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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF č. R 25/2020/VIII z 11. 11. 2020
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje doplnění do Anketního dotazníku k Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) ČR
za město Fryšták dle usnesení vlády č.
209/92 na rok 2021, a to o akci s názvem
„Restaurování dveří kostela sv. Mikuláše
Fryšták“ v rámci obnovy nemovité kulturní
památky - kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Fryšták.
RMF v souladu se zásadami Programu
regenerace MPR a MPZ doporučuje ZMF
schválit poskytnutí příspěvku města Fryštáku ve výši 10% rozpočtových nákladů
(tzv. povinný příspěvek ve smyslu pravidel
poskytování dotací z MK ČR) na restaurování dveří v rámci nemovité kulturní památky
kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku a schválit
pro rok 2021 vyčlenění příslušné ﬁnanční
částky (78.500,- Kč) na přípravu obnovy
této památky.
RMF doporučuje ZMF nad rámec tzv.
povinného příspěvku na obnovu nemovitých památek v rámci MPZ Fryšták schválit
poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu města na r. 2021 ve výši 150.000 Kč
za účelem částečné úhrady nákladů spojených s ﬁnancováním projektu restaurování
dveří v rámci nemovité kulturní památky
kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku jakožto
projev podpory vlastníkovi této památky,
který prokazatelně – systematicky, dlouhodobě a komplexně pečuje o památku – kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku, která představuje součást hmotného kulturního dědictví
města jako celku.
RMF uděluje souhlas Základní škole
Fryšták, s realizací projektu „Šablony III-Personální podpora a rozvojové aktivity
pro žáky ŽS Fryšták“ - Šablony III Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání“,
vyhlášeného v rámci výzvy 02_20_080 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
RMF nereﬂektuje na žádost obce Lukoveček o uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě – Dohodě o vytvoření
společného školského obvodu spádové
základní školy a mateřské školy, uzavřené
mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček,
a to s tím, že veřejnoprávní smlouva končí
ke dni 31. 12. 2020.
RMF schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy - Dohody - o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy
mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček,
s účinností od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.
RMF neschvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy – Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské

školy mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček z důvodu naplnění kapacity.
RMF č. R 26/2020/VIII z 20. 11. 2020
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí vyhodnocení výběrového řízení spol. RENOMIA, a. s.,
Vsetín, ze dne 10. 11. 2020, na sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
vozidel města Fryštáku a schvaluje nabídku spol. Generali Česká pojišťovna, a.
s., na sjednání pojištění povinného ručení
a havarijního pojištění v pojistné smlouvě
na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021 za roční pojistné ve výši 80.167 Kč
a schvaluje prolongaci stávající pojistné
smlouvy uzavřené mezi městem Fryšták,
a Generali Česká pojišťovna, a. s., Praha.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění zpracování
žádosti o dotaci a administraci přípravy
projektů „Realizace energeticky úsporných opatření v budově č.p. 386, Fryšták“
a „Vzduchotechnika s FVE v budově č.p.
386, Fryšták“ dle výzvy č. 146 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR,
Operační program Životní prostředí 2014
– 2020, prioritní osa 5, a to Jakuba Rýpala, Kunovice, s cenovou nabídkou ve výši
185.000 Kč (konečná cena, není plátce
DPH), bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták a Jakubem Rýpalem, Kunovice, za účelem zajištění zpracování
žádosti o dotaci a administraci přípravy
projektu na akci „Realizace energeticky
úsporných opatření v budově č.p. 386,
Fryšták“ z Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 5,
vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR, a to v ceně 100.000 Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták a Jakubem Rýpalem, Kunovice, IČ87344505, za účelem zajištění
zpracování žádosti o dotaci a administraci
přípravy projektu na akci „Vzduchotechnika s FVE v budově č.p., 386, Fryšták“
z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020, prioritní osa 5, vyhlášeného
Ministerstvem životního prostředí ČR, a to
v ceně 85.000 Kč.
RMF bere na vědomí předložený Plán
odezvy orgánů města Fryšták na vznik mimořádné události (v r. 2020 bez úpravy informací v plánu) bez připomínek a ukládá
G. Najmanové, MBA, vedoucí ÚKS a tajemnici Krizového štábu města Fryšták, seznámit s plánem a přehledem možných ohrožení širokou veřejnost ve městě Fryšták.
RMF schvaluje ke dni 20. 11. 2020
odvolání členů Povodňové komise při RMF
Fryšták, a to Ing. J. Košáka a J. Cholastu,

a schvaluje nové členy Povodňové komise při RMF Fryšták, a to: Mgr. L. Doležel,
starosta – předseda komise, Ing. P. Gálík,
místostarosta – místopředseda komise,
P. Ševčík, radní – člen komise, Ing. P. Dohnal, vedoucí OTH – člen komise, L. Richter, pracovník TS Fryšták – člen komise, G.
Najmanová, MBA – zapisovatelka.
RMF schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám na nájem bytů v Domě
s byty pro důchodce Fryšták mezi městem
Fryšták a nájemci bytů v Domě s byty pro
důchodce Fryšták (příloha č. 7), 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. 2021“ a Čl. V., Kauce, odst.
4 a nově zní – „Kauce se úročí, a to ve výši
7,06 % 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 7,06 %
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
7,06 % p.a. (per anum).
RMF bere na vědomí žádost o výpůjčku
části přihrazeného městského pozemku
p. č. 263/1 – zahrada, zemědělský půdní
fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře
294 m², za účelem udržování pozemku,
a doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodeje (obecně) přihrazené části
pozemku p. č. 263/1 - zahrada, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
o výměře 294 m², za cenu v místě a čase
obvyklou.
RMF bere na vědomí žádost o výpůjčku
části měst. pozemku p. č. 201 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 90
m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, za účelem
udržování pozemku, a ukládá Ing. P. Gálíkovi, místostarostovi, zajistit jednání na místě samém se žadateli.
RMF nesouhlasí se zřízením sídla spol.
Dentální centrum Fryšták, s. r. o., zastoupeném, zakladatelkou, na adrese Komenského 5, 763 16 Fryšták (objekt Zdravotního střediska Fryšták).
RMF bere na vědomí žádost TJ Fryšták,
z. s., o využití místnosti posilovny v objektu
Sokolovny č.p. 78, Fryšták, a z důvodu, že
vybavení stávající tzv. posilovny nesplňuje
požadavky aktuálně platné legislativy, nesouhlasí s dlouhodobým pronájmem části
Sokolovny – posilovny na galerii a ukládá Mgr. L. Sovadinovi oslovit odborníka
za účelem návrhu zřízení posilovny a jejího
vybavení v souladu s platnými předpisy.
RMF doporučuje ZMF schválit výkup
části pozemku p. č. 235/1 – ostatní plo-
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cha, ostatní komunikace, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře cca
180 m², od prodávající za účelem propojení městských pozemků sloužících k plánované veřejně přístupné účelové komunikaci
v lokalitě za hřbitovem, s úhradou nákladů spojených s výkupem pozemku (geometrický plán, znalecký posudek a návrh
na vklad) ze strany města Fryšták.
RMF bere na vědomí informace ESO
a místostarosty města Fryštáku o výsledku jednání (korespondenční) s jednotlivými majiteli pozemků v lokalitě BI 39
- „Za Humny“ a v návaznosti na obdržená
stanoviska těchto majitelů pozemků doporučuje ZMF schválit v rámci projednávání
nového Územního plánu města Fryštáku
vyjmutí této plochy jakožto plochy určené
pro individuální bytovou výstavbu (návrh).
RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 355/2005
ze dne 9. 8. 2005 o nájmu a provozování
vodovodu vybudovaného v rámci investiční
akce “Prodloužení vodovodu ulice Přehradní“, mezi městem Fryšták, a MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a. s., Olomouc.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování
biologicky rozložitelného odpadu“, a to ﬁrmu Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a ﬁrmou Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové, na realizaci
akce „Zpracování biologicky rozložitelného
odpadu“ na období od 1. 1. 2021 do 31.
12. 2021, a to v ceně 520 Kč bez DPH /
převzetí a zpracování 1 t BRKO, tj. 598 Kč
vč. DPH / převzetí a zpracování 1 t BRKO,
2600 Kč bez DPH / odvoz a výměnu 1 kontejneru, tj. 3146 Kč vč. DPH / odvoz a výměnu 1 kontejneru, a 2.667 Kč bez DPH
/ pronájem 2 ks kontejnerů / měsíc, tj.
3.227 Kč vč. DPH / pronájem 2 ks kontejnerů / měsíc.
RMF bere na vědomí návrh na přemístění křížku v majetkové správě města Fryštáku, v současné době umístěného u silnice II/490 v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
umístěného na pozemku p. č. 820, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a to z důvodu přípravných prací pro realizaci dálnice D49,
a schvaluje umístění křížku na pozemek
p. č. 1185, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
ve vlastnictví města Fryšták, a to na náklady Ředitelství silnic a dálnic ČR.
RMF bere na vědomí usnesení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje ze dne
18. 11. 2020, o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu poškození cizí
věci (poškození přírodního útvaru Skalka),
a to z důvodu, že se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání.

