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Vážení spoluobčané, 

 

úvod našeho zpravodaje bych rád věnoval dobrým zprávám a taky přiměřené dávce optimismu. 

Vše v těchto dnech nasvědčuje tomu, že pandemie koronaviru je v České republice i v sousedních 

státech na ústupu. Třebaže jsme se i před časem radovali, že čísla směřují k lepší budoucnosti. 

Nyní se však současná situace v mnohém liší. Hlavním rozdílem je dobrá proočkovanost naší 

populace a taky získaná imunita těch, kteří nemoc prodělali.  

Prošli jsme obdobím mnoha příkazů a zákazů, která s sebou přinesla mnohá ponaučení. 

Ještě nedávno jsme si mysleli, že nás příroda vystavuje jen obdobím sucha, nebo naopak obdobím 

dešťů. Ve známé písničce se zpívá: „Nic není jako dřív, nic není, jak bejvávalo…“. Moc si 

přejeme návrat do normálního života, jako tomu bylo v minulosti.  

Nesmazatelně se zapíše do novodobých dějin také 24. červen jako jeden z nejtragičtějších 

dnů v historii naší země. Tornádo, které zdecimovalo několik obcí na jihu Moravy, způsobilo 

obrovské materiální škody a také ztráty několika lidských životů. Tato ničivá akce zároveň 

vyvolala silnou podporu a solidaritu našich občanů, obcí a firem. I naše obec zaslala každé                       

ze čtyř nejvíce zasažených obcí částku 20.000 Kč. Rovněž zde chci poděkovat našim hasičům, 

kteří okamžitě reagovali a jeli pomáhat do zničené oblasti. Okamžitá pomoc je nejlepší pomoc. 

Konečně jsme obdrželi stavební povolení na obnovu pilířů lávky u Novobilských. Je to 

opravdu ostuda, že i v takovém naléhavém případě se musí čekat na vyjádření úřadů a věc nejde 

urychlit. Dále bylo předáno stanoviště pro firmu Hybaj a.s. Nový Jičín, která provede rozšíření 

herních prvků v MŠ - faře. Rovněž jsme předali stanoviště pro výstavbu rybníku v Zámrklí, 

kterou provede vítězná firma Demstav group s.r.o. Hranice za cenu 3.827.439 Kč. Vyhlásili jsme 

také výběrové řízení na opravu čtyř lávek přes řeku Ondřejnici. Na tuto akci jsme získali dotaci 

ve výši 3.009.000 Kč. Bylo též dokončeno okolí workoutového hřiště. Současně jsme nešťastní 

z toho, jak naše mládež umí devastovat vše nové. Zdárně proběhla kolaudace nově vystavěných 

chodníků a zbývá nám ještě vše majetkově dořešit.  

Měsíc srpen je ve své druhé polovině, tj. po fryčovické pouti. Pomalu nám končí prázdniny, 

čas dovolených a odpočinku. Přeji Vám všem krásné počasí – buďte všichni zdraví a vracejte se 

v pohodě do své obce – kde stojí za to žít. 

    

                 Leo Volný, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
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Zastupitelstvo obce Fryčovice 

21/13/149 

Schvaluje 

program jednání 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 06. 2021.  
 

21/13/150 

Určuje 

ověřovateli zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 06. 2021 Kamila Čížka,  

Aleše Konečného a zapisovatelem Veroniku Kozarovou. 
 

21/13/151 

Bere na vědomí 

zprávu o činnosti rady obce. 
 

21/13/152 

Schvaluje 

závěrečný účet Obce Fryčovice za rok 2020, jehož součástí je Zpráva Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, Odboru podpory korporátního řízení a kontroly, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, o výsledku hospodaření obce Fryčovice, IČ 00296635 za rok 2020,                           

č.j. MSK 23004/2021, sp. zn. KON/10060/2020/Sam. a souhlasí s celoročním hospodařením               

bez výhrad. 
 

21/13/153 

Schvaluje 

účetní závěrku Obce Fryčovice za rok 2020 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. 
 

