. UmoÏÀuje bez problémÛ
vyﬁídit postupnû v‰echny Ïádosti obãanÛ o dávky pomoci
v hmotné nouzi do 30. dubna 2007.
O odejmutí dávky sociální péãe a o pﬁiznání dávky pomoci
v hmotné nouzi obdrÏí obãan písemné rozhodnutí.
Pokud se pﬁi v˘poãtu v˘‰e pﬁíspûvku na Ïivobytí zjistí, Ïe
tento pﬁíspûvek náleÏí v ãástce vy‰‰í neÏ dosud vyplácená dávka sociální péãe, pﬁizná se pﬁíspûvek na Ïivobytí zpûtnû od 1.
1. 2007 a rozdíl mezi jiÏ vyplacenou dávkou sociální péãe po
1. 1. 2007 a pﬁíspûvkem na Ïivobytí se doplatí.
Zjistí-li se, Ïe pﬁíspûvek na Ïivobytí náleÏí v ãástce niÏ‰í neÏ
dosud vyplácená dávka sociální péãe, bude pﬁíspûvek na Ïivobytí od data pﬁiznání vyplácen v niÏ‰í ãástce. Pﬁíjemce v‰ak
Ïádn˘ „pﬁeplatek“ nevrací.
Zjistí-li se, Ïe pﬁíspûvek na Ïivobytí nenáleÏí, dávka sociální péãe se odejme.
Jak probíhá ﬁízení o pﬁiznání dávky?
¤ízení o pﬁiznání pﬁíspûvku na Ïivobytí a doplatku na bydlení, které nahrazují dávku sociální péãe vázanou na sociální
potﬁebnost, je zahájeno na základû podání Ïádosti na pﬁedepsaném tiskopisu, kter˘ obãan obdrÏí u pﬁíslu‰ného povûﬁeného obecního úﬁadu.
Souãasnû s tím obdrÏí potﬁebné informace k vyplnûní tiskopisu a k dal‰ím dokladÛm, které bude muset k Ïádosti doloÏit.
V rámci ﬁízení se posuzuje, zda je osoba ãi rodina skuteãnû v hmotné nouzi a zda splÀuje podmínky nároku na pﬁíslu‰nou dávku
V koneãné fázi pak se stanovuje v˘‰e dávky – pﬁíspûvku na
Ïivobytí, popﬁípadû doplatku na bydlení. Jednotn˘ postup na
celém území âeské republiky zabezpeãuje jednotn˘ informaãní systém.
Jak bude pﬁíspûvek na Ïivobytí vysok˘?
V˘‰e pﬁíspûvku na Ïivobytí se stanovuje jako rozdíl mezi Ïivobytím osoby ãi rodiny a jejich pﬁíjmem, kter˘ je sníÏen˘ o pﬁimûﬁené náklady na bydlení.
Pﬁimûﬁené náklady na bydlení jsou odÛvodnûné náklady na
bydlení, maximálnû v‰ak do v˘‰e 30 % pﬁíjmu osoby ãi rodiny.
V hlavním mûstû Praze do v˘‰e 35 % pﬁíjmu osoby ãi rodiny.
Jaká bude v˘‰e doplatku na bydlení?
V˘‰e doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odÛvodnûn˘ch nákladÛ na bydlení (tj. nájmu, sluÏeb s bydlením spojen˘ch a nákladÛ za dodávky energií) zÛstala osobû
ãi rodinû ãástka na Ïivobytí.
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Jaké budou v˘‰e mimoﬁádné okamÏité pomoci?
Pro jednotlivé situace, charakterizované pro mimoﬁádnou
okamÏitou pomoc, jsou stanoveny odli‰nû v˘‰e ãástek, které
v pﬁípadû splnûní stanoven˘ch podmínek obãanovi náleÏí.
1) V pﬁípadech, kdy hrozí osobû váÏná újma na zdraví a tato osoba neplní Ïádné podmínky pro poskytnutí pﬁíspûvku na
Ïivobytí nebo doplatku na bydlení, náleÏí ãástka, doplÀující pﬁíjem této osoby do v˘‰e existenãního minima.
2) V pﬁípadû mimoﬁádn˘ch událostí lze poskytnout mimoﬁádnou okamÏitou pomoc aÏ do v˘‰e patnácti násobku ãástky
Ïivotního minima jednotlivce, tj. pro rok 2007 aÏ do v˘‰e
46.890 Kã.
3) V pﬁípadû úhrady nezbytného jednorázového v˘daje se
stanovuje v˘‰e mimoﬁádné okamÏité pomoci aÏ do v˘‰e tohoto jednorázového v˘daje.
4) V pﬁípadû v˘dajÛ s poﬁízením nezbytn˘ch základních
pﬁedmûtÛ dlouhodobé potﬁeby a odÛvodnûn˘ch nákladÛ spojen˘ch se vzdûláním nebo zájmovou ãinností dítûte náleÏí ãástka do v˘‰e tûchto v˘dajÛ, maximálnû v‰ak v prÛbûhu kalendáﬁního roku do v˘‰e desetinásobku ãástky Ïivotního minima
jednotlivce, tj. pro rok 2007 aÏ do ãástky 31.260 Kã.
5) V pﬁípadû mimoﬁádné pomoci osobám ohroÏen˘m sociálním vylouãením, lze poskytnout mimoﬁádnou okamÏitou pomoc ve v˘‰i 1000 Kã. V prÛbûhu roku mÛÏe b˘t tato pomoc poskytnuta opakovanû, celková v˘‰e v‰ak nesmí pﬁekroãit ãtyﬁnásobek ãástky Ïivotního minima jednotlivce, tj. pro rok 2007
maximálnû ãástku 12.504 Kã.