RMF při výkonu funkce zřizovatele ZŠ
Fryšták, p. o., a v souladu s ust. čl. V bod
2 nájemní smlouvy ze dne 1. 6. 2006 uděluje souhlas Mgr. L. Sovadinovi, řediteli
ZŠ Fryšták, p. o., k podnájmu svěřeného
majetku a k uzavření příslušné podnájemní
smlouvy, a to k části pozemku p. č. 2/4,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, v ceně nájmu
ve výši 20 Kč/m²/den, na dobu určitou
od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020, za účelem prodeje vánočních ryb.
RMF bere na vědomí výsledky veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění dodávky 10 ks vánočního osvětlení na sloupy veřejného osvětlení na ul. Holešovská
a ul. Zlínská a vyhlašuje vítěze této soutěže, a to ﬁrmu Barcana MK Illumination, s.
r. o. , Prešov, s cenovou nabídkou ve výši
199.845 Kč bez DPH, tj. 241.812,50 Kč vč.
DPH (DPH odvede město), bez připomínek
a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Barcana MK
Illumination, s. r. o. , Prešov, na dodávku
10 ks vánočního osvětlení na sloupy veřejného osvětlení na ul. Holešovská a ul. Zlínská, za cenu ve výši 199.845 Kč bez DPH,
tj. 241.812,50 Kč vč. DPH (DPH odvede
město).
RMF č. R 27/2020/VIII z 27. 11. 2020
(Výpis usnesení)
RMF s odkazem na Nařízení Zlínského kraje č. 1/2020 ze dne 26. 10. 2020
ve věci odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Městskému úřadu Fryšták
schvaluje s účinností od 1. 12. 2020 Organizační strukturu Městského úřadu Fryšták
(viz příloha č. 2 tohoto zápisu) a organizační změny s ní související, kdy s účinností
od 1. 12. 2020 RMF ruší Odbor výstavby –
Stavební úřad Fryšták, ruší pracovní místa:
vedoucí odboru, referent odboru, přičemž
pracovní místo „administrativa“ se přesunuje ze stávajícího Odboru výstavby – Stavebního řádu Fryšták do Útvaru kanceláře
starosty (za účelem zajištění úkolů souvisejících s ukončením agendy stavebního
úřadu na Městském úřadě Fryšták).
RMF v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ke dni 1. 12.
2020 celkový počet zaměstnanců obce
na 23.
RMF v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2020 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ke dni 1. 12.
2020 Organizační řád Městského úřadu
Fryšták.
RMF schvaluje ke dni 1. 12. 2020 interní směrnici č. 1/2020 - Pracovní řád města
Fryštáku.

RMF schvaluje ke dni 1. 12. 2020 interní směrnici č. 2/2020 - Vnitřní platový
předpis.
RMF schvaluje uzavření Licenční smlouvy mezi městem Fryšták a: R. Sehnalem,
Fryšták, L. Drábkem, Fryšták, J. Chudárkem, Fryšták, k ochraně autorských majetkových práv k fotograﬁím, kdy nabyvatel
(město) je oprávněn užívat licenci k reklamním a propagačním účelům, zejména
na předměty a prostředky v podobě tištěné i elektronické, jak ve spojení v on-line,
tak off-line, aj. účelům, a to bez jakéhokoli
množstevního omezení a s tím, že licence
se poskytuje úplatně.
RMF č. R 28/2020/VIII z 2. 12. 2020
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
45140097/1 mezi městem Fryšták, a Moravskou vodárenskou, a. s., Olomouc, k odběrnému místu č. 400025587 – objekt Sokolovny.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zpracování osobních údajů číslo mezi
městem Fryšták, a společností VERA, spol.
s r. o., Praha.
RMF bere na vědomí sdělení Ministerstva vnitra, č. j. MV-165285-2/OSR-2020,
ze dne 21. 10. 2020 – Úprava příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s Usnesením Rady Zlínského kraje č.
3/2020 ve věci zrušení stavebního úřadu
MěÚ Fryšták.
RMF bere na vědomí nabídku spol. GERGONNE ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Liberec, IČ07705905, na dodávku samolepicí
ochranné fólie (COVERSAFE) s antimikrobiálními vlastnostmi a ukládá ÚKS zajistit zpracování nezávazné cenové nabídky
za účelem případné aplikace samolepících
ochranných folií na kliky, madla zábradlí a desky pracovních stolů v objektech
ve vlastnictví města (radnice, dům s byty
pro důchodce – knihovna, detašované pracoviště, MŠ Fryšták, ZŠ Fryšták).
RMF doporučuje ZMF schválit Jednací
řád Zastupitelstva města Fryštáku ve znění
předloženém radou města.
RMF v souladu s ustanovením § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č.
1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7. 3.
2016 mezi městem Fryšták a spol. CETIN,
a. s., jejímž předmětem nájmu je:
a)
prostor sloužící k podnikání –
technologická místnost o velikosti 14,96
m² (dále jen „Budovy“)
b)
prostor sloužící k podnikání, a to
část střechy Budovy o výměře 24,63 m²,

c)
prostory v/na Budově, které jsou
potřebné na kabelová propojení, tj. na vedení kabelů mezi
- technologií Nájemce a existujícím rozvaděčem nízkého napětí Budovy,
- technologií Nájemce a zásuvkou pro
záložní dieselagregát umístěnou na Budově,
- technologií Nájemce a datovým (telefonním, resp. optickým) rozvaděčem Budovy.
RMF bere na vědomí položkový rozpočet (rozsah stavebních úprav) projektu
„Stavební úpravy stomatologické ordinace
Fryšták“, vyhotovený Ing. arch. E. Pechalem v listopadu roku 2020 a s odkazem
na ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném
znění, schvaluje zveřejnění záměru města
pronajmout prostory v objektu zdravotnického střediska Fryštáku, a to místností
(viz obrazová příloha tohoto usnesení)
a za cenu ne nižší než 850,-Kč/m²/rok
s tím, že:
a) souhlasí s realizací stavebních úprav
ve smyslu projektu „Stavební úpravy stomatologické ordinace Fryšták“, vyhotovený
Ing. arch. E. Pechalem v listopadu roku
2020 (úpravy musí korespondovat s projektem stavebních úprav již schválených
městem Fryšták),
b) nesouhlasí s úhradou předmětných
stavebních úprav na náklady města Fryšták,
c) souhlasí s pomocí budoucímu nájemci předmětných prostor (stomatologická ordinace) při realizaci stavebních úprav
formou možné úlevy ve věci ceny nájmu,
a to z důvodu zájmu města podpořit rozvoj
služeb občanům, po kterých je prokazatelná poptávka, tedy z důvodu jiného důležitého zájmu města spočívajícího v zajištění
dostupnosti zdravotní péče (zřízení stomatologické ordinace).
RMF v souladu s Čl. 3, bod 4. Dohody
o úpravě budoucích majetkových vztahů
k nově pořízenému majetku nájemníkem
DBD Fryšták ze dne 18. 6. 2018 schvaluje žadatelce úlevu na nájemném z bytu
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
pro měsíc leden, únor a březen roku 2021
s tím, že nájemce je pro dané období povinen hradit zálohy na služby vyplývající z evidenčního listu.
RMF bere na vědomí informace z jednání s Lesy ČR, s. p., ve věci směny případného bezúplatného převodu pozemku p. č.
911/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a ukládá Ing. P. Gálíkovi, místostarostovi, projednat danou záležitost ve Stavební komisi při RMF.
RMF bere na vědomí návrh na majetko-

právní vypořádání pozemků za účelem zpřístupnění soukromých pozemků po obecní komunikaci v k. ú. Vítová a ukládá
Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, jednat
s vlastníky pozemků o propojení komunikací s využitím stávající komunikace umístěné na městských pozemcích s tím, že ukládá Ing. Dohnalovi písemně oslovit vlastníky
pozemků pod nezpevněnými komunikacemi ve věci možného majetkoprávního vypořádání za účelem záměru jednat o možné
opravě těchto komunikací ve smyslu oprav
cest na Lukovské a Skalková.

b) zvýšit počet parkovacích míst (23+2)
tak, aby se zamezilo stání na místní komunikaci na ul. Přehradní,

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030059802/003 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták-HV,
Ševčík, Přel. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 28 – ostatní plocha, silnice, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře 8514 m², p. č. 15 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1652 m²
a p. č. 496 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2976 m², vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000 Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu.

RMF bere na vědomí žádost spol. H+M
Zlín, a. s., Zlín, ve věci souhlasu s realizací
dětského hřiště a jeho následného převodu do vlastnictví města Fryšták a ukládá
Ing. P. Gálíkovi, místostarostovi, projednat
tuto žádost ve Stavební komisi při RMF.

RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, zpracovaný podle bodu 1b) Zásad č. 1/2016, za účelem
přípravy projektu „Realizace varovného
informačního systému pro město Fryšták
- rozšíření dPP“, bere na vědomí výsledky
tohoto výběrového řízení, a vyhlašuje vítěze, a to Agenturu Regionálního Rozvoje ČR
MOLATRADE, s. r. o., Osek nad Bečvou,
a schvaluje uzavření smlouvy na akci Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
na projekt „Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták – rozšíření dPP“ mezi městem Fryšták, a Agenturou
regionálního rozvoje ČR Molatrade, s. r. o.,
Osek nad Bečnou.
RMF bere na vědomí stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka ze dne 20. 11. 2020 k výstavbě
bytových domů na ul. Přehradní ve Fryštáku a s odkazem na předložený podklad
(architektonická studie zpracovaná Ing. M.
Šeďou, z období 6/2020) nesouhlasí s realizací předloženého záměru, a tudíž nereﬂektuje na žádost na odkup části měst.
pozemku p. č. 89/1, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a to s tím, že požaduje po investorovi v rámci přípravy projektové dokumentace:
a) provedení bytových domů s jedním
NP a podkrovím, což koresponduje s platným územním plánem města – vesnická
zástavba,

c) závazně zapracovat do předmětného
projektu opravu MK vč. příkopu v rozsahu
cca 200bm (vyvolaná investice v důsledku
realizace projektu investora),
d) dopracovat napojení lokality na kanalizační stoku,
e) předložit studii hlukového zatížení
okolí v důsledku provozu tepelných čerpadel ve sm. dopadu na život. prostředí.

RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci prověření možnosti realizace záměru umístit retardér ve smyslu žádosti,
kterou s ohledem na podélný spád komunikace a případné problémy v zimním období nedoporučil a na základě zjištěných
skutečností za účelem zlepšení rozhledu
při výjezdu z vedlejší komunikace zajistil vykácení zeleně v rozhledovém trojúhelníku.
RMF bere na vědomí informace Mgr. L.
Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, o hospodářské činnosti ZŠ Fryšták ke dni 2. 12. 2020
a ukládá řediteli zajistit další podklady týkající se hodnocení výsledků hospodaření
této příspěvkové organizace města.
RMF bere na vědomí informace k záměru vybudování bezbariérového přístupu radnice Fryšták a její půdní vestavby a ukládá
Ing. P. Gálíkovi, místostarostovi, projednat
tuto žádost ve Stavební komisi při RMF.
RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, o možnosti oprav povrchu 3 místních komunikací (ulice Dr. Absolona, Jiráskova, J. Kvapila), které by mohly být způsobilé k podání žádosti
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR pro dotační titul 117D8220A Podpora
obnovy místních komunikací, a schvaluje
podání žádosti o dotaci na opravu povrchů
komunikace v ul. Absolonova, Jiráskova
a J. Kvapila a ukládá OTH připravit podklady pro podání žádosti o dotaci na opravy
předmětných místních komunikací.
RMF jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu
v objemu nad 200 tis. Kč bez DPH, pro
realizaci zakázky „Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení pro výstavbu chodníku
Vítová“ ve složení: Ing. P. Dohnal (náhradník Mgr. L. Sovadina), Ing. M. Plášek (náhradník G. Najmanová MBA), Ing. P. Gálík
(náhradník P. Ševčík).
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MĚSTO FRYŠTÁK

Obecně závazná vyhláška Města Fryštáku č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 4. 11. 2020 usnesením č. UZ6/2020/VIII/3b usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1/ Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
2/ Správcem poplatku je Městský
úřad Fryšták.1
Čl. 2
Poplatník
1/ Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:2
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená 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 platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1/ Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
2/ Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této
vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a pří-

jmení, místo přihlášení, popřípadě další
adresy pro doručování. Současně uvede
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
3/ Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm.
b) této 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/ Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5/ Poplatník, který nemá sídlo nebo
bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.4
6/ Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.5
7/ Povinnost ohlásit údaj podle
odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh
těchto údajů zveřejní správce poplatku
na své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
1/ Sazba poplatku činí 635,- Kč
za kalendářní rok a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní
rok a (max. 250 Kč/osobu)
b) z částky 385,- 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, která tvoří nedílnou
součást této vyhlášky.
3/ V případě změny místa přihlášení
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 přihlášení, vlastnictví nebo
umístění v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.7
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.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1/ Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a),
která je8
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 věku 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,
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 nich není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
4/ Úleva se poskytuje fyzické osobě
vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a):
a) která dovrší k 31.12.2020 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) rodině 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 písm. 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 touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká.9
7/ Poplatníci, kteří se zapojí do Motivačního a evidenčního systému pro
odpadové hospodářství (dále také jako
„MESOH“) dle Směrnice č. 1/2019 Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (MESOH), a to ve výši dle počtu získaných
EKO bodů, přičemž hodnota jednoho
EKO bodu činí 10 Kč.
8/ Celková maximální možná úleva
(součet úlev) činí 90 % výše stanoveného poplatku.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.10
2/ Včas nezaplacené poplatky nebo
část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
1/ Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2/ V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3/ Je-li zákonných zástupců nebo
opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1/ Poplatkové povinnosti vzniklé
před nabytím účinnosti této vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.
ledna 2021.
Schváleno usnesením ZMF č.
U Z 6/2020/VIII/3b ze dne 4. 11. 2020

Ing. Pavel Gálík, místostarosta
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

1/ § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2/ § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3/ § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4/ § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5/ § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6/ § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7/ § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8/ §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9/ § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10/ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11/ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12/ § 12 zákona o místních poplatcích

PŘÍLOHA č. 1 k obecně závazné vyhlášce MF č. 1/2020
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na osobu a rok
Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti za rok 2020:
Celkové náklady za netříděný odpad v roce 2019 (řádek 1). . . . . . 1.520.890 Kč
Počet osob s pobytem na území k 29. 10. 2020 (řádek 2) . . . . . . . . . . . . . 3785
Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů bez nahlášeného pobytu (řádek 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2019
řádek 1 děleno (řádek 2+3) 1.520.890 Kč : 3953 = . . . . . . . . . . . . . . . 385 Kč
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Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020
Obecně závazná vyhláška Města Fryštáku (dále jen OZV) č. 1/2021, která je
účinná od 1. ledna 2021, mj. stanovuje:
1/ Splatnost poplatku je stanovena
do 31. května 2021.
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 požádá (a následně prokazatelně doloží) do termínu 31.
března přísl. 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 – tzn.
např. osoby pobývající v zahraničí nebo
v jiné obci na území ČR žádají a dokládají tuto skutečnost každoročně,
c) Poplatníci dle čl. 6, odstavce 4,
písm. b) a c) předmětné OZV - tzn. např.
studenti do 26 let, pobývající v místě
studia mimo Zlínský kraj, nebo rodiny
s 2 a více nezaopatřenými dětmi do
věku 26 let žádají a dokládají také
tuto skutečnost každoročně.
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 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 až 500.000,- Kč do tří let ode
dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.
Odstranění odpadu z veškerých
popelnic je zajištěno ke dni splatnosti
poplatku, tj. do 30. 5. 2021. 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.

Platba poplatku
Poplatníci obdrží do svých schránek v průběhu měsíce dubna poštovní
poukázku s předepsanými částkami.
Úhradu lze provést na základě obdržené složenky:
a) bezhotovostním převodem na
účet KB Zlín 107-9557760227/0100
(prosíme, aby poplatníci tento způsob
úhrady poplatku využili v maximální
možné míře – při hotovostní platbě
v pokladně města se každoročně tvoří
fronty, pokladnu navštíví v jeden úřední
den až 100 osob!),
b) hotově na kterékoliv pobočce
České pošty,
c) hotově v pokladně města v úřední
dny PO a ST (čas pokladních hodin bude
zveřejněn na webu města dle aktuální
epidemiologické situace).
V případě jakýchkoliv nejasností
nebo odlišné skutečnosti od zaslaného
předpisu k platbě poplatku za komunální odpad se můžete obrátit na Mgr. I.
Plškovou, tel 702 182 606, popř. email: i.plskova@frystak.cz.
Informace o systému MESOH, EKO
bodech, svozu odpadů a vydávání čárových kódů na tříděný odpad vyřizuje paní Kateřina Večeřová, na odboru
OTH, kancelář radnice, dveře č. 110,
tel. 702 182 609, e-mail k.vecerova@
frystak.cz. Stávající čárové kódy na
popelnicích zůstávají v platnosti i nadále (není nutno pro rok 2021 vylepovat
nové).

Upozornění – stavební úřad

Výdej pytlů na odpad

V souvislosti s ukončením činnosti Stavebního úřadu ve Fryštáku ke dni 30.
11. 2020 zveřejňujeme kontakty na jednotlivé úředníky Magistrátu města Zlína,
kteří tuto agendu od 1. 12. 2020 vykonávají.

Vážení občané, každá domácnost (stanoviště) má v nadcházejícím
roce 2021 nárok na jednu roli pytlů
v transparentní barvě, na vytříděné
složky z komunálního odpadu – papír,
plast. Ke sjednocení barvy pytlů došlo v loňském roce.
Upozorňujeme, že výdej pytlů na tříděný odpad bude probíhat
na dvoře Technických služeb ve Fryštáku do 31. 3. 2021 v provozní době
dvora.

Kontaktní osoby:
• Ing. Helena Stündlová (e-mail: helenastundlova@zlin.eu) pro katastrální území
Želechovice nad Dřevnicí, Příluky u Zlína, Lužkovice, Provodov, Březůvky, Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Vlčková, Kašava, Držková a jihovýchod katastrálního území Zlín;
• Ing. Jiří Andrlík (e-mail: jiriandrlik@zlin.eu ) pro katastrální území Kudlov, Malenovice, Salaš, Doubravy, Březnice, Bohuslavice u Zlína, Hřivínův Újezd, Kelníky,
Velký Ořechov, Kaňovice, Dobrkovice, Dolní Ves, Horní Ves a jihozápad katastrálního území Zlín;
• Ing. Magda Bezděková (e-mail: magdabezdekova@zlin.eu) pro katastrální území Louky, Prštné, Tečovice, Karlovice, Lhota u Malenovic, Šarovy, Sazovice, Lhotka,
Chlum, Machová, Mysločovice, Fryšták, Lukoveček a severozápad katastrálního
území Zlín;
• Ing. Michaela Přívarová (e-mail: michaelaprivarova@zlin.eu) pro katastrální
území Mladcová, Kostelec, Štípa, Velíková, Ostrata, Hostišová, Racková, Lukov,
Vítová a severovýchodní část katastrálního území Zlín.
Podrobné informace k podání ve věci stavby, rekonstrukce, správních poplatků,
včetně kontaktů na příslušné úředníky najdete na stránkách Magistrátu města Zlína
https://portalobcana.zlin.eu/detail-zivotni-situace
Mgr. Ivana Plšková

Zimní provoz (do 28. 2. 2021)
Středa 14.00 – 18.00 hodin
Sobota 8.00 – 13.00 hodin
Letní provoz (od 1. 3. 2021)
Středa 14.00 – 18. 00 hodin
Sobota 8.00 – 16.00 hodin
(12.00-12.30 polední přestávka)
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
OTH

