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Informujeme že, podle sdělení svozové společnosti TS Zlínsko, s. r. o., došlo v letošním roce ke změně v harmonogramu svozu směsného i tříděného komunálního odpadu v jednotlivých ulicích města Fryštáku.
Svoz probíhá ve svozovém dni již od 6. hodiny ranní. Umístěte proto své sběrné nádoby a pytle s tříděným odpadem na viditelné místo
s dostatečným předstihem (nejlépe už předcházející den večer).
Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Důležitá informace
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ZMF č. Z /2020/VIII ze dne 9. 12. 2020
(Výpis usnesení)

ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 9. 12. 2020 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí zprávu vedoucí
ESO o plnění rozpočtu města Fryšták
ke dni 31. 10. 2020 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí Zápis č.
104/2020/EKO z dílčího přezkoumání
hospodaření města Fryšták za posuzované období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020
bez výhrad z důvodu neuvedených chyb
a nedostatků v části „B. Zjištění z dílčího přezkoumání“.
ZMF v souladu s platnou prováděcí
vyhláškou schvaluje dokument Zásady
pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Fryštáku pro
rok 2021.
ZMF vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Fryštáku.
ZMF bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Fryšták jak o vlastníka památky kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku o dotaci na obnovu této památky
v roce 2021 a v návaznosti na doporučení RMF (usnesení č. U R 25/2020/
VIII/2b ze dne 11. 11. 2020) souhlasí
s poskytnutím dotace (spoluﬁnancování) města Fryštáku v předpokládané
výši 78.500 Kč, a to jakožto desetiprocentního příspěvku z předpokládaných
rozpočtových nákladů akce ve výši
785.000 Kč (tzv. povinný podíl obce dle
pravidel „Programu“).
ZMF v návaznosti na doporučení RMF (usnesení č. U R 25/2020/
VIII/2c ze dne 11. 11. 2020) souhlasí
s vyčleněním ﬁnanční částky ve výši
150.000 Kč z rozpočtu města Fryštáku nad rámec tzv. povinného desetiprocentního podílu na opravu střechy
kostela sv. Mikuláše Fryšták, a ukládá
Ing. Bc. I. Slámečkové, vedoucí ESO,
zahrnout obě částky (celkem v součtu
228.500 Kč) do návrhu rozpočtu města
Fryštáku pro rok 2021.
ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce člena Kontrolního výboru v r.
2020 v celkové výši 250 Kč za úkon
na osobu.

ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena Finančního výboru v r. 2020
v celkové výši 250 Kč za úkon na osobu.
ZMF schvaluje prodej části městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku
p. č. 600/2 – ost. plocha, ost. komunikace, a dílu „b“ pozemku p. č. 600/3
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 57 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům do podílového spoluvlastnictví,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem,
ve výši 200 Kč/m² bez připočtení DPH
(dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha).
ZMF schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi městem Fryšták a žadateli na prodej dílu „a“ pozemku p. č.
600/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
a dílu „b“ pozemku p. č. 600/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 57 m², oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200 Kč/m²
bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha), tj.
za kupní cenu ve výši 11.400 Kč, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení geometrického plánu, znaleckého posudku
a ceny návrhu na vklad z roku 2019
poměrem 50% (schváleno usnesením
ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze dne 18.
6. 2018 a potvrzeno usnesením ZMF
č. U Z 4/2020/VIII/14 ze dne 12. 8.
2020).
ZMF schvaluje prodej nově vzniklého
pozemku p. č. 205/16 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 64 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který vznikl rozdělením části městského pozemku p. č.
205/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadatelům do společného jmění manželů, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem,
ve výši 200 Kč/m² bez připočtení DPH
(dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha).
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták a žadateli,
do společného jmění manželů, na prodej pozemku p. č. 205/16 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě

a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J.
Mlčochem, ve výši 200 Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), tj. za kupní
cenu ve výši 12.800 Kč, s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení geometrického plánu, znaleckého posudku
a ceny návrhu na vklad z roku 2019
poměrem 50% (schváleno usnesením
ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze dne 18.
6. 2018 a potvrzeno usnesením ZMF
č. U Z 4/2020/VIII/14 ze dne 12. 8.
2020) - viz příloha č. 7 tohoto zápisu.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje části přihrazeného pozemku
p. č. 263/6 – zahrada, (odd. z pozemku
p. č. 263/1), k. ú. Vítová, obec Fryšták,
o výměře 294 m², za cenu ne nižší, než
je cena znaleckého posudku s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu
a návrhu na vklad kupujícím a uzavření
příslušné kupní smlouvy.
ZMF schvaluje úplatné nabytí nemovitých věcí, a to podílu o velikosti id. 1/62 na pozemcích p. č. 957/4
– zastavěná plocha a nádvoří a p. č.
957/5 – zastavěná plocha a nádvoří,
oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, z vlastnictví České republiky
do vlastnictví města Fryšták, za kupní
cenu ve výši 210 Kč a s tím, že náklady
související s výkupem (návrh na vklad
do katastru nemovitostí) hradí kupující,
tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/BZL/4100/2020-BZL
mezi městem Fryšták, a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha na úplatné nabytí nemovitých věcí, a to podílu
o velikosti id. 1/62 na pozemcích p. č.
957/4 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 957/5 – zastavěná plocha
a nádvoří, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Fryšták,
za kupní cenu ve výši 210 Kč a s tím,
že náklady související s výkupem (návrh
na vklad do katastru nemovitostí) hradí
kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030059802/003 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Fryšták-HV, Ševčík, Přel. NN“, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 28 – ostatní
plocha, silnice, k. ú. Horní Ves u Fryš-
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táku, obec Fryšták, o výměře 8514 m²,
p. č. 15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1652 m² a p. č. 496
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2976 m², vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000 Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělení souhlasu do situačního výkresu.

ve výši 2.556 tis. Kč, a to včetně provozního příspěvku 1.310 tis. Kč, a pověřuje vedoucí ESO zapracováním této
částky do rozpočtu města Fryštáku
na rok 2021.