Příspěvek na péči
Od 1. 1. 2007 se ru‰í zv˘‰ení dÛchodÛ pro ãásteãnou, pﬁeváÏnou nebo úplnou bezmocnost. Nyní ho spolu s dÛchodem
vyplácí âeská správa sociálního zabezpeãení. Zavádí se totiÏ
nová vy‰‰í dávka - pﬁíspûvek na péãi. Nahrazuje zv˘‰ení dÛchodÛ pro bezmocnost a pﬁíspûvek pﬁi péãi o blízkou nebo jinou osobu. Vypl˘vá to ze zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, kter˘ zaãne platit 1. ledna 2007. O pﬁíspûvku
na péãi budou rozhodovat a budou ho vyplácet obecní úﬁady
obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností pﬁíslu‰né podle místa trvalého
bydli‰tû.
V praxi to znamená, Ïe poslední zv˘‰ení dÛchodÛ pro bezmocnost lidé od âeské správy sociálního zabezpeãení obdrÏí v
prosinci 2006 ve sv˘ch bûÏn˘ch v˘platních termínech dÛchodu. Od ledna 2007 pak budou od obce dostávat pﬁíspûvek na
péãi, aniÏ by o nûj museli Ïádat.

Odnûtí v˘platy zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost od ledna
2007 provede âeská správa sociálního zabezpeãení automaticky. Oznámení o zastavení v˘platy zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost po‰le dÛchodcÛm bûhem leto‰ního listopadu.
Pokud by mûl dÛchodce nárok na zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost pﬁed 31. prosincem 2006, ale âSSZ o nûj poÏádá aÏ
po uvedeném datu, tj. za úãinnosti v˘‰e zmiÀovaného zákona
o sociálních sluÏbách, âeská správa sociálního zabezpeãení
zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost pﬁizná na dobu od nároku do
31. prosince 2006. A finanãní ãástky zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost âSSZ dÛchodci doplatí zpûtnû. Kopii pﬁíslu‰ného rozhodnutí pak sama prostﬁednictvím sv˘ch pﬁíslu‰n˘ch pracovi‰È
(okresních správ sociálního zabezpeãení, v Praze PraÏské
správy sociálního zabezpeãení, v Brnû Mûstské správy sociálního zabezpeãení Brno) pﬁedá obecním úﬁadÛm obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností, které budou vyplácet pﬁíspûvek na péãi.
âástky zv˘‰ení dÛchodÛ pro bezmocnost se podle stávající
legislativy odvozují od Ïivotního minima.
Od 1. ledna 2006 jsou následující:
- zv˘‰ení dÛchodÛ pro ãásteãnou bezmocnost
- zv˘‰ení dÛchodÛ pro pﬁeváÏnou bezmocnost
- zv˘‰ení dÛchodÛ pro úplnou bezmocnost

(mûsíãnû)
480 Kã
960 Kã
1 800 Kã

Letos v záﬁí âSSZ vyplácí celkem 185 111 dÛchodÛ zv˘‰en˘ch pro bezmocnost, z toho 96 764 pro ãásteãnou bezmocnost, 71 398 pro pﬁeváÏnou bezmocnost a 16 949 dÛchodÛ
pro úplnou bezmocnost.
Podle nového zákona o sociálních sluÏbách se od 1. ledna
2007 budou lidé, kter˘m dosud náleÏelo zv˘‰ení dÛchodu pro
bezmocnost, povaÏovat za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby:
- ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby ãásteãnû bezmocné,
- ve stupni II (stﬁednû tûÏká závislost), jde-li o osoby pﬁeváÏnû
bezmocné,
- ve stupni III (tûÏká závislost), jde-li o osoby úplnû bezmocné.
Od stupnû závislosti se bude odvíjet v˘‰e pﬁíspûvku na péãi. Proto, aby mohly obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností
o pﬁíspûvku na péãi rozhodovat, poskytla uÏ dﬁíve âSSZ Ministerstvu práce a sociálních vûcí potﬁebné podklady - seznamy
vyplácen˘ch zv˘‰ení dÛchodÛ pro bezmocnost v dohodnuté podobû.

Zvláštní přání v roce 2007
Jsem pﬁesvûdãena, Ïe oãekáváte
pﬁání, která se obvykle ﬁíkají na zaãátku
kaÏdého roku. Budu trochu jiná. Pﬁála
bych nám v‰em, váÏení rodiãe, prarodiãe, obãané, aby v tomto i následujících
letech se nám podaﬁilo nauãit dûti pracovat, abychom je nauãili úctû k lidem,
váÏit si vybudovan˘ch hodnot, odpovûdnosti za práci, slu‰nosti a ostatním spoleãensk˘m zásadám. Proã takové pﬁání?
Za dlouhou dobu „kantoﬁiny“ pozoruji,
Ïe dûti se pﬁímo vyh˘bají práci.
Nedovedou drÏet smeták, hrábû!
Nedovedou udrÏet poﬁádek – tﬁeba posbírat papíry, petky, které házejí kolem
sebe! Nedovedou b˘t slu‰ní! Velmi vulgárnû (a to nejen mezi sebou) mluví!
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Jsou hrubí ke spoluÏákÛm, k rodiãÛm,
ke star‰ím obãanÛm. Niãí to, co nevytvoﬁily, tﬁeba koly ‰piní omítku ‰koly, popisují budovy sprost˘mi nápisy. Úmyslnû
vysypaly shrabané ka‰tanové listí z pytlÛ – u kostela – a hromady rozjezdily koly. Obãané poukazují na to, Ïe dûti se po
veãerech scházejí pﬁed obchodním stﬁediskem, za kostelem, za ãajovnou, v
„holubím doupûti“ a zde kouﬁí a provádûjí rÛzná alotria. Rodiãe, copak vy dûti
doma nepostrádáte? Víte, kde své ratolesti máte? Víte, co kde dûlají? Vím, musíte pracovat, vydûlávat peníze. Dûti by
v‰ak mûly doma taky pracovat! Mûly by
b˘t odpovûdny nejen za vzornou pﬁípravu
do ‰koly, ale i za ãást svûﬁen˘ch jim ú-

kolÛ doma. Vûﬁte, mají stra‰nû moc nekontrolovatelného volna. Nevûnují ho
pﬁípravû do ‰koly, sportovním organizovan˘m krouÏkÛm, ale pochybenému „paludování“, vym˘‰lení a uskuteãÀování
naschválÛ tûm, kteﬁí je napomínají a
chtûjí jejich dobro. A tak vám v‰em, pro
rok 2007, ze srdce pﬁeji zdraví a pevné
nervy. Dále pevnou ruku pﬁi v˘chovû dûtí a mládeÏe, protoÏe lidová moudrost –
oh˘baj Àa mamko, dokud su já Janko, platí stále. (AÈ pro dne‰ní nezájem o tuto problematiku, nesplaãeme nad budoucností). KdyÏ se nám podaﬁí chování
dûtí dát do urãit˘ch mantinelÛ, bude to
k dobru nejen nám v‰em, ale pﬁedev‰ím
jim!
SK
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Z P R Á V Y