S L O V O S TA R O S T Y

Vítejte v novém roce 2021!
Silvestrovská půlnoc uzavřela asi
po všech stránkách poněkud vypjatých
dvanáct měsíců označených letopočtem
2020. Současně nás vyzvala, abychom
odhodlaně, v pokoře k životu i člověku
samému, s upřímnou radostí a osobní
odpovědností, vyšli vstříc všemu, co pro
nás přichystal rok nový. A protože si osud
nepochybně přeje, abychom se ani letos
„nenudili“, je zřejmé, že zažijeme – nejen
s odkazem na pokračující boj s covidovou
pandemií – i chvíle značně exponované.
Tím více vám chci ještě jednou popřát
hodně zdraví, štěstí, lásky, hojnost všeho,
po čem toužíte, ale rovněž i tolik důležitý
nadhled nad vším děním i permanentně
veselou mysl, abyste pak - takto „vyzbrojeni“ – dnes a denně obstáli v celoročním
– nejen pracovním – maratonu…
Přelom roku bývá ve znamení bilancování. Dovolím si tedy i já, s odkazem
na moji anonci v prosincovém článku,
v základních parametrech připomenout
dění na radnici v uplynulém období roku
2020.
Asi nejvíce nás všechny zajímá oblast
investiční činnosti, která musela doslova
promptně reagovat na výpadky daňových
příjmů města v důsledku sanace státního
rozpočtu z prostředků původně alokovaných právě obcím a městům. Očekávaný
propad měl činit cca 20 % těchto příjmů,
což pro naše město představovalo zhruba 11 mil. korun. Jaká bude skutečná
výše příjmů města za rok 2020, se dozvíme při pohledu na stavy ﬁnančních prostředků na účtech města dne 4. ledna.
Proto jsme vytvořili nezbytnou ﬁnanční
rezervu dočasným odložením realizace
komplexní rekonstrukce objektu kinosálu (1. etapa revitalizace ve smyslu víceúčelového využití, tj. pro sportovní, ale
hlavně kulturně společenské akce), kdy
tedy vznikla rezerva ve výši 12 mil. korun, a jak se ukázalo později, rezerva
naprosto dostatečná. Doplním k tomuto záměru města, že předpokládáme
i dotační podporu této generální opravy
kinosálu, neboť jsme podali žádost o poskytnutí ﬁnanční podpory z národních prostředků (odhad 60 % z tzv. uznatelných
prostředků projektu), přičemž nevylučuji
případné využití i dalších dotačních titulů,
které jsou avizovány (zatím neoﬁciálně)
v novém programovém období 2021 až
2027. Tuto investici vedení města výrazně akcentuje, neboť – jak jistě dobře víte
– naše město dosud nedisponuje svým,
tedy ve svém vlastnictví drženým, důstojným kulturním stánkem, který by tvořil

dostatečně vyspělé zázemí pro konání
kulturně společenských (včetně školních)
či veřejných akcí. Výše avizovaný projekt
by přinesl adekvátně – technicky i technologicky či ekologicky – disponovanou
infrastrukturu. Poznamenávám jen, že
jsem opakovaně oslovil (i nové) vedení
místního zemědělského družstva ve věci
možností jednání o podmínkách případného odkupu (převodu) kulturního sálu
do vlastnictví města, popř. o jiné formě
majetkoprávní participace města na tomto objektu, která by – díky spojení potenciálu dvou silných partnerů – mimo jiné
mohla přinést možnost žádat o dotace,
zejména například na stavebně technickou revitalizaci objektu včetně realizace
energeticky úsporných opatření či instalace technicky moderního zázemí pro účinkující, kteří po něm volají stále více. Jsem
přesvědčen, že toto téma je nanejvýš aktuální a má smysluplné řešení.
Ale zpět k tomu, co jsme vloni stihli
zrealizovat. Jak jste zaznamenali, dokončili jsme parkoviště na ul. Komenského
u bytovek, završili i opravu objektu čp. 16
u kostela, který nyní citlivě koresponduje
s objektem kostela i náročnými požadavky památkářů, své opravy se dočkala i komunikace na ul. Štípská, kterou rovněž
doplnilo nové veřejné osvětlení (téma
požadovaného chodníku v této části města je vázáno na přístup Zlínského kraje,
potažmo majetkového správce), neboť
přilehlá silnice je ve vlastnictví právě
kraje (i proto – v návaznosti na původní
jednání – zahájíme komunikaci s novým
vedením kraje o možnostech využití této
komunikace v návaznosti na představy
města a kraje). Značné úsilí bylo věnováno doplnění sítě vodovodů (např. na ul.
Přehradní, Souhrady či Osvobození) či
prodloužení kanalizace (na ul. Potoky pod
pomníkem Padlých), výstavba (respektive dostavba) rozsáhlejší technické infrastruktury (postaru tzv. základní občanská
vybavenost) byla zacílena na ul. Pekárkovu či tzv. druhou přístupovou komunikaci na Vítové, kdy v obou případech bude
podpořen další rozvoj výstavby rodinných
domů, završena byla také oprava kapličky
na Vítové, jejíž realizace byla rozfázovaná
do několika etap (podmínky poskytovatele dotace).
Významnou kapitolou v činnosti úřadu
představuje projektová příprava. Kromě
ﬁnalizace dříve zadaných projektů probíhaly tzv. pracovní výbory věnované zpracování dokumentace k takovým záměrům
města, jako jsou např. vodovod na Suché
a Lukovské, prodloužení kanalizace na ul.
Přehradní (prověřování několika variant),

rozšíření kolumbária na místním hřbitově,
opravy místních komunikací na ul. Jiráskova, Absolonova či Kvapilova, prověřila
se možnost umístění chodníku na Vítové
s odkazem na platné normy, intenzitu
dopravy, požadavky občanů i vhodnost
adekvátního řešení problému – je zadáno
zpracování dokumentace, stále probíhá
konzultace studie možné rekonstrukce
sokolovny (omezení jsou dána zejména
umístěním objektu, limitovaným volným
prostorem, jakož i třeba požadavky norem profesionálního sportu či památkářů), dále pak tak říkajíc na stole leží
dokumentace pro stavební povolení pro
komplexní revitalizaci objektu Hrubé hospody či nového varovného vyrozumívacího
systému obyvatelstva.
V této souvislosti mne napadá, že je
nutno taktéž připomenout naše podané
žádosti o poskytnutí účelových dotací –
jsou akceptovány žádosti na podporu
realizace energeticky úsporných opatření
na objekty kinosálu – zvažujeme, zda je
výhodné využít, dále školy, školky, domu
s byty pro důchodce či „objektu policie“.
Školy mají ošetřeny podporu v rámci
projektu tzv. Šablon, dílčí podporu jsme
obdrželi na boj s kůrovcem či činnost hasičské jednotky apod., počkáme, jak dopadne řízení na podporu oprav místních
komunikací… Adresátem našich žádostí jsou zdroje národní i evropské. Další
možnosti nových – cizích zdrojů ﬁnančních prostředků, o které bychom rozpočet města mohli pokud možno co nejvíce
posílit, samozřejmě stále hledáme. Je to
stejně důležité, jako nutnost nalézt úspory v rámci provozních výdajů. I proto rada
města pověřila vedoucí úředníky a ředitele městských příspěvkových organizací
či složek předložit vedení města návrhy
přísně revidovaných rozpočtů v rámci
svěřených úseků. Jsem přesvědčen, že
i tento – byť restriktivní – nástroj povede
k vylepšení ﬁnanční kondice města právě v době ekonomicky obecně nepříznivé a že ve spojení s dalšími opatřeními
(např. výhodné úvěry) bude minimalizovat
dočasné (patrně nevyhnutelné) omezení
rozvojových aktivit našeho města.
Vážení spoluobčané,
další témata korespondující s naší
samosprávou, o kterých jsem se zatím
nezmínil, rozvedeme (mí kolegové či já)
v následujících vydáních našeho periodika.
Přeji všem úspěšný rok 2021!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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MĚSTO FRYŠTÁK a MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Vážení občané,
Rada města Fryštáku schválila v roce 2014 Plán odezvy orgánů města Fryšták na vznik mimořádné události (dále jen „plán“), který řeší přípravy a řešení při
mimořádných událostech, které se mohou vyskytnout na území města Fryštáku,
a který je základním dokumentem pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu
zdraví, majetku, živočichů nebo životního prostředí při vzniku mimořádné události
a krizových situací.
Vzhledem k rozsahu plánu jej není možné v písemné podobě poskytnout všem
občanům města, ale jeho hlavní část vč. možných druhů ohrožení je k dispozici
v elektronické podobě (ve formátu pdf.) na webových stránkách města, část
„Životní situace – Krizové situace“. V této části naleznete také veškeré podrobné informace o ochraně obyvatelstva a krizovém řízení s podrobnými přílohami
a fotodokumentací. Každý z nás by měl mít představu, pro zachování života a majetku, co dělat v případě vyhlášení mimořádné události.
Přehled možných ohrožení na území města Fryšták:
-

únik nebezpečné látky (zejména při přepravě po silnici),
přívalové deště a následné „bleskové povodně“,
vichřice či tornádo,
požáry,
dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie,
narušení dodávek pitné vody,
epizootie (město se nachází v dozorovém pásmu velkochovu drůbeže v Lechoticích, Klečůvce a Zádveřice-Raková),
africký mor prasat,
sesuv půdy v pásmu,
přirozená povodeň vylitím koryta potoka na území města,
výbuch skladovaných pohonných hmot čerpacích stanic PHM
hromadná silniční nehoda,
únik nebezpečných látek ze stacionárního zařízení.