ZMF odkládá schválení Jednacího
řádu Zastupitelstva města Fryštáku
na následující zasedání ZMF konané
v r. 2021.

RMF schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2022 a 2023 Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., s plánovanými náklady ve výši 7.477 tis. Kč pro
rok 2022 a 7.582 tis. Kč pro rok 2023
a plánovanými výnosy ve výši 7.477
tis. Kč (rok 2022) a 7.582 tis. Kč (rok
2023), a to včetně provozního příspěvku 5.150 tis. Kč (rok 2022) a 5.200 tis.
Kč (rok 2023).

ZMF bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 5/2020 ze dne
25. 11. 2020.
ZMF bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru č. 4/2020 ze dne
23. 9. 2020.
ZMF bere na vědomí předložený
Plán odezvy orgánů města Fryšták
na vznik mimořádné události (v r. 2020
bez úpravy informací v plánu) vč. přehledu možných ohrožení na území města
Fryšták bez připomínek.
RMF č. R 29/2020/VIII z 18. 12. 2020
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje Ceník služeb města
Fryšták s účinností od 1. 1. 2021.
RMF v souladu s ustanovením § 3
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, schvaluje
Sazebník úhrad nákladů za poskytování
informací pro rok 2021.
RMF v návaznosti na zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, schvaluje směrnici města
Fryštáku č. 3/2020 - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města
Fryštáku pro r. 2021.
RMF schvaluje rozpočet Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2021 s plánovanými náklady ve výši
7.350 tis. Kč a plánovanými výnosy
ve výši 7.350 tis. Kč, a to včetně provozního příspěvku ve výši 5.100 tis. Kč,
a pověřuje vedoucí ESO zapracováním
této částky do rozpočtu města Fryštáku
na rok 2021.
RMF schvaluje rozpočet Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2021 s plánovanými náklady ve výši
2.556 tis. Kč a plánovanými výnosy

RMF ukládá řediteli ZŠ Fryšták a ředitelce MŠ Fryšták najít do doby schválení rozpočtu města Fryšták na rok
2021 úspory v rámci navržených rozpočtů, a to v maximálně možných.

RMF schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2022 a 2023 Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
s plánovanými náklady ve výši 2.735
tis. Kč (údaj je shodný pro oba roky
2022 a 2023) a plánovanými výnosy
ve výši 2.735 tis. Kč (údaj je shodný pro
oba roky 2022 a 2023), a to včetně provozního příspěvku pro rok 2022 a 2023
ve výši 1.394 tis. Kč.
RMF bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Základní školy Fryšták, ze dne 15. 12. 2020 bez připomínek.
RMF bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Mateřské školy Fryšták, ze dne 15. 12. 2020 bez připomínek.
RMF schvaluje ﬁnanční dar občanům města Fryšták, a souhlasí s vyplacením těchto odměn v hotovosti z pokladny města Fryštáku.
RMF schvaluje Spolku Aliance Voda
Zlínsku, ﬁnanční dar ve výši 10.000 Kč
na náklady spojené s činností spolku
a schvaluje uzavření darovací smlouvy
mezi městem Fryšták, a Spolkem Aliance Voda Zlínsku.
RMF schvaluje udělení peněžitých
darů členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Fryšták ve výši
1.000 Kč za výjezd, a to za rok 2020,
a souhlasí s vyplacením těchto odměn
v hotovosti z pokladny města Fryštáku.
RMF bere na vědomí nabídku na pořízení posilovacích prvků a případných
stavebních úprav v rámci místnosti posilovny v objektu Sokolovny a ukládá
OTH zajistit statické posouzení únos-

nosti stropní konstrukce v uvedených
prostorách.
RMF bere na vědomí nabídku Kinematografu bratří Čadíků, s. r. o.,
Mokrá, na letní ﬁlmové promítání v r.
2021 a schvaluje letní ﬁlmové promítání ve Fryštáku v ceně 6.000 Kč/bez
DPH za jeden promítací den, v areálu
FC Fryšták včetně pronájmu 2ks mobilních toalet (TOI TOI) na náklady města,
a ukládá Ing. Bc. I. Slámečkové, vedoucí ESO, zahrnout příslušnou částku
do rozpočtu města Fryšták na r. 2021.
RMF bere na vědomí informace o vydání oznámení Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, o zahájení řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí k návrhu
vyvlastňovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 26. 11. 2020 ve věci
řízení o povolení vkladu vlastnického
práva pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu má
Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve věci
vyvlastnění podílů na pozemcích p. č.
929/108, p. č. 929/4, p. č. 929/2,
p. č. 1497, p. č. 929/11, p. č. 929/33,
p. č. 929/57, p. č. 1610, p. č. 929/8,
p. č. 929/12, p. č. 929/51, p. č. 1427
v katastrálním území Dolní Ves, obec
Fryšták zapsaných na listu vlastnictví
č. 1667 pro k. ú. Dolní Ves, z důvodu
uskutečnění veřejně prospěšné stavby:
Dálnice D49 (dříve Rychlostní komunikace R49), stavba 4901 Hulín – Fryšták, a o vydání usnesení o ustanovení
opatrovníka - města Fryšták, účastníkům vkladového řízení (účastníci, kteří
nemají označenu domovní schránku ani
zřízenu datovou schránku anebo jsou
účastníky - osobami, které nejsou známy) k hájení jejich práv a oprávněných
zájmů, zvláště k doručování písemností
ve vkladovém řízení.
RMF bere na vědomí uzavření Dodatků k dohodám o pracích konaných
mimo pracovní poměr – bez připomínek
(viz příloha č. 8 tohoto zápisu) a v návaznosti na Nařízení Vlády ČR č. 487/2020
Sb., schvaluje výše hodinových sazeb
u uzavíraných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
13/2020 ze dne 2. 12. 2020.
RMF bere na vědomí informace komise ve věci žádostí spol. Linka bezpečí, z. s., Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., Diakonie
Broumov, sociální družstvo, Společnost
pro ranou péči, pobočka Olomouc, Podané ruce - osobní asistence, o pod-