Z

L U K O V E Č K A

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ZNAMENÍ PERNÍKU
…“Kupte si pánviãku, na kohouta,
slepiãku! Ko‰ilky a vestiãky pro kluky i holãiãky! Perníãky a pochoutiãky od Kornoutka, od Kremliãky!...“
Rozléhalo se sobotní pﬁedvánoãní odpoledne v budovû b˘valé ‰koly v Lukoveãku, kde se konala Mikulá‰ská besídka. Dûti si pﬁipravily malou, docela
„perníkovou“ pohádku s názvem „Perníkáﬁ Kornoutek“.
Malí herci byli opravdu skvûlí. Se
svou voÀavou a perníkovou pohádkou
se podûlili také s nejmen‰ími dûtmi
v M· ve Fry‰táku, s dûtmi v zaﬁízení
Hrádek a také se seniory v Penzionu,
kde v‰em pﬁipravili malé vánoãní dopoledne.
SV
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Z Á K L A D N Í

Š K O L A

F R Y Š T Á K

VYHODNOCENÍ SOUTùÎE
1.
1.
2.
3.

tﬁídy
místo Jakub Koãenda
místo Veronika ·opíková
místo Martin Julina

2.
1.
2.
3.

tﬁídy
místo Jana Skaliãková
místo Monika Hvozdenská
místo Zuzana Hanaãíková

3.
1.
2.
3.

tﬁídy
místo Karolína Odstrãilová
místo Eli‰ka Hala‰tová
místo Martin Novák

4.
1.
2.
3.

tﬁídy
místo Eli‰ka Nûmcová
místo Krist˘na BaãÛvková
místo Kateﬁina Kasalová

5.
1.
2.
3.

tﬁídy
místo Jakub Szlaur
místo Jan Koãenda
místo Pavel Ná‰el

Zlatý slavík
V úter˘ 28. listopadu 2006 se v mûstském kinosále uskuteãnila jiÏ tradiãní
hudební soutûÏ ÏákÛ I. stupnû Zlat˘ slavík. SoutûÏící se peãlivû pﬁipravovali pod
vedením sv˘ch tﬁídních uãitelek a paní uãitelky Pavlíny Draãkové, která je doprovázela na klavír.
Rozhodování poroty nebylo jednoduché, protoÏe v‰echny dûti odvedly v˘born˘
v˘kon.
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Chtûly bychom podûkovat v‰em soutûÏícím a divákÛm za pﬁíjemnû strávené
odpoledne. Tû‰íme se na pﬁí‰tí roãník.
Uãitelky I. stupnû
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Fryšták

Fryšták

Jonáš Truhlář (3.A)

David Žák

Fryšták je věru malé město,
ale návštěvníkům se líbí přesto.
Baví nás to ve škole,
jezdíme do ní na kole.

Ten, kdo chodí do školy,
musí dělat úkoly.
Poslouchejte chviličku
o Fryštáku básničku.

Na náměstí jsou obchody,
kousek dál výrobní závody.
Za městem leží přehrada
a všude je krásná příroda.

Všude samý krásný kout,
kde se jenom kouknete.
Stačí si jen vzpomenout,
kde si všude hrajete?

Fryšták
Veronika Matelová
Ve Fryštáku stojí lípa,
pod tou lípou lavička,
na lavičce sedávají
můj děda i babička.
Co tam asi dělají?
Na Verunku čekají.
Až já půjdu ze školy,
domů dělat úkoly.

Fryštáček
Michal Folk
Ve Fryštáku na radnici,
sedí, píší úředníci.
Co a kde si postavíme,
jak si město zvelebíme.

Kde jsme skoro celý den?
Kde usínáš pod dečkou?
Ve Fryštáku bydlíme,
to je naše městečko.
V létě, v zimě ožije
vodní plocha. Paráda!
Kde kdo tady sportuje,
to je naše přehrada.
Fryšták je ráj na světě,
je tu hezká krajina.
Na cestě jej najdete
z Holešova do Zlína.
Co nového zjišťujeme,
toho není nikdy dost
Na závěr vám tady všem,
děkuji za pozornost.
Literární práce ÏákÛ Z·

Předvánoční tvořivé odpoledne
·kolní druÏina pﬁi Z· Fry‰ták uspoﬁádala ve ãtvrtek 7. prosince 2006 ve sv˘ch
prostorách pﬁedvánoãní tvoﬁení. Dûti spoleãnû s rodiãi a babiãkami vyrábûly vánoãní ozdoby a dekorace z volnû schnoucí keramické hmoty. Dûti mûly radost ze
sv˘ch v˘tvorÛ. V‰ichni spoleãnû jsme proÏili pﬁíjemné odpoledne a obohatili si tak
adventní dobu.
vychovatelky ·D

