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VáÏení spoluobãané!
Patrnû kaÏd˘ z nás v posledních okamÏicích starého roku zpravidla rekapituluje, co se bûhem uplynul˘ch dvanácti mûsícÛ pﬁihodilo. AlespoÀ v krátkosti
se tedy i my spoleãnû zamysleme nad
tím, jaké bylo dûní na poli fry‰tackého
veﬁejného Ïivota. Kdybych mûl struãnû
charakterizovat „odcházející“ rok, pak
bych mohl konstatovat, Ïe to byl rok nemal˘ch investic do infrastruktury, dále
pak doslova horeãn˘ch pﬁíprav na akce
nové, ale také mnoha nároãn˘ch vyjednávání, a samozﬁejmû i období bohaté
na kulturní události.
Z hlediska investiãních akcí lze (mimo jiné, relativnû drobnûj‰í akce, napﬁ.
opravy dvou komunikací) tedy zmínit
úspû‰né dokonãení základní technické
vybavenosti pro rozvojovou zónu bydlení v lokalitû Lesní ãtvrÈ, kde postupnû
vyroste ‰estnáct nov˘ch rodinn˘ch
domkÛ; souãasnû tak uzavíráme, jsem
pﬁesvûdãen Ïe pﬁijatelnû pro v‰echny,
investiãní záleÏitost, která byla velk˘m
otazníkem pro zastupitelstva témûﬁ deset let.
Tûmi „horeãn˘mi pﬁípravami“ pak
myslím konkrétní specifikaci – úpravu
pÛvodních investiãních zámûrÛ; technické ﬁe‰ení u mnoh˘ch pﬁedjednan˘ch
akcí totiÏ muselo b˘t, jak vyplynulo napﬁ.i ze závazn˘ch stanovisek úãastníkÛ
pﬁíslu‰ného ﬁízení, orgánÛ nadﬁízen˘ch
mûstu anebo z dÛvodu, Ïe radnice je‰tû chtûla operativnû a vstﬁícnû reagovat na nové poÏadavky obãanÛ, zmûnûno, coÏ si ve svém dÛsledku vyÏádalo
zásah do rozpoãtu a s tím spojené pﬁehodnocení priorit akcí tak, Ïe v nûkter˘ch pﬁípadech dokonce do‰lo, z dÛvodu precizace pﬁípravy, k jejich pﬁesunutí do roku následujícího (napﬁ. oprava
objektu obchodu Vítová, oprava komunikace vãetnû v˘stavby kanalizace
Vylanta, chodník Potoky).
Mezi nejnároãnûj‰í „vyjednávání“ zase zcela urãitû zaﬁadím zintenzivnûní dialogu mezi MF a ¤editelstvím silnic
a dálnic âR ve vûci pﬁípravy realizace
rychlostní komunikace R49 v úseku
pokraãování na str. 3

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
ã. Z 10/2005 ze dne 30. listopadu 2005 (V˘pis)
• ZMF bere na vûdomí plnûní rozpoãtu
MF za obd. mûsícÛ leden aÏ ﬁíjen 2005
bez pﬁip.
• ZMF schvaluje RO ã. 16/2005:
Pﬁíjmy: 4122
+ 19.000,- Kã
poloÏka 4122 – neinvestiãní pﬁijaté dotace od krajÛ
V˘daje: 5512-5132
+13.960 Kã
paragraf 5512- poÏární ochrana, poloÏka 5132 – ochranné pomÛcky
5512-5167
+ 5.040 Kã
paragraf 5512- poÏární ochrana, poloÏka 5167 – ‰kolení a vzdûlávání
• ZMF schvaluje RO ã. 17/2005:
Pﬁíjmy: 1032-2111
+ 175.000,-Kã
paragraf 1032- podpora ost. produkãních ãinností (les), poloÏka 2111 – pﬁíjmy za sluÏby a v˘robky
V˘daje: 6171-5361
- 65.000,- Kã
paragraf 6171 – místní správa, poloÏka
5361-nákup kolkÛ
6171-2329
+ 119.000,-Kã
paragraf 6171- místní správa, poloÏka
2329 – ostatní nedaÀové pﬁíjmy
6171-3201
- 606.000,-Kã
paragraf 6171- místní správa, poloÏka
3201 – pﬁíjmy z prodeje akcií
6310-3201
+ 1.029.000,-Kã
par. 6310- obec. pﬁíjmy a v˘d. z fin. operací, pol. 3201 – pﬁíjmy z prodeje akcií
2212-6121
+782.000,-Kã
paragraf 2212 – silnice, poloÏka 6121
– budovy, haly a stavby
• ZMF neschvaluje prodej mûst. poz. p.
ã. 902/52 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, o v˘m. 200 m2, manÏ.
âern˘m, Zlín.
• ZMF ke dni 1. 12. 2005 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru prodat ãást mûst.
poz. p. ã. 378 k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o celk. v˘m. 951 m2,
nejvy‰‰í nabídce za cenu ne niÏ‰í neÏ je
cena urãená znaleck˘m posudkem jako
stavební parcely.
• ZMF v návaznosti na usnesení Z 9
/2005 – b. 7 c) schvaluje bezúplatn˘
pﬁevod – dar mûst. poz. p. ã. 383/18,
díl a), k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec
Fry‰ták, o v˘m. 74 m2, ostatní plocha,
manÏ. T. a D. Krãmov˘m.
• ZMF schvaluje uzavﬁení darovací
smlouvy mezi MF a manÏ. T. a D. Krãmov˘mi za úãelem bezúplatného pﬁevodu daru mûst. poz. p. ã. 383/18, díl a),
k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘m. 74 m2, ostatní plocha, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy
• ZMF ke dni 1. 12. 2005 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru koupit od pí ·vajdové
2/3 poz. p. ã. 162/3, 161/1, 2/3 ãásti 161/2 a 2/3 ãásti 159/2.
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• ZMF ke dni 1. 12. 2005 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru smûnit ãást mûst.
pozemku p. ã. PK 269/1 k.ú. Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 102 m2, za pozemek p. ã. 109
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, zaps. na LV
ã. 186, o celk. v˘m. 102 m2, ostatní plocha, ve vlastnictví E. a V. DoleÏalov˘ch
a následnû prodej ãásti tohoto pozemku pí Lebedíkové.
• ZMF neschvaluje prodej ãásti mûst.
poz. p. ã. 408/5 k. ú. Fry‰ták, obec
Fry‰ták, ve smyslu Ïádosti S. Vrúbela,
J. ·tûpaníka, R. Peãeni.
• ZMF ukládá místostarostovi napsat
dopis vlastníkÛm bytÛ v ãinÏovních domech ã. p. 320, 321, 322, 323 ve
smyslu prodeje pozemkÛ kolem jejich
domÛ za cenu ne niÏ‰í neÏ cenu stanovenou znaleck˘m posudkem.
• ZMF v návaznosti na usnesení
Z9/2005 – b. 8 schvaluje prodej mûst.
poz. p. ã. 263/5 – zahrada, o v˘m. 684
m2, k. ú. Vítová, obec Fry‰ták, zaps. na
LV 10001, manÏ. Z. a F. Jurãíkov˘m,
Padûlky III, ã. p. 3900, 760 01 Zlín, za
cenu znaleckého posudku.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a manÏ. Z. a F. Jurãíkov˘mi za
úãelem prodeje mûst. poz. p. ã. 263/5
o v˘m. 684 m2, k. ú. Vítová, obec
Fry‰ták, zaps. na LV 10001, zahrada,
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usnesení ã. Z
9/2005 – b. 8 schvaluje prodej mûst.
poz. p. ã. 263/4 o v˘m. 411 m2, k. ú.
Vítová, obec Fr y‰ták, zaps. na LV
10001, zahrada, manÏ. J. a L. Miklov˘m
za cenu znal. posudku.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a manÏ. J. a L. Miklov˘miza cenu znaleckého posudku za úãelem prodeje mûst. poz. p. ã. 263/4 o v˘m. 411
m2, k. ú. Vítová, obec Fry‰ták,zaps. na
LV 10001, zahrada, a povûﬁuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usnesení ã.
Z 9/2005 – b. 13 schvaluje prodej
mûst. poz. p. ã. 456 k. ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘m.28 m2,
ostatní plocha, manÏ. J. a O. Ko‰ákov˘m za cenu znaleckého posudku.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a manÏ. J. a O. Ko‰ákov˘mi za
úãelem prodeje mûstského pozemku
p.ã. 456 k.ú. Horní Ves u Fry‰táku,
obec Fry‰ták, o v˘mûﬁe 28 m2, za cenu
znaleckého posudku, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje odkup pozemku p. ã.
69/4 k. ú. Fr y‰ták, obec Fr y‰ták,

o v˘m. 89 m2 – zahrada, od M. a D.
Rube‰ov˘ch.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a manÏ. M. a D. Rube‰ov˘mi,
za úãelem koupû pozemku p. ã. 69/4
k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, o v˘m. 89
m2, a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF ru‰í svÛj zámûr prodat mûst. pozemek p. ã. 915/2, ostatní plocha, k. ú.
Fry‰ták, p. J. MaroÀovi a pí V. Filákové.
• ZMF bere na vûdomí Ïádost manÏ.
Veãeﬁov˘ch o zru‰ení usnesení ZMF ã. Z
9/2005 – b. 7f) a bere na vûdomí ústní
vyjádﬁení p. I. Veãeﬁi ml.
• ZMF ru‰í usn. ã. Z 9/2005 – b. 7f).
• ZMF v návazn. na své usn. ã. Z 1
/2005 – b. 8 dne 12. 1. 2005 schvaluje prodej mûst. poz. p. ã. 383/10 k. ú.
HV u Fry‰táku, obec Fry‰ták, o v˘m.
773 m2, manÏ. I. a K. Veãeﬁov˘m.
• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy na
prodej mûst. poz. p. ã. 383/10 k. ú.
Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták, zaps. na LV 10001, o v˘m. 773 m2, manÏ.
I. a K. Veãeﬁov˘m za stejn˘ch cenov˘ch
podmínek jako u v‰ech úãastníkÛ projektu v˘stavby v Lesní ãtvrti s tím, Ïe zálohu ve v˘‰i 100.000,- Kã sloÏí v hotovosti pﬁi podpisu smlouvy do 9. 12.
2005 a do 31. 5. 2006 uhradí doplatek
ve v˘‰i 481.900,- Kã s následn˘m pﬁepisem pozemku na kupující.
• ZMF ukládá starostovi v pﬁípadû nedodrÏení stanoven˘ch termínÛ uveden˘ch ve smluvních podmínkách manÏ.
Veãeﬁov˘mi vyhlásit soutûÏ o nejvy‰‰í
nabídnutou kupní cenu – nabídku zájemcÛ o dan˘ pozemek.
• ZMF ke dni 1. 12. 2005 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru prodeje mûst. poz. p.
ã. 953/5 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták,
o v˘m. 83 m2, p. L. Fröhlichovi za cenu
znaleckého posudku.
• ZMF schvaluje prodej mûst. pozemkÛ
p. ã. 125/2, 3 a 4 k. ú. DV, o celk. v˘m.
203 m2, Ing. M. N’sietové za cenu znal.
posudku.
• ZMF schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy
mezi MF a Ing. M. N’sietovou na prodej
mûst. poz. p. ã. 125/2, 3, 4 k. ú. DV,
o v˘m. 203 m2, za cenu znaleckého posudku, a povûﬁuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usnesení ã. Z
8/2005 – b. 11.b) ze dne 7. 9. 2005
a na tzv. pﬁedávací protokol o pﬁedání
majetku mûsta Fry‰ták (vã. pﬁíloh) ze
dne 25. 6. 2002 a usnesení RMF ã. R
11/ 2005 – b. 6 z 20. 7. 2005 schvaluje bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ (histo-
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rického majetku MF) p.ã. 132/2,
132/13, 132/15, 132/16, 132/17,
132/18, 132/19, 132/20, 132/21,
262, 292, 358, 479/4, 495/1,
498/36, 498/38, 498/39, 498/48,
498/53, 499/1, 507/2, 743, 498/51,
503/4, 507/1, 479/5, 813, v‰e k.ú
Lukoveãek, obci Lukoveãek.
• ZMF povûﬁuje starostu podpisem pﬁedáv. protokolu a smlouvy o bezúplat.
pﬁevodu.
• ZMF ke dni 1. 12. 2005 schvaluje
zveﬁejnûní zámûru bezúplatného pﬁevodu mûst. pozemkÛ jakoÏto historického
majetku MF a to obci Lukoveãku v návaznosti na tzv. Pﬁedávací protokol
o pﬁedání majetku MF ze dne 25. 6.
2002 v dÛsledku vzniku nové obce
Lukoveãek (pozemky pﬁevádûné z PF na
mûsto Fry‰ták a následnû na obec
Lukoveãek) pozemek parcel. ã. PK 241,
o v˘mûﬁe 845 m2, pozemek parcel. ã.
PK 132/3, o v˘mûﬁe 1 631 m2, pozemek parcel. ã. 498/51 (ostatní plocha),
o v˘mûﬁe 206 m2, pozemek parcel. ã.
503/4 (trval˘ travní porost), o v˘mûﬁe
39 544 m2, pozemek parcel. ã. 507/1
(trval˘ travní porost, o v˘mûﬁe 69 840
m2, pozemek parcel. ã. 479/5 (trval˘
travní porost), o v˘mûﬁe 1 338 m2.
• ZMF schvaluje uzavﬁení SOD mezi MF
a fou LADDSTAV s. r. o., Pastyﬁica 371,
763 17 Lukov, zastoupenou Antonínem
Malí‰kem, jednatelem, IâO 25334395,
DIâ CZ 25334395, za úãelem zaji‰tûní
dodávky stavebních prací – Stavební
úpravy prodejny Vítová v celk. cenû
1.997.134,- Kã vã. DPH a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí rozsah stavebních úprav v budovû b˘valého kina pﬁedloÏen˘ zástupci provozovatele âajovny
(R. Hala‰tou) vã. cenové kalkulace cca
700 tis. Kã.
• ZMF souhlasí se zaﬁazením stavebních úprav kina ve smyslu pﬁedloÏeného
návrhu do IA MF na rok 2006 se spoluúãastí âajovny.
• ZMF bere na vûdomí vyjádﬁení dodavatele v˘stavby tzv. bytového domu na
nám. Míru p. Matochy a jeho zámûru
dostavût v r. 2006.
• ZMF bere na vûdomí zprávu ¤S ZK
o moÏnostech a rozsahu opravy silnice
III/4891 v k. ú. Vítová u Fry‰táku vã.
pﬁedbûÏné cenové kalkulace.
• ZMF schvaluje zaﬁazení opravy silnice
III/4891 v k. ú. Vítová u Fry‰táku metodou mikrokoberce v rozsahu od kﬁiÏovatky na Lukov po toãnu do IA na r.
2006.
• ZMF schvaluje financování této investiãní akce v pomûru 50:50 ve spolupráci s ¤S ZK - varianta B do 600.000,- Kã.
• ZMF schvaluje OZV ã. 7/2005 –