21/13/154 

Bere na vědomí 

závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, se sídlem 

K Náměstí 22, 739 44 Brušperk, IČO 60045701, za rok 2020, schválený Valnou hromadou 

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 21. 4. 2021. 
 

21/13/155 

Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/2021. 
 

21/13/156 

Schvaluje 

rozšíření Strategického rozvojového dokumentu Obce Fryčovice v letech 2021 - 2027 – programu 

rozvoje obce o tyto body: 

-          kruhový objezd U kříže 

-          využití bývalého areálu OKD – Důl Staříč 

-          kavárna na návsi 
 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice 

konaného dne 23. června 2021 

INFORMACE Z OBCE 
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21/13/157 

Schvaluje 

uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité věci a Smlouvy o zřízené 

věcného břemene – služebnosti „in rem“ s paní Ing. V. L.,  jejímž předmětem je bezplatný převod 

vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 635/9, k.ú. Fryčovice, o výměře 

79 m2, nově odměřené od hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 635/1, k. ú. Fryčovice,                       

na základě geometrického plánu č. 2331-35a/2020, z vlastnictví paní Ing. V. L. do vlastnictví 

Obce Fryčovice, a jejímž předmětem je zřízení věcného břemene odpovídajícího služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 635/1, k. ú. Fryčovice, nově 

odměřené od hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 635/1, k. ú. Fryčovice, na základě 

geometrického plánu č. 2331-35a/2020, zatěžující hmotnou nemovitou věc, pozemek parc. č. 

635/9, k. ú. Fryčovice, nově odměřené od hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 635/1,                          

k. ú. Fryčovice, na základě geometrického plánu č. 2331-35a/2020. 
 

21/13/158 

Pověřuje 

Mgr. Jiřího Kubalu, advokáta, aby za Obec Fryčovice uzavřel soudní smír ve věci vedené                            

u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 405/2018 tak, že: a) Obec Fryčovice není 

vlastníkem žádného vodního díla, hrází, ani jejich součástí a příslušenství, které tvoří Vodní 

nádrže I. a II. na Krnalovickém potoce a jsou identifikovány v soudním řízení vedeném                                 

u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 405/2018; b) pan Karel Kublák se zaváže, 

že nejpozději do dvou let od právní moci rozhodnutí o schválení smíru podá návrh na kolaudaci 

Vodních nádrží I. a II. k příslušnému správnímu orgánu; c) žádný z účastníků řízení nemá právo 

na náhradu nákladů řízení. 
 
 
 
 

▪ Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

▪ Bere na vědomí rozvahu a výkaz zisku a ztrát Obce Fryčovice za  rok 2020 a schvaluje jeho 

předložení ke schválení na nejbližší ZO. 

▪ Bere na vědomí návrh závěrečného účtu Obce Fryčovice za rok 2020 a schvaluje jeho 

předložení ke schválení na nejbližší ZO. 

▪ Schvaluje cenovou nabídku na obroušení a nátěr oken v knihovně ve Fryčovicích od pana 

Luboše Kubínka, malíře a natěrače, ve výši 29.500 Kč bez DPH. 

▪ Schvaluje převedení peněžitých prostředků ve výši 877.033 Kč z rezervního fondu do fondu 

investic Základní školy Fryčovice, na opravy – výměny stoupaček, kanalizace a vodovodu               

v objektu školy.   

▪ Bere na vědomí informace o dalším postupu při uzavírání smlouvy se společností OSBAU 

s.r.o, jejímž předmětem je zhotovení díla, stavby v rámci akce „Sociální byty v objektu                       

na parc. č. 1485/8, k.ú. Fryčovice“ za cenu ve výši 13.239.417,75 Kč vč. DPH, který bude 

v případě získání dotace na realizaci stavby předložen ke schválení na následující zasedání 

Zastupitelstva obce Fryčovice, včetně rozpočtového opatření. 

Výtah ze schůzí rad obce za období červen – červenec 2021 
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▪ Bere na vědomí výsledek zápisu nových dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy 

Fryčovice, který se konal v termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021. Žádost o přijetí podalo                                

29 žadatelů, z toho 21 dětí z Fryčovic a 8 dětí z jiných obcí. 28 dětí bylo přijato a jedno dítě 

bylo přijato v jiné MŠ (zpětvzetí žádosti). 