Na tyto mimořádné události jsou vypracovány postupy řešení, které jsou součástí zpracovaného plánu.
Gabriela Najmanová, MBA
tajemnice Krizového štábu města Fryšták

PODĚKOVÁNÍ

Paní učitelky s dětmi z Mateřské školy Fryšták připravily pro všechny nájemce
Domu s byty pro důchodce ve Fryštáku malé velké překvapení – ručně vyrobená
vánoční přáníčka.
Město Fryšták děkuje touto cestou dětem i paním učitelkám z naší mateřské školy za tento úžasný nápad. Babičky i dědečkové byli velmi mile překvapeni a potěšeni
při předávání těchto přání.
Děkujeme!
Město Fryšták

Kastrační program
města Fryštáku
Zastupitelstvo města Fryštáku
schválilo na svém zasedání dne 4.
11. 2020 usnesením č. U Z 6/2020/
VIII/5 Kastrační program města Fryštáku v rámci kterého, město Fryšták ﬁnanční dar ve výši 300,- Kč na kastraci kočky/kocoura fyzickým osobám
s trvalým pobytem na území města
Fryštáku (dále jen „ﬁnanční dar“).
Žadatel za provedený zákrok zaplatí veterinárnímu lékaři plnou částku
a příspěvek (ﬁnanční dar) mu bude
následně vyplacen na základě předložené žádosti o poskytnutí ﬁnančního
daru na kastraci koček a na základě
předložení dokladu o provedení zákroku a splnění dalších podmínek stanovených Kastračním programem města
Fryštáku.
Podmínky poskytování ﬁnančního daru platné od 1. 1. 2021:
1/ Finanční dar je příspěvkem
na úhradu kastrace koček a kocourů
na území města Fryštáku (dále jen
„města“). Finanční dar se poskytuje pouze fyzickým osobám s trvalým
pobytem ve městě za dále uvedených
podmínek.
2/ Finanční dar je možné získat
na základě předložení originálu dokladu o zaplacení úhrady kastrace
kočky nebo kocoura ve veterinární
ordinaci, který si poskytovatel ﬁnančního daru ponechá pro potřeby vedení účetnictví. V případě potřeby bude
žadateli z dokladu pořízena kopie.
Pokud žadatel odmítne ponechat originál dokladu poskytovateli ﬁnančního daru, stává se toto důvodem pro
nevyplacení daru. Z dokladu musí být
jasně patrno, kdo je majitelem zvířete
včetně adresy trvalého pobytu, dále
které veterinární zařízení zákrok provedlo a v neposlední řadě také pohlaví kastrovaného zvířete.
3/ Finanční dary se poskytují podle pořadí předložených dokladů, které obsahují všechny náležitosti, vždy
do vyčerpání rozpočtových prostředků na tento účel v daném kalendářním roce.
4/ Finanční dar je možno poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy
byla podle dokladu provedena kastrace.
5/ Žádosti o příspěvek a doklady
podle bodu 2 o úhradě kastrace před-

kládají plátci osobně u Mgr. Ivany Plškové na detašovaném pracovišti Městského
úřadu Fryšták, nám. Míru 383. Následně po schválení a v souladu s těmito podmínkami bude žadateli proplacen ﬁnanční dar.
6/ Výše ﬁnančního daru:
Pohlaví zvířete
Výše dotace (Kč/ks)
Kocour/kočka
300,7/ Jeden žadatel může získat příspěvek na kastraci max. 5 koček/kocourů
v jednom kalendářním roce.
Čerpání příspěvku je podmíněno podáním „Žádosti o poskytnutí ﬁnančního
daru na kastraci koček a kocourů“ majitelem zvířete, po provedeném veterinárním zákroku, na MěÚ Fryšták, odbor ekonomicko-správní a předložením občanského průkazu k prokázání totožnosti a ověření trvalého pobytu, který dle pravidel
Kastrační programu města Fryštáku musí být na území města Fryštáku.
Žádáme žadatele o ﬁnanční dar, aby trvali na řádném a čitelném vypsání
dokladu o zaplacení veterinárním lékařem, při nečitelnosti dokladu o zaplacení
se může stát, že ﬁnanční dar nebude poskytnut.

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

PŘÁNÍ STAROSTKY DO NOVÉHO ROKU
Vážení a milí spoluobčané,
je mi dána opět možnost Vás pozdravit ve chvílích, kdy jsme se rozloučili s rokem 2020. Vstupujeme do nového roku s velkou dávkou naděje, že bude lepší než
ten minulý, příjemnější, prožívaný ve zdraví a beze strachu, naplněný pochopením,
spokojeností, přátelstvím a láskou.
První lednový den je pro nás nejen
počátkem nového roku 2021, ale je
také výjimečný tím, že si připomínáme
20. výročí osamostatnění obce Lukoveček. Byl to krok nelehký a řada občanů nevěřila v možnost samostatné
existence obce. Proto stojí za zmínku
připomenout si počátky činnosti tehdejších zastupitelů, kteří věnovali vzniku
samosprávy mnoho volného času. Pro
starostu to byla práce obzvlášť nelehká, neboť jak se říká, musel začínat
„na zelené louce“. Někdy pomohli také
starostové z okolních obcí a když ne,
bylo třeba si všechno zjistit a nastudovat. A nejen to, starosta na vesnici se
nesmí bát ani manuální práce, a když
je třeba, musí sám přiložit ruku k dílu.
Za 20 let, kdy je Lukoveček samostatnou obcí, se pro její zkrášlení vybudovalo a zrealizovalo mnoho. Jednou
z prvních velkých investic bylo zavedení
bezdrátového rozhlasu, dále pak postupná rekonstrukce budovy obecního
úřadu, vybudování víceúčelového hřiště
s umělým povrchem v areálu požární
nádrže. Opravila se bývalá škola, která
nyní slouží k setkávání občanů a v podkroví je malé obecní muzeum. To, co
ocení všichni občané zvláště v létě je

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
vyřešení letitých problémů s nedostatkem pitné vody v obci. Výčet akcí by byl
dlouhý. Za ním se skrývá nemalé úsilí
všech starostů a členů zastupitelstev.
Důležitou součástí obce je také dobře fungující spolkový a kulturní život.
Všichni jistě známe Vodění medvěda,
Vítání prázdnin, Zpívání u kapličky. Akcí
je mnoho, omlouvám se pořadatelům,
že jsem je všechny nejmenovala, ale
jsou to akce, kterých se všichni rádi zúčastňujeme.
Obec Lukoveček je sice samostatnou obcí oddělenou od města Fryšták,
ale vzájemné vazby jsou udržovány i nadále. A to nejen v oblasti spádovosti
dětí do školy a školky, katolické farnosti, kostel a hřbitov, zdravotní středisko,
obchody a různé služby. Také zpravodajská činnost o naší obci v místních Fryš-

táckých listech je příkladem dobré spolupráce. Vždyť do Fryštáku je to „co by
kamenem dohodil“, a jak se říká, „není
nad dobrého souseda“.
Milí spoluobčané, za těch 20 let se
podařilo plno věcí. Některé lépe, jiné
třeba hůře, než jsme si představovali.
Každopádně pokračovat ve zvelebování
a vylepšování budeme i nadále. To, jaký
Lukoveček bude, je v rukou nás všech.
Přeji Vám všem do nového roku, ať
se Vám daří doma i v práci, ať Vás provází pevné zdraví a máte plno elánu, ať
jste spokojení, žijete plnohodnotný život
a máte plno sil.
Ať se nám v Lukovečku všem dobře
žije.
Mgr. Jarmila Kojecká
starostka obce Lukoveček
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Moje on-line škola
Každé ráno v osm hodin
sedím pěkně ve škole,
cesta do ní není dlouhá,
mám to metr z postele.
Je to super, tahle škola,
jen mi chybí přátelé.
Nikol Barošová, 3.B

Učení v kuchyni
Nastala divná doba,
kdy covid uvěznil nás doma.
On-line učení vše zachrání,
zvládneme prvouku, češtinu i počítání.
Paní učitelky Drahuška a Helenka
vše trpělivě vysvětlí,
ale stejně už se těším na návrat
do školy v pondělí.
Laura Jurčíková, 3.B

Škola on-line
Do školy teď nechodíme,
máme on-line výuku.
V 8.20 už sedíme
u našeho notebooku.
Paní učitelka schůzku svolá
a hned začíná nám škola.
Učíme se a jsme rádi,
že jsme to tak hezky zvládli.
Máváme si, četujem
a přitom se radujem,
že zas začne škola,
ale ta opravdová.
Richard Bečka, 3.B

Hurá do školy
Dnes ráno jsem zjistila,
jak moc jsem se zmýlila.
Do školy bych co nejdřív,
ráda se zas vrátila.
Ráda bych se učila,
s kámoškama svačila.
Paní učitelky bych zdravila
a na obědy bych se těšila.
Anežka Krumlová, 3.B

Pranostiky
Je-li na podzim málo hub a mnoho
lískových oříšků, bude tuhá zima.
Po deštivém jaru a deštivém létu přichází obyčejně slunečný podzim.
Hustý kožich zaječí – bývá zima největší.
Lukáš Hrnčiřík

Co obrazy vyprávějí?
Umělecký směr surrealismus usiluje o zachycení snů, představ, myšlenek a pocitů umělce, jde o určité osvobození mysli a nevšední ztvárnění všedních i smyšlených dějů. Mezi takové umělce patří i Salvador Dalí, ten byl inspirací i pro tvůrce
hezké písně Václava Neckáře s názvem „Kdo vchází do tvých snů, má lásko.“
Takový malíř může vypadat různě, obyčejně, nebo i zvláštně, stejně tak může
být mladý nebo starý a bydlet ve vile nebo ve starém domě. V každém případě však
musí mít hodně nápadů, představivosti a talentu, aby dokázal malbou vyjádřit své
pocity.
Na daném obrazu vidíme, že se malíř inspiroval přírodou a měl velkou touhu
umět lítat jako pták. Ten zvláštní tvor je složen z několika různých zvířat, aby mohl
řídit rybím ocasem, přistávat vysouvacíma nohama na zemi, má oči kočky pro vidění
v noci, atd.
Obraz může být námětem pro konstruktéry a vynálezce, takovým byl i italský
geniální všestranný vynálezce, sochař a malíř Leonardo da Vinci.
Po podrobném prozkoumání obrázku vidím pocity, vyjádřené slovy: volnost
a okouzlení. Vyjadřuje vlastnost určenou pouze ptákům, odletět do neznáma a prozkoumat nepoznané.
Tomáš Růčka

