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Už po deváté se v Olomoucké arcidiecézi konala Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky je na pomoc lidem v nouzi u
nás i v zahraničí.
V našem městě a okolních vesnicích koledníci koledovali od 4. 1. do 6.
1. 2008. Letos bylo 13 skupinek.

8. sk. Vlasta Konečná
2.700,00
9. sk. Libor Kučera
4.196, 00
10. sk. David Odstrčil
4.784,00
11. sk. Věra Divilová
2.875,00
12. sk. Anna Horáčková
4.423,50
13. sk. Kateřina Jasenská 8.345,00
Celkem (Kč)
75.432,50

A jak koledovali?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

Jaroslav Jasenský 10.061,00
Alena Horáková
7.075,50
Lubomír Fuksa
4.006,00
Martin Němec
5.032,00
Jana Skaličková
12.401,50
Markéta Halaštová 5.275,50
Helena Němcová
4.257,00

Poděkování patří všem koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří svým osobním nasazením a ochotou vyjít za lidmi
do jejich domovů koledovat a tím dokázat, že jim není lhostejný osud bližních
v nouzi. Zejména vděčnost a poděkování patří všem lidem dobrého srdce, kteří
skupinky koledníků přijali a obdarovali je
jakoukoliv částkou.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 12/2007/V ze dne 19. prosince 2007 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů MF

k 18. 12. 2007 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
MF k 18. 12. 2007 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 26/2007
v celkové výši 50.000,- Kč.
• ZMF schvaluje RO MF č. 27/2007
v celkové výši 29.000,- Kč.
• ZMF schvaluje RO MF č. 28/2007 –
Celková úprava rozpočtu v celkové výši
3.004.400,- Kč.
• ZMF bere na vědomí studii „Likvidace odpadních vod v místní části Vítová
města Fryšták“, zpracovanou společností ProVenkov, spol. s r. o., Tuřanka 1,
627 00 Brno.
• ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
Z 10/2007/V/14 ze dne 9. 10. 2007 ve
věci odvádění odpadních vod ve Fryštáku
– místní části Vítová – s ohledem na aktuálně platnou národní i evropskou legislativu, na požadavky ekologických efektů
při čištění OV a z důvodu účelného nakládání s veřejnými prostředky schvaluje
zavedení decentrálního systému čištění
odpadních vod prostřednictvím DČOV
s možností telemetrických prvků, provozovaného městem Fryšták vč. projektového a ekonomického zajištění městem
(úhrada nákladů na administraci, na PD
vč. příslušných povolení a nákup DČOV),
a to v horiz. do 31. 12. 2010.
• ZMF ukládá starostovi zajistit podklady k vydání OZV MF k zavedení decentralizovaného systému likvidace OV
v místní části Vítová vč. podkladů ve
věci případné změny krajského dokumentu PRVK ZK pro potřeby žádosti
o poskytnutí dotace.
• ZMF schvaluje záměr bezúplatně převzít zkolaudované stavby zpevněných
ploch u nově vybudovaných bytových
domů na ul. Holešovská, a to stavbu příjezdové komunikace ležící na poz. p.č.
405 o rozsahu cca 243 m², obslužnou
komunikaci ležící na poz. p. č. 409/1 a
410/1 o rozsahu cca 300 m² a chodníky
na poz. p. č. 408/6 a 408/7 o rozsahu
cca 83 m² s podmínkou dodání geometrického plánu žadatelem.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 39
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
ke dni 20. 12. 2007 zveřejnění záměru
prodat část měst. poz. p. č. 408/5 –
ostatní plocha, zeleň, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře do 100 m², žadateli p.
P. Miklovi a Ing. R. Kostkovi, Fryšták, za
cenu ne nižší než cenu znaleckého posudku, s podmínkou úhrady znaleckého
posudku, geometrického zaměření a ná-
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vrhu na vklad smlouvy do KN ZK žadateli
a uzavřít s nimi kupní smlouvu.
• ZMF schvaluje věcný záměr základního dokumentu města „Strategický plán
rozvoje města Fryštáku na období let
2008 až 2013“.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. u) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v plat. znění, schvaluje
udělení peněžitých plnění poskytovaných
fyzickým osobám , které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena výborů – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a s odkazem
na ust. § 102 odst. 3 téhož zákona si
vyhrazuje rozhodování o poskytnutí peněžitého daru ve smyslu ust. § 85 písm.
b) zákona o obcích, a to pouze pro účely odměňování fyzických osob za výkon
funkce člena komise.
• ZMF schvaluje udělení peněžitých
darů, poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena komisí – viz příl. č. 3.
• ZMF na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením §
81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., v
platném znění, schváluje výběr nevhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce „Vodovod
Fryšták – ulice Dolnoveská a Korábova“
takto: pořadí č. 1 - IMOS Zlín, s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín, pořadí č. 2 Stavby silnic a železnic, a.s., závod Zlín,
U Dřevnice 330, 763 02 Zlín-Louky, pořadí č. 3 - KKS, spol. s r.o., Příluky 386,
760 01 Zlín, pořadí č. 4 - STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620
00 Brno, schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi MF a společností IMOS Zlín,
s. r. o., Tečovice 353, 763 02 Zlín, IČO
26309190, DIČ 26309190, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF bez připomínek.
• ZMF schvaluje k 1. 1. 2008 zvýšení
členského příspěvku města Fryštáku do
rozpočtu Regionu Zlínsko ze současných
2,- Kč na 7,- Kč na obyvatele.
• ZMF schvaluje nové znění Stanov Regionu Zlínsko, ve kterých se mění čl. I.,
VII., X., XVI.
• ZMF bere na vědomí zprávu Hlavní invetarizační komise MF o provedené inve-

tarizaci MF k 30. 11. 2007 bez připomínek s tím, že deﬁnitivní schválení zprávy
bude realizováno v lednu 2008.
• ZMF schvaluje OZV MF č. 2/2007,
kterou se ruší OZV č. 1/2002 – Řád
veřejného pohřebiště města Fryštáku, a
v souladu s ust. § 12 odst. 2 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje její účinnost dnem 1. 1. 2008.
• ZMF schvaluje OZV MF č. 3/2007, kterou se ruší OZV č. 9/2005, a v souladu
s ust. § 12 odst. 2 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v plat.znění,
schvaluje její účinnost dnem 1. 1. 08.
• ZMF bere na vědomí zprávu členů výběr. komise pro výběr dodavatele prací
– Otopný systém v ZŠF, p. o., bez připomínek a na základě doporučení výběrové komise schvaluje přidělení zakázky
uchazeči č. 2 fě PETAS Petřík s. r. o.,
jako zadavatel VŘ dále schvaluje pořadí
nabídek dalších uchazečů, a to: 2. místo DS Instal, s. r. o., Valašské Klobouky,
3. místo FINSTA PLUS ZLÍN, schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi MF a fou
PETAS Petřík s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 5357/D, 760 01 Zlín, IČ 60747889,
zast. Oldřichem Petříkem, jednatelem
společnosti, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na usnesení č. Z
3/2007/V/12 schvaluje navýšení dotace pro NO základní organizaci Český
svaz včelařů, o. s., zast. Ing. Jiřím Dofkem, a to o 4.000,- Kč na celkovou výši
14.000,- Kč, schvaluje uzavření dodatku
č. 1, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje s platností od 1. ledna
2008 do data schválení rozpočtu města Fryštáku na rok 2008 ve smyslu ust.
§ 13 zák. č. 250/2000 Sb.,rozpočtová
pravidla územních samosprávných celků,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky
města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2008 rozpočtové provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové
měsíční výdaje města mohou odpovídat
maximálně skutečnosti 1/12 celkových
daňových a nedaňových příjmů a dotací
(mimo kapitálových) roku 2007.

Poplatek ze psů
Na základě OZV č. 3/2003, o místních poplatcích, připomínáme, že je
nutno do 28. února t.r. zaplatit příslušnou částku poplatku ze psů.
Poplatky přijímá pí V. Holíková na
MěÚ ve Fryštáku.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 1/2008/V ze dne 16. ledna 2008 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 31. 12. 2007 a 15. 1. 2008
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 31. 12. 2007 bez připomínek.
• ZMF schvaluje Zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku, závazků a pohledávek města
Fryštáku ke dni 31. 12. 2007 včetně
návrhu na likvidaci nepotřebného majetku dle doporučení likvidační komise (viz
příloha č. 1).
• ZMF v návaznosti na schválení zprávy
HIK MF o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek města k
31. 12. 2007 a v souladu s návrhem
likvidační komise schvaluje vyřazení
nepotřebného majetku města Fryštáku
v celkové hodnotě 310.149,45 Kč (viz
zpráva HIK MF v příl. č. 1).
• ZMF schvaluje ke dni 17. 01. 2008
zveřejnění předloženého návrhu rozpočtu MF na rok 2008 jako deﬁcitního s tím,
že předpokládaný schodek bude hrazen
z přebytku hospodaření města Fryštáku
z minulých let (viz příloha č. 2).
• ZMF v souladu s ust. čl. č. II Organizace grantové politiky města Fryštáku
jmenuje komisi pro vyhodnocení žádostí
a návrh na přidělení dotací NNO působícím na území města, a to ve složení:
Mgr. P. Pagáč, L. Mikl, Mgr. L. Sovadina,
Mgr. P. Nášel, Ing. J. Görig.
• ZMF bere na vědomí výsledky tzv. ekologické ankety občanů města Fryštáku s
tím, že minimální účast občanů nezakládá důvod pro změnu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících
na území města Fryštáku ve smyslu
zavedení systému domácího kompostování individuálními kompostéry.
• ZMF bere na vědomí výsledky ankety ke zjištění aktuální poptávky provozu
rozhlasu s tím, že minimální účast občanů nezakládá důvod pro změnu stáv.
systému provozu rozhlasu.
• ZMF bere na vědomí výsledky ankety k obsahu a úrovni měsíčníku města
Fryštácké listy s tím, že doručenými odpověďmi bylo potvrzeno stávající pojetí
měsíčníku.
• ZMF bere na vědomí výsledky ankety k úpravě náměstí Míru ve Fryštáku
a studii upravenou v duchu připomínek
občanů.
• ZMF v návaznosti na výsledky ankety občanů k úpravě náměstí Míru ve
Fryštáku schvaluje vyhlášení soutěže o
nejlepší návrh architektonického řešení