▪ Bere na vědomí informace o možností pořízení internetového mapového serveru GOBEC od 

společností GPlus s.r.o včetně cenové nabídky na provoz této služby ve výši 1.840 Kč/měsíc 

bez DPH.  Novou smlouvu případně předložit po projednání se společností DIGIS spol. s.r.o., 

se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, se kterou má obec v současnosti uzavřenou 

smlouvu za podobné služby.  

▪ Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 6. 2021: stav účtu 

vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 12.657.012,38 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ 

NÁRODNÍ BANKY je 16.395.001,65 Kč. Souhrn stavu je 29.052.014,03 Kč. 

▪ Bere na vědomí Informace o vyhodnocení žádosti dotace, které Obec Fryčovice žádala                        

na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dotace na hájenku nebyla přiznána a na dotaci na opravy 

lávek v obci byl přiznán příslib dotace. 

▪ Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 25. 3. 2021 mezí Obcí Fryčovice 

a společností Z + M Partner, spol. s r.o., jehož předmětem je změna dodávky typu monitoru. 

▪ Bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Fryčovice ze dne 9. 6. 2021. 

▪ Schvaluje převedení peněžitých prostředků ve výši 700.000 Kč z rezervního fondu do fondu 

investic Mateřské školy Fryčovice, které budou použity pro krytí investice „Revitalizace 

zahrady odloučeného pracoviště MŠ Fryčovice“. 

▪ Bere na vědomí informaci o vzniku Beskydského centra duševního zdraví, které bude 

fungovat na základě spolupráce Nemocnice ve Frýdku Místku, příspěvkové organizace                          

a Charity Frýdek – Místek, a bude sloužit jako pomoc při zvyšování kvality života osob 

s duševním onemocněním. 

▪ Schvaluje návrh programu a termín 13. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice na 23. 6. 2021 

od 17:00 hodin v sále kulturního domu. 

▪ Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Fryčovice a společností OSBAU s.r.o., jejímž 

předmětem je zhotovení díla, stavby v rámci akce „Sociální byty v objektu na parc. č. 1485/8, 

k.ú. Fryčovice“ za cenu ve výši 13.239.417,75 Kč vč. DPH. 

▪ Schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

u státního podniku Povodí Odry, státní podnik, jejímž předmětem je žádost o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - umístění 4 ks lávek pro pěší                        

přes řeku Ondřejnici mezí Obcí Fryčovice a státním podnikem Povodí Odry, státní podnik, 

na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2392/1, k.ú. Fryčovice.  

▪ Schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Obcí Fryčovice a společností INNOVA Int. s.r.o., 

jejímž předmětem je zajištění kompletní administrace projektu „Obnova lávek“ v rozsahu 

činnosti stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy, za odměnu ve výši 19.000 Kč bez DPH. 

▪ Schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Obcí Fryčovice a společností INNOVA Int. s.r.o., 

jejímž předmětem je zajištění kompletní administrace projektu „Rybník Fryčovice dolní“ 

v rozsahu činnosti stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy, za odměnu ve výši 25.000 Kč                

bez DPH. 

▪ Pověřuje společnost Dobrá zakázka s.r.o., přípravou veřejné soutěže pro akci „Oprava lávek 

pro pěší přes řeku Ondřejnici“.  
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▪ Bere na vědomí oznámení Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru územního rozvoje                          

a stavebního řádu, o zahájení společného územního a stavebního řízení, ze dne 3. 6. 2021                 

č. j. MMFM 80773/2021, sp. zn.: MMFM-S 7622/2021/OÚ/RaSŘ/ChlVe, ve věci                        

„Lávka ev.č. FR-L-03 pro pěší přes Ondřejnici u hřiště ve Fryčovicích“. 

▪ Bere na vědomí informace ze schůzky pořádané dne 24. 6. 2021 Moravskoslezským krajem 

za účelem funkčního využití areálů dolů po skončení těžby. 

▪ Bere na vědomí usnesení Ministerstva financí ČR o zastavení řízení o poskytnutí dotace 

podané Obcí Fryčovice ve věci výstavby sociálních bytů. 