Poplatek za komunální odpad vznikající
na území mûsta Fry‰táku.
• ZMF ukládá ãlenÛm ZMF písemnû pﬁipomínkovat OZV ã. 4/2001 – Systém
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ
vznikajících na území MF do 12. 12. 05.
• ZMF dává souhlas k poﬁízení zmûny ã.
11 ÚPN SÚ Fry‰ták, která vymezí plochy
s funkãním vyuÏitím dopravy pro rychlostní komunikaci R 49 v k. ú. Dolní
Ves, Fry‰ták, Horní Ves. Dojde tak
k upﬁesnûní a stabilizaci jejího vedení
na správním území mûsta a uvolnûní
zb˘vající ãásti koridoru pro jiné funkãní
vyuÏití rozvoje obce
• ZMF ukládá starostovi obce Mgr.
Lubomíru DoleÏelovi a vedoucímu odboru v˘stavby MûÚ Fry‰ták Ing. arch. Janu
Kudûlkovi, jako poﬁizovateli ÚPD, zajistit
poﬁízení této zmûny u Ing. arch. Jiﬁího
Ludíka, Urbanistick˘ ateliér Zlín, dle návrhu ÚPN VÚC Zlínská aglomerace a dle
poÏadavkÛ Krajského úﬁadu Zlínského
kraje. Náklady spojené s poﬁízením zmûny ã. 11 ÚPN SÚ Fry‰ták vyvolanou ÚPN
VÚC Zlínská aglomerace budou hrazeny
z prostﬁ. ZK.
• ZMF ukládá Mgr. S. Knedlové zajistit
souhlasná písemná prohlá‰ení zvolen˘ch kandidátÛ s jmenováním do ‰kolské rady pﬁi Z·F do 14. 12. 2005.
• ZMF schvaluje v souladu s NV âR ã.
37/2003 Sb., v pl. znûní, v˘‰e odmûny
neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMF, v˘borÛ a komisí dle pﬁedloÏ. návrhu viz pﬁíloha ã. 1.
• ZMF schvaluje RO ã. 18/2005.
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF ã.
Z3/2005 b. 3 ze dne 9. bﬁezna 2005
a v souladu s ustanoveními § 117 odst.
1 písm e) a § 118 odst. 1 zákona ã.
50/1976Sb., stavební zákon, v platném znûní, s platností od 1. dubna
2006 schvaluje uzavﬁení Dohody o v˘konu funkce Stavebního úﬁadu Fry‰ták
pro obec Lukov, ãímÏ bude Mûstsk˘
úﬁad Fry‰ták, odbor v˘stavby a Ïivotního
prostﬁedí, vykonávat pÛsobnost stavebního úﬁadu a souãasnû i ãást pravomocí stavebního úﬁadu dle ustanovení
§ 124 stavebního zákona pro obec
Lukov, povûﬁuje starostu podpisem této
Dohody.
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF ã.
Z3/2005 b. 3 ze dne 9. bﬁezna 2005
a v souladu s ustanoveními § 117 odst.
1 písm e) a § 118 odst. 1 zák. ã. 50/
1976 Sb., stavební zákon, v platném
znûní, s platností od 1. dubna 2006
schvaluje uzavﬁení Dohody o v˘konu
funkce Stavebního úﬁadu Fry‰ták pro
obec Ka‰ava, ãímÏ bude Mûstsk˘ úﬁad
Fry‰ták, odbor v˘stavby a Ïivotního prostﬁedí, vykonávat pÛsobnost stavebního
úﬁadu a souãasnû i ãást pravomocí sta-

Hulín – Fry‰ták, kde se snaÏíme jednak
o stoprocentní uspokojení kompenzaãních nárokÛ jak mûsta jako celku, tak
i poÏadavkÛ obãanÛ, kteﬁí budou muset
své domovy v dÛsledku v˘stavby této
komunikace opustit (i proto nás ãekají
dal‰í jednání na MF âR). Nepolevujeme
rovnûÏ ani v poÏadavku mûsta (pﬁi pouÏití v‰ech zákonn˘ch cest) na pﬁedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe vstup tzv. strategického partnera do spoleãnosti VaK Zlín
je pro v‰echny jeho akcionáﬁe, tj. i pro
obãany Fry‰táku, pﬁínosn˘, respektive
Ïe nov˘ model nám umoÏÀuje spravovat
obecní majetek v duchu intence zákona, tedy s péãí ﬁádného hospodáﬁe.
I proto jsme nejednou jednali o moÏnosti provozovat na‰i vodárenskou infrastrukturu jin˘m partnerem. V neposlední ﬁadû nás ãekala opût tvrdá jednání v Praze na pÛdû jednotliv˘ch ministerstvech, kde jsme se snaÏili podáním Ïádostí o poskytnutí dotací posílit
ná‰ rozpoãet o pﬁíjmy nad bûÏn˘ rámec.
Je pﬁíjemné konstatovat, Ïe uÏ nyní víme (viz schválení státního rozpoãtu), Ïe
jsme pﬁi tûchto jednáních byli úspû‰ní.
Pﬁipomínám také, Ïe jsme rovnûÏ zaãali
jednat i o moÏnostech zasíÈování nov˘ch lokalit pro bydlení a prÛmyslové zóny, a to v návaznosti na pﬁedchozí zámûry mûsta z poloviny let devadesát˘ch. Osobnû rovnûÏ vítám v˘razné oÏivení komunikace radnice s podnikatelskou veﬁejností a poãátky vzájemné
spolupráce: spojení sil v tomto pﬁípadû
totiÏ zvy‰uje pravdûpodobnost realizace
nûkter˘ch na‰ich zámûrÛ - mÛÏeme tak
spoleãnû zajistit ‰ir‰í nabídku nûkter˘ch sluÏeb obãanÛm (napﬁ. bankomat
v âS, a.s., podpora zájmov˘ch organizací, cestovní ruch – pﬁíprava cyklotras
Fry‰ták–Zlín–Lukov ãi Racková ãi pﬁípravy nov˘ch rozvojov˘ch zón vÛbec). V neposlední ﬁadû jsem také velmi rád, Ïe
mûsto nepolevilo v grantové podpoﬁe
neziskového sektoru, zejména povahy
obãansk˘ch sdruÏení, ãímÏ i nadále
umoÏnilo dal‰í ãinnost vybran˘ch organizací, v nichÏ se mohou realizovat
v‰echny vûkové i sociální vrstvy obãanÛ. Podobnû pak mohu hodnotit i pestrost kulturních aktivit na na‰em území
(besedy u cimbálu, dechovková setkání,
tematické koncerty, divadelní svût, vydání CD apod.), kter˘mi se mûsto –
v mezích zdravého patriotismu – jednak
nepochybnû zviditelÀuje, jednak, jak
doufám, adekvátnû pokraãuje v bohat˘ch tradicích.
VáÏení spoluobãané! Do nového roku
2006 Vám jménem Zastupitelstva mûsta Fry‰táku i jménem sv˘m pﬁeji pﬁedev‰ím hodnû zdraví, rodinné i osobní pohody, spokojenosti, ‰tûstí, mnoho úspûchÛ v práci jakoÏ i naplnûní v‰ech
Va‰ich pﬁedstav.
Mgr. Lubomír DoleÏel,
starosta mûsta
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vebního úﬁadu dle ust. § 124 stavebního zákona pro obec Ka‰ava, a povûﬁuje
starostu podpisem této dohody.
• ZMF nesouhlasí s pﬁípadn˘m nav˘‰ením finanãních prostﬁedkÛ v pﬁípadû zv˘‰ení poãtu pracovníkÛ SÚF.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
KV Ing. J. Dofka.
• ZMF bere na vûdomí zprávu pﬁedsedy
FV Ing. S. Velikovského.
• ZMF ukládá KV provûﬁit rozsah investic do komunikací v lokalitû Lesní ãtvrÈ
vãetnû písemného vyjádﬁení Ing. arch.
Kudûlky k nav˘‰ení plateb za MK.
• ZMF souhlasí, aby pozemek p. ã.
209/4 k. ú. Fry‰ták, obec Fry‰ták, ve
vlastnictví âR a správû Pozemkového
fondu âR, nebyl blokován pro úãely

uspokojení restituãních nárokÛ ve prospûch manÏelÛ A. a L. Bﬁezíkov˘ch.
• ZMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o budoucí kupní smlouvû mezi MF jako kupujícím a manÏ. Annou a Lubomírem
Bﬁezíkov˘mi jako prodávajícími za úãelem koupi té ãásti pozemku p.ã. 209/4,
která je platn˘m ÚP kupujícím urãena ke
zﬁízení místní komunikace, a to v cenû
ve v˘‰i rovnající se cenû 1 m2, za kterou
prodávající pozemek nabudou od Pozemkového fondu âR.
• ZMF schvaluje udûlení fin. pﬁíspûvku
na koupi repasovaného elektrického vozíku p. J. Pe‰lovi ve v˘‰i do 20 tis. Kã
oproti pﬁedl. dokladÛm.
• ZMF schvaluje RO ã. 19/2005 ve v˘‰i 20.000,- Kã.

• ZMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytnutí fin. daru ve v˘‰i 20.000,- Kã za
úãelem koupû repasovaného elektrického vozíku mezi MF a J. Pe‰lem a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vûdomí návrh technického ﬁe‰ení úpravy – pﬁestavby ãásti haly
technick˘ch sluÏeb vãetnû cenové kalkulace ve v˘‰i cca 5,2 mil. Kã vã. DPH.
• ZMF ukládá ved. OSMM zajistit v˘bûrové ﬁízení na dodavatele PD pro pﬁestavbu ãásti budovy TS na hasiãskou
zbrojnici.
• ZMF schvaluje na základû pﬁedloÏen˘ch souhlasn˘ch stanovisek dotãen˘ch
orgánÛ konání cyklistick˘ch závodÛ
Speedbike Team Fry‰ták v prostoru
Skalky ve dnech 16. - 17. 12. 2005.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
ã. R 19 a R 20/2005 ze dne 22. listopadu a 5. prosince 2005 (V˘pis)
ã. R 19
• RMF schvaluje RO ã. 14/2005:
v˘daje – 6171-5361
-35.000,- Kã
§ 6171 – místní správa, pol. 5361 – nákup kolkÛ
v˘daje – 2333-6121
+35.000,- Kã
§ 2333 – úprava drob. vod. zokÛ, pol.
6121 – budovy, haly a stavby.
• RMF schvaluje RO ã. 15/2005:
v˘daje – 6171-5361
-17.000,- Kã
§ 6171 – místní správa, pol. 5361 – nákup kolkÛ
v˘daje – 6171-5329
+17.000,- Kã
§ 6171 – místní správa, pol. 5329 –
ostatní NI dotace územ. veﬁ. rozpoãtÛm.
• RMF schvaluje odmûny zamûstnancÛm MûÚF za rok 2005 dle návrhu starosty.
• RMF ru‰í své usnesení ã. R 17/2005
– b. 14 ze dne 2. 11. 2005
• RMF schvaluje uzavﬁení Smlouvy o dílo na zhotovení projektu ã. 051109
„Stavební úpravy prodejny Vítová“ mezi
MF a Leopoldem Dlabajou, Dolnoveská
ã. 220, 763 16 Fry‰ták, IâO 13688
448, DIâ CZ-303-5501100957, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje prodlouÏení nájemní
smlouvy pro umístûní reklamního zaﬁízení na sloupu VO od 1. 1. 2006 na dobu neurãitou.
• RMF schvaluje prodlouÏení nájemní
smlouvy za nebyt. prostory v Penziónu
pro Odûvy „GEM“ od 1. 1. 2006 na dobu neurãitou.
ã. R 20
• RMF schvaluje pronájem mûst. pozemkÛ p. ã. 421 a 422 k. ú. Fry‰ták
o celk. v˘m. 356 m2 v cenû 5,- Kã/m2
/rok p. V. Karlíkovi.

4

• RMF v návaznosti na usnesení ã. R
17/2005 b. 4 s platností od 1. 1. 2006
schvaluje uzavﬁení nájemní smlouvy mezi MF a p. V. Karlíkem, Podvesná IV/
3805, 760 00 Zlín, za úãelem pronájmu
mûst. pozemkÛ p. ã. 421 a 422 k. ú.
Fry‰ták, o celk. v˘mûﬁe 356 m2, v cenû
5,- Kã/m2/rok, tj. celkem za 1.780,- Kã
roãnû, na dobu neurãitou (s v˘povûdní
lhÛtou 3 mûsíce bez udání dÛvodu),
a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje prodlouÏení platnosti
nájemní smlouvy dodatkem ã. 1 mezi
MF a p. Jaroslavem Matûjíãkem, LázeÀská 161, Zlín – Kostelec, za úãelem nájmu ãásti mûstského p. ã. 2/1 k.ú.
Fry‰ták, obec Fry‰ták, zaps. na LV
10001, o v˘mûﬁe 8 m2 (pozemek pro
umístûní novinového stánku), ve stejné
cenû a povûﬁuje starostu podpisem dodatku ã. 1 k této smlouvû.
• RMF schvaluje prodlouÏení platnosti
nájemní smlouvy dodatkem ã. 2 mezi
MF a Ing. Pavlem ·ulákem, Îabárna
179, 763 16 Fry‰ták, za úãelem nájmu
nebytov˘ch prostor 1. patra tzv. sdruÏeného objektu 386 o v˘mûﬁe 56,23 m2,
na dobu do 31. 12. 2005 a povûﬁuje
starostu podpisem dodatku ã. 2 k této
smlouvû.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi MF a Ateliérem ADDO, s. r. o.,
·tefánikova 167, 760 01 Zlín, Iâ 262
46864, zast. Ing. Otakarem Koziolem,
za úãelem zaji‰tûní dodávky sluÏby zpracování PDÚ¤ na IA Roz‰íﬁení hﬁbitova ve Fry‰táku vãetnû inÏen˘rské ãinnosti a nového osvûtlení celého hﬁbitova v cenû 29.750,- Kã vã. DPH a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.