poru z rozpočtu města Fryštáku na rok
2021 a ukládá Mgr. M. Klapilové, předsedkyni komise, zpracovat přehled
schválených příspěvků v r. 2020 a návrh prostředků alokovaných na sociální
výdaje včetně případné rezervy z rozpočtu města Fryšták na rok 2021.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Dohody o vypořádání mezi městem Fryšták, a navrhovateli jejímž předmětem je bezúplatný převod movité
věci - stavby „Kaple svatého Antonína
Paduánského“ umístěné na městském
pozemku p. č. 438/2020 – zast. plocha
a nádvoří, k. ú. Vítová, obec Fryšták.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
14/2020 ze dne 15. 12. 2020.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. C/226 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták žadateli a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto
bytu na dobu určitou od 4. 1. 2021
do 31. 12. 2021, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků,
za cenu 80 Kč/m²/měsíc a služby spojené s užíváním bytu.
RMF schvaluje ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták, a nájemkyní bytu č. C/226, nacházejícího se
v budově Domu s byty pro důchodce
Fryšták, a to dohodou ke dni 18. 12.
2020 a schvaluje uzavření dohody
o ukončení smlouvy o nájmu tohoto
bytu ke dni 18. 12. 2020.
RMF schvaluje ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták, nájemníkem bytu č. D/211, nacházejícím se
v budově Domu s byty pro důchodce
Fryšták, a to dohodou ke dni 4. 1. 2021
a schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu ke dni 4. 1.
2021.
RMF schvaluje uzavření Dohody
vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
EVON INVEST, s. r. o., Zlín, ve věci napojení kanalizace s názvem „ZTV Fryšták
– Skalka – SO 03B kanalizace splašková“ na hlavní kanalizační stoku v ul.
Korábová ve vlastnictví města Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. OT-001030024225/
001-PERF o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, Doležal,
kabel. přípojka NN“, umístěné na měst.

pozemcích p. č. 205/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
3079 m², p. č. 205/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101
m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 3.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě pod označením „11010-099966 VPIC Fryšták-ZTV
pro RD, I. etapa“ mezi městem Fryšták,
a spol. CETIN, a. s., Praha ke stavbě
umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě umístěné na městských pozemcích p. č.
356/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1850 m² a p. č. 378
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1204 m², oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 550 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
RMF souhlasí se stavbou „Hornoveský potok, k. ú. Dolní ves, Fryšták,
Horní Ves u Fryštáku“ podle předané
projektové dokumentace, vypracované
ﬁrmou Projekce Rybníky – Ing. T. Borkovec.
RMF souhlasí s dočasným využitím
pozemků města Fryšták k realizaci akce
„Hornoveský potok“ - oprava a rekonstrukce.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemků p. č. 433/1, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, p. č. 864, p. č.
883 a p. č. 835/2, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, p. č. 496 a p. č. 15, oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní s investorem akce Lesy České republiky, s. p., na jejíchž základě by Lesy
České republiky, s. p., nabyly stavbou
dotčenou část pozemků ve vlastnictví
města Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodovodu k vodovodnímu řadu „Prodloužení vodovodu ul. Přehradní“ mezi
městem Fryšták, a spol. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu za účelem
zajištění dodavatele projekčních prací
a inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Chodník
Vítová“, a to ﬁrmu NELL PROJEKT, s.

r. o., Zlín v celkové ceně 278.300 Kč
vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín za účelem
zajištění dodavatele projekčních prací
a inženýrské činnosti na akci „Chodník
Vítová“.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
4 ke Smlouvě č. 128 o provádění úklidových a čistících prací mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou ZLÍNJUST, spol. s r.
o., Zlín, kterým se mění Čl. V odst. 1
smlouvy – změna výše ceny v souvislosti s odsouhlasením zvýšení minimální
mzdy na rok 2021, a to z původní částky 36.215 Kč bez DPH na 37.846 Kč
bez DPH a nově zní „Cena za provádění
předmětných prací a dodání čistících
prostředků a úklidových pomůcek dle
této smlouvy činí celkem 37.846 Kč
bez DPH měsíčně“, a úklid prostor kina
(pouze na objednávku) z původních
322 Kč bez DPH na 336 Kč bez DPH.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci prověření možnosti zavedení
vícekomoditního sběru kovových obalových odpadů ve směsi v rámci nakládání s odpady a i s ohledem na Motivační
a evidenční systém MESOH města Fryšták ukládá OTH prověřit možnosti zavedení vícekomoditního sběru kovových
obalů na území města Fryštáku.
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– 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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Důležité upozornění