náměstí Míru Fryšták a ukládá Ing. M.
Kasalovi neprodleně zajistit vyhlášení
soutěže s podmínkami:
- termín soutěže od 21. 01. 2008 do
11. 04. 2008
- zhodnocení stávajícího stavu zeleně a
technických prvků (podrobná inventarizace dřevin),
- zahradně architektonická koncepce řešení jednotlivých ploch – návrh prostorového a funkčního využití jedn. částí,
- návrh řešení organizace dopravy,
- doporučení materiálového řešení technických prvků (cesty a povrchy),
- návrh vhodného mobiliáře (lavičky,
osvětlení, odpočívadla) a ostatních prvků (výtvarných),
- návrh vegetačních úprav s tím, že dokumentace bude obsahovat
- textovou část (průvodní zpráva, přeběžná kalkulace nákladů),
- graﬁckou část (celková koncepce řešení – půdorys, řezopohled, perspektivy,
3D – vizualizace navrhovaného stavu),
- řešení mobiliáře.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o přípravě IA na rok 2008 a dále s
tím, že na dalším zasedání bude předložena písemná zpráva o rozsahu a možnostech ﬁnancování jednotlivých akcí .
• ZMF bere na vědomí výsledky projednání studie systému likvidace odpadních vod ve Fryštáku – místní části
Vítové včetně vyjádření názoru občanů
v rámci anonymní ankety pro případný
decentrální systém domácích čistíren
odpadních vod provozovaný městem.
• ZMF ukládá starostovi zajistit další
podklady pro stanovení dalšího postupu
v rámci připravovaného systému likvidace OV formou DČOV provozovaných
městem.
• ZMF bere na vědomí žádost fy MSI
Zlín, s. r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, o bezúplatný převod
majetku na MF a odkládá projednání
žádosti z důvodu nedodání GP na příští
zasedání ZMF.
• ZMF bere na vědomí žádost p. P. Mikla
a Ing. R. Kostky, Fryšták, o koupi části
měst. poz. p. č. 408/5 v k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za účelem zřízení parkovacího stání (garáž) a odkládá projednání
žádosti z důvodu nedodání GP na příští
zasedání ZMF.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, deleguje na zasedání valné hromady
Společnosti singularistů velkousedlých
Fryšták dne 8. 2. 2008 zástupce města

místostarostu města p. Radomíra Dupala s tím, že MF nemá připom. k předlož.
stanovám společnosti.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Finančního výboru při ZMF, a to kladné
stanovisko k návrhu rozpočtu města
Fryštáku na rok 2008.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Kontrolního výboru při ZMF.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
zveřejnění záměru města prodat cenné
papíry zajištěných fondů HCS 73 a HCS
74 a IKS.
• ZMF schvaluje stanovení termínu konání Vánočních trhů města Fryštáku
na sobotu dne 13. prosince 2008.
• ZMF ruší svá usnesení č. Z 11/2007/
V/6 ze dne 21. 11. 2007 a usnesení č.
Z 12/2007/V/6 ze dne 19. 12. 2007.
• R. Dupal a Mgr. S. Knedlová poděkovali Fryštácké Javořině za reprezentaci
města v družební obci Muráň. Mgr. P. Nášel všem poděkoval za účast na akcích
Živý betlém a Tříkrálová sbírka.

Zápis
ze schůze RMF
č. R 01/2008/V ze dne 2. 1.08 (Výběr)
• RMF schvaluje IS MF č. 1/2008 – Zajištění stravování zaměstnanců MF.
• RMF schvaluje IS MF č. 2/2008 – Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům MF a členům ZMF.
• RMF schvaluje IS MF č. 3/2008 – Používání motorových vozidel města Fryštáku a zajištění dopravy.
• RMF schvaluje IS MF č. 4/2008 –
Vnitřní platový předpis města Fryštáku.
• RMF schvaluje IS MF č. 5/2008 –
Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci
přesčas a o pracovní pohotovosti.
• RMF schvaluje IS MF č. 6/2008 – Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období r. 2008.
• RMF schvaluje IS MF č. 7/08 – Sazebník úhrad za poskyt. ověřených výpisů.

Město Fryšták oznamuje občanům, že
nabízí k prodeji starší typy PC a monitorů z radnice MěÚ Fryšták v cenách:
PC 1.000 Kč, monitory 500 Kč a mobilní telefony 500 Kč. Informace podává MěÚ Fryšták, OSMM, kanc. č. 209
(tel.: 577 911 048, e-mail: majetek2@
frystak.cz).
Nabídka platí do 29. 2. 2008
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 02/2008/V ze dne 9. ledna 2008 (Výběr)
• RMF bere na vědomí výsledky hospodaření MF za rok 2007 bez připomínek.
• RMF souhlasí s předloženým návrhem
rozpočtu města Fryštáku na rok 2008.
• RMF neschvaluje pronájem městských
(zemědělských) pozemků v k. ú. Fryšták
žadateli p. L. Pospíšilovi, a to z důvodu
požadavku zajištění správy majetku jedním žadatelem.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 19/2007/V16 ze dne 5. 12. 2007
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p. č.
873/1 o vým. 50 m², ostatní plocha, jiná
plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli p. T. Rudolfovi, Zlín, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí stav pohledávek
města Fryštáku k 31. 12. 2007.
• RMF v souladu s ust. čl. VII bod c)
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 8. 12. 2005 uzavřené mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou, a V. Skaličkou,
Fryšták, schvaluje výpověď smlouvy.
• RMF v souladu s ust. čl. VII bod c)
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 8. 12. 2005 uzavřené mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou, a E. Skaličkovou,
Fryšták, schvaluje výpověď smlouvy.
• RMF ke dni 10. 1. 2008 v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - „Víceúčelové sociální zařízení ŠENK“ Horní Ves,
umístěné na pozemcích p. č. 957/2,
957/4 a 957/5 v k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a to na dobu neurčitou v ceně nájmu ne nižší než 8.000,Kč/měs.
• RMF bere na vědomí Rozhodnutí České inspekce ŽP, sp. zn. ČŽIP/47/OOV/
SR01/0717245, ve věci činnosti ZDV
Fryšták.
• RMF bere na vědomí Prověření oznámení na statutární zástupce společnosti Zlínská vodárenská, a. s., Zlín, bez
připomínek.
• RMF nereﬂektuje na nabídku mapové
FLASH aplikace pro www stránky, předloženou fou PLANstudio s. r. o.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu „Lukov – brána Hostýnských hor“ mezi MF a obcí Lukov, a
pov. starostu podpisem této dohody.
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• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 17/2007/V/8a) ze dne 31. 10. 2007
schvaluje výpůjčku měst. pozemků p.č.
468/7 o vým. 914 m² a p. č. 468/8
o vým. 1431 m², trvalý travní porost,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli
p. P. Jaškovi, Fryšták, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 17/2007/V/8b) ze dne 31. 10. 2007
schvaluje výpůjčku části měst. poz.
p.č. 255/1 o vým. 45 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, žadateli manž. Jaškovým,
Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
výpůjčce mezi MF a Mateřskou školou
Fryšták, na výpůjčku herních prvků umístěných na poz. p. č. 45, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, který je ve vlastnictví obce
Fryšták, s ﬁnanční odpovědností za
opravy herních prvků na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu pojistné
částky ve smyslu pojistné smlouvy č.
6248649804 (komplexní pojištění vozidla – global – služební vozidlo Peugeot
307).
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
R 18/2007/V/20 ze dne 19. 11. 2007
schvaluje pronájem městských pozemků – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu mezi MF a ZDV Fryšták na pronájem městských pozemků – viz příloha
č. 1 tohoto zápisu, na dobu neurčitou
s 10ti letou výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této nájemní
smlouvy.
• RMF ukládá starostovi ve spolupráci
s Mgr. P. Pagáčem vypsat do konce ledna 2008 VŘ na dodavatele projektu Naučná stezka Fryšták.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu č. 11/2007 Fryšták – Oprava
komunikace Strž, schvaluje zrušení veřejné zakázky z důvodu nedosažení očekávaných parametrů.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu č.12/2007 – Oprava čelní zdi

a vstupu hřbitova ve Fryštáku, schvaluje
vítěze zakázky, který podal nejvýhodnější nabídku, a to ﬁrmu Terastav, s. r. o,
nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín,
IČO: 60735198.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu č.13/2007 na zpracovatele
žádostí o poskytnutí dotací v rámci dotačních národních a evropských fondů
v období let 2008 – 2010, a ruší toto
VŘ z důvodu nedosažení očekávaných
ekonomických efektů.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu č.14/2007 – MK ulice Tovární,
Fryšták, schvaluje vítěze zakázky, který
podal nejvýhodnější nabídku, ﬁrmu DIPS
Zlín, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01
Zlín, IČO: 49976311.

Upozornění občanům
Od 1. ledna 2008 musí všichni
občané, kteří žádají na obci II. či III.
stupně o dávku pomoci v hmotné nouzi - doplatek na bydlení, požádat obec,
v niž mají trvalý pobyt, o přidělení levnějšího přiměřeného bydlení (§ 33,
odst. 3 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů).
Na MěÚ ve Fryštáku si občané mohou vyzvednout formulář, který vyplněný předají na úřadě své obce.

SEZNAM ZKRAT EK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Plán práce RMF na rok 2008

UPOZORNĚNÍ

Měsíc

Vážení spoluobčané, řidiči,

Leden

v době od 1. listopadu do 31. března provádí Město Fryšták, jako správce místních komunikací, zimní údržbu na základě „Plánu zimní údržby místních komunikací“.
Na významně dopravních místních komunikacích má být prováděn úklid sněhu
v celé délce a šířce. Vzhledem k neukázněnosti řidičů však není v silách pracovníků Města Fryšták zajistit tuto podmínku, neboť na komunikacích jsou v rozporu
se zákonem č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích (§ 25 odst.
3), zaparkovány osobní automobily.
Dalším místním nešvarem je parkování na chodnících, které však není povoleno
dopravním značením, a je tedy protiprávní.
Dovoluji si upozornit ty z Vás, kteří činí, jak je výše uvedeno, že jsme požádali
o spolupráci Policii České republiky, aby zajistili průjezdnost místních komunikací
na území města Fryštáku.
Ing. Miloslav KASALA
ved. odb. správy majetku města

5. února 2008 od 13.00 do 17.00 hodin (úterý)
v prostorách Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku.)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz rodiče
- rodný list dítěte
- údaje o zaměstnání rodičů a telefon druhého rodiče.
Upozornění:
Zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě k zápisu do l. třídy
základní školy. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. (Školský zákon 561/2004 Sb.)

Uzáv. mat.

1.

9. 1.

4. 1.

30. 1.

25. 1.

Únor

3.

20. 2.

15. 2.

Březen

4.

5. 3.

29. 2.

Duben
Květen
Červen

5.

2. 4.

28. 3.

6.

16. 4.

11. 4.

7.

14. 5.

9. 5.

8.

28. 5.

23. 5.

9.

18. 6.

13. 6.

Červenec

10.

16. 7.

11. 7.

Srpen

11.

20. 8.

15. 8.

Září

12.

17. 9.

12. 9.

13.

1. 10.

26. 9.

14.

29. 10.

24. 10.

Listopad

15.

26. 11.

21. 11.

Prosinec

16.

10. 12.

5. 12.

Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění zápis dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne dne:

Termín

2.

Říjen

ZÁPIS
DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

Poř. č.

Plán práce ZMF na rok 2008
Měsíc

Poř. č.

Termín

Uzáv. mat.

Leden

1.

16. 1.

11. 1.

Únor

2.

6. 2.

1. 2.

Březen

3.

19. 3.

14. 3.

Duben

4.

30. 4.

25. 4.

Červen

5.

4. 6.

30. 5.

Červenec

6.

2. 7.

27. 6.

Září

7.

3. 9.

29. 8.

Říjen

8.

15. 10.

10. 10.

Listopad

9.

12. 11.

7. 11.

Prosinec

10.

17. 12.

12. 12.

Poznámka:
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

19. 12. 2008 - Slavnostní zasedání společné

Fryštácká Javořina v Muráni
Uprostřed ledna přijeli členové dechové hudby Fryštácké
Javořiny se svým dirigentem do družební Muráně. I když vyjeli
z Fryštáku v pátek až po 19. hodině a přijeli kolem druhé
v noci na sobotu, čekali je představitelé zastupitelstva. Jednak
aby je přivítali, jednak aby je ubytovali v penzionu. Našim muzikantům se nelenilo a uspořádali na uvítanou „minišou“. Hráli,
zpívali. Šlo se spát brzy ráno.
Den začal zabíjačkou, prý „obecní svině“. Přihlíželo obyvatelstvo Muráně a samozřejmě i my. /Každý kraj, jiný postup./
Zpívalo se, opěvovali krásy Muráně, naši hráli, zpívali. Našli se
i tanečníci, kteří kroužili na silnici ve sněhové kaši. Jiní hleděli,
zpívali, pobrukovali, zapíjeli.
Než byly natlačeny jitrnice /dávají do nich mimo koření,
česneku, cibule i jáhly/, jelita, /místo našich krup dávají rýži/,
pak klobásy, pojídala se kapustnica /zelná polévka s vařeným
masem/ a chlebem.

V odpoledních hodinách „delegáti“ – procházka a poznávání Muráně, muzikanti zkoušku. No a následoval koncert. Plný
sál a plný balkón posluchačů nešetřil potleskem. Byl to zážitek!!
I my, delegáti, jsme přispěli do programu. Byli jsme vyzváni,
abychom zazpívali na jevišti /za doprovodu dechovky/ píseň
My jsme Valaši. Samosebou, že zpívali i Muránčané.
Po takovém silném zážitku nebylo ani pomyšlení na zábavu,
na tanec.
Po ovacích, po večeři jeli hudebníci v noci zase do Fryštáku.
Jsme rádi, že jsme mohli dílem přispět ke kulturní spolupráci
mezi Fryštákem a Murání. Díky našim muzikantům! Díky Fryštácké Javořině!!
Díky vám, přátelé z Muráně, že jste se o nás tak pečlivě
starali. Všem občanům přejeme pevné zdraví a pohodu po
celý rok 2008.
SK
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Poplatek za komunální odpad vznikající na území města Fryšták
Zastupitelstvo města Fryštáku na svém zasedání č. Z 11/2007/V/4 konaném dne 21. 11. 2007 se usneslo vydat na
základě ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a § 17a) odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (OZV)
stanoví poplatek za komunální odpad
(dále jen „poplatek“), ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši
a splatnost poplatku na území města
Fryštáku.
Čl. II
Ohlašovací a registrační povinnost
1. Plátce poplatku¹) má ohlašovací a
registrační povinnost²), kterou splní tím,
že správci poplatku doručí prohlášení
plátce poplatku, jehož náležitosti jsou
uvedeny v příloze č. 1 k této OZV, a to
za každou jím spravovanou nemovitost
do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem
poplatku nebo nastala změna rozhodná
pro výpočet výše poplatku ²).
2. Plátce poplatku je povinen správci
poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum narození poplatníka ³), který
neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil příslušnou část
poplatku, a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti dle čl. IV.

movitosti či rekreační stavbě, platí se
poplatek za komunální odpad za dobu
od měsíce vzniku poplatkové povinnosti
do 31. prosince daného roku, a to ve
lhůtě do 30 dnů od posledního dne měsíce vzniku poplatkové povinnosti.
3. V případě změny nebo zániku trvalého pobytu v městě či změny vlastnického práva k nemovitosti na území města
v průběhu daného roku se poplatek za
komunální odpad hradí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu či vlastnictví nemovitosti v daném roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu zpoplatněných měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. V
Zrušovací ustanovení
Ruší se Obecně závazná vyhláška č.
6/2006 – Poplatek za komunální odpad
vznikající na území Města Fryštáku ze
dne 18. 12. 2006.

MĚSTO FRYŠTÁK
Čl. III
Výše poplatku
1. Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných
nákladů města vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu uživatelů bytů v jednotlivých nemovitostech 4) a s přihlédnutím k úrovni
třídění komunál. odpadu a následným
příjmům ze systému EKO-KOM 5).
2. Celková výše poplatku se stanovuje na 485,- Kč na uživatele a rok při
dvoutýdenním svozu.
Čl. IV
Splatnost poplatku
1. Pokud poplatková povinnost vznikla nebo trvá k 31. lednu daného roku,
je plátce poplatku povinen uhradit poplatek za komunální odpad buď jednorázově ve lhůtě do 31. března daného
roku nebo ve dvou splátkách ve výši ½
z celkové části poplatku splatných k 31.
březnu a 30. září daného roku.
2. Pokud poplatková povinnost vznikla plátci poplatku po 31. lednu daného
roku získáním trvalého pobytu v městě
nebo při nabytí vlastnického práva k ne-
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Obecně závazná vyhláška č.
2/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště města Fryštáku
Zastupitelstvo města Fryštáku se na
svém zasedání dne 19. prosince 2007,
usnesením č. Z 12/2007/V/11e)
usneslo vydat na základě § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č.1/2002 – Řád veřejného pohřebiště
města Fryšták .
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Radomír Dupal, místostarosta
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Čl. VI
Účinnost OZV
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Radomír Dupal, místostarosta
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Vysvětlivky:
1) § 17a) odst. 2 věta druhá zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění
2) § 33 odst. 13 zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, v platném znění
3) § 17a) odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění
4) § 17a) odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění
5) čl. 5 OZV č. 3/2006 Města Fryštáku ze
dne 27. 09. 2006, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů
vznikajících na území města Fryštáku

MĚSTO FRYŠTÁK
Obecně závazná vyhláška č.
3/2007 kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 9/2005, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška č.
1/2002 – Řád veřejného pohřebiště
města Fryštáku
Zastupitelstvo města Fryštáku se
na svém zasedání dne 19. prosince
2007, usnesením č. Z 12/2007/V/11f)
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č. 9/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště města Fryštáku.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Radomír Dupal, místostarosta
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2008

Informace k odpadům v roce 2008
Vážení spoluobčané, město Fryšták je již několik let zapojeno do systému sběru
obalového odpadu Eko-kom, a to pytlového sběru papíru, plastů a kontejnerového
sběru skla a železa. Sběr těchto komodit je každoročně vyhodnocován a obec získává nejen kladné body do systému sběru odpadů, ale tato činnost je ohodnocena
i ﬁnančně, což se zpětně projevuje v menším nárůstu poplatků na likvidaci odpadů
od vás občanů.
V souvislosti s požadavky zpracovatelů odpadového skla se město Fryšták zavázalo provádět oddělený sběr skla čirého a barevného. V nejbližší době se u většiny
stávajících sběrných nádob na sklo objeví nové nádoby, které jsou určeny pouze pro
sběr skla čirého. Žádáme Vás o třídění skla na barevné a čiré, které je od zpracovatelů více žádáno. Tabulové sklo je i nadále možno ukládat do kontejneru na dvoře
technických služeb.
Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte zrcadla, drátěné sklo, autosklo,keramiku a porcelán, ani skleněné lahve od chemikálií, toto patří do velkoobjemového odpadu, respektive odpadu nebezpečného.
Dále bychom Vám chtěli připomenout, co je vhodné separovat a odevzdávat jako
tříděný sběr, jaký odpad odevzdat do kontejnerů na dvoře technických služeb.
Sběr papíru je prováděn svozově 1 x za 8 týdnů
Do modrých pytlů je možno uložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenky, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Není vhodné zde ukládat mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový
a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Sběr plastů je prováděn svozově 1 x za 4 týdny
Do žlutých pytlů je možno uložit: PET láhve (nezapomeňte prosím sešlápnout!),
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plasů, polystyrén.
Neukládejte zde prosím novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
Nezaměňujte prosím barevnost jednotlivých pytlů, raději použijte pytle průhledné.
Po celý rok bude o sobotách od 8.00 do 16.00 hodin otevřen sběrný dvůr technických služeb města kde, mohou občané města Fryšáku uložit do kontejnerů bioodpad, velkoobjemový odpad z domácností, železný šrot.
Do velkoobjemového odpadu z domácností nepatří stavební suť, jejíž likvidaci si
původce musí zajistit sám na řízené skládce, a nebezpečný odpad (elektrotechnika,
léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, ledničky, mrazničky, pneumatiky,
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné apod.) jehož sběr obec zajišťuje obec
2 x ročně ze svozových míst (letos 22. března a 20. září).
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Ing. Miloslav Kasala

Komunální odpad
Upozorňujeme občany, že je již možno hradit poplatky za svoz komunálního odpadu za rok 2008. Úhradu poplatku za komunální odpad lze provést v hotovosti
v budově MěÚ Fryšták, u ing. V. Doleželové, v mezipatře, dveře č. 110, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 1404941389/0800. Jako variabilní symbol uvádějte
číslo místní části Fryštáku (tj. Fryšták - 1, Dolní Ves - 2, Horní Ves - 3, Vítová - 4)
a číslo popisné - např. poplatník z adresy Vítová 52 uvede variabilní symbol ve tvaru
452. Na základě zaplacení poplatku v hotovosti nebo předloženého dokladu o zaplacení bude vydána aktuální známka na popelnici.
Celková výše poplatku je stanovena na 485,- Kč na občana a rok při dvoutýdenním svozu. Poplatek lze uhradit buď jednorázově ve lhůtě do 31. března 2008
nebo ve dvou splátkách ve výši ½ celkové částky poplatku splatných do 31. března a 30. září 2008.
Současně upozorňujeme podnikatele, kteří podnikají na území města Fryštáku, aby neopomněli uhradit poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2008.
Pokud se hodlají stát účastníkem systému likvidace komunálního odpadu města
Fryštáku, je nutno uzavřít písemnou smlouvu ve lhůtě do 31. 3. 2008. Neplacením
se vystavují postihu podle § 66, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění.
Ing. Vladimíra Doleželová