• RMF z technick˘ch dÛvodÛ – pﬁeãíslování stávajících smluv - schvaluje uzavﬁení smlouvy ã. 3387704 mezi MF
a Jihomoravskou plynárenskou, a. s.,
Plynárenská 449/1, 657 02 Brno, Iâ
49970607, o prodeji a nákupu zem.
plynu a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF z dÛvodu novelizace zák. ã. 458/
2000 Sb., energetick˘ zákon, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, schvaluje uzavﬁení
dodatkÛ ke smlouvám o dodávce zemního plynu mezi MF a fou Jihomoravská
plynárenská, Plynárenská 499/1, 657
02 Brno, Iâ 49970607, zast. Vûrou
Zemaniãovou, vedoucí kanceláﬁe Zlín,
pro odbûrná místa ã. 2436609, ã. 244
3333, ã. 2454911, ã. 3182802 a 246
8428 a povûﬁuje starostu podpisem
tûchto dodatkÛ.
• RMF neschvaluje poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na podporu motokár. sportu reprezent. MF Ondrovi Janu‰kovi, Luká‰i Ná‰elovi a ZbyÀku Sedláﬁovi na
konci roku 2005.
• RMF bere na vûdomí Ïádost pí Y.
Vodehnalové o obnovení tzv. panské
cesty v úseku Suché – Lukovské.
• RMF bere na vûdomí dopis starosty
ve vûci moÏnosti zpevnûní zmiÀované
cesty.
• RMF ukládá starostovi dál jednat
s majiteli pozemkÛ o moÏnosti v˘kupu
ãásti jejich pozemkÛ pro získání koridoru budoucí MK.
• RMF schvaluje udûlení licence na veﬁejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 182102 Praha – Brno –
Zlín – Luhaãovice, o kterou poÏádala fyzická osoba pan Zdenûk Fedorka, bytem námûstí Míru 164, 267 01 KrálÛv
FRY·TÁCKÉ LISTY 1/2006

DvÛr, Iâ 131 03 041, neboÈ uvedená
linka vede pﬁes na‰e mûsto a má v nûm
zastávku.
• RMF schvaluje v˘pÛjãku ãásti mûstského pozemku p. ã. 19/1 Penzionu
Fry‰ták.
• RMF v návaznosti na usnesení ã. R
14/2005 – b. 14 ze dne 19. 9. 2005
schvaluje uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce
mezi MF a Penzionem pro mobilní dÛchodce Fry‰ták, nám Míru 381, zast.
Mgr. Z. ·evãíkovou, ﬁeditelkou, za úãelem v˘pÛjãky ãásti mûstského pozemku
p.ã. 19/1 (ãást dvora Penzionu) pro potﬁeby zﬁízení pergoly (dle pﬁedloÏeného
nákresu), a to s podmínkou zaji‰tûní nepﬁetrÏitého pﬁístupu k zadním vchodÛm
stávajících nájemníkÛ – zlatnictví, optika, odûvy, na dobu neurãitou s v˘povûdní dobou tﬁi mûsíce bez udání dÛvodu, a povûﬁuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vûdomí Záznam o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu ã. 12/2005 na vypracování PDÚ¤aSP Vodovod Fry‰ták,
Dolní Ves.
• RMF s platností od 1. ledna 2006 neschvaluje uzavﬁení veﬁejnoprávní smlou-

vy o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti Komise pro projednávání pﬁestupkÛ pﬁi MÚ
Fry‰ták pro obec Machová.
• RMF bere na vûdomí Ïádost obce
Machová o v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti projednávání pﬁestupkÛ.
• RMF ru‰í platnost staré smlouvy o zaji‰tûní zpûtné odbûru ãásti odpadu mezi MF a fou EKO-KOM.
• RMF schvaluje uzavﬁení smlouvy ã.
OS200520000452 (vãetnû pﬁíloh ã. 15) o zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití
odpadÛ z obalÛ mezi MF a fou EKOKOM, a. s., Iâ 25134701, DIâ CZ251
34701, se sídlem Na Pankráci 1685/
17, 19, 140 21 Praha 4, zast. Mgr.
Hanou Zmítkovou, místopﬁedsedkyní
pﬁedstavenstva, a Ing. Tomá‰em Kadlecem, ãlenem pﬁedstavenstva, a povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dodatku ã. 6
ke smlouvû o dílo ã. 50/713/03/40,
uzavﬁené mezi MF a Technick˘mi sluÏbami Zlín, kter˘m se mûní Pﬁíloha ã. 1
b. A - E tak, Ïe novû stanovuje ceny poskytovan˘ch sluÏeb za pﬁepravu odpadov˘ch nádob 110 l a 1100 l pro obãany i podnik. subjekty a pﬁi likvidaci komunálního odpadu ve VOK (hﬁbitov, bio-

odpad, sbûrn˘ dvÛr TS), pﬁiãemÏ ostatní
ujednání pÛv. smlouvy se nemûní, a povûﬁuje starostu podpisem Dodatku ã. 6.
• RMF bere na vûdomí potvrzení o pﬁevzetí daru a podûkování od Diakonie
Broumov.
• RMF ke dni 6. prosince 2005 schvaluje zveﬁejnûní zámûru v˘pÛjãky mûst.
pozemku p. ã. 902/52 k.ú. Horní Ves
u Fry‰táku, obec Fry‰ták, zaps. na LV
10001, o v˘mûﬁe 200 m2, a uzavﬁít pﬁíslu‰nou smlouvu o v˘pÛjãce mezi MF
a manÏ. Irenou a Jaroslavem âern˘mi.
• RMF souhlasí s dodatkem ã. 4 ke
smlouvû mezi MF a fou Fe Market
Ostrata o pronájmu mûst. pozemku p.
ã. 883 k. ú. Fry‰ták, o v˘m. 30 m2, do
31. 12. 2006, a pov. starostu podpisem dodatku ã. 4.
• RMF schvaluje uzavﬁení Dodatku ã. 1
k pracovní smlouvû uzavﬁené mezi Mgr.
Leopoldem Vavru‰ou (ãj. Va 50/03)
platnou ode dne 1. 1. 2003, kter˘m se
dohodou mûní v ãl. 1 - b. 2, doba trvání
této smlouvy z doby neurãité na dobu
urãitou, a to tak, Ïe platnost této smlouvy se stanovuje do 31. 12. 2006, a povûﬁuje starostu podpisem tohoto dodatku ke smlouvû.

Informace stavebního úřadu
STAVEBNÍ Ú¤ADY A ÚâASTNÍCI ¤ÍZENÍ
Pro rozhodování a vedení ﬁízení dle stavebního zákona jsou pﬁíslu‰né tzv. stavební úﬁady. Stavební úﬁady jsou správní
orgány úﬁedního typu povolané k v˘konu
státní správy v reÏimu stavebního zákona a souvisejících pﬁedpisÛ. Vûcná pﬁíslu‰nost urãuje, kter˘ správní orgán, jaké kategorie a jakého stupnû je oprávnûn a souãasnû povinen zab˘vat se a ﬁe‰it danou problematiku. Ve vûcech povolování staveb je pﬁíslu‰n˘ stavební úﬁad.
Pojem stavební úﬁad nevyÏaduje oznaãení zvlá‰tní jednotky, které by byla svûﬁena urãitá vûcná a územní pravomoc nebo
pÛsobnost, n˘brÏ je funkãním oznaãením
pro zákonem stanoven˘ a ohraniãen˘
okruh záleÏitostí, náleÏejícím urãit˘m orgánÛm jako jejich pÛsobnost.
Stavební zákon ve sv˘ch ustanoveních
§§ 117 – 121 uvádí pÛsobnost a rozdûlení stavebních úﬁadÛ. Rozdûluje stavební úﬁady z hlediska pÛsobnosti na obecné a zvlá‰tní. Zvlá‰tními stavebními úﬁady jsou vojenské a speciální. Stavební
úﬁady zvlá‰tní mají zákonem pﬁesnû vyjmenovanou pÛsobnost, u kter˘ch typÛ
staveb vykonávají svoji ãinnost. U v‰ech
ostatních staveb, které nejsou zákonem
vyjmenovány, vykonávají pÛsobnost
obecné stavební úﬁady. Je tedy nutné urãit, o jakou konkrétní stavbu se jedná.

Dal‰ím kritériem pro urãování konkrétní pﬁíslu‰nosti stavebních úﬁadu pro rozhodování v té které konkrétní vûci je nutné urãit, kter˘ stavební úﬁad je místnû
pﬁíslu‰n˘ pro rozhodování. Místní pﬁíslu‰nost se ﬁídí místem, kde se má
stavba stavût ãi kde stojí stavba, která
má b˘t opravena ãi zbourána. Krátce lze
ﬁíci, Ïe místní pﬁíslu‰nost se ﬁídí místem
stavby.
Obecn˘mi stavebními úﬁady jsou
obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností, dále krajské úﬁady, magistrát hlavního mûsta Prahy a úﬁady mûstsk˘ch
ãástí urãené statutem, magistráty
územnû ãlenûn˘ch statutárních mûst
a úﬁady mûstsk˘ch ãástí nebo mûstsk˘ch obvodÛ urãené statutem a jako
poslední magistráty, mûstské a obecní
úﬁady, které vykonávaly pÛsobnost stavebního úﬁadu ke dni 31. 12. 1997 nebo byla jejich pÛsobnost k tomuto datu
schválena. Seznam stavebních úﬁadÛ
podle krajÛ uveﬁejÀuje jednou roãnû
ústﬁední orgán státní správy na tomto
úseku ve Sbírce zákonÛ. Ústﬁední orgán
státní správy na úseku stavebního práva
je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Seznam stavebních úﬁadÛ rozdûlen na
seznam stavebních úﬁadÛ mûstsk˘ch,
obecních a místních stavebních úﬁadÛ
a seznam krajsk˘ch úﬁadÛ, je uveden

taktéÏ na internetov˘ch stránkách portálu veﬁejné správy. Tento seznam je
zveﬁejnûn ve sdûlení Minis-terstva pro
místní rozvoj publikovan˘m ve Sbírce zákonÛ pod ã. 461/2003 Sb., a to ke dni
31. 12. 2003.
Krajské stavební úﬁady jsou nadﬁízen˘mi správními orgány stavebních úﬁadÛ
mûst a obcí. Odvolání proti rozhodnutí
orgánu prvního stupnû – stavebního
úﬁadu – obce se podává u stavebního
úﬁadu druhého stupnû, a to u krajského
úﬁadu.
Obce s roz‰íﬁenou pÛsobností mají
moÏnost tuto ãinnost vykonávat, av‰ak
musí b˘t zároveÀ splnûny dvû podmínky.
Jedna z podmínek je, Ïe obû zúãastnûné
obce o v˘konu pÛsobnosti stavebního
úﬁadu uzavﬁou dohodu, a druhou nutnou
podmínkou pro v˘kon této ãinnosti je, Ïe
pﬁíslu‰n˘ krajsk˘ úﬁad jako jejich spoleãn˘ nadﬁízen˘ správní orgán s uzavﬁením
této dohody souhlasí.

OZNAMENÍ
Oznamujeme obãanÛm, Ïe byl ve
Fry‰táku zprovoznûn nov˘ bankomat,
kter˘ je umístûn ve vstupním vestibulu pﬁed poboãkou âeské spoﬁitelny
a.s. v budovû Penzionu na námûstí
Míru.
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Změny v nakládání s komunálním odpadem města
v roce 2006
V závûru kaÏdého kalendáﬁního roku
se rada i zastupitelstvo mûsta zab˘vají
systémem shromaÏìování a odstraÀování odpadÛ vznikajících na území mûsta Fry‰táku (MF) a zvaÏují moÏnosti
úspor ve finanãních nákladech, které
hradí obyvatelé mûsta stanoven˘m poplatkem a mûsto samotné v˘dajovou
poloÏkou svého rozpoãtu – v roce 2005
bude podíl mûsta ve v˘‰i 500 tis. Kã pﬁi
celkov˘ch nákladech 2,15 mil. Kã.
Pﬁi leto‰ním posuzování odpadového
hospodáﬁství mûsta doslova upoutala
pozornost jedna alarmující skuteãnost
– neúmûrn˘ nárust nákladÛ aÏ na 750
tis. Kã pﬁi likvidaci odpadu ve velkoobjemov˘ch kontejnerech (VOK), umístûn˘ch zejména na sbûrném dvoﬁe TS
Fry‰ták. Pro úplnost uvádím, Ïe mimo
dopravné hradí mûsto za 1 t ukládaného odpadu na urãené skládce 550,- Kã
úloÏného a dal‰ích 300,- Kã povinn˘ odvod do fondu krajského úﬁadu na údrÏbu a zﬁizování odpadov˘ch skládek.
V prÛbûhu roku 2005 jsme byli krajsk˘m pracovi‰tûm oddûlení právního
dozoru a metodiky MV âR upozornûni
na nesoulad na‰í obecnû závazné vyhlá‰ky (OZV) ã. 2/2003 – Poplatek za
komunální odpad (KO) vznikající na
území MF se zákonem ã. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znûní zákona ã.
275/ 2002 Sb., o odpadech, zejména
novû doplnûného § 17a) – poplatek za
KO, kter˘ nepﬁipou‰tí platbu poplatkÛ
v rÛzné v˘‰i v jedné a téÏe obci (ve
Fry‰táku jsme mûli stanovenu úhradu
ve trojí v˘‰i) a urãuje stejn˘ poplatek
pro v‰echny uÏivatele bytÛ v mûstû.
Kontrolními orgány byl rovnûÏ zpochybnûn svoz odpadov˘ch nádob v období
del‰ím neÏ 2 t˘dny (u nás také po ãtyﬁech aÏ ‰esti t˘dnech). Dnes je zﬁejmé,
Ïe obãané se 4 – 6 t˘denním svozem
popelnic zvy‰ovali dováÏku smûsného
odpadu a biooodpadu do VOK na sbûrn˘ dvÛr TS a pro pár takto uspoﬁen˘ch
korun na niÏ‰ích poplatcích Ïili na úkor
ostatních spoluobãanÛ.
Rada mûsta Fry‰táku (RMF) se proto
s pﬁizváním vedoucího OSMM, vedoucího ESO a vedoucího pracovníka TS Zlín
p. Vanãury v nûkolika sv˘ch schÛzích
váÏnû zab˘vala zmûnami v systému nakládání s KO obyvatel MF, aby jednak
návrh nové OZV o poplatku za komunální odpad vyhovoval zákonn˘m normám, a nebyl pﬁitom neúmûrnû nav˘‰en, aby jednak sníÏil náklady na shromaÏìování a likvidaci KO obyvateli
mûsta.
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Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku (ZMF)
na svém jednání ã. Z 10/2005 dne 30.
11. 2005 schválilo OZV ã. 7/2005 –
O poplatku za KO s platností od 1. 1.
2006 (plné znûní OZV ã. 7/2005 v tomto ãísle FL) a stanovilo roãní poplatek
kaÏdého uÏivatele bytu ve mûstû na
420,- Kã pﬁi 14denním svozu sbûrn˘ch
nádob. Na svém leto‰ním jednání dne
14. prosince 2005 pak ZMF projednalo
navrhovan˘ pﬁehled zásad v nakládání
s KO na území MF, kter˘ nabude platnost dnem 1. 1. 2006.
Zmûny zásad pﬁi nakládání (shromaÏìování, tﬁídûní, ãetnost svozu
a poplatek obyvatel) s komunálním odpadem na území mûsta Fry‰táku od 1.
ledna 2006
V souladu s OZV ã. 4/2001 – Systém
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy a odstraÀování odpadÛ na území MF a OZV
ã. 7/2005 – Poplatek za komunální odpad vznikající na území MF upozorÀuje
ZMF obyvatele mûsta na zmûny zásad
pﬁi nakládání s KO od 1. ledna 2006:
ãetnost svozu – 14 dennû vÏdy ve
ãtvrtek poãínaje dnem 5. 1. 2006
poplatek – 420,- Kã za rok kaÏd˘
obyvatel mûsta
splatnost – celoroãní v období 1. 1. 31. 3. 2006, pÛlroãní v období 1. 1. 31. 3. 2006 a 1. 7. - 30. 9. 2006
registrace plátcÛ – pracovník MûÚ R.
Stiskálek ve dvoﬁe TS Fry‰ták
úlevy a osvobození – zcela jsou od
poplatku osvobozeny osoby trvale pob˘vající v zahraniãí nebo na území âR
mimo Fry‰ták nebo dlouhodobû v léãebnû, nápravném zaﬁízení nebo v domovû dÛchodcÛ a osoby bez trvalého
pobytu v mûstû, které vlastní na území
MF stavbu rekreaãního charakteru; polovinu stanoveného poplatku hradí
osoby s trv. pobytem ve Fry‰táku,
av‰ak pob˘vající pﬁeváÏnû v místû studia na stﬁední, vy‰‰í odborné a vysoké
‰kole; rodiny s více neÏ 3 nezaopatﬁen˘mi dûtmi uhradí poplatek maximálnû
za 5 ãlenÛ rodiny (do rodiny se nezapoãítávají prarodiãe, i kdyÏ bydlí ve spoleãné domácnosti); v˘‰e uvedené úlevy
a osvobození je nutné doloÏit potvrzením o pobytu ãi studiu nebo ãestn˘m
prohlá‰ením pﬁi úhradû poplatku
sbûrné nádoby – popelnice – poﬁizuje vlastník nemovitosti koupí nebo nájmem u svozové spoleãnosti (napﬁ. TS
Zlín) v objemov˘ch vel. 110 nebo 240 l;
Doporuãení: 4 a víceãlenné rodiny by
mûly mít 2–3 ks nádob o objemu 110 l
(za jeden poplatek na osobu).