Zprávy z Hrádku
Dovolte nám krátké ohlédnutí za konãícím rokem 2006, tak jak jsme jej proÏívali u nás na Hrádku. V záﬁijov˘ch FL
jsme se snaÏili informovat o tom, co se
událo bûhem léta a tak nám zb˘vá trochu zavzpomínat na podzimní a zimní
ãas.
Hned po prázdninách se rozbûhla na‰e „‰koliãka“ tentokrát v novém prostﬁedí v prostorách Základní ‰koly. Na‰i
sportovci dovezli ze Stﬁelic putovní pohár ministra zdravotnictví a uÏ se pilnû
pﬁipravovali na dal‰í sportovní klání,
tentokrát v plavání a stolním tenise. Se
ctí pak bojovali na Mistrovství Moravy
v Pﬁerovû(plavání) a také ve Zlínû (stolní tenis). Mezi osmiãku nejlep‰ích Ïen
se pak na Mistrovství âeské republiky
ve stolním tenise opût prosadila na‰e
Alenka HoÏdorová. Nezapomínali jsme
na pravidelné sportování na krásném
hﬁi‰ti u Sokolovny, ve zlínském bazénu
ãi za tenisov˘mi stoly. Dvakrát jsme zajeli fandit hokejov˘m medvûdÛm, nechybûli jsme na koncertech, v˘stavách,
filmov˘ch pﬁedstaveních ãi mikulá‰sk˘ch trzích. Podzimní mûsíce patﬁí
vÏdy na Hrádku pﬁípravû a peãlivému pilování vánoãní besídky. Ta leto‰ní
s Mrazíkem jako hlavním hrdinou probûhla 15. prosince v DISu. UÏ zde, nebo prostﬁednictvím ãetn˘ch pﬁáníãek
jsme Vám popﬁáli hezké vánoãní svátky
a tak nezb˘vá neÏ na prahu roku 2007
podûkovat v‰em fry‰táãanÛm a pﬁespolním za mnohé projevy pﬁíznû, kter˘mi jste Hrádek provázeli v roce 2006
a popﬁát do nového roku hodnû lásky,
tolerance a BoÏího poÏehnání.
13
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MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Je to pﬁesnû tﬁicet let, kdy byla na
Vítové naposledy Mikulá‰ská nadílka.
Mikulá‰i vût‰inou chodívali dÛm od domu. Tahle nadílka je ale spoleãensky
zajímavûj‰í.
Andûlé naãechrali kﬁídla, ãerti si vyle‰tili kopyta, Mikulá‰ zkontroloval své
záznamy/ kdo byl hodnéj/ a mohlo se
vyrazit.
Je sobota 9. 12. 2006 a v‰e zaãíná.
Pﬁivítala nás pûknû pﬁipravená spoleãenská místnost na Vítové, vytopena
krbov˘mi kamny, které dodávaly pﬁíjemnou atmosféru.
Po usazení k nazdoben˘m stolÛm si
dûti hrály rÛzné soutûÏe ./napﬁ. skládání vánoãního snûhuláka, poznávání pohádek, co je to – ochutnej se ‰átkem
na oãích, kreslení atd/.

Kolem páté hodiny pﬁi‰el Mikulá‰, âert,
Andûl, Kostlivec i s doprovodem a zaãali
dûtem rozdávat cukrovinky, oﬁí‰ky, jablíãka. âerti byli hodní ale i tak padlo pár slziãek a pláã, kter˘ po chvíli byl pryã. Akce
se zúãastnilo 35 dûtí a asi 50 dospûl˘ch,
na malou obec, jako je Vítová, náv‰tûva
bohatá.
Akci poﬁádal „Osadní v˘bor Vítová“.
Podûkování patﬁí OU Fry‰ták, sponzorÛm
a v‰em poﬁadatelÛm, kteﬁí se na zorganizování této akce zúãastnili. Samosebou
i fry‰tack˘m ãertÛm /hasiãÛm/ za skvûlou atmosféru.
Po nadílce byl pﬁestavûn sál a dále probíhala Milulá‰ská zábava, ke které hrála
Vitovecká „1“.
Tû‰íme se na pﬁí‰tí rok.
RS
15
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Lednový čas – na peci teplo, na přípecku mráz
„Památky drahn˘ch vûkÛ jsou nám zasvûcené, ne co zvlá‰tnosti, alebrÏ co
známky a svûdectví b˘valé vzdûlanosti ve vlasti na‰í a v na‰em národu. Nech památky tyto v kámen vryly své stopy, aneb v pamûÈ lidu se zakotvily, nech v písemnostech se udrÏely, aneb v rozliãn˘ch zpÛsobech a zvyklostech. Národ ná‰, jak˘
jest sám o sobû, ne jak˘m jej moderní civilizace nevlastenecká uãiniti chce, má bezãíslné a velepÛvabné poetické stránky na sobû. Jemu, jako nadanému básníkovi, Ïije celá pﬁíroda, kaÏd˘ strom, kaÏdá bylina má své vlastní v˘znamy, svou vlastní du‰i, svÛj cit a svou mocnost. Pﬁi‰el v‰ak rozum jin˘ a zahnal ty pûkné blouznivé báje z pamûti a z obyãejÛ, a básnické kvûty se rozptylovaly a pﬁicházely vniveã. Tu se
nalezlo muÏÛ, jenÏ tyto rozpt˘lené kvûty sesbírati a pﬁed úpln˘m zahynutím ochrániti za povinnost si uloÏili. Nelze opominout v˘sledkÛ snaÏení takov˘ch.“
Karel Sabina

Don Bosco
ve Fryštáku
Po více jak 50 letech se vrátila do
domu so‰ka Dona Boska. Salesiáni si
ji uloÏili v padesát˘ch letech u rodiny
Smû‰n˘ch a paní Helena Smû‰ná nám
ji pﬁedala zpût. Originál stojí na námûstíãku v Castelnuovo Don Bosco. Je to
mramorová socha Dona Boska s dvûma chlapci. Jeden pﬁedstavuje evropana a druh˘ jihoamerického indiána.
Sochu od Giovanniho Antonia Stuardiho dali zhotovit obãané svému spolurodákovi jiÏ deset let po jeho smrti
(r. 1898). Osada Becchi, kde se Don
Bosco narodil, patﬁí do farnosti Castelnuovo Don Bosco.

Rok 2007
Bude v˘znamn˘ a nároãn˘. Pﬁedev‰ím se bude smûﬁovat na záﬁijové oslavy 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ do
Fry‰táku a tím na Moravu a posléze
i do âech. 28. záﬁí bude setkání v‰ech
salesiánÛ. Do té doby bychom rádi vydali novou kníÏku o P. Ignáci Stuchlém,
novénu k jeho blahoﬁeãení, samolepky
a pohlednice. Jak víte nebo nevíte, probíhají jednání o úpravû parãíku kolem
kostela, kde je v návrhu staﬁíãkova socha. Bude i v˘stava kolem oslav, kterou
bude chystat ná‰ spolubratr Petr
Zelinka, archiváﬁ provincie. My sami bychom rádi pﬁedstavili bohaté v˘stavní
kousky nejstar‰ího oratoriána na Moravû a v âechách, rodáka z Fry‰táku, pana Vojtûcha Zezulky. Má velmi mnoho
dobov˘ch cenností a uÏ teì na tom pracujeme. Nûkteﬁí jste nav‰tívili jeho v˘-

stavu pﬁed rokem a jeho poutavé vyprávûní. A to, jak sám ﬁíká, byl jen zlomek toho v‰eho, co má k dispozici.
LoÀsk˘ stavební plán jsme splnili na
50%. Probûhla nároãná rekonstrukce
kuchynû a jídelny, která v˘znamnû zasáhla i do I. patra domeãku, Ïe uÏ nezbyly síly na zbytek plánu. Ten pﬁesouváme na rok leto‰ní a to generální
opravu hlavního schodi‰tû.