POZVÁNKA
ZŠ FRYŠTÁK a SRPŠ
Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ
RODIČOVSKÝ
PLES
v pátek 8. 2. 2008 v 19,30 hod.
Hraje FOKUSrock vstupné 60 Kč
Czech POINT
na MěÚ ve Fryštáku
V současné době mohou občané
Fryštáku pomocí Czech POINTU získat
na radnici výpisy ze čtyř centrálních registrů - obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů na počkání.
Výpisy budou vydávají i nadále notáři,
Česká pošta, s.p. a Hospodářská komora a nově také od 1. ledna t.r. Krajský úřad Zlín.
Výdejovým místem na Městském
úřadě ve Fryštáku je kancelář pí
Dany Konečné, dv. č. 208, pí Věry Holíkové, dv. č. 217, a pí Ivany Plškové,
dveře č. 305.
Za výdej zmiňovaných výpisů je,
podle platné legislativy, stanoven
správní poplatek 100,- Kč za první
stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku. Za výpis z rejstříku
trestů zaplatí občan 50,- Kč.
Více informací:
http://www.czechpoint.cz
ip

Tříkrálová sbírka 2008
Pro zajímavost uvádíme výsledky sbírek od roku 2000:
rok 2 000

13.288,00

rok 2 001

26.226,00

rok 2 002

31.066,00

rok 2 003

49.159,00

rok 2 004

51.791,50

rok 2 005

76.398,00

rok 2 006

74.349,00

rok 2 007

86.046,00

rok 2 008

75.432,50
Upřímný dík. RP

7

M AT E ŘS K Á

Š KO L A

F RYŠ T ÁK

PRVNÍ TŘÍDA – KAŠIČKA….
Polovina školního roku je za námi a
opět se přiblížil čas zápisu do základní
školy. Čas, na který se většina předškolních dětí těší, ale pro některé rodiče je
již takovým malým upozorněním, že brzy
skončí bezstarostné období her a začnou
povinnosti. Prioritou pro výběr základní
školy bývá většinou blízkost bydliště,
nabídka různých kroužků, vybavení počítačových učeben a podobně. V dnešní
době už existují i základní školy, které
jsou zaměřené na hudební či výtvarnou
výchovu, tanec nebo rozšířenou výuku
cizích jazyků. Také je možná alternativa
domácího vyučování dětí. V tomto případě musí mít rodič maturitu a on i dítě
musí projít psychologickým vyšetřením.
Naštěstí tato varianta bývá málo častá,
protože jejím velkým nedostatkem je, že
děti při ní přicházejí o kontakt s vrstevníky a nepoznají jinou, než rodičovskou
autoritu.
Vstup do základní školy představuje v našem vzdělávacím systému stále
významný předěl v životě předškoláka.
Mění se přístup dospělých, režim dne i
požadavky na dítě kladené. Je jisté, že
tato změna už není tak dramatická, jako
bývala před mnoha lety, kdy bylo dítě vytržené přímo z domácího prostředí. Téměř
všichni předškoláci totiž v dnešní době
navštěvují mateřské školy a postupně si
zvykají na jiný než rodinný režim. Školky
se významnou měrou podílejí na přípravě dětí na další životní období a tudíž i
na povinnou školní docházku. Písemná
agenda, která je spojená se zjištěním
školní zralosti a s rozhodováním o odkladu školní docházky, je hodně rozsáh-

lá. Základní škola tedy obecně staví i na
výsledcích práce mateřských škol, proto
je velmi důležitá návaznost a spolupráce obou institucí.
Při posuzování zralosti dětí na povinnou školní docházku bývá často
zdůrazňován věk dítěte. Děti narozené
v letních měsících se proto v prvních
třídách vyskytují jen minimálně. Vysoký
počet odkladů mění věkové složení třídy.
Dalším důležitým aspektem je správná
výslovnost, přičemž vadná výslovnost r
a ř většinou nezpůsobí vzdělávací problémy. Posuzujeme také, jakou má dítě
schopnost učit se a přijímat nové dovednosti. Někdy jsou sporné také intelektové předpoklady a chápavost. Na počátku
školní docházky totiž nejsou ještě požadavky na inteligenci dítěte natolik vysoké, ale za rok bude vyspělejší a bude nastupovat s dětmi mladšími a proto jeho
pozice bude lepší i do budoucna. Pro
základní školu je také nutné, aby dítě
dokázalo pracovat bez opakovaného vyzývání a upozorňování, předpokládá se
jakási pracovní zralost a odpovědnost.
Škola je také nastavena na určité průměrné tempo práce-psychomotorické
tempo, a tak děti výrazně pomalejší mívají výukové problémy. Při posuzování
školní zralosti dále posuzujeme schopnost soustředění a přiměřenou dovednost prosadit se. Dítě by mělo být aktivní, hlásit se, nebát se položit otázku,
nemělo by se vyhýbat jemu neoblíbeným
činnostem. Naše české školství má
také v prvním ročníku značné požadavky
na graﬁcký projev- zejména psaní. Zanedbatelný není ani zdravotní stav. Pokud

Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, Komenského 344
právní subjekt – příspěvková organizace
Vás zve s dětmi předškolního věku k

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2008/2009
dle Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., § 34, ze dne 24. září 2004, ve znění pozdějších předpisů, na zápis, který se uskuteční

v úterý 26. 2. 2008 od 9,30 – 11,00 hod.
ve třídě motýlků
Upozornění: zákonní zástupci dítěte (rodiče) přihlašují dítě pro které školní
docházka začíná počátkem školního roku tj. od 1. 9. a následuje po dni, kdy dítě
dovrší 3 rok věku. Děti jsou přijímány dle daných kritérií.
Pro provedení zápisu je třeba si vzít s sebou rodný list dítěte.
Bc. Marcela Ševelová, ředitelka školy
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bývá předškolák často nemocný, projeví
se to někdy i v prvním ročníku povinné
školní docházky.
Je tedy spousta hledisek, podle kterých se posuzuje školní zralost, ale při
tom platí, že každé dítě je jedinečné
a nejde ho zařadit do předem připravených tabulek. V dnešní době se naštěstí
změnil i postoj veřejnosti k předškolnímu
psychologickému vyšetření a odkladům
vůbec. Rodiče o něj někdy sami požádají, jindy se poradí s učitelkami v MŠ.
Nemohou totiž dost dobře posoudit, jak
se dítě chová ve větším kolektivu, chybí jim i srovnání s vrstevníky. Konečné
rozhodnutí o tom, zda využít možnosti
ročního odkladu, bývá ponecháno samozřejmě rodičům. Jsou to totiž oni, kdo
mají zodpovědnost za další rozvoj dítěte
a škola jim v tom nezanedbatelným dílem pomáhá.
Ilona Staňková, učitelka MŠ

Kritéria
pro přijetí dítěte do MŠ Fryšták
1. Trvalé bydliště – přednost mají
děti s trvalým bydlištěm na území města Fryštáku.
2. Předškoláci - přednost mají děti
předškolního věku, které jsou v posledním ročníku před vstupem do základní
školy.
3. Zaměstnání matky (na základě
potvrzení zaměstnavatele) – přednost
mají děti zaměstnaných matek a v případě, že do MŠ se přihlásí další dítě,
jehož matka nastupuje do práce bude
mít přednost před dítětem matky na MD
– tedy věkově nejmladší dítě matky na
MD bude vyřazeno z docházky – vráceno
zpět do rodiny a místo něj přijato dítě
matky pracující.
4. Děti na celodenní pobyt v zařízení
mateřské školy.
5. Věk dítěte – přednost mají děti
matek na MD ve věku 5 let.
6. Pro doplnění kapacity lze přijmout
děti od 3 let matek registrovaných na
úřadu práce před matkami na MD, které
zvládají základní sebeobsluhu a hygienu
a jsou schopné po sociální stránce začlenit se do skupinky dětí.
7. Pro doplnění kapacity lze přijmout
děti od 3 let matek na MD, které zvládají
základní sebeobsluhu a hygienu a jsou
schopné po sociální stránce se začlenit
do skupinky děti.
pokračování na str. 9
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2008
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Projektový den

Ta písnička se mi líbí
Písniček znám spoustu, ale v hlavě mi zní jen jediná. Je to píseň Matky přírody.
Mám moc ráda šumění lesa, ve kterém je zastoupen celý orchestr a každý člen
si notuje tu svou jedinečnou životní píseň. Nejúžasnější ale je, jak jim to všem
spolu dokonale ladí.
No, řekněte ! Co by to bylo za písničku, kdyby třeba potok šuměl, ale ptáci
kolem něj nezpívali. Myslíte, že by se vám líbilo v lese bez zvířat popisujících svůj
život stopami ve sněhu nebo vznášejících se plachými skoky přes lesní pěšinu?
Někdy si dokážu docela živě představit, jak se les mění v operu bez dirigenta
a hlavní sólistkou je lípa nebo borovice, které připomínají všem naši hymnu Kde domov můj a oslavují tak celý český národ i jeho historii. Ano, naše země je opravdu
zemský ráj, ať už v ulicích Prahy, na horách u pana Krakonoše, u propasti Macocha
nebo u nás na zahradě.
Vím, že vážná hudba není v dnešní době příliš oblíbená, ale jak by asi vypadala
Smetanova Vltava v jiném hudebním žánru? Není náhoda, že se umělci, ať spisovatelé, sochaři nebo malíři a hudebníci, inspirují přírodou a jejich díla jsou skutečně
okouzlující, plná obdivu, něhy a lásky k přírodě.
Možná chodili do lesa stejně rádi jako já a říkali si: „Tahle písnička, kterou
napsala sama příroda, se mi líbí !“
Dominika Jurášková
8. Po dobu omluvené nepřítomnosti zařazeného dítěte (např. dlouhodobě nemocného) lze přijmout do stavu dítě dosud nezařazené a to na dobu určitou – tj. do
návratu omluveného dítěte.
9. Na uvolněné místo po dítěti (odstěhování, neplacení příspěvku na provoz, porušování řádu školy – vyloučení) apod. lze přijmout další dítě do stavu.
10. Přijetí zdravotně znevýhodněného dítěte je projednáváno individuálně, záleží
na momentální situaci ve škole – složení dětí, počtech dětí a podmínkách a vybavení
školy.
11. Děti ve věku od 4 let, které budou zařazeny do seznamu nastupují do MŠ od
počátku 4 let, pokud chtějí aby jim místo bylo drženo – tj. od měsíce dovršení tohoto
věku platí úplatu.
Zákonní zástupci dítěte (rodiče) přihlašují dítě pro které školní docházka začíná
počátkem školního roku tj. od 1.9. a následuje po dni, kdy dítě dovrší 3 let věku.
Rodiče, počítáte-li s nástupem do zaměstnání, nebo zapojením dítěte do kolektivu, dostavte se i s dítětem k zápisu ve výše uvedenou dobu.
Při zápisu prosíme o nahlášení datumu nástupu, od této doby se s dítětem počítá
v docházce a je rodičům počítána úplata za pobyt v MŠ dle směrnice 1/2006 (vystavena v Řádu MŠ Fryšták, na nástěnce rodičů, ve vývěsní skříňce MÚ a na internetových stránkách města) . Za odhlášené dítě přijímáme další dítě.
V průběhu školního roku lze přijímat jen děti přistěhované a to při nezaplněné
kapacitě školy, nebo v případě uvolněného místa.
Bc. Marcela Ševelová, ředitelka Mateřské školy Fryšták