Co, jak a kde třídit:
autovraky - urãená autovrakovi‰tû (informace na povûﬁené obci – tj. Magistrát mûsta Zlína), nûkteré ãásti do kovo‰rotÛ
nebezpeãn˘ odpad – chemikálie, oleje z vozidel, olejové filtry, akumulátory,
pneumatiky, plastové obaly od motorov˘ch a pﬁevodov˘ch olejÛ, staré barvy,
staré prostﬁedky proti ‰kÛdcÛm, záﬁivky,
v˘bojková svítidla, elektrotechnika jako
poãítaãe, televize, kuchyÀské spotﬁebiãe,kabely, telefony, gumy, zahradní hadice. Svoz probíhá 2x roãnû (soboty 18.
3. a 4. 9.), mobilní svoz na ohlá‰en˘ch
zastávkách v mûstû
popelnice – drobn˘ smûsn˘ odpad po
vytﬁídûní papíru, skla, plastÛ, nebezpeãn˘ch odpadÛ a komodit urãen˘ch ke
zpûtnému odbûru (napﬁ. pneumatiky),
dále sem patﬁí popel, seãená tráva, listí, obaly oznaãené C/PAP, CD nosiãe,
PVC, novodurové trubky, PVC misky se
znaãkou 3, nûkteré hraãky, hygienické
potﬁeby (kapesníky pleny a dámské hygienické potﬁeby), obleãení (popﬁ. charita), papír mastn˘ a zneãi‰tûn˘, uhlov˘
a voskovan˘, keramika, porcelán drátûné sklo, zrcadlo, kovové obaly, plechovky a konzervy, hrnce, hliníková víãka,
alobal- NE tekut˘ a nebezpeãn˘ odpad!
papír/modr˘ pytel - papír novinov˘,
ãasopisy, reklamní letáky, ve‰ker˘ star˘
papír, knihy, balící papír, rozloÏené obaly z lepenky, nápojové a jiné kartony
a krabice, obaly z tetrapaku
plast a umûlé hmoty/Ïlut˘ pytel – láhve z plastÛ ãiré i barevné, PET lahve,
láhve od aviváÏí, jaru, obaly oznaãené P,
PE, PS, polystyrén, kelímky od jogurtÛ,
silonové nebo igelitové ta‰ky a sáãky,
plastov˘ obal od CD. Obaly vhazujte
prázdné a pokud moÏno stlaãené.
Pravideln˘ odvoz dle rozpisu od jednotliv˘ch nemovitostí
sklo - zelené zvony na stál˘ch stanovi‰tích v mûstû - láhve, sklenice, sklenûné obaly. Nevhazujte prosím drátûné
a lepené sklo, porcelán, keramiku. Sklo
je také moÏno ukládat do nádob k tomu
urãen˘ch na dvÛr TS.
tabulové sklo/zvlá‰tní kontejner na
sbûrném dvoﬁe TS dennû v prac. dobû
Ïelezo – sbûrn˘ dvÛr TS dennû v pracovní dobû
velkoobjemov˘ odpad (ãásti nábytku,
matrace, podlahové kr ytiny, sanita
apod.) - 3 x roãnû z urãen˘ch stanovi‰È
ve mûstû dle pﬁedem zveﬁejnûného rozpisu
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bioodpad – 3x roãnû z urãen˘ch stanovi‰È v mûstû dle pﬁedem zveﬁejnûného rozpisu
Na sbûrném dvoﬁe TS bude pro odpadové úãely obyvatel mûsta otevﬁeno
pouze kaÏdou poslední sobotu v mûsíci pro bioodpad a velkoobjemov˘
odpad, rovnûÏ tﬁídûn˘ odpad sklo a Ïelezo!
Doporuãení OZV – bioodpad kompostovat na vlastních zahrádkách!
Prokazování totoÏnosti: pﬁi dodání v˘‰e vypsaného odpadu na sbûrn˘ dvÛr
TS je dovozce povinen prokázat svou
pﬁíslu‰nost k mûstu Fry‰ták platn˘m
prÛkazem, jinak pracovník TS odpad
nepﬁevezme a neumoÏní jeho uloÏení
do urãen˘ch nádob.
CO ZAJISTÍ A HRADÍ MIMO POPLATEK SAMOTNÍ OBYVATELÉ – VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ odpad ze septikÛ a Ïump - u Zlínské
vodárenské ve Zlínû, Loukách
léky - lékárna
stavební odpad – zvlá‰tní VOK u TS
Zlín, Mladcová
vût‰í mnoÏství kosené zelenû a dﬁevin ze zahrad – zvlá‰tní VOK u TS Zlín,
Mladcová
Dle závûrÛ jednání RMF o odpadovém hospodáﬁství MF sepsal místostarosta R. Orsava

Myslivecké sdruÏení
Ondﬁejovsko – Fry‰ták
Vás zve na

MYSLIVECK¯
PLES,
kter˘ poﬁádá
v sobotu 21. ledna 2006
v 19.00 hodin
v budovû ZDV Fry‰ták.
***
Hraje skupina Orion
a v krbovnû cimbálová muzika Dubina.

Bohatá tombola
Zveﬁinové speciality.
Vstupné 100,SRDEâNù ZVOU MYSLIVCI.
Pﬁedprodej vstupenek TIPSPORT
– vedle papírnictví nám. Míru Fry‰ták,
tel. 777 136 290.
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Poplatek za komunální odpad
vznikající na území města Fryšták
Zastupitelstvo mûsta Fry‰táku na
svém zasedání ãíslo 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:
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.
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 420,- 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 dané-

ho 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 prÛbûhu 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
Ru‰í se Obecnû závazná vyhlá‰ka ã.
2/2003 – Poplatek za komunální odpad vznikající na území Mûsta Fry‰táku
ze dne 20. 11. 2003 vã. Dodatku –
zmûna ãl. 8 – Osvobození a úlevy,
schváleného Zastupitelstvem mûsta
Fry‰táku ã. Z 8/2004 – bod 10 dne 24.
8. 2004.
âl. VI
Úãinnost OZV
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem 1. ledna 2006
Richard Orsava
místostarosta

Mgr. Lubomír DoleÏel
starosta

VYSVùTLIVKY:
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 plat. 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
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M A T E Ř S K Á
Od adventu k Vánocím
KaÏd˘ svátek a v˘znamná událost se
v mateﬁské ‰kole stává slavnostní, kterou spolu proÏívají zamûstnanci, dûti
i rodiãe. Nûkteré jsou plné veselí, zábavy a poho‰tûní, jiné jsou dojemné,
hluboko oslovující srdce pﬁítomn˘ch.
Jedním z nejkrásnûj‰ích období v roce je advent – ãas oãekávání Vánoc.
Doba adventní s sebou nese ﬁadu svátkÛ a obyãejÛ. Mnohé z nich se staly pﬁípravou na Vánoce. AÈ uÏ jde o kﬁehkou
krásu barborek, mikulá‰skou nadílku,
peãení vánoãního cukroví ãi zdobení
adventního vûnce. V‰echny tyto svátky
a zvyky dodrÏuje vût‰ina z nás. Oãekávan˘ pﬁíchod Mikulá‰e a âerta jsme si
ve ‰kolce krátili tím, Ïe jsme si hráli
„na peklo“. Samozﬁejmû jako správní
ãertíci jsme mûli rohy a povídali si
o tom, jak kdo nûkdy zlobil. Jindy jsme
stavûli hranice z kostek, rytmizovali mikulá‰ské a ãertí básniãky a písniãky pomocí „ãertího rámusu“. Malovali jsme
ãerty na v˘kres a poslali jsme je do

Š K O L A
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soutûÏe. Jako kaÏdoroãnû i letos pﬁi‰el
Mikulá‰ 6. prosince do ‰kolky. Po divadelním pﬁedstavení „Pohádkov˘ dûdeãek“, které nám pﬁijelo zahrát divadlo
Tilia, se Mikulá‰ dostavil i se sv˘m prÛvodem. Nechybûl krásn˘ Andûl a âerti.
Dûti se zprvu bály a hlavnû ty, které trochu zlobily, moÏná ale i ty, které byly cel˘ rok hodné. âerti jsou prostû ãerti a
nikdo neví, co od nich mÛÏeme ãekat!
Ale nakonec udûlali s dûtmi dohodu –
kdyÏ zazpívají dûti nûjaké písniãky
a pﬁednesou básniãky, tak se trestat
nebude. A tak se i stalo. Dûti zpívaly,
pﬁedná‰ely, soutûÏily a byla z toho náramná mikulá‰ská veselice. A co by to
bylo za Mikulá‰e, kdyby s sebou nemûl
nûjakou tu dobrotu, na kterou se dûti
samozﬁejmû tû‰ily. JiÏ tradiãnû v tomto
ãase probíhá v na‰í M· vánoãní tvoﬁení
dûtí se sv˘mi rodiãi. Jsme rádi, Ïe si rodiãe najdou ãas a spolupracují s námi.
V‰ichni ukázali svou fantazii, dovednost a um pﬁi práci. Bylo hezké pozorovat to pracovní úsilí, kdy dûti pomáhaly
rodiãÛm, rodiãe dûtem a do toho jsme

s drobnou radou pﬁispívali i my.
Materiál byl rÛznorod˘, coÏ se odrazilo
v nápaditosti v˘robkÛ, které ozdobily
chodby na‰í mateﬁské ‰koly. A tak
v tvÛrãí aktivitû ubûhlo jedno adventní
odpoledne. Do Vánoc zb˘valo opravdu
jen málo ãasu a na‰ím úãelem není
‰kolu jen vánoãnû naparádit, ale smysl
pﬁedvánoãního období je ve sdílení
a spoleãném tû‰ení. A ten tajemn˘ ãas,
kter˘ rozehﬁívá na‰e srdce, opravdu nastal. Vyprávûli jsme si pﬁíbûh o JeÏí‰kovi, vyrábûli jsme pﬁáníãka a drobné dárky pro radost druh˘m. Poslouchali jsme
koledy a uãili se básniãky na vánoãní
besídku. T˘den pﬁed ‰tûdr˘m dnem nadûloval JeÏí‰ek ve ‰kolce. Na besídku
jsme pozvali i na‰e kamarády z Hrádku
a zazpívat nám pﬁi‰ly také dûti z Fry‰táãku. Pﬁáli jsme si, aby chvíle adventní patﬁily k tûm nejkrásnûj‰ím, aby, aÏ
dûti budou velké, si vzpomnûly na lásku, které se jim dostalo od rodiãÛ
a uãitelek M·, aby ji chtûly a potﬁebovaly rozdávat dál.
Iveta Jasenská, uãitelka M·

Okresní přebor ve florbalu
Zaãal nov˘ ‰kolní rok a s ním také nov˘ roãník sportovních
soutûÏí pro Ïáky základních ‰kol a osmilet˘ch gymnázií. První
soutûÏí, které jsme se zúãastnili, byl okresní pﬁebor ve florbalu, jehoÏ poﬁadatelem b˘vá tradiãnû Z· Mánesova v Otrokovicích. Na‰i ‰kolu reprezentovala dvû druÏstva. DruÏstvo mlad‰ích ÏákyÀ obsadilo po poráÏce Z· Mánesova pûkné 4. místo

(ze 7 ‰kol). DruÏstvo star‰ích ÏákyÀ podlehlo druÏstvu házenkáﬁek ze 17. Z· Zlín a dûvãatÛm ze 7. Z· Zlín, nepostoupilo
do semifinále a obsadilo 6. místo.
PﬁestoÏe dûvãata oãekávala lep‰í v˘sledek a v jejich tváﬁích byl vidût pocit zklamání, patﬁí jim podûkování za zodpovûdnou reprezentaci na‰í ‰koly.
M·

DruÏstvo mlad‰ích ÏákyÀ (foto vlevo) • Horní ﬁada zleva: G. Skﬁivánková, M. âustiãová, M. Odstrãilová, T. Svaãinová, D. Zlámalíková,
M. Sypátková. Dolní ﬁada zleva: J. Vorlová, K. Hanusová, J. Zbranková, P. DoleÏelová, L. Smetánková, M. Kukuãková.
DruÏstvo star‰ích ÏákyÀ (foto vpravo)• Horní ﬁada zleva: V. Málková, N. Novotná, H. Uhﬁíková, M. ·ebíková. Dolní ﬁada zleva: P.
Ernestová, V. Fialová, K. Nesrstová. Ostatní hráãky: M. ·afáﬁová, M. ·evãíková, V. Maãajová, B. âe‰ková, M. Billová, J. Petrosyanová.
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Už je to tady
První sobota v prosinci – Mikulá‰ské
trhy. Na námûstí prodávají stánkaﬁi,
chodí Mikulá‰ se svou druÏinou, hraje
dechovka Fry‰tácká Javoﬁina, v kinosále zpívají a hrají soubory Prameny s Praménkem.
·kolní jídelna se promûÀuje ve víceúãelovou místnost. Jednak na minibufet
s obãerstvením, jednak - a to hlavnû –

Zlatý slavík
JiÏ druh˘m rokem se 29. 12. 2005
uskuteãnila v kinû mûsta Fry‰táku pûvecká soutûÏ Zlat˘ slavík. SoutûÏily
dûti z prvních aÏ pát˘ch tﬁíd. O program v pﬁestávkách se postaraly dívky
z II. stupnû (M. Billová, N. Dorazínová,
M. ·afáﬁová, M. Kováﬁová) a Malá
fry‰tacká hudecká muzika pﬁi ZU·
Morava. V˘kony v‰ech zpûvákÛ byly
velmi vyrovnané, porota po dlouhém
zvaÏování rozhodla následovnû:
1.
1.
2.
3.
2.
1.
2.
3.

tﬁídy
místo
místo
místo
tﬁídy
místo
místo
místo

Monika Hvozdenská
Veronika Lauterkrancová
Jana Skaliãková
Eli‰ka Hala‰tová
Petra Koneãná
Karolína Odstrãilová

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
5.
1.
2.
3.

tﬁídy
místo
místo
místo
tﬁídy
místo
místo
místo
tﬁídy
místo
místo
místo

Jan Baﬁinka
Krist˘na BaãÛvková
Eli‰ka Nûmcová
Îaneta ·tefková
Dominika Kuãná
Krist˘na DoleÏelová
Kateﬁina Dlabajová
Olga Hro‰ová
Jakub Hvozdensk˘
Uãitelky I. stupnû

se zde prodávají vynikající vala‰ské frgále s tvarohem, povidly ãi hru‰kami,
které pﬁipravily kuchaﬁky ‰kolní jídelny.
Pak se kaÏd˘ podívá, jak se vyrábûjí
a peãou slané, makové, kmínované tyãinky, zdobí perníãky, tvoﬁí vánoãní v˘zdoba z jak˘chkoliv materiálÛ (od such˘ch plodÛ, kvûtin, trav, ka‰tanÛ, oﬁí‰kÛ, kukuﬁice, semínek) aÏ po chvojky,
kru‰pánek, svíãky, papírové vystﬁihovánky. Mimo tûchto v˘robkÛ jste se
mohli podívat na v˘robu, pﬁípadnû si
koupit su‰ené ovoce, drátované sklo,
vypalované drobnÛstky z keramické hlíny. Dlouho jste mohli obdivovat zruãnost pﬁi paliãkování krajek, pﬁi ruãním
brou‰ení skla, pﬁi ﬁezbáﬁské práci.
Nesmíme zapomnût na taneãní vystoupení na‰ich dívek – maÏoretek.
Dûkujeme v‰em vystavovatelÛm –
dospûl˘m i dûtem – za jejich krásné
ukázky a vytvoﬁení nádherné vánoãní
atmosféry.
Úãastníci byli spokojeni. Psali do knihy náv‰tûv pochvaly. Jsme rádi, Ïe se
trhy podaﬁily, Ïe se vám, milí spoluobãané, líbily.
¤editelství Z· Fry‰ták
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ZÁVODY
psích spřežení
S pﬁíchodem zimního období pro nás
zaãala nová závodní sezóna. Se sv˘m
ãtyﬁnoh˘m t˘mem jsem se zúãastnil závodÛ v Trnávce okr. Nov˘ Jiãín, kde se
nám podaﬁilo obsadit 2. místo a dal‰í
závod následoval v Cakovû - Nové
Dvory. Zde jsme zvítûzili a to posílilo
rozhodnutí vydat se na Mezinárodní závody do Polska.