Co bude v lednu?
12. - 14. 1.
PlesÓÓÓvandr
Podle názvu expedice mohli byste
snadno soudit, Ïe v˘prava povede kolem mnoh˘ch ãesk˘ch ples. V‰ak krajina na‰e na tyto útvary bohatá není,
proto zmûÀte pﬁem˘‰lení. Noc je chladná, nebe jasné, pomoc Ïádná, slunce
zhasne. Zato druh˘ den je rozzáﬁen a k
veãeru ROZTANâEN!
Vede: Pavel Kosmák

13. 1.
DISáck˘ ples
Kdosi volá, kﬁíãí disPLESk!
to v kravatû chlápek o zem plesk.
Vstane, dál se v kole toãí,
do cérãin˘ch hledí oãí.
Pobavit se pﬁijìte taky,
doma nechte skautské znaky.
·ak ná‰ ples je pro v‰ecky,
kluky, holky, zápecky...
Odrecitujete-li tuto duchaplnou báseÀ pﬁi vstupu na DIS, získáte lístek do
tomboly zdarma!
Hraje skupina Largo, uvidíme mladé
taneãníky a bohatou tombolu. Rezervace vstupenek na známém telefonním
ãísle 577 911 065 nebo osobnû na recepci, ale POZOR: do 10. ledna 2007.
2. – 4. února
Pﬁechod JavorníkÛ
Zimní survival pro odváÏné muÏe
i Ïeny, pro lidi, kteﬁí dokáÏí ocenit drsnou krásu zimy.
Místa partyzánsk˘ch bojÛ, státní
hranice, v˘hled na hﬁebeny moravsk˘ch
i slovensk˘ch hor, sníh a mráz, bivak
v záhrabu…
Vracíme se na místa jiÏ tradiãní expedice pro otrlé. V‰e potﬁebné na záda,
bûÏky na nohy a mÛÏeme vyrazit.
Vede: Pavel Kosmák
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16

FRY·TÁCKÉ LISTY 1/2007

FL1/2007 22.12.2006 10:18 Stránka 17

Fryštácké kalendárium 2007
(a dal‰í zajímavosti se sedmiãkou na konci)
Hlavním jubileem regionu je 80. v˘roãí pﬁíchodu salesiánÛ
do Fry‰táku a do âeskoslovenska. Právû na svatého Václava
– ve stﬁedu 28. záﬁí 1927 – dorazilo po nároãném cestování z
Itálie 17 chlapcÛ a 3 dospûlí do na‰eho mûsteãka, které se
stalo jejich nov˘m domovem. P. Oldﬁich Med, SDB, v Ïivotopise Otce Ignáce Stuchlého, nazvaném âESK¯ DON BOSKO, tyto okamÏiky pﬁipomíná slovy:
„Jako velká voda se brzy ráno pﬁivalila od Zlína do Fry‰táku
v˘prava salesiánsk˘ch chlapcÛ. Don Stuchl˘ byl den pﬁedtím
u pana arcibiskupa v Olomouci a pak jim jel do Zlína naproti.
Nehrála muzika a vÛbec se nekonala Ïádná vnûj‰í paráda. Don
Stuchl˘ nechtûl. Jen se slu‰elo, aby se zaãalo v kostele.
Chlapci ‰li do farního kostela na „hrubou“ m‰i svatou a shromáÏdilo se tam i plno Fry‰taãanÛ. M‰i svatou slouÏil inspektor jugoslávské inspektorie Don Stanislav Plywaczyk – Polák,
kázání mûl zaslouÏil˘ Dr. ·tancl. Don Stuchl˘ sedûl obyãejnû
ve zpovûdnici.
Po bohosluÏbách se ‰lo do ústavu na obûd. Pﬁipravil jej
Don ·i‰ka. Byl samozﬁejmû improvizovan˘, jen tak, aby se neﬁeklo. Potom se zaãaly rozbalovat osobní kufry a kaÏd˘ si hledal místo na první pﬁespání. Vût‰ina hochÛ spala na slámû,
rozprostﬁené na zemi.. V dal‰ích dnech se pokraãovalo v kramování a zaﬁizování domu pro ‰kolní rok. Tak zaãalo salesiánské dílo v ãesk˘ch zemích…“
Z dal‰ích zajímavostí pﬁipomínám:
- k roku 1107 dokládá dûkan a faráﬁ fry‰táck˘ Jan Mikulá‰
Drábek, autor známé knihy o na‰em mûsteãku a farách, které
k Fry‰táku pﬁináleÏely (1915), úctu k zázraãné so‰ce Panny
Marie ·típské, jeÏ od dávné minulosti pﬁispívala k vyléãení z
váÏn˘ch nemocí i úrazÛ,
- 1197 zvolen ‰lechtou za ãeského panovníka (kníÏete)
Vladislav Jindﬁich, moravsk˘ markrabû, za nûhoÏ probûhla
první vlna kolonizace a konstituování panství (z pÛvodních
hradsk˘ch obvodÛ, Fry‰tácko-Lukovsko dﬁíve patﬁily pod hradsk˘ obvod pﬁerovsk˘). V tûchto dobách hledejme i poãátky hradu Lukova, a obnovu zdej‰í sekundární kupecké stezky mezi
Pomoravím a PováÏím, na níÏ se zaãalo postupnû rozvíjet emporium – trÏní osada zvaná pozdûji Fry‰ták,
- 1247 pﬁijat kapitulou za biskupa olomouckého slovutn˘
Bruno ze Schauenburka (jmenován jiÏ r. 1245), vynikající evropsk˘ diplomat, uãenec, kancléﬁ krále zlatého a Ïelezného Pﬁemysla II. Otakara. Biskup Bruno se po zhoubném tatarském a kumánském nájezdu ve 13. století zaslouÏil o rekolonizaci a dal‰í fázi kolonizace rozsáhl˘ch území severní a v˘chodní Moravy (mnohde divoãinu pﬁipomínajících)
- 1267 se narodil pan Oldﬁich z Hradce (+ 1312), jedna
z nejv˘raznûj‰ích osobností své doby v ãesk˘ch zemích. Patﬁil
k nejbohat‰ím velmoÏÛm (páni z Hradce mûli ve znaku zlatou
pûtilistou rÛÏi v modrém poli). V polovinû 90. let 13. století se
stal „doÏivotním“ gubernátorem a possessorem (správcem)
kraje,spravovaného z hradu Lukova. Vykonával tu veﬁejnou pravomoc i vÛãi svobodn˘m zemanÛm (a ﬁadu dal‰ích funkcí).
Jeho chotí (a matkou Oldﬁicha III., narozeného 1299) byla
Mechtilde von Schaumburg. Pan Oldﬁich II. i jeho matka Marie
hrabûnka z Hardeggu poﬁádali na sv˘ch hradech i drÏavách
okázalé rytíﬁské turnaje, hostili tu známé minnesengry (hudebníky, pûvce, napﬁ. Friedricha, kter˘ pﬁepracoval Alexandreidu od Ulricha von Etzenbach, nebo slavného Ulricha von
Lichtenstein). Tito opûvovali panegyrikami i Oldﬁicha z Hradce