V předvánočním týdnu, ve středu 19.
12. 2007, se již tradičně konal v Základní škole ve Fryštáku Projektový den.
Smyslem projektového dne je umožnit žákům aby si sami dle svého zájmu
zvolili téma projektu, připravili si jeho
náplň a sami jako vedoucí projektu (vyučující) jej realizovali. Jejich spolužáci si
poté vybrali z nabídky projektů a zapsali
se do toho, který je nejvíc zajímal. Žáci
si jednotlivé projekty připravili většinou
ve skupinkách a vyučující v tento den
fungovali jako lektoři dohlížející na hladký průběh jednotlivých projektů. Žáci
prvního stupně se letos zaměřili na vánoční tématiku. Pod vedením svých spolužáků a za pomoci paní učitelek se věnovali výrobě vánočních ozdob, svícnů,
přání. Připomínali si tradiční i netradiční
vánoční zvyky, zpívali koledy a vařili vánoční punč. Žáci druhého stupně si připravili pro své spolužáky celkem třináct
projektů. Byly zde témata jako Člověk
a pes, Zábavné chemické pokusy, Karate, Florbal, Aerobik, Taneční hodiny,
Egypt očima výtvarníka, Vaření a další.
Na závěr projektového dne žáci zhodnotili jednotlivé projekty.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem žákům, kteří se zapojili do přípravy projektů, protože byly velice pěkně
a pečlivě připraveny s cílem podělit se
se spolužáky o společné zájmy, které je
zajímají.
Mgr. Libor Sovadina,
ředitel ZŠ Fryšták

OLYMPIÁDA
V ČESKÉM JAZYCE
2007/2008
V rámci projektového vyučování se
uskutečnilo 19.12.2007 školní kolo
olympiáda v českém jazyce žáků 9. tříd.
Práce má dvě části - mluvnickou s úkoly spíše zaměřenými na jazykový
cit - slohovou - danou určitým tématem,
letos znělo TA PÍSNIČKA SE MI LÍBÍ. Do
plnění úkolů se zapojilo 19 žáků. Maximální počet bodů, které bylo možné za
obě části získat, byl 30.
Nejúspěšnějšími řešiteli mluvnické
části byli Pavla Doleželová 9.A, Michal
Lefner 9.B, Markéta Stachová 9.A a slohové části Dominika Jurášková 9.B, A.
Dlabajová 9.B, K. Plišťák 9.B. Po celkovém sečtení bodů se stala vítězkou Pavla Doleželová , druhé místo patří Dominice Juráškové a třetí Kamilu Plišťákovi.
Vítězka postupuje do okresního kola ve
Zlíně.
Za PK ČJ Mgr. H. Březinová

9

Z P R ÁVY

Z

L U KOVEČ K A

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně se 23. prosince, den
před Štědrým dnem, sešli spoluobčané u místní kapličky, aby si zpříjemnili
vánoční pohodu zpíváním koled. Samozřejmě nechybělo slavnostní předání
Betlémského světla a každý si odnesl
svůj plamínek domů.
Letošní sousedské setkání bylo rozšířeno o výstavu Betlému, vytvořeného
dětmi v obecní knihovně, a hudební doprovod místních hudebníků, který obohatil vánoční atmosféru.

Při příležitosti předávání Betlémského světla proběhla také sbírka ﬁnanční
hotovosti pro Sdružení ŠANCE, což jsou
hematologicky a onkologicky postižené
děti. Celkem byla vybrána a předána
částka 6.600,- Kč.

Tyto peníze pomůžou malým pacientům zpříjemnit dlouhý pobyt v nemocnici a zmírnit psychickou zátěž po dobu
léčby.
Děkujeme všem lidem, kteří nejsou
lhostejní a podpoří dobrou věc.

Tříkrálová sbírka v Lukovečku
1. skupina – vedoucí paní Věra Divilová nasbírala 2.875,- Kč
2. skupina – vedoucí paní Anna Horáčková nasbírala 4.423,50 Kč
Celkem bylo v obci získáno 7.298,50 Kč.
Koledníkům i všem dárcům děkuje Charita Fryšták

EVIDENCE OBYVATEL
JUBILANTI
Ing. Michael Petráš

60 let

STATISTIKA 2007
Narození
Úmrtí
Přihlášeni
Odhlášeni
Počet obyvatel k 31. 12. 2007
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5
6
6
8
425
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placená inzerce

SOS – poradna pro spotřebitele
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info, T.: 604 956 114

DOTAZ:
Rodina mi zakoupila přes internetový obchod mobilní telefon. Telefon byl
pro mne nevyhovující, tudíž jsem ho
vrátila s tím, že odstupuji od smlouvy
do 14 ti dnů a žádám o navrácení částky Kč 3.690,-. Čekala jsem měsíc na
navrácení, jakmile jsem peníze neobdržela, tak jsem poslala dotaz, z jakého
důvodu mi nebyly peníze navráceny. Telefonicky mi pak bylo sděleno, že sice
jsem vymazala zprávy SMS, ale bohužel jsem nevymazala příchozí a odchozí
hovory, tak mi nemohou peníze vrátit,
poněvadž tam bylo zřejmé, že jsem
měla 5 minut příchozí a 6 minut odchozí hovory. Sdělili mi, že mi telefon pošlou zpět a mohu ho někomu darovat.
Řekla jsem, že mobil nepřijmu. Pak mi

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé
a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů.
Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku
2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

ještě poslal zprostředkovatel SMS a to
doslova: Zvážil jsem celou situaci a rozhodl jsem se postupovat takto. Výkupní
cena použitého telefonu je 2500,- korun, prodejní cena je 2.500 – 3000,- korun. Mohu Vám tedy nabídnout prodejní
cenu použitého telefonu. Pošlete číslo
účtu, ještě dnes Vám peníze pošlu.
Ano, zjistila jsem, že mi prodejce odeslal 3000,- korun, ale ptám se, prosím,
zda mám nárok ještě na zbývající částku 690,- korun, vždyť jsem mobil vrátila
v pořádku a odstoupila od smlouvy. Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:
14 denní lhůta, která umožňuje spotřebiteli vrátit věc koupenou prostřednictvím internetu bez udání důvodů, je

určena k tomu, aby si kupující věc prohlédl, vyzkoušel a rozhodl se, zda si ji
ponechá, nikoliv k tomu, aby věc byla
14 dnů intenzivně používána a poté
vrácena. Jestliže na telefonu nebyly
žádné mechanické stopy používání, 5 a
6 minut hovorů se podle mého názoru
dá ještě považovat za zkoušení, nikoliv
používání. Prodejci tedy odešlete doporučený dopis s dodejkou, ve kterém ho
vyzvěte k vrácení zbývající částky s upozorněním, že pokud tak neučiní do 14
dnů, požádáte příslušný soud o vydání
platebního rozkazu.
SOS
- Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
Poradenská linka
900 08 08 08 (8 Kč/min.)
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Změny ve zdravotnictví
I. Regulační poplatek (dále jen „poplatek“) se od 1. 1. 2008 vybírá:
A. ve výši 30,- Kč
1. za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření
a) u praktického lékaře*,
b) u praktického lékaře pro děti a dorost*,
c) u ženského lékaře,
d) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči včetně
ambulancí lůžkových zdravotnických zařízení
e) u klinického psychologa,
f) u klinického logopeda,
2. za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře.
3. za návštěvní službu poskytnutou
praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost,
4. za vydání každého, z veřejného
zdravotního pojištění (dále jen „v.z.p.“)
plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných
balení.
B. ve výši 60,- Kč za každý den, ve
kterém byla poskytována
a) ústavní péče (tj. péče v nemocnicích, v odborných léčebných ústavech,
zařízeních vykazujících OD 00005 a v
LDN) nebo
b) komplexní lázeňská péče nebo
c) ústavní péče v dětských odborných
léčebnách a v ozdravovnách,
C. ve výši 90,- Kč za pohotovostní
službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím
a) LSPP včetně LSPP poskytované
zubními lékaři,
b) ústavní pohotovostní službu v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 do 7:00
hodin
II. Poplatky se nehradí, jedná-li se o:
1. preventivní prohlídku
a) u dětí, dospělých, ve stomatologii,
v gynekologii
b) vyšetření a prohlídky prováděné
v rámci opatření proti infekčním onemocněním
c) závodní preventivní péči
2. dispenzární péči poskytovanou
a) vybraným dětem od jednoho roku
věku chronicky nemocným a ohroženým
poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí
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b) těhotným ženám ode dne zjištění
těhotenství
3. hemodialýzu (myslí se tím i peritoneální dialýza),
4. laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem,
pokud není zároveň provedeno klinické
vyšetření (může se jednat i o stejného
poskytovatele, který laboratorní nebo
diagnostické vyšetření žádá a současně též provádí),
5. vyšetření lékařem transfuzní služby
při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně (resp. krvetvorných buněk),
6. případy, kdy lékař, psycholog nebo
logoped neprovádí klinické vyšetření,
ale jiné výkony podle Seznamu výkonů,
například:
a) minimální kontakt lékaře s pacientem
b) telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře s pacientem
c) rozhovor lékaře s rodinou
7. výdej zdravotnických prostředků
předepsaných na poukaz,
8. výdej léčivých přípravků předepsaných na recept, avšak nehrazených
z v.z.p.
9. výdej léčivých přípravků předepsaných na recept s uvedením „hradí pacient“,
10. výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis,
11.poskytování péče, která není hrazena z v.z.p.
III. Žádné poplatky se nehradí:
1. jde-li o pojištěnce umístěné
a) v dětských domovech,
b) ve školských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
2. při ochranném léčení nařízeném
soudem,
3. při:
a) léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit,
b) nařízené izolaci ve zdravotnickém
zařízení nebo
c) nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu
4. jde-li o pojištěnce, který se prokáže
rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné
nouzi o dávce, která je mu poskytována
podle zvláštního právního předpisu
IV. Kdo HRADÍ poplatky:
1. pojištěnec, který je účasten
v.z.p., nebo za něj jeho zákonný zástup-