Vyhlá‰ení vítûzÛ kat. canicross muÏi

Trofej „Zloty but“

Nedaleko od Wadowic v obci
Wysoká se konal jiÏ 10. roãník tûchto
závodÛ. Z úãasti v minul˘ch roãnících
jsem byl mezi favority, to se nakonec také potvrdilo získáním prvního místa
a trofeje "O Zloty but". Zatím jsem spokojen s prÛbûhem této sezóny. Dává mi
to nadûji a sílu do dal‰ích závodÛ kde

chci úspû‰nû reprezentovat na‰e mûsteãko Fry‰ták.
Závûrem chci podûkovat v‰em pﬁíznivcÛm a zastupitelstvu mûsta Fry‰táku
za podporu tohoto sportu, a popﬁát hezké proÏití svátkÛ Vánoãních, a hodnû
zdraví po cel˘ rok 2006!
Vá‰ BroÀa RÛãka

Ná‰ cyklistick˘ oddíl SPEEDBIKE TEAM FRY·TÁK vznikl na základû velkého
zájmu klukÛ o nové styly jízdy na kolech, jako jsou skoky (dirt) a sjezdy
v horském terénu (downhill). V souãasné dobû má oddíl pﬁes 30 ãlenÛ. A to ve
vûku od 10 do 18 let.
Pro tento typ jízdy je nutné mít speciálnû vybavené kolo, správné ochranné
pomÛcky, ale nejen to. Musí b˘t i podmínky a místo, kde se tento zpÛsob jízdy
dá provádût. Z iniciativy fry‰táckeho bikera Tomá‰e Musila (vítûze âeského poháru ve sjezdu na horsk˘ch kolech v roce
2004), zaãala vznikat vedle prodejny cyklistick˘ch potﬁeb JOKAR tréninková dráha. Dráha by nemohla vzniknout bez podpory MÚ Fry‰ták, starosty, rodiãÛ, ale co
je nejdÛleÏitûj‰í, na v˘stavbû tohoto areálu se podíleli hlavnû samotní kluci. Tito
si vlastními silami postavili mnoho skokÛ, na kter˘ch mohou trénovat.
Je vidût, Ïe i mladá generace, pokud
má zájem, je schopná si nûco sama vybudovat a pﬁiloÏit ruce k dílu.

·koda, Ïe nelze vyuÏívat i jiné místo,kde by se dalo trénovat sjezd na kolech v lesním terénu, jako je napﬁ. les
v Dolní Vsi na Vylantech. Víme, Ïe v jin˘ch lokalitách Zlínska s vyuÏitím tûchto
míst nejsou problémy.V dne‰ní dobû je
velmi tûÏké zaujmout mladou generaci
k nûjaké aktivitû. Mnozí tvrdí, Ïe jsou
zkaÏení a bez zájmu, ale je s podivem,
kdyÏ mládeÏ má o nûco zájem, tak narazí na nepochopení nûkter˘ch lidí. Na druhé stranû se najdou i takoví, kteﬁí nás
podporují, aÈ finanãnû nebo materiálnû.
Tuto pomoc vyuÏíváme hlavnû pﬁi
úãasti na závodech. Na‰i bikeﬁi se zúãastÀují závodÛ ve sjezdech na horsk˘ch
kolech seriálu WBC, kter˘ organizují nad‰enci tohoto sportu ve Zlínskem kraji.
Pravidelnû se ná‰ oddíl zúãastÀuje tûchto závodÛ v poãtu aÏ 20 bikerÛ.
(Více na www.wbcrally.com).
Pﬁesto, Ïe jsou jedni z nejmlad‰ích,
nûkteﬁí z nich dosáhli velmi dobr˘ch v˘sledkÛ. Letos jsme absolvovali osm závodÛ a závûr sezony bude ukonãen posledním devát˘m sjezdem organizovan˘m na‰ím oddílem ve Fry‰táku na
Skalce 11. 12. 2005.
Dûkujeme za velk˘ zájem ze strany
MÚ Fry‰ták, starostovi a taky dûkujeme v‰em, kteﬁí nás v na‰em snaÏení
podporují.

Výzva občanům
Z dÛvodu ochrany zdraví obãanÛ
(ale i jejich ãtyﬁnoh˘ch pﬁátel)
pﬁed nepﬁízniv˘mi úãinky hluku
a vibrací Vás Ïádáme, abyste, pokud moÏno, vyuÏívali zábavní pyrotechniku jen v nezbytnû nutné míﬁe a mimo zastavûné území.
Na‰í spoleãnou ohleduplností zajistíme alespoÀ ãásteãnû zdraví
nás v‰ech.
MûÚ Fry‰ták

Založení tradice
Nesmírnou radost nám z Hrádku pﬁinesla my‰lenka zaloÏení nové tradice.
Pod taktovkou pana Mikla a Schneidera pﬁedvedl své umûní, v ZDV Fry‰ták
v pátek 16. 12. 2005 veãer, SdruÏen˘
dechov˘ orchestr mlad˘ch Zlín a vûnovali nám v˘tûÏek akce. Patronaci nad
veãerem a zakladatelem my‰lenky je
pan starosta Mgr. Lubomír DoleÏel.
Muzikanti, byli jste skvûlí, stejnû jako
vy v‰ichni, kteﬁí jste nás pﬁi‰li podpoﬁit.
Podûkování patﬁí také v‰em tûm, kteﬁí nám cel˘ rok drÏí pûsti a jakkoliv nám
pomáhají.
Moc si toho váÏíme. DùKUJEME!!!!!
Mgr. ZdeÀka Vlãková
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19. listopadu se v b˘valé ‰kole
uskuteãnilo Vánoãní peãení perníãkÛ.
Tradiãnû se zúãastnily maminky s dûtmi, kteﬁí svou fantazií a dovedností vytvoﬁily pﬁíjemné prostﬁedí Vánoc.

Hejtman Zlínského kraje Libor
Luká‰ udûlil 6. prosince 2005 místní
skupinû ââK Lukoveãek Pamûtní list u
pﬁíleÏitosti 85. v˘roãí zaloÏení âeského ãerveného kﬁíÏe ve Zlínû.

Mikulá‰ se svojí druÏinou nav‰tívil
dûti nejen doma, ale i na vánoãní besídce, která se poﬁádala 10. prosince.

Obrazem a slovem z Lukovečka
11

Podvody na seniorech
– informace Policie âeské republiky
Policie âeské republiky provádí vy‰etﬁování rozsáhlej‰í „rafinované“
trestné ãinnosti, kterou páchá doposud neznám˘ pachatel na území celé
âR. Od poãátku roku 2005 do souãasné doby policie eviduje a pro‰etﬁuje bezmála 60 pﬁípadÛ. Jedná se o pﬁípady, kdy se doposud nezji‰tûn˘ pachatel pﬁedstavuje do telefonu star‰ím
osobám jako jejich vnuk nebo synovec
a pod záminkou koupi vozidla poÏádá
o zapÛjãení penûÏní hotovosti.
Následnû opût telefonicky kontaktuje
po‰kozené obãany s tím, Ïe za sebe
pro dohodnutou ãástku posílá jinou
osobu (Ïenu nebo muÏe) a jako dÛvod
pﬁeváÏnû uvádí, Ïe nemÛÏe pﬁijít osobnû, Ïe nemá ãas a Ïe by mohl pﬁijít
o sloÏenou zálohu na koupi vozidla.
Tuto ve‰kerou ãinnost pachatel domlouvá telefonicky s tím, Ïe k pﬁedání
penûz dojde na ulici pﬁed domem nebo pﬁed bytem mezi dveﬁmi po‰kozen˘ch. Îena ãi muÏ, kter˘ se dostaví
k pﬁebrání dohodnuté penûÏní ãástky,
se pak pﬁeváÏnû pﬁedstavuje jako
Novák, Nováková, Novotn˘, Novotná,
mÛÏe se v‰ak pﬁedstavit i jin˘m pﬁíjmením. Pachatelé se pohybují po âR
ve vozidlech rÛzn˘ch znaãek. ZavrÏeníhodné je hlavnû to, Ïe jako obûÈ svého
protizákonného obohacování si pachatelé „vybírají“ obãany star‰í 75 let,
kteﬁí pro svoji dÛvûﬁivost pﬁijdou o své
celoÏivotní úspory, neboÈ v˘‰e podvodnû vylákan˘ch penûÏních ãástek se pohybuje od 50.000,- Kã do 200.000,Kã. Policie âeské republiky pokládá za
svoji povinnost informovat o této trestné ãinnosti ‰irokou veﬁejnost a pﬁispût
tak k zamezení pokraãování zloãineckého okrádání na‰ich seniorÛ, kteﬁí
jsou samozﬁejmû i na‰imi blízk˘mi pﬁíbuzn˘mi. Za policisty Obvodního oddûlení Policie âR ve Fry‰táku si dovolím
poÏádat obãany o spolupráci v oblasti
preventivního pÛsobení s tím, aby informovali své star‰í pﬁíbuzné, vysvûtlili jim a poÏádali je o to, aby v Ïádném
pﬁípadû nepÛjãovali peníze neznám˘m
lidem i pﬁesto, Ïe jim budou tvrdit, Ïe
je pro peníze posílá jejich vnuk, synovec nebo jin˘ pﬁíbuzn˘. RovnûÏ bych
chtûl poÏádat spoluobãany o neprodlené informování policistÛ Obvodního
oddûlení Policie âR Fry‰ták na tel.
linku 577 911 166 nebo pﬁímo na linku 158, pokud je bude nûkdo v˘‰e popsan˘m zpÛsobem kontaktovat a Ïádat o zapÛjãení vût‰ího obnosu penûÏ.
Mjr. Bc. Jiﬁí Tinka
vedoucí Obv. odd. Policie âR Fry‰ták
12

INFORMACE
Z MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL
Pﬁipomínáme dÛleÏité informace, které jsou potﬁeba k vyﬁízení nûkter˘ch záleÏitostí na úseku matriky a evidence obyvatel.
REJST¤ÍK TRESTÒ
V‰ichni obãané si mohou poÏádat o v˘pis z rejstﬁíku trestÛ i na na‰í matrice.
Nejlépe je pﬁijít jiÏ s kolkem v hodnotû 50,- Kã/ten koupíte na po‰tû!/. Vyzvednete
si pﬁedepsan˘ tiskopis, vyplníte jej, podepí‰ete a pﬁedloÏíte ke kontrole matrikáﬁce
spoleãnû s platn˘m obãansk˘m prÛkazem. U osob, které nemají trval˘ pobyt ve
Fry‰táku, je nutné pﬁedloÏit je‰tû rodn˘ list ke kontrole údajÛ o rodiãích. Cizí státní
pﬁíslu‰níci musejí mít platn˘ cizozemsk˘ pas a rodn˘ list s úﬁedním pﬁekladem. Îádost podává kaÏd˘ osobnû nebo osoba, která má plnou moc Ïadatele s úﬁednû
ovûﬁen˘m podpisem a ve‰keré doklady Ïadatele.
Matrikáﬁka zkontroluje v‰echny údaje, zapí‰e do knihy, orazí a ode‰le na Rejstﬁík
trestÛ do Prahy. Odsud je v˘pis odesílán po‰tou pﬁímo na uvedenou adresu Ïadatele. Ze zákona je doba vyﬁízení Ïádosti o v˘pis z rejstﬁíku trestÛ 30 dní, ale tyto v˘pisy jsou zasílány do 14 dnÛ.
OVù¤OVÁNÍ PODPISÒ A LISTIN /legalizace a vidimace/
Na matrice si mohou obãané nechat úﬁednû ovûﬁit svÛj podpis/ nejãastûji je to
na rÛzn˘ch kupních ãi darovacích smlouvách, na plné moci, na v˘povûdích ze spoﬁení ãi poji‰tûní aj./ K ovûﬁení podpisu musí ãlovûk pﬁijít osobnû. Musí mít s sebou
platn˘ obãansk˘ prÛkaz nebo platn˘ pas a pﬁíslu‰nou listinu, na které se podpis bude ovûﬁovat. Správní poplatek za ovûﬁení jednoho podpisu je 30,- Kã – placeno v hotovosti.
K ovûﬁení listin je potﬁeba pﬁedloÏit originál, podle kterého se zkontroluje pﬁinesená fotokopie nebo se pﬁímo z originálu zhotoví na kopírce kopie. Správní poplatek za ovûﬁení jedné strany ãiní také 30,- Kã. UpozorÀuji, Ïe ze zákona na matrice
nelze ovûﬁit fotokopie prÛkazÛ – napﬁ. obãanského, pasu, ﬁidiãského prÛkazu aj.,
dále nesmíme ovûﬁovat fotokopie losÛ, vkladních kníÏek, ‰ekÛ, smûnek, geometrick˘ch plánÛ, rysÛ, technick˘ch kreseb aj.
P¤IHLA·OVÁNÍ K TRVALÉMU POBYTU
âlovûk, kter˘ chce zmûnit trval˘ pobyt, se nemusí v místû pﬁedchozího pobytu
odhla‰ovat. Pﬁijde na evidence obyvatel v místû – obci, kde se chce pﬁihlásit. Musí
mít s sebou platn˘ obãansk˘ prÛkaz a v˘pis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti, do které se pﬁihla‰uje. Pokud je sám majitel, nemusí mít nikoho jiného
k tomuto úkonu. Pokud je vlastníkem nûkdo jin˘ – to vyãteme z pﬁíslu‰ného listu
vlastnictví – v˘pisu z katastru – musí tento pﬁijít s ním a v kanceláﬁi evidence obyvatel podepsat pﬁed pracovnicí evidence souhlas k pﬁihlá‰ení k trvalému pobytu.
Nûkteﬁí obãané se kvÛli tomu zlobí, ale zákon o evidenci obyvatel ã. 133/2000 Sb.
v tomto bodû chrání majitele nemovitostí, aby se jim leckdo nepﬁihlásil bez jejich
vûdomí. A ruku na srdce, kaÏd˘ by mûl mít v˘pis z katastru ke své nemovitosti. Také
se mi stává, Ïe aÏ pﬁi pﬁihla‰ování se zjistí, Ïe daná nemovitost, postavená tﬁeba
pﬁed dvaceti lety, není vÛbec zapsaná v katastru. Ale pozor – je to vûc vlastníka –
majitele. Máte opravdu v‰ichni v poﬁádku zápisy o sv˘ch majetcích?!?
Po zkontrolování v‰ech údajÛ v pﬁihla‰ovacím lístku pracovnice evidence obyvatel odstﬁihne roÏek obãanského prÛkazu a vydá potvrzení o zmûnû trvalého pobytu.
Poplatek za zmûnu TP je 50,- Kã.
Potom obãan musí co nejdﬁíve poÏádat o vydání nového obãanského prÛkazu.
K tomuto úkonu potﬁebuje obãansk˘ prÛkaz – s odstﬁiÏen˘m roÏkem a s potvrzením
o zmûnû TP a jednu fotografii na obã. prÛkaz. Pokud tam chce zapsat nûjaké nové
údaje, které v pﬁedchozím obãanském prÛkazu nebyly, musí tyto doloÏit, napﬁ. titul
diplomem, dûti rodn˘mi listy apod. NeÏ bude nov˘ obã.prÛkaz hotov˘ /zákonná lhÛta je 30 dní/, chodí obãan s odstﬁiÏen˘m obã. prÛkazem a s potvrzením – bez nûho je OP neplatn˘! Pﬁi pﬁevzetí nového OP se musí star˘ OP i s potvrzením o zmûnû trvalého pobytu vrátit!
Pﬁí‰tû nûco o uzavírání sÀatkÛ, o zápisech do matriky aj.
Dana Koneãná, Matrika a evidence obyvatel MûÚ Fry‰ták
FRY·TÁCKÉ LISTY 1/2006