(Ulricha von Neuhaus), jehoÏ sídla se stala skvostn˘mi centry
rytíﬁské kultury a mystick˘ch idejí rytíﬁsk˘ch ﬁádÛ. Roku 1304
osvûdãil Oldﬁich svou vûrnost králi Václavu II. (jinak rovnûÏ velkému pûstiteli rytíﬁské dvorské kultury – kurtoazie), kdyÏ se se
v‰emi Vítkovci postavil za ãeského krále v boji s Albrechtem
Habsbursk˘m,
- 1397 vzpomínána je písemnû Dolní Ves – Villa inferior
(Ves Freystatska),
- 1397 Zdenûk ze ·ternberka, majitel lukovského panství,
zapsal na Fry‰táku své sna‰e Eli‰ce, manÏelce ZdeÀkova syna Alberta, vûnem 60 kop v 600 kopách gro‰Û,
- 1387 byl Je‰ek ze ·ternberka (jeden ze tﬁí synÛ Matou‰e
– Zdislaviãe ze ·ternberka) olomouck˘m (pﬁedtím brnûnsk˘m
komorníkem),
- 1437 pﬁevedeno na mûsteãko Fry‰ták 40 kop gro‰Û, dluÏen˘ch Jiﬁím ze ·ternberka a Annou Hﬁivnáãovou z Labutû,
- 1437 psala osobní list na hrad Lukov AlÏbûta Lucemburská – Uherská, dcera císaﬁe Zikmunda a krásné Barbory
Celské, vnuãka Karla IV., pr˘ i AlÏbûta byla podobnû jako její
matka vyhlá‰enou krasavicí své doby. Její list svûdãí o tom, Ïe
na‰e konãiny, kde jen zdánlivû vlci, medvûdi a li‰ky dávali dobrou noc, mûly svou nezanedbatelnou roli na ‰achovnici evropského dûní…
(pokraãování pﬁí‰tû)
Pﬁipravil SLÁVEK ZAPLETAL
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Z V E M E VÁ S N A F E S T I VA L

kter˘ probûhne
ve Fry‰táku 27. 1. 2007
www.malysvet.zde.cz

PROGRAM
9:30
POHÁDKA JARA
soubor: Divadlo Hvizd (Hole‰ov) 20 Kã
„Zábavná ta‰kaﬁice plná zahrádkáﬁsk˘ch
trikÛ.“
Pro malé i velké diváky (nejlépe pro „velké diváky s mal˘m doprovodem“).
13:30
MATYLDA A EMÍLIE ANEB CO DùLAT
soubor: Mûstské divadlo Zlín (Zlín) 60 Kã
Matylda a Emílie. ¤íct o nich nûco znamená pﬁipravit je o to, co chtûjí ﬁíci nebo
co si chtûjí ﬁíci. Jsou to dvû sestry.
Pﬁesnûji ﬁíkají si tak, ale vlastnû - kdo ví.
Dvû Ïeny (ne Ïeny) existující samy pro sebe se jednoho dne uÏ dost naplakaly, a
tak se rozhodly Ïít. KoneckoncÛ, Ïít, na
tom není nic divného. Ale jak vypadá takov˘ Ïivot podle Matyldy a Emílie?
Hra Arno‰ta Goldflama, s hloubkou pro
ty, kteﬁí chtûjí "pronikat do tajÛ Ïivota",
úsmûvná historka pro ty, co by radûji odpoãívali.
15:00
ROMEO A JULIE
soubor: Milovníci Lukov 20 Kã
Îe uÏ to znáte zpamûti? Tak se pﬁijìte
ukázat, nebo podívat.
16:15
âERTOVSKÁ POHÁDKA
soubor: Tramtárie (Olomouc) 50 Kã
Veselá ãertovina na motivy znám˘ch pohádek BoÏeny Nûmcové nejen pro malé
diváky. Bylo nebylo jedno peklo a v nûm
tﬁi líní ãerti - Augiá‰, Lubo‰ a nejvût‰í popleta Krucipísek. Toho Lucifer po‰le nahoru mezi lidi, aby do pekla pﬁinesl
chamtivou a prolhanou Jarmilu
Novákovou. A to by to nebyl Krucipísek,
aby nûco nezmotal.
17:50
PO·LI TO DÁL
soubor: Beru‰ky (Brno/Praha) 60 Kã
OkamÏit˘ low-fi muzikál pro tﬁi hlasy
www.unarclub.cz
18:35
FIRE ·OU
Mezi ãtyﬁi Ïivly patﬁí páliv˘ oheÀ. Na snûhu - studen˘ jin - kontrastní plameny hork˘ jang.
Velká malomûstská ohÀová "‰ou".