INFORMACE
z evidence obyvatel

Vážení občané,
obdrželi jsme následující vyjádření společnosti Technické služby Zlínsko, která
na území města zajišťuje svoz odpadů:
„Společnost Technické služby Zlínsko, v rámci své pravidelné obnovy techniky, zajišťuje svozy ve vaší obci novou svozovou technikou, která na jedné straně
zkvalitňuje systém svozů nádob vč. zpřesnění evidence svozů a požadovaných
údajů o svážených odpadech, na druhé straně přináší i nové nároky na technický
stav nádob 110, 120 a 240 l, u kterých pokud nejsou v odpovídajícím technickém
stavu, může dojít k jejich nevysypání, příp. k jejich poškození či uvíznutí ve voze.
Za špatný technický stav je v této souvislosti považováno: chybějící nebo poškozené úchyty a deformace kovových nádob 110 l, u plastový nádob 120 a 240 l
pak především poškozený nebo upravovaný límec těchto nádob. Majitelé nádob
proto musí jejich stav sledovat a v případě jejich špatného technického stavu si
je vyměnit.“
Při pořizování nové nádoby doporučujeme volit typizovanou plastovou nádobu
na SKO o objemu 120 litrů nebo 240 litrů. Výhodou jsou plastová kolečka, což
umožňuje lepší manipulaci, delší životnost v porovnání s kovovou nádobou a větší
objem.
A co s popelem? Do plastové nádoby lze také odložit popel z uhlí nebo dřeva, ovšem POPEL MUSÍ BÝT zcela VYCHLADLÝ! Při uložení teplého nebo žhavého popela
dojde k poškození plastové nádoby, teplý nebo žhavý popel nelze dávat ani do kovových nádob! Některé svozové společnosti v rámci ČR již kovové nádoby nesváží
a i společnost Technické služby Zlínsko k tomu postupně směřuje.
Dále je potřeba počítat s tím, že poškozená sběrná nádoba nebude při pravidelném svozu vysypána a majitel obdrží upozornění, že je potřeba tuto nádobu vyměnit
za novou, stejně tak i nádoby, které budou přetíženy nebude moci obsluha vozu
vysypat.
Děkujeme za spolupráci!
Odbor technického hospodářství

Ke dni 1. 1. 2021 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.739 osob.

Zásady, které vám pomohou zvládnout krizové situace /1
Ukryjte se, najděte nejbližší budovu a zůstaňte tam, než zjistíte více informací.
V případě většiny událostí je nejlepším řešením zůstat doma.
Získejte informace o tom, co se stalo. Na základě těchto informací zvolte nejlepší postup. Některé události mají krátkodobý charakter, jindy budete muset přijmout
dlouhodobější opatření.
Zachovejte klid, protože panika zhoršuje krizovou situaci a oddaluje její vyřešení.
Komunikujte s ostatními, zejména zjistěte, kde jsou vaši rodinní příslušníci
a v jaké jsou situaci. Buďte otevření také komunikaci se svým okolím. Informujte se
vzájemně.
Dodržujte hygienické zásady a používejte ochranné oděvy a pomůcky. Chraňte
svou pokožku, obličej, důraz klaďte na ochranu dýchacích cest a očí.
Myslete dopředu, udržujte zásoby trvanlivých potravin a vody alespoň na několik
dní, mějte doma vybavení pro případ výpadku elektřiny a přívodu tepla, nářadí a další
užitečné pomůcky pro překonání různých druhů krizí.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
155 Zdravotnická záchranná služba
150 Hasičský záchranný sbor ČR
158 Policie ČR
156 Obecní (městská) policie
JAK POSTUPOVAT PŘI HOVORU?
1. Popište, co se stalo
2. Uveďte, kde se to stalo
3. Připojte své jméno a případně kontaktní telefon

Na tato čísla
se dovoláte
KDYKOLI
a BEZPLATNĚ!

Podle místních částí:
Místní část
obyvatel
Fryšták
1.472
Dolní Ves
540
Horní Ves
1.449
Vítová
278
Celkem 3.739 občanů ČR.
Z celkového počtu 3.739 občanů ČR
je 1.914 žen a 1.825 mužů.
V roce 2020 se narodilo 20 dětí,
zemřelo 30 občanů, k trvalému pobytu
se přihlásilo 81 osob a odhlásilo se 30
osob.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

Vážení občané,
z vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která provedla v loňském roce terénní šetření a posouzení
zdravotního stavu stromů rostoucích
v pásu okraje lesa za domy v ulici Lesní čtvrť, v Horní Vsi u Fryštáku, vyplývá, že vitalitu některých dřevin výrazně snižuje nevhodné přisypávání bází
kmenů zeminou či kompostem.
S problémem nevhodného skládkování kompostu v kořenové zóně
dřevin se setkáváme i v jiných lokalitách města Fryštáku. Zdvořile žádáme o zamezení skládkování zahradního odpadu a zeminy pod korunami
stromů. Při vyšší mocnosti skládkovaného odpadu může docházet k omezení provzdušnění a změně dalších
fyzikálních a chemických vlastností
půdy, což může mít následně negativní vliv na vitalitu a stabilitu kořenového systému a přisypaných bází.
Každý občan našeho města má
možnost vyprodukovaný biologicky
rozložitelný komunální odpad odevzdat na dvoře Technických služeb,
v jeho provozní době.
Děkujeme za pochopení!
OTH

Upozorňujeme majitele psů na platnou vyhlášku č.7/2019 – o místním poplatku ze psů. V letošním roce, kvůli pokračující
pandemii koronaviru raději upřednostňujeme bezhotovostní platbu. Termín platby je do 28. 2. 2021.
M Ě S T O F R Y Š T Á K – Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 11. 12.
2019 usnesením č. U Z 7/2019/VIII/8 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů
(dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad).1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České
republiky (dále jen „poplatník“).2
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě
30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku
na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na
své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c) za prvního psa chovaného v obytném domě s více než dvěma
byty 200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele podle písm.
c) 300,- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.6
(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.7
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku10
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místním
poplatku ze psů ze dne 10. prosince 2018.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Schváleno usnesením ZMF č. U Z 7/2019/VIII/8) dne 12.prosince 2019.
Ing. Pavel Gálík, v. r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v. r.
starosta