Topidla a komíny:
Jak bychom s nimi měli nakládat
S pouÏíváním topn˘ch tûles a topidel
obecnû (aÈ uÏ na plynná, kapalná, tuhá
paliva ãi elektrické spotﬁebiãe) se pojí
ãetná nebezpeãí a mÛÏe dojít nejen
k újmám na zdraví nebo znaãn˘m ‰kodám na majetku, ale dokonce i k úmrtí.
PoÏáry zpÛsobené topidly tvoﬁí zhruba
2 % z celkového poãtu poÏárÛ za rok,
kdyÏ pﬁipoãteme poÏáry zapﬁíãinûné komíny, jedná se o podíl zhruba 3,5 %.
PﬁestoÏe se z hlediska celkov˘ch statistik nejedná o velk˘ podíl, není to zanedbatelné ãíslo. KaÏd˘ rok díky technick˘m závadám ãi nedbalosti dojde k nûkolika stovkám poÏárÛ zpÛsoben˘ch topidly, kouﬁovody ãi komínov˘mi tûlesy.
Mezi nejãastûj‰í pﬁíãiny vzniku poÏáru patﬁí nesprávná obsluha topidel, manipulace se Ïhav˘m popelem, umístûní
hoﬁlav˘ch látek pﬁíli‰ blízko topidla, nebo ‰patné umístûní ãi instalace topidla. Nedostateãná údrÏba se pak podepisuje i na technick˘ch závadách topidel, které zpÛsobují poÏáry nebo úniky
zplodin.
Lidé také ãasto zapomínají na nutnost umístûní ochrann˘ch podloÏek pod
topidly nebo praktikují nesprávn˘ zpÛsob roztápûní, napﬁ. pomocí benzínu ãi
jin˘ch vysoce hoﬁlav˘ch látek.
Pﬁi pouÏívání topidel je nutné vûnovat
zv˘‰enou pozornost jejich správné instalaci a údrÏbû. Pokud se jedná o nové spotﬁebiãe, vÏdy je ve vlastním zájmu
ﬁídit se striktnû návodem v˘robce, kter˘
musí b˘t pﬁipojen k v˘robku. Z návodu
se spotﬁebitel dozví, kdo a jak mÛÏe topidlo instalovat, jak ho obsluhovat, jak
provádût údrÏbu a v jak˘ch intervalech ji
provádût a koneãnû kdo mÛÏe revize
provádût. V Ïádném pﬁípadû neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Také
pravidelná kontrola stavu topidel odborníkem mÛÏe zabránit mnoha ne‰tûstím.
Pﬁi samotném uÏívání topidel bychom nemûli zapomenout na dodrÏování nûkolika bezpeãnostních zásad:
VÏdy je tﬁeba dodrÏovat zásadu bezpeãné vzdálenosti. Na ni pamatujte jiÏ
pﬁi instalaci nového tepelného spotﬁebiãe. Jakékoliv hoﬁlavé látky a pﬁedmûty,
které se mohou vznítit (ba i obyãejn˘ hadr), skladujte pokud moÏno co nejdále
od topidel. V Ïádném pﬁípadû neodkládejte na topné ãi ohﬁevné plochy jakékoliv hoﬁlavé pﬁedmûty. Pozor zejména
na barvy nebo laky!
V pﬁípadû topidel na tuhá paliva je
nutno dávat bedliv˘ pozor na Ïhav˘ po-

pel. Nechte jej zcela vychladnout a pak
uloÏte do nádoby z nehoﬁlavého materiálu (napﬁ. kovu).
Topné tûleso na tuhá paliva bychom
mûli zabezpeãit ochrannou podloÏkou
pod topidlem, které znemoÏní vznícení
podlahy tvoﬁené hoﬁlav˘mi materiály
a zabrání také Ïhav˘m uhlíkÛm vypadl˘m z kamen zapálit okolní pﬁedmûty.
Ochranná podloÏka musí u v‰ech spotﬁebiãÛ na pevná paliva (kromû krbu)
pﬁesahovat pÛdorys spotﬁebiãe nejménû o 30 cm pﬁed pﬁikládacím a popelníkov˘m otvorem a 30 cm na boãních
stranách, v pﬁípadû tepelného spotﬁebiãe k vaﬁení se jedná o 60 krát 30 cm.
U krbu jsou zásady je‰tû pﬁísnûj‰í (izolaãní podloÏka 80 x 40 centimetrÛ).
U elektrick˘ch topidel je nutné dávat
pozor napﬁ. na v koupelnách ãasto pouÏívané infrazáﬁiãe. Ty se rozÏhaví do vysok˘ch teplot, hoﬁlavé materiály by se
proto v jejich blízkosti (cca 1 metr) nemûly vÛbec vyskytovat.
Pokud máte plynové vytápûní, dodrÏujte lhÛty revizí plynov˘ch spotﬁebiãÛ
a pravidelnû kontrolujte, zda správnû fungují. Nebezpeãí hrozí zejména u otevﬁen˘ch spotﬁebiãÛ, kde pﬁi samovolném
uvolÀování plynu mÛÏe dojít k otravû.
O zásadách bezpeãného zacházení
s tepeln˘mi zaﬁízeními se více dozvíte
v normû âSN 06 1008:1997 (PoÏární
bezpeãnost tepeln˘ch spotﬁebiãÛ).
Nesmí se v‰ak zapomínat ani na komíny a kouﬁovody, tedy rouru spojující
kamna se spalinovou cestou, respektive komínem, kter˘ odvádí z kamen zplodiny hoﬁení.
Komínová tûlesa je tﬁeba udrÏovat
v dobrém technickém stavu. Pravidelné
vymetení sazí v komínû a vybrání odpadu by mûlo b˘t samozﬁejmostí, stejnû
jako kontrola jeho technického stavu.
Pamatujte, Ïe sebemen‰í neãistota
v komínû mÛÏe zpÛsobit velké nepﬁíjemnosti. Je-li do komínu zapojen spotﬁebiã
na tuhá nebo kapalná paliva, musí se
komín ãistit (kontrolovat) nejménû 6x
roãnû, v pﬁípadû spotﬁebiãe s v˘konem
nad 50 kW staãí 4x. Pokud je do komínu zapojen spotﬁebiã na paliva plynná
a komín je vybaven komínovou vloÏkou,
ãistûní a kontroly by se mûly provádût
nejménû 2x roãnû, bez vloÏky pak 6 x.
V pﬁípadû napojeného spotﬁebiãe s v˘konem vût‰ím neÏ 50 kW by mûlo b˘t
ãi‰tûní komínu provedeno alespoÀ 4x
za rok.

Zásada bezpeãné vzdálenosti platí také pro komínové tûleso, hoﬁlavé látky by
od nûj mûly b˘t v pÛdních prostorách
vzdáleny nejménû 1 metr.
Také v pﬁípadû komína mÛÏe mít zanedbání neblahé následky. ·patné (netûsné) zaústûní kouﬁovodu do komínového tûlesa mÛÏe díky uvolnûn˘m zplodinám zpÛsobit smrt zadu‰ením ve
spánku. NeudrÏovan˘ komín rovnûÏ
snadno zapﬁíãiní v˘buch kamen.
Pamatujte, Ïe za nezávadn˘ stav komínÛ nese odpovûdnost správce nebo
majitel objektu.
PouÏívání komínÛ, u nichÏ byly zji‰tûny závady, je zakázáno.
V pﬁípadû vzniku poÏáru sazí v komínû
urychlenû odstraÀte ve‰ker˘ hoﬁlav˘
materiál z blízkosti komínového tûlesa.
Nikdy nehaste pﬁípadn˘ poÏár sazí
v komínû vodou, mohlo by dojít k jeho
popraskání.
I v pﬁípadû hrozícího nebezpeãní se
snaÏte jednat v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Nejdﬁíve chraÀte Ïivot a zdraví,
teprve potom majetek. Pﬁípadn˘ poÏár
co nejdﬁíve oznamte hasiãskému záchrannému sboru na tísÀovou linku
150.
Pamatujte, Ïe ãas vûnovan˘ pozornému dodrÏování pravidel bezpeãného nakládání s topidly se vám mnohokrát vyplatí. DÛsledná preventivní opatﬁení
ochrání zdraví va‰e i va‰ich dûtí a zabezpeãí vá‰ majetek pﬁed poÏáry.
Mgr. Petr Kopáãek
tiskov˘ mluvãí MV-G¤ HZS âR

Upozornění
občanům
MûÚ Fry‰ták sdûluje, Ïe ve dnech
4., 5. a 6. ledna 2006 probûhne ve
správním obvodu mûsta Fry‰táku
tradiãní

T ¤ Í K R Á L O VÁ
SBÍRKA
Pﬁipomínáme, Ïe koledníci (vedoucí
skupinky), kteﬁí vás nav‰tíví, se musí prokázat ãíslovan˘mi oficiálnû vydan˘mi prÛkazy na jméno s originálem razítka âeská katolická charita,
pﬁiãemÏ jejich pokladniãka je zapeãetûna s razítkem Mûstsk˘ úﬁad
Fry‰ták vãetnû adresy.
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ZUŠ Morava
V ZU· Morava se vyuãuje hudebnímu a v˘tvarnému oboru s dÛrazem na znovuobnovení kulturních a ﬁemesln˘ch tradic v obcích, ve kter˘ch pÛsobí.
Ve ‰kole zaji‰Èují vyuãování pedagogové s odborn˘m vzdûláním pro dan˘
obor, mnozí s bohat˘mi zku‰enostmi
a praxí. Za velmi dÛleÏit˘ moment ‰kola povaÏuje vytvoﬁit nové podmínky
umûleckého vzdûlání dûtí pﬁed‰kolního
a ‰kolního vûku v mal˘ch a stﬁedních
obcích regionu. Smyslem práce ‰koly je
kladení dÛrazu na umûleckou praktiãnost sv˘ch absolventÛ, kteﬁí v rámci
‰koly získají svou praxi v rozmanit˘ch
souborech, v umûleck˘ch dílnách v˘tvarného oboru a to vÏdy v rámci uãebních osnov a plánÛ vydan˘ch pro ZU·.
Jak se nám daﬁí v obcích regionu
Lukovské podhradí a zejména ve
Fry‰táku?
Zajistili jsme dlouhodobû v˘uku keramiky na základní ‰kole, i kdyÏ teì je
problém s keramickou pecí, protoÏe
musela b˘t vrácena do Zlína. Ve spolupráci se Z· a mûstsk˘m úﬁadem urãitû
ale tento problém doﬁe‰íme. Nyní musíme keramické v˘robky dûtí odváÏet
k pálení do Ka‰avy. Dûti v˘tvarného
oboru pﬁipravily se svou vyuãující nûkolik v˘stav, v poslední dobû to byla tﬁeba
pﬁi koncertû ve fry‰táckém kostele. Ten
byl uspoﬁádán 27. 11. 2005 jiÏ tradiãnû jako Adventní a mûl velmi dobrou
úroveÀ a v‰echny nás potû‰ila hojná
úãast náv‰tûvníkÛ. V˘tûÏek z koncertu
14

Daly by se vypoãítávat dal‰í veﬁejné
akce ‰koly, ale myslím si, Ïe nejvût‰í
práci odvádí uãitelé ve vyuãovacích hodinách, a vûﬁím, Ïe se to projeví na zv˘‰ené kulturnosti mûsta Fry‰táku. Jeho
bohaté tradice si to zaslouÏí.
Ve Zlínû 7. 12. 2005

L. Mikl

Základní umûlecká ‰kola Morava
spol. s r.o.
Hluboká 3690
760 01 Zlín
tel.: 577 018 897
e-mail: zusmorava@seznam.cz

a v˘stavy byl vûnován handicapovan˘m
dûtem a na opravu varhan v kostele.
Na 16. 12. 2005 jsme pﬁipravili Vánoãní koncert Dechového orchestru mlad˘ch v Kulturním domû ve Fry‰táku.
Mlad˘mi muzikanty v tomto orchestru
jsou také Ïáci na‰í ZU· Morava z Fry‰táku a poãínají si velmi dobﬁe. Dívãí hudecká muzika vystupuje rovnûÏ na veﬁejn˘ch akcích, napﬁ. pﬁipomínám vystoupení na Hudeck˘ch a gajdo‰sk˘ch
dnech v Ka‰avû.
FRY·TÁCKÉ LISTY 1/2006

Podûkování patﬁí Lucii a Pavlu
Ná‰elov˘m za spolupráci pﬁi koncertu
K poctû sv. Mikulá‰e

Koncert
k poctě sv.
Mikuláše
Mikulášské trhy
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Tvoříme a vyrábíme s dětmi
I letos katecheté uskuteãnili v mûsíci listopadu setkání maminek s dûtmi a opût vyrábûli rÛzné v˘robky a dáreãky.
První setkání se konalo v ateliéru
DISu, kde se vykrajovala keramika, barvily kvûtináãe, pletla l˘ková srdíãka
a sypaly lu‰tûninové skleniãky. Dal‰í
setkání byla na faﬁe. Plnily se vonné
pytlíãky, zdobily ‰i‰ky, perníãky a malovala pﬁáníãka s vánoãní tematikou. Dûti
mají úÏasnou fantazii a trpûlivost. V tﬁetím tvoﬁení se pﬁedev‰ím balily hotové
v˘robky. Nûkteré maminky a babiãky
háãkovaly doma zvoneãky, andûlíãky
a vloãky. Tímto také v‰em obûtav˘m lidem, kteﬁí nám rÛzné v˘robky pﬁinesli
na prodej, dûkujeme. Jak se ukázalo,
prodej o adventních nedûlích po m‰ích
svat˘ch byl úspû‰n˘. Celkem se vybralo 11.000 Kã, vãetnû 1.000 Kã pﬁíspûvku od p. uãitelky Mgr. Lenky Truhláﬁové, která vystavovala a prodávala
v kostele obrazy dûtí z v˘tvarného