18

19:00
OKTETO
soubor: Netop˘r (Malenovice) 40 Kã
Taneãní divadlo.

moci") se jejich dokonale naplánované
akce hroutí a "tvrìáci" zji‰Èují, Ïe jejich
osudy jsou nezvykle propojeny a Ïe jeden bez druhého uÏ dál nemohou Ïít.

20:00
PALP FIK·N
soubor: Tramtárie (Olomouc) 60 Kã
Lehká divadelní parodie (nejen) kultovních krvav˘ch filmÛ Quentina Tarantina
ukazuje ty nejtvrd‰í gangstery ve zdánlivû bûÏn˘ch Ïivotních situacích - pﬁi pa‰ování heroinu, pﬁepadení banky atd. Z neznám˘ch dÛvodÛ (snad zásahem "vy‰‰í

22:00
koncert: MEZI VLKEM
Alternativní kapela hrající ve sloÏeni klavír - cello - pﬁíãná flétna - housle
23:30
BONUS
Pro náv‰tûvníky máme pﬁipraven speciální bonus, kter˘ nebudeme prozrazovat.

I n f o: místo: FRY·TÁK, kinosál vedle radnice, (8 km od Zlína), poﬁádá: o.s. Z kola ven,
vstupné: celodenní 150,- Kã; moÏnost nav‰tívit pﬁedstavení jednotlivû, obãerstvení: na
místû nebo v ãajovnû, ubytování a stravování: v DISu (objednat t˘den dopﬁedu na tel:
577 911 065), doprovodn˘ program: promítání krátk˘ch filmÛ, animací a filmÛ, bus: Zl
- Fr 8:30, 12:47; Fr - Zl 19:37, 21:07
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VELKÉ KINO ZLÍN - LEDEN
1. ledna

KINO NEHRAJE

2. – 3. ledna v 17 hodin
ERAGON
USA-2006-115 minut-ãesk˘ dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
AÏ padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce…
Fantazie o patnáctiletém chlapci
Eragonovi, kter˘ se stane nositelem osudového dûdictví
ReÏie: Stefen Fangmeier
vstupné 80 Kã
2. – 3. ledna v 19,30 hodin
ëÁBEL NOSÍ PRADU
USA-2006-109 min.-tit.-Bontonfilm-(12)
Skvostná královna módy Mer yl
Streepová dusí coby ‰éfredaktorka ãasopisu pro Ïeny, mladiãkou absolventku
Ïurnalistiky…
ReÏie: David Frankel
vstupné 80 Kã
4. – 7. ledna v 17 a v 19,30 hodin
+ 8. – 10. ledna v 17 hodin
PRAVIDLA LÎI
âR-’06-115 min.-prem.-Bontonfilm-(15)
Nevûﬁte jim v‰echno, co ﬁíkají!
V hlavních rolích Jiﬁí Langmajer, David
·vehlík, Petra Jungmanová
ReÏie: Robert Sedláãek
vstupné 80 Kã
8. ledna v 10 hodin
FKS
BÍLÁ MASAJKA
Nûmecko-’05-130 min.-tit.-Bontonfilm(12)
Podle
autobiografického
románu
Corinne Hofmanové vznikl pﬁíbûh lásky
bílé Ïeny (Nina Hoss) a masajského bojovníka…
ReÏie: Hermine Huntgeburth
vstupné 25 Kã
8. – 10. ledna v 19,30 hodin
KUPEC BENÁTSK¯
USA/Itálie/Velká Británie-2004-138 minut-titulky-premiéra-Blue Sky Film-(12)
Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes
a Lynn Collins v adaptaci slavné hry
Williama Shakespeara
ReÏie: Michael Radford vstupné 80 Kã
11. – 16. ledna v 17 a v 19,30 hodin
+ 17. ledna v 17 hodin
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE

âR-2006-100 minut-premiéra-Bioscop(12)
Îivotní osudy malého ãeského ãí‰níka
podle Bohumila Hrabala
V hlavních rolích Oldﬁich Kaiser, Ivan
Barnev, Julia Jentsch, Martin Huba,
Marian Labuda, Milan Lasica
ReÏie: Jiﬁí Menzel
vstupné 90 Kã
17. ledna ve 14 hodin
FKS
VùJÍ¤ LADY WINDERMEROVÉ
USA/Velká Británie/Itálie/·panûlsko93 minut-BLUE SKY FILM-(12)
Poku‰ení, sex, skandály… KaÏd˘ svat˘
má minulost. KaÏd˘ hﬁí‰ník má budoucnost. Helen Hunt a Scarlett Johansson
v romantické komedii podle pﬁedlohy
Oscara Wilda
ReÏie: Mike Barker
vstupné 25 Kã
17. ledna v 19,30 hodin
Uzavﬁené pﬁedst.pro ãleny V.I.P. klubu
PRIME
USA-2005- 105 min.-tit.-Bioscop-(15)
âerstvû rozvedená 37letá Ïena si najde
mladého milence. Její psycholoÏka, se
kterou rozebírá své milostné eskapády,
má úÏasného a dokonalého syna. Co se
stane, kdyÏ obû zjistí, Ïe se jedná
o stejného muÏe? V hlavních rolích Uma
Turman a Meryl Streep
ReÏie: Ben Younger
Vstup na prÛkaz
nebo kupon z T˘deníku Zlínsko
18. ledna v 17 a v 19,30 hodin P100
TSOTSI
JAR-2005-94 minut-titulky-premiéra-(0)
Pﬁíbûh obyãejného pouliãního kriminálníka, kter˘ holduje hazardu, pﬁepadává lidi, krade a ne‰títí se ani zabít – aÏ jednou….
ReÏie: Gavin Hood
vstupné 60 Kã
19. – 21. ledna v 17 hodin
+ 22. – 24. ledna v 19,30 hodin
BORAT: Nakoukání do amerycké kultÛry na obûdnávku slavnoj kaza‰skoj národu
USA-2006-84 min.-tit.-Bontonfilm-(15)
Komedie plná mystifikací a neslu‰ného
a nekorektního humoru
V hlavní roli Sacha Baron Cohen
ReÏie: Larry Charles
vstupné 80 Kã