ce při poskytování zákonem stanovené
zdravotní péče v případě, kdy se jedná
o zdravotní péči hrazenou z v.z.p.,
2. též pacienti, kteří čerpají zdravotní
péči na území České republiky, ačkoli
jsou pojištěnci jiného členského státu
EU nebo státu, se kterým je uzavřena
dvoustranná smlouva. Při poskytování
zdravotní péče je nutné jim zajistit rovnost nakládání, což znamená, že se k
těmto osobám musí poskytovatelé zdravotní péče chovat stejně jako k jakémukoli českému pojištěnci. Nejedná se
jen o turisty, ale i o občany s bydlištěm
v ČR, často děti, jejichž rodič – živitel
pracuje v zahraničí,
3. cizinci, kterým je poskytována zdravotní péče hrazená na základě resortní
mezinárodní smlouvy ze státního rozpočtu (nikoli z v.z.p.).
Poznámka:
Poplatky pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce hradí celý kalendářní rok,
tedy i po dovršení limitu 5 000,- Kč.
Částka přesahující limit 5 000,- Kč je
tvořena opět jen započitatelnými poplatky ve výši 30,- Kč a započitatelnými
doplatky. V případě, že existuje u léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely plně hrazená alternativa,
je započitatelný doplatek nula. Ovšem
ne každá léčivá látka má plně hrazenou
alternativu.
Zdravotní pojišťovna je povinna vždy
po skončení čtvrtletí do 60 kalendářních dnů vrátit pojištěnci, nebo jeho
zákonnému zástupci částku přesahující
tento limit. Částku, která v kalendářním
čtvrtletí nepřesáhne 50,- Kč, uhradí
zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních
dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce.
V. Kdo NEHRADÍ poplatky:
1. pojištěnec, který je od povinnosti
platit poplatek osvobozen nebo v případech, které jsou uvedeny v zákoně a ve
kterých se poplatek neplatí,
2. osoba, která není pojištěncem podle zákona, tzn. nemá na území České
republiky trvalý pobyt, ani není zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo
nebo trvalý pobyt na území České republiky a ani není uveden ve IV./2 a 3.
To znamená, že poplatky nehradí osoba,
která poskytnutou zdravotní péči hradí
z vlastních prostředků, nebo z komerčního pojištění či jiných zdrojů.
Doklad o zaplacení poplatku musí obsahovat: (doklad se vydává jen na žádost pojištěnce)
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1. číslo pojištěnce,
2. výši poplatku,
3. datum jeho zaplacení,
4. otisk razítka zdrav. zařízení,
5. podpis osoby, která poplatek přijala,
6. název léčivého přípravku nebo
potraviny pro zvláštní lékařské účely a
výši doplatku, který se započítává do
limitu 5 000,- Kč, pokud se jedná o zařízení lékárenské péče.
VI. Položky nezapočitatelné a započitatelné do limitu 5 000,- Kč s tím,
že částky nad limit 5 000,- Kč jsou
zdravotní pojišťovnou vždy po skončení
čtvrtletí do 60 dnů vráceny
A: položky nezapočitatelné:
1. poplatek 90,- Kč za pohotovostní službu poskytovanou zdravotnickým
zařízením poskytujícím
2. poplatek 60,- Kč za každý den, ve
kterém byla poskytována
a) ústavní péče nebo
b) komplexní lázeňská péče nebo
c) ústavní péče v dětských odborných léčebnách nebo v ozdravovnách,
3. doplatky na částečně hrazené
léčivé přípravky nebo potraviny pro
zvláštní lékařské účely, jejichž úhrada
stanovená podle § 17 zákona je nižší
než 30 % maximální ceny, a částečně
hrazené léčivé přípravky a potraviny
pro zvláštní lékařské účely obsahující
léčivé látky určené k podpůrné nebo
doplňkové léčbě
4. doplatky na zdravotnické prostředky vydané na poukazy,
5. doplatky za částečně hrazené
léčivé přípravky účtované jako ZULP
a hrazené z v.z.p. při poskytování ambulantní péče.
B: položky započitatelné:
1. poplatek 30,- Kč za návštěvu, při
které bylo provedeno klinické vyšetření
a) u praktického lékaře,
b) u prakt. lékaře pro děti a dorost,
c) u ženského lékaře,
d) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči včetně ambulancí lůžkových zdravotnických
zařízení
e) u klinického psychologa,
f) u klinického logopeda,
2. poplatek 30,- Kč za návštěvu, při
které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře,
3. poplatek 30,- Kč za návštěvní
službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti
a dorost,

4. poplatek 30,- Kč za vydání každého, z v.z.p. plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny
pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet
předepsaných balení
5. doplatky na léčivé přípravky částečně hrazené z v.z.p. Do limitu se
započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny

pro zvláštní lékařské účely pouze ve
výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupné léčivé přípravky nebo potraviny
pro zvláštní lékařské účely s obsahem
stejné léčivé látky a se stejnou cestou
podání. To neplatí v případě, že předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit,
pak se do limitu 5 000,- Kč započítává
doplatek v plné výši.-

ZUŠ Morava Zlín
Máme zájem o tamburášské nástroje (tambury, brače a basany). Jedná se
o staré drnkací nástroje souboru, který u vás kdysi existoval. Mohou být i ve
špatném stavu. Pokud víte ve Vaší obci o některém z nich, ozvete se prosím na
telefonní čísla 577 018 897, 777 200 027, 607 910 539.
Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava

Z FRYŠTÁCKÉHO KALENDÁRIA 2008
1398 – první zmínka o Vítové, v důsledku válek husitských a uherských v následujícím období ves opustla, později obnovena – další písemná zmínka se
objevuje v roce 1548 (610. a 460. výročí)
1558 – Jan a Přemek Nekešové z Landeku a na Lukově obdarovali Fryšták a přilehlé obce částí své půdy, lesů a zmírnili některé poddanské povinnosti (dále
v letech 1565 a 1567, 450. výročí)
1658 – z tohoto roku pochází nejstarší dochovaná fryštácká pečeť (starší cenné
archiválie a historiccké prameny vzaly za své při požáru našeho ratúzu
v roce 1680)
1848 – počátek revolučních změn v bývalé monarchii (počátek postupného vytváření občanské společnosti, např. samosprávy, také ve Fryštáku dočasně
zřízena Národní garda), dovršení národního obrození, rozvoj kulturního
a spolkového života
1888 – počátek dřevozpracující velkovýroby ve Fryštáku (základ pozdější továrny Valentina Jadrníčka (120. výročí)
1888 – sestry III. řádu sv. Františka založily ve Fryštáku klášterní školu s právem
veřejnosti
1908 – založení chlapecké školy měšťanské ve Fryštáku (ředitelem pan František
Mlýnek, 100. výročí)
1908 – v tomto roce (12. 9.) se narodil v Březnici Alois Holík st., valašský malíř,
který ve svém rozměrném díle ztvárnil rázovitý kraj i lidovou architekturu
Podřevnicka, dlouhá léta bydlel a tvořil ve Fryštáku-Horní Vsi (zemřel v roce
1985)
1928 – se narodil prof. Dušan Janoušek (13. 8. v Prostějově), malíř, graﬁk a vysokoškolský pedagog (učil na Univerzitě Palackého v Olomouci), v roce 1953
se oženil se slečnou Stanislavou Januškovou z Fryštáku-Dolní Vsi a bydlel
tu v domě č. 153, vystavoval v řadě zemí, některé motivy zachytil také
z Fryštácka, vystavoval i ve zlínském zámku (zemřel r. 1996)
1938 – velký slet Sokolů ve Fryštáku s bohatým krojovaným průvodem, vyjadřující
odpor k hrozbám nacistického Německa
1958 – v tomto roce zemřeli v Brně oba fryštáčtí rodáci - zasloužilí hudební umělci
prof. Jaroslav Kvapil (1892 – 1958) a dirigent Břetislav Bakala (1897 –
1958), jejich bysty byly slavnostně odhaleny na náměstí Míru v roce 1997
1968 – profesionalizace Městské knihovny Fryšták (vedoucí Anna Zapletalová), odhalení pamětní desky na bývalém domě MUDr. Jána Šípky na fryštáckém
náměstí (nad okny dnešního domu p. R. Hovadíka v 1. poschodí se nacházejí nejstarší reliéfy pozdějšího prezidenta T. G. Masaryka a básníka J. S.
Machara v českých zemích (z roku 1905)
- Čz -
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Neobjeví-li se ledy do února, objeví se v únoru
Prvním dnem postní doby je Popeleční středa. V kostele dostávají lidé na čelo
znamení popela. Slyší při tom slova z Bible: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš." Už jste se někdy dívali, jak rychle v ohni některé věci shoří? Zůstane jen popel
a prach. Bible člověku před Velikonocemi připomíná, že den za dnem ubíhá vzácný
čas jeho života. Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Ledacos načas odkládají:
třeba zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého jídla nebo kávu a cigarety, různé
oslavy, výpravy za nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu
a radost. Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet
dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém Otci.

Co bylo
Zahájili jsme ve Fryštáku sezónu
andělským plesem. Byl v pořadí osmý
a jeden z mála, při kterých se nic mimořádného nestalo. 17. ledna jsme si
připomněli 55 let od smrti staříčka Ignáce Stuchlého mší svatou v kostele, při
které bylo 50 salesiánů ředitelů z Česka i Slovenska. Ti mají vždycky v lednu
svůj formační týden. 26. ledna skládaly
dva manželské páry spolupracovnické
sliby v našem kostele. Byli to manželé
z Fryštáku a z Alexovic. Je to již druhý
pár z Fryštáku, ale poprvé v našem kostele. Sdružení salesiánů spolupracovníků je třetí větev salesiánské rodiny,
kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bo-

15. – 17. února 2007 Do útrob Země
Někdo objeví novou zemi, někdo novou jeskyni a někdo třeba 13. komnatu
svého nitra – vlastní hloubku a překonání sebe sama.
Vede: Pavel Kosmák
29. února – 2. března 2008
Postní zamyšlení
Postní doba nám má napomoci zpřítomnit Velikonoce v našem životě.
Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou
pravdou víry. Velikonoce proto nejsou
svátkem jako ty ostatní: je to „svátek
svátků“, „slavnost slavností“.
Velikonoce nám připomínají jakou
cenu máme pro Boha a co můžeme dělat
pro příchod Božího království – otázkou
je, co si pod tímto pojmem představíme
a zda vůbec o příchod Božího království
stojíme.
Vede: P. Václav Vacek,
farář z Letohradu

Pololetí v DISklubu
sko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí
v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež
a obyčejné lidi.