Výstava betlémů

krouÏku. Tato díla jejích ÏákÛ jsou
opravdu pûkná a jejich prodej byl také
úspû‰n˘. V˘tûÏek se po‰le opût jako
v loÀském roce na onemocnûní leprou,
kdy se vybralo 10.000 Kã a tato ãástka
pomohla 66 nemocn˘m lidem.
Dûkujeme otci Miroslavovi, kter˘ nás
v tomto díle podporoval, a dûkujeme
v‰em maminkám a dûtem, které se do
tvoﬁení v˘robkÛ zapojily. Doufáme, Ïe
v‰echny, i kupující, hﬁeje u srdíãka dobr˘ pocit, Ïe mohli pomoci potﬁebn˘m.
Pevné zdraví, spokojenost a BoÏí poÏehnání do nového roku 206 Vám
v‰em pﬁejí katecheté J. Jasenská, I.
Jasenská, J. Macháãková, H. Nûmcová, M. Urbá‰ková, J. Skaliãková, V.
Kuba a M. Langerová.
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VraÈme se k v˘stavû betlémÛ, která probûhla 10. - 11. prosince 2005 ve ‰kolní
jídelnû. Nebudu vyãíslovat, Ïe 100 exponátÛ bylo od pana Zapletala ze Îabárny, 23
kusÛ od pana Stacha z Lukoveãka, 17 od KnedlÛ z Fry‰táku, ostatní pÛjãené od
laskav˘ch obãanÛ a ‰kolních dûtí. Tedy celkem rekordní ãíslo 353 exponátÛ! (Loni
103). Nebudu psát, Ïe nûkteré betlémy byly z 19. století, Ïe byly vyﬁezávané, modelované z hlíny, moduritu, pletené, peãené, soustruÏené, ﬁezbáﬁsky provedené, vystﬁihované, keramicky vy‰ívané. Prostû ﬁeãeno – vytvoﬁené rÛznou v˘tvarnou, ﬁemeslnou, umûleckou technikou, která obná‰ela tisíce a tisíce hodin peãlivé práce.
Nebudu vypisovat, Ïe zde byly betlémy nejen pﬁedních ãesk˘ch v˘tvarníkÛ, ale i betlémy z Izraele, Vatikánu, z Peru a Columbusu USA, z Japonska. A uÏ vÛbec nechci
vnucovat (nyní po Vánocích a Novém roce) my‰lenku, Ïe v˘stava mnoha lidem navodila vánoãní náladu, vzpomínky na dûtství. Chci v‰ak sdûlit, Ïe na na‰i v˘stavu do
Fry‰táku pﬁijeli obdivovatelé, sbûratelé betlémÛ aÏ z Hole‰ova, KromûﬁíÏe, Vala‰sk˘ch Klobouk, Slu‰ovic, Prahy, Uherského Hradi‰tû, Lhoty u Teãovic, z Bojkovic,
Prusenovic, Nûmãic na Hané, z Bruntálu, Lukova a pochopitelnû nûkteﬁí Fry‰taãané.
Mnozí z hostí tvrdili, Ïe pﬁijeli do Fry‰táku ihned po vysílání v brnûnském rozhlase,
Ïe se chtûli pﬁesvûdãit o pravdivosti slov organizátorky v˘stavy S. Knedlové. Shodli
se na tom, Ïe nelitovali. Co v‰ichni závûrem konstatovali? Îe v˘stava byla krásná,
nádherná, originální, ohromná … Îe zde byly vystavené nové, ale i letité betlémy,
Ïe tolik betlémÛ pohromadû je‰tû nevidûli, Ïe to bylo pohlazení po du‰i. No a rÛzná srdeãná podûkování. Na ãem se v‰ak
v‰ichni shodli? Îe je hﬁích tak obrovskou
v˘stavu nechat pro veﬁejnost otevﬁenou
jen dva dny pﬁes víkend. Jednak pro obrovské úsilí sehnat a instalovat exponáty.
Jednak Ïe ji nemohou vidût dal‰í stovky
dûtí a lidí. Îe v˘stava mûla b˘t otevﬁená
nejménû 14 dní a více, jelikoÏ zhlédnutí
takové lidové tvoﬁivosti posiluje národní
hrdost, pûkn˘ vztah k tradicím. Îe by si
Fry‰ták zaslouÏil v˘stavní sál, kde by podobná krása a um na‰ich lidí mohly b˘t
obdivovány del‰í dobu a inspirovaly v pokraãování tradic i na‰i mládeÏ.
SK
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Leden je počátkem roku, ale vrcholem zimy
„Nechají zafoukat ostr˘ severák, kter˘ protrhá mraãné
duchny tak nelítostnû, Ïe se z nich vychumelí snûhové pápûﬁí, které pokryje cel˘ kraj od obzoru k obzoru bûlostnou plachetkou, a jiÏ mrzne, aÏ ‰indele praskají na stﬁechách a sníh
se pﬁebohatû jiskﬁí v‰emi barvami duhy. To se rozumí, Ïe ten
severák náramnû zãerstva rozfouká zbytky mraãen do v‰ech
úhlÛ svûta, Ïe se mÏiãkem nad tou pocukrovanou krajinou rozeklene hvûzditá obloha, na které div Ïe nesvítí hvûzda betlémská.“
Jan Vrba

Rádi bychom popﬁáli v‰em obyvatelÛm mûsta Fry‰táku
úspû‰n˘, zdrav˘ a pohodov˘ rok 2006.
Rok to bude v˘znamn˘, neboÈ v záﬁí oslavíme nejen 650.
v˘roãí Fry‰táku, ale i 10. v˘roãí zaloÏení DISu. Budeme po roãním oddálení rekonstruovat kuchyÀ a generální opravou projde hlavní schodi‰tû.

Z archivu P. Cyrila Jurošky
Mladý muži, ruce k dílu
Jsou lidé, kteří na práci
prý nemají ni chvilku!
To proto, že se vyplácí
mít jenom vyřídilku!
Nu, získat planou pochvalu,
to umí ledakterý!
Však netřeba nám tlachalů –
chcem ryzí charaktery!
Pozor – mladý hrdino
Když čest tvou někdo přišel brát,
pak všechnu sílu napni!
To není přítel, to je had,.
tož na hlavu mu šlápni!
Snad právě z této hodiny
se osudy tvé vinou,
zda budeš otcem rodiny,
či bídnou zříceninou.

Na co v lednu?
13. - 15. ledna
Plesovandr
Tak jako vloni se pod vedením vévody VanDr. ...máka vydáme na cestu
snûhem jako polární hrdinové. Projdeme kraj kﬁíÏem kráÏ a zbojníkÛm na kuráÏ budem zpívat, budem hrát. Jedné
noci v chladu spát, Vizovickem vandrovat, Ïivou vodu ko‰tovat, z v˘hledÛ se
radovat, naveãer pak tancovat.
Vede: Kosmiã

Trochu statistiky
• Od roku 1999 se uskuteãÀuje program Orientaãních dnÛ pro ‰koly

Poãet tﬁíd
Poãet studentÛ

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
6
21
31
46
37
46
44
178 562 679 1008 892 1057 1085

• Od roku 1997 se uskuteãÀuje program Víkendov˘ch akcí

Poãet akcí
Poãet úãastníkÛ

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
6
37
45
51
47
42
36
30
33
302 573 604 699 637 662 463 428 515

• Od roku 1998 se uskuteãÀuje program Prázdninov˘ch akcí

Poãet akcí
Poãet úãastníkÛ

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
6
8
10
8
11
10
6
6
68
88 119
78 145 119
78 102

13. - 15. ledna 2006
Ve víru tance
Plesová sezóna v plném proudu, tak
proã sedût doma? Rozh˘bejte ztuhlé
taneãní svalstvo a neberte ohled na
vûk ani kilogramy. Po víkendu s námi
roztanãíte sál! Disco, quick step, tango, mambo, rumba, ãaãa, jive, ale hlavnû salsa pod vedením zku‰en˘ch taneãních mistrÛ. A na závûr ples!
Vede: Eli‰ka Vechetová a taneãní
mistﬁi
14. ledna 2006
6. DISáck˘ ples

Eso – pleso.
Pes, ples, les,
kams to zase vles?
Eso – pleso.
Krok, rok, brok,
mám na punão‰e mnoho ok.
Eso – pleso.
Kapelníku! ToÏ tu na‰u!
S dcéreãkou do kola kva‰u.
Odrecitujete-li tuto duchaplnou báseÀ pﬁi vstupu na DIS, získáte lístek do
tomboly zdarma! Hraje skupina LARGO.
Rezervace vstupenek:
dis@disfrystak.cz;
nebo na tel. 577 911 065
27. ledna 2006 od 19 hod
U2
2. díl poﬁadu o legendární irské skupinû.
Vede: Jiﬁí Dûdek Fliedr
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13:30 Divadlo Mandragora,
hra: Mandarínkov˘ pokoj
Autorem hry je Robert Thomas. Mandarínkov˘ pokoj vypráví nûkolik rÛzn˘ch
pﬁíbûhÛ, které se odehrávají v jeho
zdech. Stejná hereãka a stejn˘ herec
se postupnû stﬁídají v hlavních rolích
dobrodruÏství. Hra poskytuje pﬁíleÏitost
na minimálním prostoru rozehrát nejrÛznûj‰í pﬁíbûhy, které dohromady spojuje prostﬁedí.

âajovna

-Múzick˘ klub
program na LEDEN

V˘stava fotografií Petra Zemláka
„Makrokosmos“.
Fotografie budou vystaveny cel˘ leden.
So 7. 1. 20:00
SENZACE P¤Í·TÍHO LÉTA
Koncert.
Ne 8. 1. 9 - 16 h ZAZEN
Prosté sezení v pﬁítomném okamÏiku. Japonsk˘ ãajov˘ obﬁad.
Rezervace na tel. 608 868 030
poãet míst je omezen!
So 14. 1. 20:00 MÍRNÉ HLUKY
Koncert alternativní folkové kapely
So 21. 1. 20:00 VINYL EXPERIENCE
Poslechovû-experimentální veãer
urãen˘ pﬁedev‰ím nároãnûj‰ím
a tolerantním posluchaãÛm: hardrockové klenoty 70. let, doplnûné
o psychadelii a hippies 60. let, star˘ jazz, swing, ãerno‰ské blues
a soul, alternativa, ‰anson, etno,
ale také star˘ ãesk˘ bigbeat a folk.
Hudbu pﬁipravuje Petr Zemlák.
Ne 22. 1. 19:00 VEâER DESKOV¯CH
HER Zveme v‰echny pﬁíznivce této
zábavy na veãer pﬁátelsk˘ch klání
s nejrÛznûj‰ími deskov˘mi hrami.
Své oblíbené hry vezmûte s sebou.
Ne 29. 1. 19:00 FILMOV¯ KLUB
Veãer pro pﬁíznivce nezávisl˘ch filmÛ + prohlídka fotografií z festivalu Mal˘ svût divadel.
Pﬁipravujeme:
ât 5. 2. Dagmar Andrtová - VaÀková
kontakt:
âajovna-Múzick˘ Klub
nám. Míru 386, 763 16 Fry‰ták
otevﬁeno: ãt-ne 17 – 22 hod.
www.MuzickyKlub.zde.cz
e-mail: Muzickyklub@seznam.cz
mobil: 608 868 030

28. 1. 2006
Ve Fry‰táku pﬁipravujeme druh˘ roãník divadelního festivalu. Jak název
"mnoh˘m" napovídá, jde o mlad‰ího
bráchu hudebního festivalu MAL¯
SVùT. Ov‰em zimní festival nás pﬁiblíÏí
hlavnû ke svûtu divadelnímu. Nebude
chybût ani nezbytné hudební koﬁení.
Akce se odehraje ve fry‰táckém kinosále. Stejnû tak jako v létû, ponechal
si festival Ïánr klasick˘ i alternativní,
ráz klidn˘ i dramatick˘ a publikum dûtské, mladé i dospûlé.
10:00 Divadlo Povidlo,
hra: Ka‰párek v pekle
Klasická ka‰párkovská pohádka
s Honzou, princeznou, králem a ãerty.
Toto pﬁedstavení pro dûti s rodiãi mÛÏete nav‰tívit i samostatnû. Vstupné
25,- Kã.
11:30 Divadlo tﬁí Ïen,
hra: Láska (ne) láska
„Aneb takov˘ normální Ïivot“. Velmi
netradiãní, lehce eroticky ladûné divadelní pﬁedstavení pro kaÏdého. MÛÏete
se dobﬁe bavit, nebo plakat, mÛÏete
hledat hloubku pﬁíbûhu, nebo jen nechat plynout ãas.

„Už jen tím, že příjdete, v tom s námi jedete...“

Motoristick˘ bál 2006
Datum: sobota 28. 1. 2006
Místo konání: Kulturní sál ZD Fryšták u Zlína
Organizátor: Simcar, v.o.s.
www.autobal.cz
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15:00
Kojetínská industriální filharmonie
Tento men‰í orchestr se vûnuje provozování pÛvodního, svérázného a ojedinûlého industriálního hudebního umûní, vytváﬁeného na rÛzné odpadové
pﬁedmûty, kuchyÀské ãi zahradnické
potﬁeby, dûtské hraãky, dílenské nástroje i prosté materiálové kusy. apod.
Stylovû má hudba nejblíÏe k soudobé
váÏné hudbû ãi hudbû alternativní.
17:00 Divadlo Pecka,
hra: 1 + 1 = 3
Pﬁedstavení ãásti nejstar‰ího oddílu
souboru Mladíci a Spol., hrané v nûkolika rozdíln˘ch obsazeních. Tento nejzku‰enûj‰í oddíl sáhl tentokrát po dramatickém textu souãasného britského
dramatika a nazkou‰el pﬁedstavení plné vtipÛ, omylÛ, dveﬁních zvonkÛ, telefonátÛ a zmaten˘ch vztahÛ.
21:00 Mûstské divadlo Zlín,
hra: Matãina kuráÏ
Scénická prezentace hry Ïijící legendy evropského divadla, dramatika a spisovatele Georga Taboriho. Hra Matãina
kuráÏ se emotivním, av‰ak místy i lehce groteskním zpÛsobem navrací k Taboriho vûãnému tématu holocaustu skrze osobní pﬁíbûh matky. Ukazuje pﬁeváÏnû epickou formou paradoxy jednání
osob ve vypjatém okamÏiku bûhem války.
22:30 Divadlo Hvizd,
hra: DON ·AJN
„aneb Stra‰livá komedie o floutkovi,
kter˘ chtûl milovat a h˘ﬁit podle své libosti, krutû v‰ak za to zaplatil“.
Hororovû ladûná hra star˘ch lidov˘ch
loutkáﬁÛ. Úãinkují Jiﬁí Kuhl a Vlaìka
Dvoﬁáková, absolventka DAMU a autorka pohádky.
24:00 B o n u s
Speciální bonus pﬁipraven˘ pro náv‰tûvníky, kter˘ nebudeme prozrazovat.
i n f o:
Místo: FRY·TÁK, kinosál vedle radnice, (8 km od Zlína); Celodenní vstupné 120,- Kã; Festival Mal˘ svût divadel poﬁádá o.s. Z kola ven.
Více na www.MalySvet.zde.cz
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VELKÉ KINO ZLÍN - LEDEN
1. ledna – kino NEHRAJE
2. – 4. ledna v 17 hodin
ZLOMENÉ KVùTINY
USA/Francie-2005-106 minut-titulkypremiéra-HCE-(15)
Don byl cel˘ Ïivot donchuanem – a na
stará kolena za to musí zaplatit. V hlavní roli Bill Murray
ReÏie: Jim Jarmusch
vstupné 80 Kã
2. – 4. ledna v 19.30 hodin
DOBLBA
âR-2005-117 minut-Bontonfilm-(0)
âerná komedie o neãekaném dûdictví,
které osudovû zasáhne rodinu Mukov˘ch, aneb v‰echno, co jste kdy komu
udûlali, se vám jednoho dne vrátí…
V hlavních rolích J. Du‰ek, P. âtvrtníãek,
M. Daniel, V. Du‰ek
ReÏie: Petr Vachler
vstupné 70 Kã
5. ledna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
MOJE LÉTO LÁSKY
Velká Británie-2004-86 minut-titulky-premiéra-Intersonic-(15)
Film je opojnou romancí dvou dívek, jejich vzájemnou zniãující posedlostí, bojem o lásku a vírou v ní…
V hl. rolích Natalie Press, Emily Blunt,
Paddy Considine
ReÏie: P. Pawlikowski
vstupné 65 Kã
6. – 11. ledna v 17 a v 19.30 hodin
6. ledna v 19.30 hodin slavnostní premiéra za úãasti tvÛrãí delegace
JE·Tù ÎIJU S Vù·ÁKEM,
PLÁCAâKOU A âEPICÍ
âR-2005-90 min.prem.-Bontonfilm-(12)
Pﬁednosta stanice Jaroslav Du‰ek v budovatelském filmu kolektivního typu...
ReÏie: Pavel Göbl, Roman ·vejda
vstupné 80 Kã
9. ledna v 10 hodin
FKS
P¤Í·ERNÁ TCH¯Nù
USA-2005-102 minut-titulky-premiéraWarnerBros.-(12)
Jane Fondová a Jennifer Lopezová se
perou o muÏe sv˘ch snÛ. První je jeho
matkou, druhá snoubenkou…
ReÏie: Robert Luketic
vstupné 25 Kã
12. – 17. ledna v 17 a v 19.30 hodin
LETOPISY NARNIE:
Lev, ãarodûjnice a skﬁíÀ
USA-’05-132 min.-tit.-prem.-Falcon-(0)
Nadãasové dobrodruÏství z pera slavné-