▪ Schvaluje zrušení komise rozvoje obce ke dni 30. 6. 2021. 

▪ Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezí Obcí Fryčovice a společností Urbanistické středisko 

Ostrava, s. r. o, jejímž předmětem je zpracování díla „Změny č. 1 Územního plánu Fryčovice“ 

za cenu ve výši 234.740 Kč vč. DPH.  

▪ Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezí Obcí Fryčovice a pobočným spolkem 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, jejímž 

předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč.  

▪ Schvaluje proplacení nákladů na výjezd členů SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Fryčovice, spojených s pomocí při úklidových pracích v oblasti okresů Hodonín a Břeclav 

postižených živelnou pohromou – tornádem do výše 15.000 Kč. 

▪ Schvaluje poskytnutí peněžitých darů Obci Hrušky, Obci Lužice, Obci Mikulčice a Městysu 

Moravská Nová Ves, každé ve výši 20.000 Kč na zřízené transparentní účty jednotlivých 

obcí. 

▪ Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Fryčovice a příspěvkovou organizací 

Domov pro seniory Ondráš, ve výši 40.000 Kč s ohledem na skutečnost, že 4 občané obce 

Fryčovice jsou umístěni v tomto domově pro seniory.  

▪ Bere na vědomí  zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rybník 

Fryčovice dolní“ ze dne 12. 7. 2021, podle které byla ve výběrovém řízení pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu: „Rybník Fryčovice dolní“, konaném dne 12. 7. 2021, vybrána 

společnost DEMSTAV group, za nabídkovou cenu ve výši 3.827.439,80 Kč vč. DPH                             

a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezí Obcí Fryčovice a společností DEMSTAV group, 

s.r.o., jejímž předmětem je realizace díla „Rybník Fryčovice dolní“ ve výši 3.827.439,80 Kč 

vč. DPH. 

▪ Bere na vědomí vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Venkovní přístřešek u ZŠ 

Fryčovice“ Městským úřadem Brušperk, stavebním úřadem, č.j. SÚ/330/1219/2021/St,                     

ze dne 29. 6. 2021. 

▪ Bere na vědomí vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Přístřešek v areálu TJ Sokol 

Fryčovice“ Městským úřadem Brušperk, stavebním úřadem, č.j. SÚ/330/1218/2021/St,                   

ze dne 29. 6. 2021. 

▪ Bere na vědomí rozhodnutí Magistrátu Města Frýdku-Místku, č. j. MMFM 100419/2021, sp. 

zn.: MMFM_S 7622/2021/OÚ/RaSŘ/ChlVe, ze dne 9. 7. 2021, ve věci společného povolení 

pro stavbu „Lávka ev.č. FR-L-03 pro pěší přes Ondřejnici u hřiště ve Fryčovicích“. 

▪ Bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy o provozu mateřské školy v době letních 

prázdnin, podle kterého bude mateřská škola v provozu od 1. do 23. 7. 2021 a od 26.7.                          

do 31. 8. 2021 bude provoz MŠ Fryčovice zastaven.  
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▪ Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 7. 2021: stav účtu 

vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 14.734.945,05 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ 

NÁRODNÍ BANKY je 16.774.265,05 Kč. Souhrn stavu je 31.509.210,10 Kč. 

▪ Bere na vědomí informace z další schůzky pořádané dne 12. 7. 2021 Obcí Krmelín za účelem 

debaty o dalším využití areálů dolů po skončení těžby.  Starosta Obce Fryčovice prezentoval 

na schůzce stanovisko Obce Fryčovice směřovat využité lokality Chlebovice zejména 

k rozšíření území pro volnočasové aktivity občanů. 

▪ Pověřuje společnost Dobrá zakázka s.r.o., přípravou veřejné soutěže pro akci „Oprava lávek 

pro pěší přes řeku Ondřejnici“.  

▪ Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2020 uzavřené mezí Obcí 

Fryčovice a společností KÁMENBAU s.r.o., jehož předmětem je změna smlouvy popsaná 

v změnových listech 1 a 2 a cena za provedené dílo je stanovena dohodou obou stran ve výši 

9.698.019,13 Kč vč. DPH. 