Lidové zvyky a obyčeje
Máj – symbolem je májka. Nejčastěji bývá stavěna 30. dubna nebo 1. května.
Máj je označení ozdobného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy.
Morana – symbolem je morana či smrtka. Morana či smrtka je ﬁgurína, často
chápána jako zpodobnění smrti či zimy, která je upalována, topena či zakopávána
při západoslovanských jarních lidových obřadech vynášení smrti a vítání jara.
Masopust – symbol masky. Je to třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi
Vánocemi a postní dobou. Masopustu se jinak říká fašank, šibřinky nebo karneval.
Velikonoce – symbolem je beránek. Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Také jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně.
Vánoce – symbolem je adventní věnec. Vánoce slavíme 24. prosince. Jsou to
křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek (Narození Páně či Boží hod
vánoční) připadá na 25. prosince.
My na Vánoce dodržujeme tyto zvyky – házení bačkorou, krájení jablka, pouštění
lodiček a zpívání koled.
Magdaléna Hurtová

Pozvánka na výlet
Ahoj mami a tati, jako dárek vás chci pozvat na víkend do lázeňského města Luhačovice. Budete bydlet v hotelu RADUN, kde prožijete víkend ve stylové atmosféře
funkcionalistické vily 20. století. Program jsem vám zařídil následující:
V pátek, po celém dlouhém pracovním týdnu, si odpočinete v jedněch z nejlepších lázní v ČR, jsou pro vás připraveny příjemné procedury v hlavní lázeňské
budově.
V sobotu vás provedu po lázeňské kolonádě, která v minulém roce prošla rekonstrukcí a byla jí vrácena původní podoba. Můžete posedět v jedné z kaváren nebo si
zajít na léčivý pramen Vincentka. V rámci procházky vám ukážu dalších pět hlavních
přírodních pramenů minerální vody a také budovy v centru lázní, které jsou si podobné svým vzhledem a architekturou od Dušana Jurkoviče.
Na večeři vás vezmu do vyhlášené restaurace jménem RACEK, která je hned
nad kolonádou.
V neděli ráno jsem vám zařídil prohlídku Muzea luhačovického Zálesí. Je to muzeum zaměřené na historii a tradice Luhačovic. Na oběd vás pozvu do další výborné
restaurace v Luhačovicích, a to do restaurace Alexandria. Potom se ještě projdeme
po lázeňském parku a koupíme si teplou lázeňskou oplatku.
Doufám, že si výlet užijete!
S pozdravem
Maxim Steiner

Soudce a zvířátka

/ detektivní příběh

Jednou šla tři zvířátka: veverka, krtek a ježek za soudcem. A říkají, že jim někdo
večer ukradl věci. Dohadovali se, a tak soudce řekl, ať se každý dotkne modrého
kouzelného zvonu, který zpívá, když se ho dotkne někdo, kdo lže. První šla veverka,
dotkla se zvonu a zvon nezazpíval. Druhý šel krtek, dotkl se zvonu, zvon opět mlčel.
Nakonec šel ježek, dotkl se zvonu a opět bylo ticho. A zvířátka se zase začala dohadovat. Kdo to tedy byl?
Vítr zhasl svíčku. Bylo velké ticho. Měsíček svítil. Sýček zahoukal. V tom soudce
pravil: „Ukažte mi tlapky!“ Posvítil baterkou a zvolal: „Viníka již znám!“
Řešení: Zvon nebyl kouzelný, pouze byl čerstvě natřený modrou barvou. Soudce
spoléhal na to, že viník se zvonu nedotkne.
Autor:
Tobiáš Soukup
V hlavní roli: Soudce – Karel Noční
Viník – Pepa Ostrý
Okradení – Růženka Skákalová a Ota Hrabavý
Tobiáš Soukup

O strejdovi z Beskyd

/ příběh na vyjmenovaná slova po „L“
Mám zvláštního strejdu Emila. Má
mlýn na Lysé hoře, kde pěstuje pelyněk, který poté polyká, až začne vzlykat. Jednou se mu blýskla hlavou myšlenka, že nebude plýtvat svým časem
a vyrazí na lyže. Jenže pomatený strejda
Emil moc neví, jaké je roční období, tak
proto se divil, že není sníh. Když si nazul lyže a pořádně se odrazil, tak svištěl
jako gepard. Svoji zběsilou jízdu ukončil
pořádným nárazem do stromu, slyšeli
to až do Polska. Byla to rána. Se svým
naraženým lýtkem se dobelhal zpět do
mlýna. Dal si na to lýkový obklad a vzal
si svého kamaráda – plyšového medvídka – na utěšenou a nechal plynout čas,
až se mu to zahojí.
Hana Kamenářová

Smutná škola
Je to zvláštní. Školní rok se „překulil“ přes 1. čtvrtletí. Ve školní budově je zvláštní ticho. Nikdo na chodbách ani o přestávkách. Jen ze tříd
a kabinetů je slyšet zvučný hlas vyučujícího, který se snaží u počítače
se sluchátky na uších, s učebními
pomůckami kolem sebe, vysvětlovat
svým žáčkům sedícím doma u počítačů učební látku.
U některých kolegů vidím na obrazovce kolečka s čísly přihlášených
studentů, na jiných obrazovkách diskutující žáky s vyučujícím. Věříte, že
je mi líto dětí, rodičů (mnozí intenzivně pomáhají). Žák musí spolupracovat s učitelem (tu s matematikem,
tu s češtinářem, s angličtinářem,
němčinářem, fyzikem, chemikem,
přírodopiscem a dalšími). Posléze
po jednotlivých hodinách, dle rozvrhu, začne školák vypracovávat zadané úkoly, aby je v časovém termínu
odeslal přes počítač zpět vyučujícímu
k opravě. Je to únavná práce pro děti,
rodiče i učitele.
Jsme sice v 21. století. Děti ovládají elektroniku, ale kde je ten osobní
kontakt? Kde jsou důležité sociální vazby se spolužáky? Kde je vtip
a smích v dětských kolektivech? Kde
je prostor k pochválení se spolužákům malým pejskem, kočičkou, jak
se mohou pochválit, kde byli s rodiči na výletě, co doma četli? Někteří by chtěli s učitelem komunikovat
i na jiná témata, třeba osobního charakteru. Vyměřený čas jim to nedovolí. Jiný školák má zábrany. Bojí se,
že řekne něco špatně, stydí se, tak
raději mlčí.
Něco pro odlehčení… jeden školák ohlásil svému vyučujícímu, že mu
počítač „klekl“. Po několika minutách
jeho maminka telefonovala, že syn
nemluvil pravdu, že se mu nechtělo
pracovat. Jiný student hlásil, že nemohl splnit úkol, protože nešel elektrický proud. Dotazem na EGV se potvrdilo, že to byla pravda.
Tož tak probíhá v poslední době
výuka. Všichni se snažíme, ale víme,
že to není to pravé ořechové. Prostě
schází nám osobní kontakt s žáky!
Věřím, že až covid 19 pomine, vrátíme se do školních lavic, za katedry,
do tělocvičen a ve školních budovách
bude zase rušno, veselo.
SK
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Než přišly Vánoce…
Je to až k nevíře, jak čas neúprosně letí, teď tady bylo září a my jsme
se s dětmi setkali na začátku školního
roku ve třídě Delfínků a je tady nový
rok. Po krátkém krásném podzimu, kdy
jsme poznávali naše město a jeho nejbližší okolí i nás děti v mateřské škole
dostihla koronavirová epidemie a naše
třída byla na několik týdnů z provozních
důvodů uzavřena. Přesto jsme spolu
díky distanční výuce zůstali v kontaktu,
protože předškolní děti mají povinnou
předškolní výuku. Rodičům bylo každý
týden nabízeno téma, kterému se mohli s dětmi věnovat, dostávali rozmanité
pracovní listy zaměřené na grafomotori-

ku, zrakovou diferenciaci, která je důležitá pro budoucí čtení a psaní, ale také
na počítání nebo i stříhání.
S radostí jsme přivítali, když se situace zlepšila a mohli jsme se do školky
opět vrátit a bylo to právě v to nejkrásnější období, které nás v závěru roku
čekalo. Předvánoční čas je kouzelnou
dobou plnou tajemného očekávání, je to

období sdílení a společného těšení. Citlivým způsobem prohlubujeme vzájemné přátelství mezi dětmi při společném
prožívání tohoto období. Učíme se naslouchat druhému, povídáme si o svých
přáních a touhách, píšeme dopis Ježíškovi. V předvánočním období chceme,
aby prostředí, které nás v mateřské
škole obklopuje, bylo jiné - svátečně
nazdobené a upravené. Do výzdoby třídy se zapojily všechny děti. Prvním faktickým vánočním pozdravem byl svátek
sv. Mikuláše a i letos za dětmi do mateřské školy přišel s nadílkou a my
jsme si pro něj připravili krátké pásmo
básniček a písniček. Týden před vánočními prázdninami jsme děti překvapili
divadlem, byli jsme sice v rouškách, ale
i tohle jsme zvládli. Vyvrcholením adventního období byla vánoční besídka
se stromečkem a dárky. Až do Vánoc
bydlely nové hračky pod stromečkem,
děti si je půjčovaly a hrály si s nimi.
Mezitím jsme samozřejmě nezapomněli
na své blízké a vyrobili si pro maminku
a tatínka drobné dárky a přáníčka.
Jedno přání posíláme do nového
roku i vám všem – rozdávejte a prožívejte radost každý den a nejen ve dny
sváteční, ale i všední. Tam, kde je láska a porozumění, tam jsou děti šťastné
a spokojené. Důkazem toho jsou každodenní skutky vzájemné starostlivosti,
pozornosti a pomoci.
Alexandra Hochmajerová
učitelka MŠ