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích,
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
6) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10) § 12 zákona o místních poplatcích
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Paní Zima je tady

Je to tady! Zase po roce přichází nejchladnější období roku a s ním i paní Zima. Doba okouzlujících jevů.
Vše začíná tak nevinně, postupně se z krásně zelených
hustých větví stromů stávají všelijak zakroucené větvičky bez jediného lístku. Všechny stromy jakoby přestanou
dýchat, zastaví se. Dokonce i ostatní živé bytosti pocítí tento efekt zmrazení. V ten moment dorazí, ta, která
za tím vším stojí, paní Zima. S jejím příchodem se zamrazují jezera i rybníky. Poté začne paní Zima čarovat
a z nebe se snese bílý prach, který se na sebe začne
skládat jako písek. Z živě zelené, pestré a světlé krajiny
se stane ledově bílá. Domy ve vesnici mají střechu pokrytou bílou vlnou pevného sněhu. Okna jsou zamražená
jako led. Kromě ptáků, neodlétajících po příchodu paní
Zimy, se neukáže živá bytost. Ale s tímto časem přichází
i spokojená a mírumilovná nálada v každé rodině. Netrvá
dlouho a paní Zima zase pomalu odchází. Sníh a zamrzlé
vodní plochy začnou tát, z ledu na oknech se stávají stékající kapičky a všechna zvěř se zase vrací. Při odchodu
paní Zimy se ukáže usmívající se sluníčko a jen zavolá:
„Sbohem, ty má paní Zimo.“
David Sklenařík, 9.B

Z nebe se snáší jemný prašan, to si zřejmě paní Zima
protřepává peřiny nad širým světem.
Zasněně se dívám na tu nádheru a vyplazuji jazyk,
snad abych se ujistila, že to není jenom sen. Pak mi ale
na jazyk dopadne jedna z mnoha vloček a já jsem zcela
ujištěna, že skutečně sněží. I přes to se mi však v hrdle
zasekne pár slov, na něž v tuto chvíli nechci ani pomyslet. Tato slova se v mojí mysli stále opakují, jako kolovrátek, dokud je nevyslovím: „Ty přenádherné bílo, buď
tu alespoň chvíli.“ Prosím. Ale v hloubi duše cítím, že se
mé přání nesplní. Rozběhnu se tedy do největší hromady prašanu, jakou vidím, a skočím. Dopadnu. Najednou
jsem celá obalená sněhem. Ten náhlý pocit euforie je
přímo zázračný, tedy do chvíle, než mě někdo trefí koulí.
Chvíli se rozhlížím, než si uvědomím, že ten sníh padá ze
stromu nade mnou. Ani si toho nevšimnu. Ale nejen stromy, ba i krajina je obalená do bílé pokrývky, jež působí
uklidňující, ale zároveň omamnou atmosférou.
Spousta lidí si stěžuje na sníh či námrazu, ale copak
si neuvědomují, kolik může takový sníh či led vytvořit
radosti? Ať už dětem, které se prohánějí na saních po zasněžených kopcích, nebo dospělým, jenž s přáteli bruslí
na kluzkém ledu.
Proto tě žádám, paní Zimo, protřepávej své peřiny
o něco déle než obvykle, aby si i ten nejzaneprázdněnější
člověk stihl užít letošních zimních radovánek.
Veronika Hvozdenská, 9.B

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Platba místního poplatku pro rok 2021
za komunální odpad v Lukovečku
Od 1. 1. 2021 platí na území obce Lukoveček nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v obci Lukoveček.
Dle této vyhlášky pro rok 2021 došlo k navýšení sazby poplatku za komunální odpad oproti roku 2020 o 50,- Kč.
Celkem tedy v roce 2021 zaplatí jeden
poplatník 550,- Kč.
V letošním roce se bude poplatek
vybírat od 1. února. Platbu můžete
uhradit v hotovosti na obecním úřadě,
a to v úředních hodinách. Avšak z důvodu možného šíření onemocnění Covid-19, zvažte bezhotovostní platbu. Pro
bezhotovostní převod, kontaktujte prosím paní hospodářku na telefonním čísle 577 158 396, která vám sdělí číslo
účtu, variabilní symbol a celkovou částku. Po provedení a odsouhlasení úhrady Vám bude doručena známka na popelnice a žluté pytle na plast. Tyto pytle
se vydávají jednorázově na celý rok.

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
AKTUÁLNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 8.00–13.00 hodin
středa 12.00–17.00 hodin

Dále žádáme občany, aby neodkládali komunální odpad na veřejná místa
mimo kontejnery k tomu určené. Tříděný odpad – papír, patří do kontejneru
s papírem. Neustále se opakuje situace, kdy jsou krabice nevyprázdněné,
plné polystyrénu, zbytků jídla, kovů atd.
Krabice je nutno vyprázdnit, seskládat
či sešlapat. Také při vysypávání se najdou lidé, kteří to, co spadne na zem,
nechají ležet. Už malé děti učíme, že
to, co spadne na zem, máme zvednout
a uklidit. Rozmohl se také nešvar odkládání použitých pneumatik. Prosím – tyto
si nechejte doma. Sbírají se společně
s nebezpečným odpadem. Bohužel zatím nemáme žádný sběrný dvůr, kde
bychom mohli nepotřebné věci skladovat. A odkládat je na náves u kapličky
– jak to někdo dělá! Prosím, nedělejme
to! Přece chceme mít pěknou náves.
Je na nás všech, jak budeme mít nejen
u kontejnerů, ale i v obci uklizeno.
Velký dík patří těm, co jim toto není
jedno, a sami přiloží ruku k dílu, aniž by
museli.
J. Kojecká, starostka
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K U LT U R A