▪ Bere na vědomí informace o výsledku usnesení Ministerstva financí o zastavení řízení                          

o poskytnutí dotace podané Obcí Fryčovice ve věci výstavby sociálních bytů od paní Ing. 

Lucie Žurkové, zástupkyně společnosti Euro Grant Investment s.r.o. 

▪ Schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

▪ Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezí Obcí Fryčovice a společnosti MUNIPOLIS s.r.o., 

jejímž předmětem je vytvoření interaktivní/digitální podoby tištěného zpravodaje                                   

a publikování digitálního zpravodaje ve webovém archívu obce ke službě Mobilní Rozhlas 

za cenu ve výši 1.490 Kč bez DPH za každé vydání.  

▪ Souhlasí s projektem technické infrastruktury pro lokalitu „Obytná lokalita Fryčovice –                     

U bramborárny“, kterou provádí společnost Proklus, Jakub Klusáček, na hmotných 

nemovitých věcech, pozemku parc. č. 2261/1-10,  k.ú. Fryčovice, a souhlasí s napojením na 

sítě (vodovodní, plynové a kanalizační) ve hmotné nemovité věci, pozemku parc.č. 529,                      

k.ú. Fryčovice, za podmínky zapracování odvodu dešťových vod  ze stavby. 

▪ Bere na vědomí zprávu o stavu budovy a zařízení Fry Relax Centra 2021 a návrh                                     

na rehabilitační bazén, kterou dodala paní Pavlína Hlavatá.    

▪ Schvaluje další postup pro zpracování návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene                       

pro 4 lávky pro pěší přes řeku Ondřejnici.  

▪ Bere na vědomí pozvánku Státního pozemkového úřadu, krajského pozemkového úřadu                   

pro Moravskoslezský kraj, pobočky Frýdek-Místek, na úvodní jednání ke komplexním 

pozemkovým úpravám v katastrálním území Rychaltice, které se uskuteční dne 30. 8. 2021 

od 16:00 hodin ve Společenském sále ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech. 

▪ Bere na vědomí informaci o přípravě opravy měření průtoku v šachtě měrného objektu 

Brušperk. 

▪ Bere na vědomí informaci o vydání souhlasu se stavbou i činností v ochranném pásmu 

kanalizace v souvislosti s plánovanou výstavbou „Cyklostezky Brušperk – Fryčovice“. 

▪ Bere na vědomí informace od společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., 

které se týkají některých záležitostí v souvislosti s přípravou Plánu spravedlivé územní 

transformace, za účelem dalšího využití areálů dolů po skončení těžby. 
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Během slavnostní bohoslužby v neděli 1.8.2021 jsme si připomněli významné životní výročí 

našeho kněze otce Karla Javorka, který v těchto dnech oslavil 80 let. K blahopřání od všech 

farníků se připojili i zástupci obce v čele se starostou panem Leo Volným. 

Otec Karel pochází z Ostravy-Mariánských Hor a po studiu na teologickém semináři                                      

v Litoměřicích působil na řadě míst, např.  v Zábřehu na Moravě, v Suchdole nad Odrou, Bílovci,                     

v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. V naší farnosti působil už v letech 1982 – 1985, nyní 

zde slouží od roku 2005. Většina farníků zná otce Karla jako člověka velmi moudrého, 

vzdělaného, ale i velmi lidského, chápajícího a se smyslem pro humor. Obdivuhodná je jeho 

snaha učit se novým věcem, jako je práce s internetem a jinými moderními technologiemi. 

Dokázal reagovat na stále se měnící epidemiologickou situaci a byl oporou všem, kteří to                           

v nedávné těžké době potřebovali. 

Doufáme, že otec Karel mezi námi ještě dlouho zůstane, že mu vydrží jeho životní elán                 

a pozitivní přístup k životu. Přejeme mu hodně zdraví a sil do další životní etapy. 
 

  Monika Hrtánková 

Přání otci Karlovi 
 

Náš milý otče Karle! 
 