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Snažme se poznat naši dobu a přizpůsobit se jí: to znamená respektovat lidi, a pak autoritu.
Kde je to možné, tam mluvit dobře, a kde to možné není, mlčet.“
Don Bosco

Staříček – Ignác Stuchlý – brzy ctihodný
Prvního prosince 2020 se sešel sbor kardinálů z římské Kongregace pro svatořečení, aby jako poslední zhodnotil „Positio“ – dokument o hrdinských ctnostech
Služebníka Božího Ignáce Stuchlého. Před kardinály Positio schválil sbor historiků
(11. 12. 2018) a sbor teologů (5. 11. 2019). Situace zdá se býti vskutku jednoznačnou a tak s nadějí vyhlížíme oﬁciální prohlášení našeho Staříčka za ctihodného,
tedy venerabilis.
Pro připomenutí celé kauzy uvádíme jednotlivé kroky procesu:
Prohlášení určitého člověka za svatého (tzv. kanonizace) je běh na dlouhou trať.
Než kandidát získá titul „svatý“, prochází postupně pěti etapami. Ignác Stuchlý už
má některé z nich za sebou.
1. Smrt s pověstí svatosti
Aby celý proces mohl začít, musí být kandidát známý nejen ve svém nejbližším
okolí, ale i v jiných krajích. Říká se tomu „pověst svatosti“. V diecézi, kde zemřel,
začíná shromažďování podkladů pro oﬁciální zahájení kanonizačního procesu.
2. Zahájení procesu – „Služebník Boží“
Proces svatořečení se může zahájit nejdříve 5 let po smrti kandidáta, který je
v této fázi označován za „Služebníka Božího.“ V první (diecézní) etapě probíhají
výpovědi svědků, ve druhé (římské) etapě se vypracuje tzv. Pojednání o ctnostech.
Diecézní šetření ve věci blahořečení a svatořečení Ignáce Stuchlého probíhalo v letech 1993 - 2001. V následujícím roce 2002 byla potvrzena správnost procesu
Kongregací pro blahořečení a svatořečení.

Advent spolu na DISu
V době předvánoční jsme chtěli otevřít naše prostory veřejnosti.
A tak vznikly různorodé dílničky. Rodiče s dětmi si mohli vyzkoušet horolezeckou stěnu, nazdobit perníčky,
poslechnout si Vánoční pohádku, vyrobit lucernu nebo dárečky pro blízké
a podobně. Dokonce proběhla i plánovaná adventní duchovní obnova,
i když jen v omezeném počtu účastníků. Děkujeme všem, kteří se u nás
zastavili, bylo nám spolu dobře.
Už jste slyšeli o Staříčkovi? Postupuje na žebříčku svatosti o stupínek
výš. Proč vlastně věřící potřebují ty
svoje svaté přímluvce? Dnešními slovy by se možná dali označit za pozitivní autority, cool týpky nebo superstar
své doby. Svatí byli smrtelníci jako my
a přesto svým chováním tento svět
překročili. Hledáme v nich sílu a motivaci dosáhnout dál za obzor.
D. Z.

3. Schválení Positia – „ctihodný“
Pojednání o ctnostech posuzuje řada historiků, teologů a kardinálů z římské
Kongregace pro svatořečení. Když ho schválí, papež prohlásí Božího služebníka
za „ctihodného“.
4. Uznání zázraku – „blahoslavený“
Dojde-li na jeho přímluvu k zázraku – zpravidla k uzdravení, které nelze vysvětlit
přirozeným způsobem, a které je trvalé, prokazatelné a ověřené nezávislými lékaři
– může být ctihodný blahořečen (beatiﬁkován).
5. Uznání druhého zázraku – „svatý“
Aby mohl být blahoslavený prohlášen za svatého, musí se stát další zázrak. Prohlášení za svatého (kanonizace) je považováno za neomylné. Svatý získává datum
v církevním kalendáři a může být předmětem úcty po celém světě.
(podle https://istuchly.cz/proces-svatoreceni)
P. J.
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K U LT U R A

Klášter kapucínů Olomouc (Kostel Zvěstování Páně)

Živé květy pro maminku
Kdy jste naposled viděli Mléčnou dráhu? Budete asi muset zalistovat v paměti. Většině lidí dnes světelný smog brání vidět oblohu plnou zářících vesmírných těles tak, jak jsme
ji my dříve narození s úžasem pozorovali coby děti. To stačilo
vyjít na dvorek a tu Mléčnou dráhu a hvězdnaté nebe vidět
a obdivovat. Nejednou mě maminka zastihla stát v úžasu
s hlavou pozdviženou k noční obloze. Bylo před Vánocemi,
když mi přinesla svetr, abych přitom pozorování neprochladnul. Objala mě zezadu, zahřála lidským teplem, které známe
jen u maminek a začala tiše zpívat: „Hvězdy překrásně svítí,
musí to něco býti.“ A já doplnil: „Musí tam někdo býti“. A kdo
je tam za tou tajemnou krásou? Maminka odpoví koledou:
„Ten který stvořil svět a hvězdičky, zde v slámě leží maličký.“
Brzy se mu půjdeme k jesličkám poklonit. Až bude ten
Velký a zároveň Maličký o Štedrém večeru nadělovat, neměl
by zapomenout na mou maminku, pomyslel jsem si. Plán byl
v hlavě a už mne to nepustilo.
Brzy se našla příležitost ho uskutečnit. Už jako prvňáček
jsem se stal nákupčím, pravou rukou hospodyně stařenky.
„Pavlíčku, že mně zajdeš do města?“, slýchal jsem denně a většinou ochotně běžel. Tenkrát měly prodavačky ještě
tu trpělivost přečíst z lístečku, co je třeba koupit. „Půjdeš
k Domanským (do drogerie) a koupíš mýdlo.“ zavelela stařenka a neprozřetelně mi dala padesátikorunu, nemajíc drobné. Mýdlo s jelenem, bílé, kterým nás myli v plechové vaně
každou sobotu a žluté, kterým se na valše přepíraly utěrky
a drobné prádlo. U Domanských naštěstí nestála fronta,
jen paní Uhlířová nakupovala přede mnou. „Mařo, co tam
máš?“ ptá se prodavačky a ukazuje na předmět, který mne
už na první pohled upoutal. „Ale to nám zrovna včéra dovézli.
Prý živé květy.“ Dívám se očarovaně na ﬂakon s voňavkou,
v níž se skví konvalinka. Opravdická, živá, konvalinka.
„A co to stójí?“ ptá se paní Uhlířová.
„Ale majland – padesát korun. Kto by to kůpíl.“ Chytám
se příležitosti a zavolám spoza pultu:
„Já to kúpím! Pro maminku.“ Prodavačka, namísto aby
to nerozumnému děcku vymluvila, se jen potutelně usměje,
spokojená, že se zbaví možného ležáku: „Tož já ti to chlapečku aj pěkně zabalím, a převážu červenů mašličků,“ a při tom
balení prohodí lakonicky, „tak padesát korun.“
Hrdě vytahuji ten barevný papírek z peněženky a kladu
ho na pult, seberu úhledný balíček a nesu ho domů jako
svátost. Na mýdlo už, samosebou, nezbylo. Ale co na tom záleží. Mám dárek, krásný, kouzelný dárek pro maminku. A už
ve dveřích se chlubím stařence. Ta zbledla a padla na židli.
Ale bleskově se ovládla a na místo výčitek mne pochválila
a pomohla mě dárek bezpečně ukrýt. Ona totiž, rodilá Polka,
se šlechtickými kořeny, sice nepodědila po svých předcích
ani vindru, ale zato jednu aristokratickou vlastnost - velkorysost. Co měla, to rozdala. Většinou žebračkám, které přinesly pár hub a malin aby si odnesly třeba kabát. A já byl většinou u toho a dobře se od ní učil. Až když jsem hodně odrostl
z dětských bot a poznal už cenu peněz, dozvěděl jsem se
a pochopil, jakou úzkost musela stařenka hospodyně prožívat před příchodem maminky. Ta přicházela až za večera,
protože se v práci mořívala s hledáním chyby, coby uzávěrkářka v Početnické službě.

Ten rozhovor jsem neslyšel, protože jsem už sladce spal.
„Božko, prosím tě sedni si. Pavlík dnes něco provedl. Jen
se na něho nezlob. Utratil tu padesátikorunu, co jsi mě dala
na vánoční pečení za dárek pro tebe. Je to nějaká voňavka.“
Maminka na chvíli ztratila dech. Musela obracet každou
korunu a ty peníze, které teď musí znovu odložit na pečení, budou bolestně chybět. Bez půjčky se neobejde, protože musí podělit aspoň maličkostmi děti příbuzných. Ale ten
zmatek v mysli netrval dlouho. Něco ji v tu chvíli zahřálo
u srdce a to něco, ten pocit za ty peníze stál.
No a pak u nás začalo učiněné divadlo a maminka ho hrála jedinečně. Však také v mládí bývala regionální hvězdičkou
operetek. Začalo to otázkami:
„Maminko, těšíš se na Ježíška? On Ti letos určitě něco
moc krásného nadělí.“
„Ale to víš Pavli, že se těším, a jak! Už se nemožu dočkat.“
A je tu ten večer, večer Štědrý, toužebně očekávaný. Obvyklý rituál slavnostní večeře mě tentokrát připadá nekonečně dlouhý. Konečně jdeme k rozsvícené ozdobené jedli. Zpíváme koledy a bude se nadělovat. Jako obvykle dostávám
hromadu dárků, ale tentokrát jako bych je neviděl. Položím
je do kouta a běžím pro ten malý balíček, ovázaný červenou
stužkou s neumělým nápisem začínajícího prvňáčka- Mamince od Ježíška, za to že je tak hodná. No a to je ta chvíle, to
ﬁnále. Maminka s dokonale zahraným překvapením rozbalí
balíček a drží v rukou živé, ale opravdicky živé květy. Musela
vidět mé rozzářené oči a upřímnou dětskou radost. Najednou se otočila a odešla do vedlejšího pokoje, abych neviděl
její slzy. Tenkrát jsem totiž ještě nechápal, že se pláče i z radosti.
Tak končím své vzpomínaní milí Fryštačané a dovoluji si
vám popřát požehnaný nový rok 2021.
Ale jak už to bývá, může nás tento rok obohatit kouzlem
nechtěného. Možná bude více vidět na hvězdy…
Moc bych vám přál, abyste byli u toho, až vaše děti poprvé zvednou hlavy k nebi a s úžasem položí první otázky.
Takové okamžiky se nedají ničím nahradit a za nic koupit.
A až vás dojme, tak jako vždy o Vánocích pohled na Děťátko
v jeslích, ať neslyšíte jenom jeho rozkošné vrnění nemluvněte. Až dospěje v muže začne hlásat Slovo života. Mimo jiné
i toto: „Blaženější je dávat, než dostávat.“ (Sk 20,35)
Věřím, že toto slovo může být silnou inspirací nejen pro
celý náš život.
Váš