Co bude
31. ledna – 3. února 2008
Přechod Nízkých Tater
„... a problémy, které vás tíží, se zdají
být malicherné v podmínkách, kdy často
jde do tuhého...“( polárník M. Jašek)
Zimní přechod Nízkých Tater na sněžnicích. Tři dny a tři noci v prostředí, které
tě prověří! Pravděpodobně půjde o „tuhého“ vlastně do tuhého.
Vede: Pavel Kosmák

Se začátkem tohoto školního roku
jsem nastoupila v Domě Ignáce Stuchlého jako vedoucí nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež, kterému říkáme DISklub. Ve Fryštáku funguje již několik let
a za tu dobu se v něm vystřídalo také
několik vedoucích i animátorů.
Mým prvním přáním a zároveň „plánem“ bylo oživit prostředí DISklubu, rozšířit povědomí o něm a nabídnout více
služeb dětem a mládežníkům z Fryštáku
a přilehlého okolí. Na konci měsíce byl
průměrný denní počet návštěvníků dvojnásobný ve srovnání s předchozími měsíci. V dalších měsících se tento průměr
ustálil na třiceti dětech, které se za den
vystřídají. Nezřídka se také stane, že se

D ů m I g n á c e S t u c h l é h o • t e l : 5 7 7 9 1 1 0 6 5 • e m a i l : d i s f r y s t a k @ d i s f r y s t a k . c z • w w w. d i s f r y s t a k . c z

14

FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2008

nemíjejí, ale naopak se u nás „ohřívají“
současně. A když už jsem v „těch číslech“, nemohu nezmínit rekordní „šedesát sedmičku“. Tedy prozatímní magická
hranice počtu návštěvníků, kteří využili
nabídky DISklubu v jednom dni. A ještě
si dovolím přednést číslo úplně poslední, ač neuvěřitelné, přesto pravdivé. Je
jím „sto šedesátka“. Jedná se o 160
dětí, které se od září k dnešku takzvaně
registrovali jako pravidelní návštěvníci.
Věřte – nevěřte, pro mne je však
mnohem důležitější, když vidím jednoho
mladého člověka, který od nás odchází
veselejší nebo spokojenější, než přišel.
K čemu by bylo třicet kamenných tváří,
s nimiž nic a nikdo nepohne? Leda ke
smutku. Doufám, že se mi daří jednat
spravedlivě a láskyplně, přestože mě
v některých situacích děti přímo „nutí“
k jisté dávce odměřenosti. Snažím se
řídit slovy dona Boska, který všem vychovatelům radil: „Snaž se, abys byl
milován.“ Jak se mi daří, to už nechám
na posouzení dětí. Pozitivní reakce vždy
potěší a dodají chuti k práci, negativní
zase vedou k zamyšlení nad možnými
nedostatky a snaze je napravit.
Také nesmím zapomenout, že jsme
přivítali nový rok a s ním několik změn.
Tou první je, pro ty, kdo si ještě nestačili
všimnout, že po Vánocích od nás odešel
Roman Turowski. Změnou druhou jsou
nová, respektive upravená pravidla DISklubu a „horká novinka“ - zavedení karty
DISklubu. Stručně se jedná o pololetní
průkazku, za níž každý zájemce zaplatí
symbolických 50 Kč a která svému držiteli umožní zapůjčení herního vybavení
zdarma. Přístup do DISklubu samozřejmě nadále zůstává otevřen všem zájemcům i bez karty DISklubu.
Tuto „bilanci“ bych uzavřela slovy
svatého Pavla, o něž se opírá i sám don
Bosco: „...kdo miluje, je trpělivý a velkorysý; kdo miluje, nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy; kdo miluje, všechno
omlouvá, všem důvěřuje, všechno snáší, nikdy neztrácí naději.“

Město Fryšták oznamuje svůj záměr
pronajmout nebytové prostory "Víceúčelového sociálního zařízení ŠENK"
v Horní Vsi, č.p. 391, umístěné na poz. p.č. 957/2, 957/4 a 957/5, k.ú. Horní Ves u
Fryštáku, na dobu neurčitou s výší nájemného ne nižší než 8.000 Kč/měsíc.
Žádosti o pronájem lze získat na MěÚ Fryšták, Odboru správy majetku města,
dveře č. 209 nebo na webových stránkách www.frystak.cz.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 29. 2. 2008 ve 12.00 hod.
placená inzerce

WWW.JOGAZLINSKO.WZ.CZ

V PØÍJEMNÉM TEMPU
IDEÁLNÍ PRO PRAVIDELNOU
ÚDRŽBU TÌLA I DUCHA
VHODNÉ PRO VŠECHNY
VÌKOVÉ KATEGORIE

7. ÚNORA 2008 V 17:30
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE FRYŠTÁKU
(POUŽIJTE VCHOD ZE DVORA)
VŽDY VE ÈTVRTEK 17:30 - 18:45
ÚNOR - ÈERVEN / 760 KÈ

CVIÈENÍ VEDE
ING. MARTA ZAPLETALOVÁ

STEP by STEP in ENGLISH
Anglická konverzace s lektorem z USA
(povídání o zajímavých tématech, rozšíření slovní zásoby)

•
•
•
•
•

Individuální výuka - ONE to ONE
Mikroskupiny 2 - 6 osob
Variabilní rozvrh - volba dne i hodiny pro Vaši lekci
Zajišťujeme také ﬁremní výuku
Možnost výuky i ve Vašich prostorách

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 777 210 031
15

Ohlédnutí za adventem
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Živý Betlém
a Tříkrálová sbírka
Na sklonku starého a na začátku
nového roku proběhly ve Fryštáku dvě
akce.
Mezi vánočními svátky to byl už
druhý ročník Živého Betléma a o víkendu při svátku Tří králů 8. ročník
Tříkrálové sbírky (České charity).
Humanitární sbírka, která proběhla u příležitosti Živého Betléma, se
tentokrát nesla v duchu pomoci dětem, které jsou obětmi tzv. domácího
násilí.
Nutno dodat, že její výsledek byl
dokonce o nějakou tu tisícikorunu vyšší než předloni a celkem tak na tento
účel putuje bezmála 20 tisíc korun.
Tříkráloví koledníci ve Fryštáku tentokrát obcházeli město od pátku 4. do
neděle 6. ledna.
Zhruba 15 skupinek vybralo částku
převyšující 75 tisíc korun, které budou
rovněž rozděleny potřebným lidem.
Organizátoři obou těchto akcí by
prostřednictvím Fryštáckých listů rádi
poděkovali všem, kteří se na nich podíleli, a také těm, kteří otevřeli svá
srdce a štědrou dlaň.
Částka blížící se 100 tisícům korun vypovídá o tom, že v našem městě
žijí dobří lidé, kteří mají snahu pomáhat druhým a kterým není osud jiných
lhostejný.
Pavel Nášel

PS: Pokud by ještě kdokoliv chtěl přispět na Tříkrálovou sbírku má možnost využít tzv. dárcovskou SMS
- její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777.
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Klub maminek
Program na únor 2008
5. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.

Moje cesta do Pákistánu, beseda s L. Kucmanovou.
Rodinné konstelace, pokračování besedy o výchově
Vycházka do přírody, popř. sáňkování
Ubrousková technika

Každé úterý od 16:00 hodin cvičíme
v tělocvičně ZŠ se Sedmikráskem – cvičení pro maminky s malými dětmi s sebou přezůvky a pohodlný oděv, vstup ze
školního dvora – kočárky lze umístit dovnitř, předplatné: 200 Kč / půl roku.

Pozvánka
Občanské sdružení Klub důchodců Fryšták zve všechny členy i případné zájemce na Besedu o Svaté
zemi, s promítáním záběrů z cesty
profesora Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži pana Vladimíra Šimordy,
která se koná v pondělí 18. února
2008 od 17 hodin v jídelně Penzionu
ve Fryštáku.
Srdečně zvou pořadatelé.

HASIČSKÝ PLES VE FRYŠTÁKU
se koná v sobotu 16. února 2008 od 20.00 hod. v sále ZDV Fryšták.
K tanci a poslechu hraje Labyrint.
***
SRDEČNĚ ZVE SDH FRYŠTÁK.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s
Fryšták vyhlašuje

městským úřadem

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení především kabátů a bund, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích
potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční, peří, péřových přikrývek a polštářů,
dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy), hraček a školních potřeb, novin, časopisů a knih, nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) kabelek, tašek, batohů
a peněženek.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);
ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže
a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).
Sbírka se uskuteční dne 14. a 15. března 2008 v 8.00 – 16.00 hod.
Místo: Sběrný dvůr TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bližší informace podá MÚ Fryšták tel. 577 911 051/kl. 20 nebo dispečink
Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203(fax).
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou
těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www. diakoniebroumov.org
placená inzerce

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
MONTÁŽ OKEN VELUX
•••

Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135
KOUPÍM PARCELU
na stavbu rodinného domu

ZACHOVALOU
SEDAČKU

ve Fryštáku a okolí Zlína.
Cca 1000 m2.

délky 2 m,
možno s křeslem nebo stolkem.

Tel.: 602 743 512

Tel. po 18. hod. 732 934 915

Mladý pár koupí ve Fryštáku a okolí rodinný dům
nebo stavební pozemek.
Kontakt: 603 851 075, 608 446 961
18

KOUPÍM LEVNĚ

VALAŠSKÉ SETKÁNÍ 2008
se koná 11. dubna 2008
v sále ZDV Fryšták od 19.00 hodin.
Předprodej vstupenek od 1. 3. 2008.
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VELKÉ KINO ZLÍN - ÚNOR
Velké kino Zlín, nám. Práce 2511, tel. 577 432 936 • Začátky představení denně v 17.00 a 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

Pátek 1. – středa 6. února
v 17 a v 19.30 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko-2007-92 minut-premiéraFalcon-(0)
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností...
V hlavních rolích Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová
Režie: Filip Renč
vstupné 90 Kč
Podělí 4. února v 10 hodin
VÁŠEŇ A CIT
Velká Británie/USA-2007-120 minut-titulky-Bioscop-(12)
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její
největší romány…
Režie: Julian Jarrold
vstupné 30 Kč
Čtvrtek 7. února
v 17 a v 19.30 hodin
PROJEKT 100
NOVÝ SVĚT
USA-2005-135 minut-AČFK-(0)
Legenda o Pocahontas převedená na
plátno ﬁlmovým básníkem Terrencem Malickem jako óda na lásku s Colinem Farrellem a velkým hereckým objevem Q‘oriankou Kilcher v hlavních rolích.
Režie: Terrence Malick
vstupné 60 Kč
Pátek 8. – neděle 10. února
v 17 a v 19,30 hodin
+ pondělí 11. – středa 13. února
jen v 19.30 hodin
JÁ, LEGENDA
USA-2007-110 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Poslední člověk na Zemi není sám….
V hlavní roli Will Smith
Režie: Francis Lawrence vstupné 90 Kč
Pondělí 11. – středa 13. února v 17 h
P.S. MILUJI TĚ
USA-2007-126 minut-titulky-SPI-(12)
Někdy zbývá jen jediná věc, kterou můžete
říci…
V hlavní roli Hilary Swank a Gerard Butler
Režie: Richard LaGravenese
vstupné 90 Kč
Čtvrtek 14. února v 17 a v 19.30 hodin
PROJEKT 100
ZABRISKIE POINT
USA-1970-110 minut-titulky-AČFK-(15)
Slavný provokativní Antonioniho ﬁlm představující ideály volného života a lásky a
jedno období z americké bouřlivé historie.
Režie: Michelangelo Antonioni
vstupné 60 Kč