Jak v knize života je psáno, je to právě 80 let, 

co dítě přišlo otevřenou bránou 

na tento zvláštní, ale stejně krásný svět. 

Když jste se začal rozmýšlet, kam dát své síly mladistvé, 

tu uslyšel jste Ježíše: “Ó, synu, dej mi srdce své! 

Hle - v poušti bloudí ovce mé a dokola vlk obchází … 

Hle – lány moje nesmírné a kolik setby nevzchází … 

Jak krásný úkol plní ten, kdo k mému stolu duše zve 

k věčným hodům na nebi – ó, synu, dej jim srdce své!“ 

Rok s rokem se sešel, věk do Vašich dveří vešel. 

Osmdesát není málo, prožít je snad za to stálo. 

Jste nejbohatší člověk mezi námi, 

ne penězi, ale Bohem v srdci a vzpomínkami. 

Váš poklad není zlatý, ale má hodnotu a je pro nás svatý. 

Nakouknout do něj nás trochu svádí, 

vidět tam třeba Vaše hříchy mládí. 

To, po čem člověk v tomto věku touží, 

je to, ať zdraví a bystrý rozum ještě dlouho slouží. 

Ať zdraví, štěstí, láska a Boží požehnání je s Vámi 

napořád, 

to chceme Vám všichni dnes ze srdce přát. 

Ať Vám všech vzpomínek stále jen přibývá, 

ve zdraví a radosti život ubíhá. 

Do stovky chybí Vám malinký kus, 

tak to tu s námi, otče Karle, vydržet zkus. 

To vše, a ještě mnohem víc, přejí farníci z Fryčovic.                                    Božena Masopustová 

Výročí otce Karla 
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Počátky a průběh 

Počátky hromadné autodopravy ve Fryčovicích se pevně pojí s příjmením Olšovský, byť 

v obci bylo v první polovině 20. století provozováno autodoprav několik. 

Již v Kronice věků sepsané Jaromírem Kublákem se mimo jiné uvádí, že dopravní 

prostředky po prvních dvacet let 20. století byly ještě velmi nedokonalé. Přes Fryčovice jezdil 

toliko koňský poštovní vůz mezi Brušperkem a Místkem, většinou se muselo pěšky nebo vlastním 

koňským povozem. Teprve od 1. 6. 1922 začal jezdit poštovní autobus v režii pošty a později 

státních drah z Ostravy přes Brušperk na Hukvaldy, ale brzy změnil trasu a z Rychaltic místo                 

na Hukvaldy jezdil na Místek. 

Jaromír Kublák ve své publikaci dále uvádí, že hromadná autodoprava se v následujících 

letech rozvíjela především na bázi soukromé. Roku 1928 koupili Olšovští, kteří jezdili zprvu jen 

menším autobusem přes Staříč do Místku, někdejší Šindlerův mlýn pod kostelem. Zde si zařídili 

garáže a autobusový provoz postupně rozšiřovali na Místek a pak i na Ostravu, když převzali 

autobusovou linku přes Starou Ves od Arnošta Šnajdra ze Staříče, který ji zavedl roku 1930. 

Další informace, které jsou k dispozici, jsou značně strohé: 

Obecní kronika v roce 1947 hovoří o tom, že koncese autobusové dopravy na trase Frýdek 

– Fryčovice – Ostrava byla prodloužena Františkovi Olšovskému, resp. jeho synovi Jaroslavovi 

Olšovskému. 

V roce 1951 pak obecní kronika říká, že občané z horního konce prosadili                                             

u Čs. automobilové dopravy prodloužení autobusové linky bývalé autodopravy Jaroslava 

Olšovského. Autobusy vyjížděly od jeho garáží (č. p. 41) a od 22. 1. 1951 i od hostince                                

U Chamradů. 

Poslední nalezená zmínka pak pochází rovněž z obecní kroniky, konkrétně z roku 1953,                 

a dozvídáme se z ní, že v tomto roce byly znárodněny garáže bývalé autodopravy Františka                         

a Jaroslava Olšovských, č. p. 357. 

Než se však začneme věnovat tomu, co byl onen proces znárodnění a kdo za ním stál, 

pojďme se společně prostřednictvím několika fotografií vrátit v čase.  