ho spisovatele C. S. Lewise vypráví pﬁíbûh ãtyﬁ sourozencÛ, kter˘m se bûhem
hry na schovávanou ve venkovském sídle starého profesora podaﬁí pomocí magické skﬁínû dostat do jiného svûta….
ReÏie: A. Adamson
vstupné 80 Kã

V SOBOTU V 15 H HRAJEME PRO DùTI:
7. 1. – DÁ·ENKA I. - 64 minut
Medicína, Nehoupat, Bububu, Krtek a
jeÏek, Dá‰enka 2 - Jak uvidûla svût, Dá‰enka 3 - Jak rostla, Dá‰enka 4 - Co mûla na práci

18. ledna ve 14 hodin
FKS
v 17 hodin
(a)
v 19.30 hodin
Uzavﬁené pﬁedstavení
pro ãleny V.I.P. Clubu TV NET
·TùSTÍ
âR/SRN-2005-100
minut-premiéraBontonfilm-(0)
Pﬁíbûh o kﬁehkém vztahu dvou mlad˘ch
lidí, jenÏ postupnû pﬁeroste v opravdovou lásku... V hl. rolích Pavel Li‰ka,
Tatiana Vilhelmová, AÀa Geislerová,
Marek Daniel, Bolek Polívka, Simona
Sta‰ová
ReÏie: Bohdan Sláma
vstupné: FKS – 25 Kã / (a) – 60 Kã

14. 1. – CIRKUS HURVÍNEK - 65 minut
Cirkus Hurvínek, Budulínek a mandelinka, Rusalka Hupsalka, Chlapec a ãarodûjnice, Krtek chemikem

19. ledna v 17 a v 19.30 hodin
20. – 22. ledna v 17 hodin
+ 23. – 25. ledna v 19.30 hodin
SKLAPNI A ZAST¤EL Mù
Velká Británie/âR-2005-86 minut-titulkypremiéra-HCE-(12)
„KdyÏ tû zabiju, nechá‰ mû na pokoji?“
- britská ãerná komedie natáãená v Praze s ãesk˘mi herci K. Roden, A. Geislerová
ReÏie: Steen Agro
vstupné 80 Kã

OBVAZY
PRO MALOMOCNÉ

20. – 22. ledna v 19.30 hodin
+ 23. – 25. ledna v 17 hodin
v pátek 20. ledna v 19.30 h slavnostní
premiéra za úãasti tvÛrãí delegace
O DVù SLABIKY POZADU
Slovensko-2004-84 minut-premiéraKinofa-(12)
Filmov˘ pﬁíbûh studentky Zuzany je mozaikou reáln˘ch a snov˘ch situací, do
kter˘ch se mladá hrdinka zamotává ve
své snaze stihnout v Ïivotû co nejvíc….
ReÏie: Katarína ·ulajová
vstupné 80 Kã
26. ledna – 1. února v 17 a v 19.30 h
JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI
âR-2005-112 minut-prem.-Falcon-(0)
Nová rodinná komedie o tom, Ïe nikdo
nechce zÛstat sám.
V hlavních rolích Miroslav Etzler, Ingrid
Timková, Jiﬁí Mádl, Îofie Tesaﬁová, Václav Postráneck˘
ReÏie: M. PoledÀáková vstupné 85 Kã

21. 1. – KOâIâÍ SLOVO - 60minut
Lup, Leo u fotografa, Koãiãí slovo,
Vánoãní sen, Krtek a tranzistor, Dva
mrazíci
28. 1. – KUTÁSEK A KUTILKA - 65 min.
Kutásek a Kutilka, Psí pohádka, Cvrãek
a bombardon, Potkali se u Kolína, Krtek
a lízátko, Pohádka o Klikotoãi
vstupné 25 Kã
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA

Chcete opût pomoci s jejich v˘robou? Obvazy jsou urãeny jako vrchní
obvazov˘ materiál pro malomocné. Je
tﬁeba dodrÏet materiál i rozmûry obvazÛ.
Materiál: pﬁíze „Snûhurka“ bílé barvy nebo velmi svûtl˘ch odstínÛ. Jehlice
ã. 2,5. Vzor: rub i líc stále hladce –
tvoﬁí vroubky.
Rozmûry:
• úzké obvazy – 1. ﬁada 25 ok vãetnû okrajov˘ch, v‰echny ﬁady hladce,
délka 275 vroubkÛ
• ‰iroké obvazy – 1. ﬁada 30 ok
vãetnû okrajov˘ch, ostatní jako u obvazÛ úzk˘ch. Po dokonãení obvaz zapo‰ít.
Obvazy se odesílají prostﬁednictvím
Charity do leprosárií v Indii a Tanzanii.
Kontakt v Brnû tel. 541 238 670 nebo p. Holíková MûÚ Fry‰ták. Pokud se
rozhodnete pﬁipojit se i v malém rozsahu, dûkujeme pﬁedem za projev
dobré vÛle a kﬁesÈansk˘ skutek lásky
k bliÏnímu.
„Cokoliv jste uãinili jednomu
z tûchto m˘ch nepatrn˘ch bratﬁí, mnû
jste uãinili“
(Mt25,40)
Spoleãnost sv. Vincence z Pauly,
Ha‰talské nám. 3, 11 00 Praha 1
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My tři králové jdeme k Vám…

Matrika



LEDEN 2006

JUBILANTI

Jiﬁina Ohlídalová
Marie Halamová
Antonín Jurãík
Marie âervená
Antonín ÎÛrek
Milán Barboﬁík
Filomena Baro‰ová
Karel Zlámalík
Jaroslav Îák
Ing. Ladislava Pinosová
Jarmila Horká
Ivan Trnûn˘
BoÏena Bûláková
Franti‰ek ·antav˘
Marie Neumannová
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NAROZENÍ

Andrea Vlková



ÚMRTÍ

Marie Vitovská ve vûku 72 let

Občanský průkaz
První obãansk˘ prÛkaz se vyﬁizuje nejdﬁíve 60 dní pﬁed dovr‰ením 15 let.
Nutno doloÏit – osvûdãení o obãanství
âR. Obãanství âR je moÏno vyﬁídit na
MûÚ ve Fry‰táku – dostaví se jeden
z rodiãÛ a pﬁedloÏí – rodn˘ list dítûte,
oddací list, rodn˘ list – rodiã, obãansk˘
prÛkaz – rodiã. Vyﬁízení obãanství âR
k vyﬁízení prvního obãanského prÛkazu
je zdarma. Souãasnû pﬁi podání Ïádosti o vyﬁízení osvûdãení o obãanství âR
je moÏno vyplnit Ïádost k vyﬁízení prvního obãanského prÛkazu. Dokládá se
1 fotografie. Obãansk˘ prÛkaz se vyﬁizuje na MûÚ ve Fry‰táku u pí Holíkové.

Výměna řidičských
průkazů
¤P vydané do konce roku 1993 lze
mûnit aÏ do prosince 2007.
Ti kteﬁí ﬁidiãské prÛkazy dostali v letech 1994 aÏ 2000, si je budou muset
vymûnit do konce roku 2010. AÏ do roku 2013 budou mít na v˘mûnu ãas majitelé zb˘vajících ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ,
kteﬁí je dostali nejpozdûji loni.
VH

UPOZORNùNÍ
Pro únorové Fry‰tácké listy pﬁipravujeme nové jízdní ﬁády autobusÛ

V˘sledky Tﬁíkrálové sbírky 2005 byly doslova fantastické, a myslím, Ïe to nikdo
nepﬁedpokládal. Zda to bylo pod vlivem událostí v jihov˘chodní Asii, nebo Ïe bylo
pûkné poãasí, nebo Ïe se nám daﬁilo, anebo cokoliv jiného. MoÏná, Ïe od kaÏdého
trochu. Sbírka ukázala velikost lidské pomoci. Co se s pomocí Tﬁíkrálové sbírky
2005 dokázalo? Pomohla se ﬁe‰it situace rodin v opravdové nouzi a také ‰la pomoc i do Asie. Zbytek zÛstal v nouzovém fondu ACHO, odkud je moÏno bûhem roku ãerpat na pomoc v krizov˘ch situacích. V dne‰ní dobû získala sbírka nové rozmûry. Vût‰ina z nás má kde bydlet a do ãeho se obléci. I u nás jsou v‰ak lidé, kteﬁí strádají. Chceme oslovit lidi dobré vÛle a pﬁinést i jim radostnou zvûst. Sbírka potû‰í nejen obdarované, ale i darující. Peníze, které dostaneme, pouÏije âeská katolická charita na pomoc tûmto potﬁebn˘m u nás i v zahraniãí. V dobû pﬁipomínky
Tﬁí králÛ kolem 6. ledna budou chodit skupinky koledníkÛ po na‰em mûstû i okolních vesnicích a budou do zapeãetûn˘ch pokladniãek vybírat od Vás dary. Ve dnech
10. a 11. 1. 2006 bude do kaÏdé domácnosti doruãen letáãek se sloÏenkou. Ti,
kteﬁí pﬁi koledování nebyli doma, nebo Ti, kteﬁí potﬁebují doklad, je urãena tato moÏnost. Ostatní, kteﬁí jiÏ pﬁispûli, je tento letáãek urãen jako podûkování za jejich dar.
Na letáãku se dozvíte více o úãelu této sbírky a ãinnosti charity.
Velmi si váÏíme jakékoliv podpory a také garantujeme, Ïe je v‰e peãlivû zorganizováno tak, aby se nemohla ztratit ani koruna z v˘nosu této sbírky. Od kaÏdé jednotlivé pokladniãky, pﬁes mûstsk˘ úﬁad, farní charitu, aÏ na centrální konto – v‰e je
pod pﬁísn˘m dohledem a kontrolou. V‰em, kteﬁí se letos budou jakkoliv podílet na
v˘sledku sbírky, dûkujeme. Za Va‰e otevﬁené srdce pro potﬁebné pﬁejeme mír v du‰i a v‰echno dobré v novém roce.
Charita

MùSTO FRY·TÁK VYHLA·UJE ZÁMùR PRODEJE
formou výběrového řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za
odprodej majetku města Fryštáku v k. ú. Horní Ves u Fryštáku
V˘bûrového ﬁízení o nejvhodnûj‰í návrh na uzavﬁení kupní smlouvy se mohou zúãastnit fyzické osoby star‰í 18 let a právnické osoby, které mohou nab˘vat v âeské republice nemovit˘ majetek. Do v˘bûrového ﬁízení je moÏné se pﬁihlásit na adrese: Mûstsk˘ úﬁad Fry‰ták, odbor správy majetku mûsta, námûstí Míru 43, 763
16, Fry‰ták, telefon 577 911 051, kde budou podány bliÏ‰í informace o organizaci v˘bûrového ﬁízení.
P¤EDMùT NABÍDKY
- Nemovitost - pozemek p. ã. 378, k. ú. Horní Ves u Fry‰táku, obec Fry‰ták,
o v˘mûﬁe 951 m2, zahrada, zapsaná v katastru nemovitostí pﬁíslu‰ného katastrálního pracovi‰tû Kat. úﬁadu pro Zlínsk˘ kraj na LV ã. 10001 pro obec Fry‰ták
Do termínu uzávûrky v˘bûrového ﬁízení úãastníci soutûÏe doruãí osobnû nebo po‰tou
vyhla‰ovateli v zapeãetûné obálce oznaãené zn. V˘bûrové ﬁízení – poz. p.ã. 378
své návrhy, které musí obsahovat:
a) identifikaãní údaje zájemce o úãast ve v˘bûrovém ﬁízení,
b) nabízenou kupní cenu vãetnû zpÛsobu úhrady kupní ceny,
c) prohlá‰ení o závazku zájemce uhradit náklady spojené s pﬁevodem nemovitostí,
e) závazn˘ pﬁíslib penûÏ. ústavu v pﬁípadû, Ïe k úhradû kupní ceny bude pouÏit úvûr.
Uzávûrka v˘bûrového ﬁízení je dne 30. 1. 2006 ve 12,00 hodin.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo odmítnout v‰echny pﬁedloÏené návrhy, pﬁípadnû zmûnit podmínky V¤ nebo v˘bûrové ﬁízení zru‰it. V pﬁípadû shodné ceny dvou nebo více
nejvy‰‰ích nabídek bude vyhlá‰eno dal‰í kolo v˘bûrového ﬁízení. NejniÏ‰í nabídnutá
cena nesmí b˘t niÏ‰í neÏ 321,- Kã, coÏ je cena urãená znaleck˘m posudkem s ohledem na skuteãnost, Ïe je zadána zmûna ÚP za úãelem zmûny funkãního vyuÏití pozemku z kultury zahrada na stavební parcelu. V˘sledek v˘bûrového ﬁízení bude oznámen do 14 – ti kalendáﬁních dnÛ od dne schválení v˘sledkÛ v˘bûrového ﬁízení
Zastupitelstvem mûsta Fry‰táku v‰em pﬁihlá‰en˘m zájemcÛm. Pro dal‰í blíÏe nespecifikované podmínky platí ustanovení §§ 281 aÏ 288 zák. ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní, a ustanovení zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní.
Pﬁípadné písemné podnûty ãi nabídky k vyhlá‰enému zámûru posílejte nejpozdûji
do jeho uzávûrky na odbor – správy majetku mûsta.

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 Mgr. ing. M. Pagáã. Registraãní ãíslo MK âR E 13006