SONDA
Vážení rodiče, dámy a pánové, vážení spoluobčané.
Dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem krátkou zdravici do novému roku s přáním pevného zdraví a také
pevné víry i optimismu v brzké uklidnění koronavirové situace.
Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodinách s dětmi.
Všichni, více či méně, bojujeme s touto dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, orchestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky. Stále mám před očima rok 2003, rok založení naší školy s jasnou vizí – koncepcí: „učitel za žákem
a výchova mladých umělců hlavně do regionální kultury“. Když jsme jednali ohledně založení poboček se starosty, řediteli
základních škol potažmo s rodiči, vždy jsme měli před očima a na paměti rozhovory mnohde již s bývalými kapelníky,
sbormistry, varhaníky, primáši cimbálových muzik, výtvarníky, řezbáři, uměleckými kováři a jinými uměleckými řemeslníky o důležitosti zachování a rozvíjení aktivní kultury v regionu, zvláště pak v obcích. Osvícení představitelé obcí a škol
potvrzovali důležitost vzdělávací koncepce naší školy a vždy nás významně podporovali a podporují.
My jsme pak na oplátku po určitém čase zakládali soubory, podíleli se na kulturních aktivitách obcí a starali se o tradice, jejich udržení anebo dokonce obnovení.
Proč to vše píši? Protože na dobu, kdy jsem měli 120 vystoupení a výstav ročně, dnes jen vzpomínáme. Jsme však
opravdu optimisté a plně věříme na návrat aktivní kultury. A faktem zůstává, že bez vás rodičů a prarodičů, bez vaší
podpory, podpory Vašich mladých hudebníků a výtvarníků, podpory formování jejich budoucnosti a podpory naší školy
a našich vzdělávacích cílů bychom byli jen prázdnou teorií. Je Vás naprostá většina, co jste nechali, byť na dálku, své
děti vzdělávat hudbě a výtvarnému umění. Že kulturu, i tu regionální, považujete za nedílnou součást vzdělané a vyspělé
společnosti, je tedy bezpochyby.
Jako důkaz našich aktivit v této době si dovoluji upozornit na některé odkazy, kde je možno shlédnout i živý obraz
činnosti žáků, souborů, ba i celých rodin.
https://www.youtube.com/watch?v=Ws8yYsxBwu0
https://www.youtube.com/watch?v=vgw71oJFq3k&feature=youtu.be
Na závěr mé krátké sondy dovolte, abych opravdu srdečně poděkoval všem spřízněným rodičům, prarodičům, starostům, ředitelům, farářům, prostě všem podporovatelům i v této a možná právě v této podivné a nelehké době.
S pozdravem a regionální kultuře a tradicím zdar!
Libor Mikl
ředitel ZUŠ Morava

FRYŠTÁCKÉ MAŽORETKY OSLAVILY 10 LET
Vznikly jsme v roce 2010 jako kroužek pod Základní školou ve Fryštáku
v malé, ale pro nás dostačující tělocvičně s velmi malým počtem nadšených
mladých dívek. Postupem času jsme
se rozrostly, nasbíraly více zkušeností
a přesídlily jsme se na fryštáckou hasičárnu, kde trénujeme dodnes.
I přes všechny překážky, které nás
potkaly, je to už celých deset let našeho fungování a my máme tu čest stále
přivádět větší a větší množství mladých
dívek k mažoretkovému sportu a základům tance s ním spojeným. Zároveň
našim mažoretkám můžeme nabídnout
pocit týmu, přátelství, radosti a tvrdé
práce, která vede k úspěchům. Každé
vystoupení či soutěž je pro nás posunem vpřed a novou zkušeností. Každý další malý úspěch je naší cestou
k dalším medailím a zážitkům.
Jsme moc rády, že se můžeme věnovat sportu, který naplňuje náš volný
čas, že můžeme i my, dnes již jako trenérky, předávat své zkušenosti mladším
členkám, každý rok se těšíme na září,
co nového nám přinese, jaká asi bude
další soutěžní sezona, jaká hudba se
pro nás stane TOP, jaké kostýmy nás
doprovodí? Zkrátka mažoretky jsou naší
velkou zálibou.
Chtěly bychom poděkovat naší vedoucí Nikole Dorazínové - Štěrbové,
že nás k tomuhle sportu přivedla, naučila nás ho a dovedla nás k velkým

úspěchům. Vždy to s námi bylo velmi
náročné, ale i přes problémy to s námi
nikdy nevzdala. Naše velké díky také
patří městu Fryšták, které je po celých
10 let naší oporou, sponzorem a že ho
stále můžeme reprezentovat v České
republice a zahraničí. Neméně je nám
oporou SDH Fryšták a správce hasičské
zbrojnice, kterým patří také velké díky.
V neposlední řadě děkujeme rodičům
za podporu a vytrvalost. Také děkujeme
všem stávajícím členkám mažoretek, že
jsou stále s námi.
Karla Vodehnalová
a Michaela Hrbáčková
trenérky Fryštáckých mažoretek

Naše ocenění
2015 – titul 2. vicemistr ČR
2016 – Mistr ČR, 1. vicemistr ČR,
2. vicemistr ČR, Mistr států EU
2017 – Mistr ČR, 1. vicemistr ČR,
2. vicemistr ČR, 1. vicemistr
Evropy
2018 – Mistr ČR, 1. vicemistr ČR,
2. vicemistr ČR,
2019 – Mistr ČR, 2. vicemistr ČR,
1. vicemistr Evropy, 2. vicemistr Evropy
2020 – pouze nepostupové soutěže,
kde jsme se umístily na předních příčkách
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Přál bych si, aby všichni sloužili Pánu ve svaté radosti i uprostřed těžkostí
Don Bosco
a ďábelských nástrah..“
Okénko do historie