Pátek 15. – středa 20. února
v 17 a v 19.30 hodin
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
USA-2007-124 minut-titulky-premiéra-Falcon-(0)
Ben Gates (Nicolas Cage) pátrá po tajemství smrti Abrahama Lincolna – po ztracených stranách z deníku jeho vraha...
V dalších rolích: Jon Voight, Diane Kruger,
Justin Bartha, Helen Mirren, Ed Harris,
Harvey Keitel
Režie: Jon Turteltaub
vstupné 90 Kč

Pondělí 25. – středa 27. února
v 19,30 hodin
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
USA-2007-105 minut-titulky-premiéra-Bontonﬁlm-(15)
Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených
žen… - Skvělé herecké výkony, jedinečný
humor, exotická atmosféra, napínavý příběh a hollywoodská stylizace. V hl. rolích
Owen Wilson, Adrien Brody, Bill Murray, Natalie Portman, Anjelica Huston
Režie: Wes Anderson
vstupné 90 Kč

Středa 20. února ve 14 hodin
MÉ DRUHÉ JÁ
USA-2007-122 minut-tit.-WarnerBros-(12)
Jodie Foster pátrá v newyorských ulicích
na vlastní pěst po mužích, kteří brutálně
zavraždili jejího snoubence...
Režie: Neil Jordan
vstupné 30 Kč

Čtvrtek 28. února v 17 a v 19.30 hodin
PROJEKT 100
KABINET DOKTORA CALIGARIHO
Německo-1919-69 minut-tit.-AČFK-(12)
První expresionistický snímek, jehož kouzlo spočívá v nevídaném řešení výtvarné
scény, vypjatých hereckých výkonech a bizarní kombinaci světla a stínu.
Režie: Robert Wiene
vstupné 60 Kč

Čtvrtek 21. února v 17 a v 19.30 hodin
PROJEKT 100
ŽELVY MOHOU LÉTAT
Írán/Irák-2004-95 minut-titulky-AČFK-(15)
Příběh o dětech obchodujících s nášlapnými minami, který dojal diváky po celém
světě...
Režie: Bahman Ghobadi vstupné 60 Kč
Pátek 22. – neděle 24. února v 17 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA-2007-87 min.-č. dab.-Bontonﬁlm-(0)
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit,
umí i výborně zpívat...
Režie: Tim Hill
vstupné 70 Kč
Pátek 22. – neděle 24. února
v 19.30 hodin
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
USA/Velká Británie-2007-100 minut-premiéra-Blue Sky Film-(15)
Každý hřích zanechá svou stopu – Nový
thriller Davida Cronenberga (Moucha, Dějiny násilí) nás přivádí do prostředí ruských
zločineckých klanů v Londýně…
V hlavních rolích Naomi Watts, Viggo Mortensen
vstupné 90 Kč
Pondělí 25. – středa 27. února
v 17 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR-2008-100 minut-Falcon-(12)
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou
v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné
svatbě, která skončila málem jako bitva
u Waterloo...
V hlavních rolích Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr
Režie: Dušan Klein
vstupné 85 Kč

Pátek 29. února – neděle 2. března
v 17 a v 19.30 hodin
O ŽIVOT
ČR-2008-90 minut-premiéra-HCE-(0)
Vojta Kotek se coby student medicíny hned
na začátku ﬁlmu dostane do jedné velmi
prekérní situace, když se zúčastní oslavy
na lesní chatě.....
Režie: Milan Šteindler
vstupné 90 Kč
• V sobotu v 15 hodin hrajeme pro děti
2. 2. – RUSALKA HUPSALKA - 66 minut
/ Rusalka Hupsalka, Mistr Myš, Nazdar,
kedlubny! Dorotka a zpěvák, Smolíček,
Mikeš na pouti, Krtek fotografem
9. 2. – KYTICE POHÁDEK II. - 68 minut
/ Konzerva, Jak sluníčko vrátilo štěňátku
vodu, Člověk neandrtálský, Cvrček a basa, Jak jeli k vodě, Krtek a zelená hvězda, Jak Žofka pořádala maškarní bál,
Velryba Abyrlev, Krtek a televizor
16. 2. – PSÍ KAMARÁDI - 76 minut
(Štaflík a Špagetka) / Namaluj si sám,
Chůvy, Šachy, Vášnivý čtenář, Divadlo,
Rybáři, O nejbohatším vrabci na světě,
Proutkaři, Mistři tance, Správný tón
23. 2. – KRTEK VE SNU - 67 minut /
Krtek ve snu, Mikeš u cirkusu, Madlenčin
zachránce, Poplach na hradě, Dorotka
a ježibaba, Kocourek Mňouk
• Středa 13. února v 9.30 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
A RODIČE S DĚTMI
ČTYŘLÍSTEK - 62 minut - Krtek a autíčko, Krakonoš a ovčák, Potkali se u Kolína, Vodnická pohádka, Čtyřlístek - Pes
na stopě
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placená inzerce

Matrika

=

ÚNOR 2008
JUBILANTI

Antonín Konečný
Blanka Trunkátová
Jiří Hvozdenský
Ing. Vladimír Zelík
Ferdinand Hajíček
Rostislav Svačina
Karel Zbořil
Jan Plhák
Zdeněk Baťa
Josef Novák
Danuše Minaříková
Antonie Zaoralová
Janka Gúglavová

❂

65 let
65 let
60 let
65 let
60 let
75 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let
75 let
80 let

NAROZENÍ

Rostislav Kužel

✞ÚMRTÍ
Anna Krištofová
ve věku nedožitých 90 let
Jan Velikovský ve věku 82 let

♥ ZLATÁ

SVATBA

50 let od uzavření sňatku
slaví manželé Alois a Věra Staňkovi
z Horní Vsi.
Přejeme hodně krásných společných
chvil prožitých ve zdraví v kruhu svých
nejbližších.

Zabezpečte si své vodoměry před mrazem!
Vlastníci nemovitostí by si měli zabezpečit své vodoměry proti mrazu. Zima je
totiž může vážně poškodit. Zamrzlé vodoměry poté pracovníci MOVO opravují či
vyměňují na náklady majitelů, kteří jsou za jejich stav zodpovědní.
„Při velkých mrazech může dojít k zamrznutí vodoměrů. Může prasknout jejich
krycí sklo, ale také vytéci voda. Již nastal případ, kdy jeden prasklý vodoměr vyprázdnil celý vodojem,“ upozornila Helena Koutná, mluvčí společnosti MORAVSKÁ
VODRENSKÁ, a.s.
Vodohospodáři proto doporučují umístit nad vodoměr krycí vrstvu izolačního
materiálu. „Například polystyrenovou desku, kterou je vhodné připevnit na spodní
plochu víka venkovní vodoměrné šachty, nebo izolační vatu (nikoliv skelnou), nebo
plastový pytel naplněný drceným polystyrenem,“ doplnila Koutná.
V případě delší nepřítomnosti, například u rekreačních objektů během zimního
období, radí vodaři zcela uzavřít přívod vody před vodoměrem a vyprázdnit potrubí
za ním, aby se předešlo případným škodám způsobených mrazem.
Lidé si mohou v případě pochybností funkčnosti svého vodoměru, nechat přezkoušet vodoměr v certiﬁkovaném metrologickém středisku. Přezkoušení správnosti vyjde téměř na tisíc korun podle typu vodoměru. Je-li reklamace oprávněná,
výměnu a přezkoušení hradí vodárny. Když naopak vodoměr funguje správně, zaplatí náklady zákazník ze své kapsy.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda - působí
od roku 2008 na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. MOVO má 575 zaměstnanců, zásobuje celkem 409 tis. obyvatel Olomouckého a Zlínského kraje. Provozuje
celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod a zajišťuje
servis pro 2 255 km vodovodních a 1 066 km odpadních sítí. Pro kontakt se
zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, Zlíně, Prostějově, Uničově,
a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 844 744 644 na Olomoucku a 800 100 063 na Zlínsku. Webové stránky
společnosti jsou www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz.

Vyhodnocení ekologické ankety
Do ekologické ankety bylo odevzdáno 48 hlasovacích lístků.

Informace z evidence
obyvatel města Fryštáku
Ke dni 1. 1. 2008 žije v našem městě 3.598 obyvatel, z toho 22 cizinců.
Místní část
počet obyvatel
Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová
Celkem
Počet obyvatel podle stavu

1.447
554
1.350
247
3.598

svobodných
ženatých či vdaných
ovdovělých
rozvedených

1.330
1.795
260
213

Ve Fryštáku žije 10 osob starších
90 let. Nejstarší občanka je paní Anna
Petříková, nar. 1912, paní Ludmila Paráková, nar. 1913 a pan Jaroslav Kubát,
nar. 1913.
Je potěšitelné, že počet obyvatel se
oproti loňskému 1. lednu 2007 zvýšil
o 39 osob.
Dana Konečná

Vyhodnocením bylo zjištěno:
23 respondentů (tj. 69 členů domácnosti, obhospodařující 24 680 m² zahrady) je ochotno třídit bioodpad, dodržovat třídící kázeň, udržovat rychlokompostér,
přehazovat ho, zbytečně nevyvážet bioodpad na sběrný dvůr, k třídící kázni jsou
ochotni se zavázat smluvně.
8 respondentů (tj. 29 členů domácnosti, obhospodařující 7 200 m² zahrady) je
ochotno třídit bioodpad, dodržovat třídící kázeň, udržovat rychlokompostér, přehazovat ho, zbytečně nevyvážet bioodpad na sběrný dvůr, k otázce smluvního závazku
k třídící kázni se nevyjádřilo.
2 respondenti (tj. 6 členů domácnosti, obhospodařující 1 900 m² zahrady)
jsou ochotni třídit bioodpad, dodržovat třídící kázeň, udržovat rychlokompostér,
přehazovat ho, zbytečně nevyvážet bioodpad na sběrný dvůr, ale nejsou ochotni
se smluvně zavázat k třídící kázni
3 respondenti (tj. 12 členů domácnosti, obhospodařující 3 300 m² zahrady) se
nevyjádřili k žádné z otázek, omezili se na informaci, že vlasní svůj kompostér.
12 respondentů (tj. 27 členů domácnosti, obhospodařující 10 350 m² zahrady) odpovědělo:
ano
ne zdržel se
• ochota třídit bioodpad
6
5
4
• udržování rychlokompostéru
2
4
6
• přehazování rychlokompostéru
2
3
7
• ochota zbytečně nevyvážet bioodpad na sběrný dvůr
8
1
3
• ochota zavázat smluvně k třídící kázni
0
4
8
Ing. Vladimíra Doleželová
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