19. – 21. ledna v 19,30 hodin
+ 22. – 24. ledna v 17 hodin
DOBR¯ ROâNÍK
USA-2006-117 minut -titulky-premiéraBontonfilm-(0)
KaÏd˘ jednou dospûje – moÏná…
Komedie s Russellem Crowe, Albertem
Finney a Marion Cotillard v hlavních rolích
ReÏie: Ridley Scott
vstupné 80 Kã
25. ledna v 17 a v 19,30 hodin P100
TAXIDERMIA
Maìarsko -2006 - 91 min – titulky-premiéra-AâFK-(15)
Pﬁíbûhy dûda, otce a syna, jeÏ se odehrávají ve tﬁech dûjinn˘ch obdobích, nastavují zrcadlo zvrácené dobû i spoleãnosti.
ReÏie: György Pálfi
vstupné 60 Kã
26. – 28. ledna v 17 a v 19,30 hodin
+ 29. – 31. ledna jen v 17 hodin
PRÁZDNINY
USA-2006-135 minut-titulky-premiéraBontonfilm-(12)
ZmûÀ adresu. ZmûÀ chlapa. ZmûÀ si Ïivot! Komedie s Cameron Diaz, Kate
Winslet a Jude Law v hlavních rolích
ReÏie: Nancy Meyers
vstupné 80 Kã
29. – 31. ledna v 19,30 hodin
DOKONAL¯ TRIK
USA-2006-130 minut-titulky-premiéraWarnerBros-(12)
Díváte se pozornû? - Napínav˘ pﬁíbûh pln˘ pﬁekvapení a neãekan˘ch odhalení
hledá hranice mezi moÏn˘m a nemoÏn˘m
ReÏie: Christopher Nolan vstupné 80Kã
V sobotu v 15 hodin hrajeme pro dûti
IMOS Zlín, s.r.o.
- PARTNER DùTSK¯CH P¤EDSTAVENÍ
6. 1. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
- 73 minut, pásmo
13. 1. PÒLNOâNÍ P¤ÍHODA
- 61 minut, pásmo
20. 1. POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I .
- 62 minut, pásmo
27. 1. SNùHOVÁ KRÁLOVNA
- 65 minut, pásmo
vstupné 25 Kã
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LEDEN 2007

JUBILANTI
Marie Halamová
Jarmila Fecková
Franti‰ka DoleÏalová
RÛÏena Pekárková
Marie Fialová
Franti‰ek Dlabaja
Libu‰e Hájková
Oldﬁich Choleãek
Jaroslav Sádlík
Jaroslava ·evãíková
Marie Kr‰áková
Jarmila Bezdûãíková
Vladislav DoleÏal
Ing. Petr Gargulák
Marie Hanaãíková
Marie Görigová
Andûla Krajãová
Franti‰ek ·antav˘
Anna Bajerová
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NOVÉ KURSY

PILATES

OD LEDNA 2007 PRO MUÎE A ÎENY
PILATES je pomalé cviãení pro v‰echny. Nauãíte se správnû d˘chat, mít správné drÏení tûla, zmírníte nebo odstraníte
bolesti zad, ze‰tíhlíte v pase, budete mít ploché bﬁicho.

OD 8. 1. 2007 - kursy budou pro uzavﬁenou skupinu lidí
DOPOLEDNE Po-St 10-11 hod. - 2x t˘dnû,
20 lekcí (hodina i den se dá upravit)
ODPOLEDNE Út 17-18 hod., ât 18-19 hod. - 2x t˘dnû, 20 lekcí

***
PÉâE O PÁTE¤ je speciální cviãení pro odstanûní bolesti zad,
pro správné drÏení tûla
ât 20-21hod. - 1x t˘dnû, 10 lekcí.
Telefonické dotazy na mob. ã. 776 769 400.
Monika VáÀová, Fitness instruktor Pilates metody

NAROZENÍ

Klára Kamila Gyuricseková
Rozálie DaÀková
Eli‰ka Nûmcová
Gita Heinzová



ÚMRTÍ
RÛÏena Janu‰ková ve vûku 94 let
Libu‰e Jasenská ve vûku 69 let
Regina Machaãová ve vûku 94 let
Franti‰ka Fry‰ová ve vûku 79 let
***
Komise pro obãanské záleÏitosti
mûsta Fry‰táku pﬁipravuje vítání dûtí
do Ïivota na 25. leden 2007 do obﬁadní sínû radnice.

Obãanské sdruÏení Klub dÛchodcÛ Fry‰ták
zve v‰echny své ãleny i dal‰í zájemnce

FRYŠTÁK
Nabízíme tyto druhy práce:
zasklívání oken a dveří i u zákazníků,
zasklívání skleníků, staveb, nástřešků, pergol, výkladů,
vybavení interiérů zrcadly a sklem
Vyrábíme izolační dvojskla, akvária, skleněné police,
stolky, vitríny a jiné dle přání zákazníka.
Provádíme vrtání otvorů do skla, broušení skla a zrcadel,
lepení zrcadel a další sklenářské práce.
PRACOVNÍ DOBA
PO - ČT 6 - 12.00 13 - 16.00 hod. • SO 8 - 10.00 hod.
PÁ - práce mimo provozovnu

NA BESEDU
O NÁV·TùVù ¤ÍMA,
která se bude konat
v pondûlí 29. ledna 2007
v jídelnû Penzionu.
Zaãátek v 17.00 hodin.

Informace na tel. a fax. 577 911 268
mob. 607 765 134, 602 954 383

PROVOZOVNA SKLENÁŘSTVÍ PŘEMÍSTĚNA
do areálu Vlašského dřevoprůmyslu - Dolní Ves 40

Fry‰tácké listy vydává Mûsto Fry‰ták jako mûsíãník v nákladu 800 ks. Uveﬁejnûné pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat stanovisko vydavatele.
Odpovûdná redaktorka Ivana Pl‰ková. Grafická úprava a zlom RENO Zlín. Tisk Bc. David Mikala. Registraãní ãíslo MK âR E 13006