Od září 2020 máme na DISu několik
personálních změn. S některými jsme
se loučili, např. z radostných důvodu
mateřské dovolené, a přivítali jsme
mezi námi nové tváře. Ráda bych vám
dnes představila Zuzku Gajdošovou,
která se během druhé covidové vlny
stala tváří našeho výdejního okénka.
Zuzka se narodila ve Zlíně, ale dětství strávila v obci Záhorovice. Studovala CSŠ pedagogická a sociální v Bojkovicích a navázala VOŠpS a SPgŠ obor
sociální pedagogika v Kroměříži.
U nás se stala posilou již 1. září
2020. Volné chvíle ráda věnuje tvoření
se svou dcerkou. Nedocenitelný je pro
ni čas s rodinou. Všichni u nich doma
milují zvířata, a přestože je nemohou
mít doma, o kontakt s nimi se neochudí. Vyráží za nimi do přírody, ke známým
či k prarodičům.

CO BYLO A BUDE
v Domě Ignáce Stuchlého
I přes současnou situaci se na
DISu stále něco děje. V lednu jsme
se například zapojili do akce Sbírka
dětských pyžamek pro Dětskou nemocnici Brno.
Aktuální informace sledujte na
našich webových stránkách v novinkách: https://www.disfrystak.cz.
D. Z.

Pracuje na baru/recepci a sama mi
přiznává, že před tím vůbec nevěděla,
že je v DISu takový příjemný prostor
„kavárničky.“ „Velice ráda bych sem lidi
pozvala, až to opět bude možné. Je to tu
pěkné místo pro odpočinek, popovídání, setkání či malou oslavu. Není vůbec
třeba se bát, nebo mít předsudky spojené s církví. Vítán je každý i bez vyznání.
Jsme tu pro všechny,“ láká Zuzka. Vzápětí mi přiznává, že ráda poznává nové
lidi. A věřte mi, že na Zuzce je to možné
hned poznat. Nepamatuji si, že by si
kdy sundala svůj sympatický úsměv.

Kdo by se chtěl dozvědět více
o Donu Boskovi a salesiánech, může
bádat např. v těchto dokumentech:
Pokračujeme o článcích o Donu
Boskovi a prvních publikacích:
V roce 1889 vycházel v časopise
Vlast na pokračování Životopis Dona
Boska od autora Charlese Espineye.
Články o Donu Boskovi četně otiskoval ve své Rodině a škole Augustin
Štancl, a to po roce 1918. Ve stejné
době nezůstaly pozadu Vychovatelské listy, kde na pokračování vycházelo Dílo Boskovo od Janovského
a od Drábka Nástin výchovné metody
bl. Dona Boska.
Drobné publikace se začaly objevovat v polovině 20. let a dohledat je
dnes se rovná takřka detektivní práci. Ale existují zcela jistě, jelikož záznamy o nich jsou v katalogu Národní
knihovny.
Tak tu máme např. dvanáctistránkový letáček Don Bosco. Fryšták u Holešova: Salesiánský ústav,
[ca1929], osmistránkový letáček
Ctihodný Jan Bosco. Torino: S. E. J.,
[ca1932] a Dílo sv. Jana Boska v Moravské Ostravě: na památku otevření
Salesiánského ústavu „Don Bosko“
v Moravské Ostravě. Moravská Ostrava: Sales. ústav Don Bosko, 1934,
knížečka o 31 stranách.
P. J.

Paměť Fryštáku?
Milí přátelé, žijeme v divoké a bláznivé době koronaviru. Nepodléhejme skepsi.
Paměť národa nám vypráví příběhy z dob, kdy bylo mnohem hůř a nebezpečněji.
Přináší svědectví lidí, kteří přes všechno s důstojností obstáli. Ukazuje nám, že
na každém z nás záleží. Hlavu vzhůru! Nenechme se zdeptat. Brzy to skončí. Držme se a pomáhejme si!
U nás, ve Fryštáku je spousta (zatím) pamětníků, kteří by mohli vyprávět své
příběhy. Můžeme je sepsat a vydat pod názvem Paměť Fryštáku (či jinak). Myslím,
že by tento projekt propojil nejmladší a nejstarší generaci. Vedl by nás k zájmu
o okolní svět, o náš kraj, o naše město. Vedl by nás k empatii.
Zkusme objevit společně příběhy pamětníků, kteří žijí kolem nás. Zkuste zavzpomínat, sepsat, poslat mi a já bych se pokusila dát příběhům druhý dech.
Nemusíte se bát, že váš projev nebude stylizačně, či gramaticky správný. Klidně
se podepište. Bude to váš příběh, vaše vzpomínka. Veselá nebo smutná.
Když už musíme být doma, když nemůžeme na besedu k rodině, k sousedům,
sedněme a pišme. Poučíme i ostatní.
Děkuji vám předem a věřím, že se zdravím a optimismem to dokážeme!
SK

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ÚNORU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Smích jako lék
Už kdysi král Šalamoun přikládal
účinky smíchu velmi pozitivně. „Šťastné srdce činí život veselým. Zádumčivá
mysl vysušuje kosti.“ Dokonce ve středověku se tvrdilo, že ranhojič by měl
pacientův život nasměrovat k radosti
a ke štěstí.
Takže, přátelé, v dnešní době covidu
doporučuji smích jako zdravotní prevenci. Smích totiž aktivuje mnoho svalových skupin i některé tělesné orgány.
(Např. rozkmitá bránici, ta promasíruje
srdce, plíce, játra, slinivku, dokonce pomůže mozku k vyplavování endorﬁnů –
hormonů štěstí.) Dokonce jsem někde
vystudovala, že smích je prostředek
k hubnutí! Proto se povzbuzujme k veselosti! Braňme se negativnímu hnutí
mysli! Zakažme si závist, zlobu, žárlivost, nenávist, smutek!