Pavel Uhřík z Nové ulice č.p. 175

Opatření dopadla na rodiny s dětmi
Jak opatření vlády zapůsobila na ohroženou skupinu obyvatel, kdo do ní patří
a jakou pomoc nabídli, jsem se zeptala vedoucí Terénní asistenční služby ve Zlíně
paní Jarmily Studeníkové.
Které rodiny jsou podle Vás vládními opatřeními, vyhlašovanými v tomto
roce, nevíce ohroženy?
Skupina dětí žijících jen s jedním rodičem. Rodiče vychovávající více dětí.
Rodiny bojující s nízkými příjmy. To je
část populace, kterou vládní opatření
přijatá v tomto roce velmi postihla.
Co bylo nejčastější příčinou?
Děti zůstaly doma, měly se učit online, ale nešlo to. Chybělo technické
vybavení domácnosti – fungující PC,
notebook, tablet, kvalitní připojení internetu. Zvyšuje se tlak na živitele ze
strany zabezpečení rodiny. Pociťují ﬁnanční nouzi tím, že nestíhají splácet
své závazky. Některé rodiny jsou také
na pokraji chudoby, kdy nemají co jíst.
Jak pomáháte? Co dělá pro zlepšení situace rodin vaše organizace?
Uskutečňujeme sociální práci s rodinou. Vyhledáváme zdroje pomoci,
zprostředkováváme potraviny a hygienické potřeby v krizové situaci či pomáháme se zajištěním techniky potřebné
k uskutečnění online vyučování. Zajistili
jsme počítače, monitory a příslušenství
z Univerzity Tomáše Bati, které jsme rodinám zapůjčili na nezbytnou dobu. Získali jsme díky dobře fungující spolupráci od Českobratrské církve evangelické
a z Nadačního fondu Credo, program
Navzdory, tablety k uskutečnění online
vyučování. Tyto tablety byly rodinám zapůjčeny. Podporovali jsme vzdělávání
dětí tím, že jsme zprostředkovali doučování dětí. Vyučující dobrovolník pomáhal na dálku nebo osobně dítěti, které
potřebovalo podporu ve vzdělávání.

Jaké máte plány pro rok 2021?
Kvůli zvyšující se poptávce po doučování dětí plánujeme uskutečnit
od ledna do listopadu 2021 celkem
200 doučovacích hodin a zapůjčit 12
tabletů. Doučování se uskuteční díky
ﬁnančnímu přispění Českobratrské
církve evangelické a Společnosti Tesco,
program Vy rozhodujete, my pomáháme.
Když budu vědět o dítěti, které by
potřebovalo doučování, kde se mohu
obrátit. Může doučování využít každé
dítě?
V případě zájmu o uskutečnění pomoci dítěti a rodině se obraťte
na vedoucí Terénní asistenční služby
Zlín Mgr. Jarmilu Studeníkovou, tel.
734 522 288, e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz. Rodiny, které využívají služby doučování pro své děti,
spolupracují na celkovém zlepšení své
sociální a ekonomické situace s terénní sociální pracovnicí. Jde o sociálně
aktivizační službu pro rodiny s dětmi.
Služba je dobrovolná a bezplatná a je
omezena místem poskytování Zlín a přilehlé obce.
Co byste vzkázala čtenářům?
Terénní asistenční služba podporuje
rodiny s dětmi ve Zlíně a jeho okolí již
10 let. Máme radost, že můžeme být
při tom, jak dětem poskytnout možnosti lepšího dětství. Do nadcházejících
dnů nového roku 2021 přeji všem radost, spokojenost, teplo domova, lásku
a hlavně zdraví.
Za poskytnutí rozhovoru děkuje
Markéta Halaštová
www.azylovydum.cz

OHLÉDNUTÍ
s poděkováním
Rok 2020 je minulostí. Je otázkou
jak jej jednou bude hodnotit historie,
ale o malý pohled zpět se pokusím
právě teď.
Do našich životů přinesl něco,
co jsme nikdo nečekali. Mnoha věcí,
na které jsme se těšili, jsme se museli vzdát a hledat jiná řešení. Přes
všechna omezení a zákazy však zvítězil pocit lidské sounáležitosti a solidarity nad pocitem strachu a marnosti. To není málo, i když v konečném
důsledku zůstalo v tom loňském roce
asi více otázek než odpovědí.
Navzdory všem omezením, které tento rok přinesl, chci poděkovat
všem pracovníkům městského úřadu Fryšták za nasazení a vstřícnost
a ochotu, že život našeho města
a jeho občanů proběhl řádně a bez
vážnějších výkyvů.
Prosím o poděkování především
všem pracovníkům na sběrném dvoře, že i v této mimořádné situaci byl
zajištěn úklid města a sběr odpadu.
Jezdil jsem na sběrný dvůr docela
často, a byť byl odběr odpadu občas
regulován počtem osob na dvoře dle
epidemiologických opatření, jednání
bylo vždy rychlé a vstřícné.
Totéž pak platí i pro ostatní zaměstnance za chod úřadu, všem
pracovníkům knihovny a v neposlední
řadě také základní školy a školky.
Také bych chtěl poděkovat manželům Doleželovým, pánům Jiřím Najmanovi, Miroslavu Dubovskému a Lubomíru Fuksovi za ochotu a pomoc při
stavbě našeho betlému pod rozsvíceným vánočním stromem. Bez nich by
výsledek nebyl tak dobrý a rychlý.
A co si počít s novým právě načatým rokem? Snad se opět dokážeme
opět přenést přes všechny ty remcající škarohlídy, vždyť prázdné zůstane
prázdným. Zkusme k těm pověstným
R-R-R (ruce-rozestupy-roušky), která
nás provázela celým loňským rokem
a zdá se, že ještě s námi chvíli zůstanou, přidat další dvě (a možná ta
nejdůležitější) – Rozum a Radost. Jedině to je ta správná cesta k tomu,
abychom se opět mohli společně setkávat na tradičních akcích.
Přeji všem hezký a plnohodnotný
rok 2021.
FoFr.
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Do prodejny krmiv a hospodářských potřeb ZDV Fryšták
PŘIJMEME

VEDOUCÍ PRODEJE,
výpomoc v nově zrekonstruované prodejně potravin a bistra
– vhodné na částečný pracovní úvazek nebo DPP.
NAŠI JUBILANTI

Nástup možný v lednu 2021
Místo provozu – Fryšták
Prodejní doba PO, ST, PÁ 12.30 – 16.30

V měsíci LEDNU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Náplň práce – příjem zboží, obsluha, prodej, vedení prodejny,
zástupy za stálou obsluhu prodejny potravin.
Nabízíme stálou práci, odpovídající výdělek,
prémiovou složku odvislou od tržeb.
Požadujeme zkušenosti s prodejem, zodpovědnost.
Více informací na tel.:

602 154 291

placená inzerce

Milán Barbořík
Libuše Baronová
Marie Červená
Alena Fryšová
Marie Grygerová
Jarmila Horká
Milada Hrubá
Karel Jadrníček
Radomír Januška
Milada Kolínská
Jarmila Miklová
Marta Mlčochová
Marie Neumannová
Dana Nováčková
Irena Pilíková
Mária Růčková
Vlastimil Šebík
Jaroslav Žák
Antonín Žůrek
Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

Do nově zrekonstruované prodejny potravin a bistra ZDV Fryšták

Blahopřejeme!

PŘIJMEME

VEDOUCÍ PRODEJE
Místo provozovny – Fryšták
Nástup od února 2021
Prodejní doba PO – PÁ 6.00–17.30, dvousměnný provoz.
Náplň práce – objednávky zboží, příjem zboží, obsluha,
prodej, vedení prodejny, atd.

Ihned KOUPÍM BYT ve Fryštáku
Balkon výhodou.
Prosím volejte 733 454 087

Požadujeme praxi v oboru, komunikativnost, zodpovědnost.
HLEDÁM
RD ve Fryštáku nebo okolí
Opravy nevadí.
Tel.: 739 753 634
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu
HNROLNYLGDFH9DãHKRDXWRYUDNX1$0Ë67ċ

placená inzerce
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Tel.
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Více informací na tel.:

602 154 291

Ekologická likvidace
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500 DĽ.Ì]D9
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placená inzerce

Nabízíme stálou práci, odpovídající výdělek,
prémiovou složku odvislou od tržeb.
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%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

VÝDEJNÍ OKÉNKO
PONDĚLÍ–PÁTEK 7–18

JSME TU PRO VÁS

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.
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+420 723 490 883
Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

telefon
mobil
e-mail
web

+420 577 434 534
+420 732 766 518
iQIo@pohreEQisluzbapribylak.cz
www.poKUHEQLVluzbapribylak.cz

placená inzerce

placená inzerce

KÁVA • HORKÝ MOŠT
TOASTY • PERNÍČKY
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