Představte si, že při upřímném smíchu pracuje až 80 svalů. Je to tělocvik,
který vyplavuje „hormony štěstí“– endorﬁny. Nesmějme se jen proto, že se
smějeme, ale smějme se pro radost ze
života. Posilujme smíchem svou imunitu! Uvolňujme smíchem dusnou atmosféru, třeba tím, že se budeme dívat
na videoklipy, které zachycují někdy maléry všedního života. Smějme se často
i nevázaně. Dokonce někdy i škodolibě.
Představujme si následky taškařic. Občas nám sice není do smíchu, ale usmívejme se!
Uvidíte, že život bude
zářivější. Budeme
zdravější!
Porazíme i covid!
SK

Koupíme byt na investici,
může být i k rekonstrukci.
Za nabídky děkujeme.
Tel.: 739 926 551

Hledáme rodinný dům
v této lokalitě se zahradou.
Rekonstrukce nevadí.
Tel.: 703 693 512

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu
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Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

V lednu 2021 oslavili krásnou platinovou svatbu – 70 let od uzavření
manželství – manželé JAN a MARIE
PETŘÍKOVI z Horní Vsi.
Děkujeme sousedům za nahlášení této vzácné události, neboť manželství bylo uzavřeno v Dubňanech.

Blahopřejeme!

Ekologická likvidace
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Asgar Alaverdi
Věra Doležálková
Ludmila Doležalová
Anna Gajdůšková
Marie Gálíková
Pavel Horák
Drahomíra Hromčíková
Hedvika Janušková
František Kadlček
Miloslav Kolajík
Miroslava Langrová
Anežka Lengálová
Věra Pečeňová
Jana Pospíšilová
Jindřiška Straková
Irena Šebíková
Jaroslav Šopík
Drahomíra Večerková
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:ĂŬƐĞƉƎŝŚůĄƐŝƚŶĂŽēŬŽǀĄŶş
• KĚϭϱ͘ůĞĚŶĂϮϬϮϭƐĞŵŽŚŽƵŬŽēŬŽǀĄŶş
ƉƎŝŚůĂƓŽǀĂƚŽďǇǀĂƚĞůĠZ͕ŬƚĞƎşũƐŽƵƐƚĂƌƓşϴϬůĞƚ͘
• ZĞŐŝƐƚƌĂĐĞŬŽēŬŽǀĄŶşĂƌĞǌĞƌǀĂĐĞƚĞƌŵşŶƽ
ƉƌŽďşŚĄǌĂƉŽŵŽĐŝĐĞŶƚƌĄůŶşŚŽƌĞǌĞƌǀĂēŶşŚŽ
ƐǇƐƚĠŵƵŶĂĂĚƌĞƐĞ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬĐƌƐ͘ƵǌŝƐ͘Đǌͬ.
• ^ƌĞŐŝƐƚƌĂĐşŵŽŚŽƵƉŽŵŽĐƚũĂŬƌŽĚŝŶŶş
ƉƎşƐůƵƓŶşĐŝ͕ƚĂŬďĞǌƉůĂƚŶĄůŝŶŬĂϭϮϮϭ.
• ^ǇƐƚĠŵƉŽĚůĞǌĂĚĂŶǉĐŚƷĚĂũƽ;ŶĂƉƎ͘ǀĢŬ͕
ǌĚƌĂǀŽƚŶşƐƚĂǀͿƵƌēşƉƌŝŽƌŝƚƵĂƉƎŝĚĢůşǌĄũĞŵĐŝ
ƚĞƌŵşŶŽēŬŽǀĄŶş͘

^ĐŚĠŵĂƉƌƽďĢŚƵŽēŬŽǀĄŶş
KďēĂŶĠ
ƐĞǌĄũŵĞŵŽŽēŬŽǀĄŶş

on-ůŝŶĞ&ŽƌŵƵůĄƎ
ƉƌŽǌĄũĞŵĐĞŽŽēŬŽǀĄŶş

WŽƐŽƵǌĞŶşƉƌĂŬƚŝĐŬǉŵ
ůĠŬĂƎĞŵ
EĂǀǇǎĄĚĄŶşƉĂĐŝĞŶƚĂ– ǎĂĚĂƚĞůĞŽ
ŽēŬŽǀĄŶş͕ŶĞďŽƉƎŝŬŽŶƚƌĂŝŶĚŝŬĂĐŝ
ŽēŬŽǀĄŶş;ŶĂƉƎĂůĞƌŐŝĞͿ

/ŶĨŽƌŵĂēŶş^D^

ZĞǌĞƌǀĂĐĞƚĞƌŵşŶƽĂŵşƐƚĂ
ŽēŬŽǀĄŶş

^ƉŽƚǀƌǌĞŶşŵƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞ
a ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉŵƚĞƌŵşŶĞŵ
ŽēŬŽǀĄŶş

dĞƌŵşŶǇƉƌŽƉƌǀŶşŝĚƌƵŚŽƵĚĄǀŬƵ

/ŶĨŽƌŵĂēŶş^D^
O dostupnosti rezervace s
ŽĚŬĂǌĞŵŶĂƌĞǌĞƌǀĂēŶşƐǇƐƚĠŵ
(CRS)

/ŶĨŽƌŵĂēŶş
SMS/email
WŽƚǀƌǌĞŶşƌĞǌĞƌǀŽǀĂŶĠŚŽ
ƚĞƌŵşŶƵĂ ŽēŬŽǀĂĐşŚŽŵşƐƚĂ
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