 
 

Příběh znárodnění jedné fryčovické autodopravy 

Fotografie ze 30. let 20. století, autobusy Františka                          

a Jaroslava Olšovských, řidiči zleva: Vincenc Nevlud, 

Rudolf Pokluda, Jaroslav Olšovský (majitel), Václav 

Konečný; fotoarchiv rodiny Olšovských 

Fotografie ze 30. let 20. století, autobusy Františka                          

a Jaroslava Olšovských, řidiči zleva: Vincenc Nevlud,  

Jaroslav Olšovský (majitel), Rudolf Pokluda, Václav 

Konečný; fotoarchiv rodiny Konečných 
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Nedatováno, v okně autobusu Václav Konečný, řidič               

a zaměstnanec koncesované autobusové dopravy firmy 

Jaroslava Olšovského; fotoarchiv rodiny Olšovských Rodina Olšovských, 1939 

Nedatováno, vpravo Václav Konečný, řidič autobusové 

dopravy Jaroslava Olšovského; fotoarchiv rodiny 

Konečných 

Nedatováno, foceno u domu č. p. 41 – garáže autobusové 

dopravy Jaroslava Olšovského; fotoarchiv rodiny 

Olšovských 

Nedatováno, na fotografii Václav Konečný, řidič a 

zaměstnanec autobusové dopravy Jaroslava 

Olšovského; fotoarchiv rodiny Konečných  

 

Nedatováno, foceno u domu č. p. 41 – garáže autobusové 

dopravy Jaroslava Olšovského; fotoarchiv rodiny 

Olšovských 
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Z výše uvedených fotografií je dobře patrné, že se nejednalo o žádnou malou firmičku, 

nýbrž o firmu s řadou autobusů, garážemi a vícero zaměstnanci. S vybudováním něčeho takového 

je spojeno velké množství práce, energie, času a starostí. O to děsivější muselo být, když přišel 

únor 1948 a rodině Olšovských (stejně jako tisícům dalším živnostníkům v tehdejším 

Československu), muselo být jasné, že o vše, co tak pracně budovali, přijdou. 

Nepochybuji o tom, že čtenáři zpravodaje si ještě pamatují (ti starší) nebo se ve škole učili 

(ti mladší), co proces znárodnění po roce 1948 znamenal. I přes to si dovolím letmé připomenutí 

tehdejší doby.  

 

Proces likvidace soukromého podnikání obecně 

  

 V tehdejším Československu byl vývoj zcela ovlivněn převzetím moci Komunistickou 

stranou Československa (dále jen KSČ) v únoru 1948. V několika následujících letech pak 

dochází k naprostému útlumu soukromého podnikání a spolu s ním i k významným 

společenským změnám. Jednalo se o zásah nejen do ekonomické, ale zároveň i do sociální 

struktury v Československu. V průběhu výše uvedených let zmizela celá početná sociální skupina 

obyvatel, která měla své tradice, hodnoty, normy, kterými spoluutvářela společnost 

v Československu. 

 Ještě před únorem 1948 se KSČ snažila vzbudit dojem, že jí jde o rozvíjení a podporu 

podnikání. Toto zdání se snažila udržovat i po únoru 1948, ale nenápadnými kroky si 

připravovala půdu k jeho likvidaci. 

 Hlavními vykonavateli politické vůle vedení KSČ se pak v oblasti živnostenského 

podnikání staly národní výbory všech stupňů. Tyto pak vyvíjely přímý tlak na živnostníky, kteří 

volili různé cesty, jak z této situace uniknout. Někteří své živnosti uzavřeli a přecházeli                             

do národních podniků jako zaměstnanci. Hrstka těch, kteří vzdorovali, byla vystavena 

pronásledování nejrůznějšího typu od trestního stíhání přes uzavírání živností pro drobná 

porušení až po nejrůznější ponižování ze strany úřadů. V řadě případů na „neposlušné“ čekala 

také delší doba strávená ve vězení. 

 

Proces likvidace soukromého podnikání ve Fryčovicích 

 

Pokud je výše nastíněno, že hlavními vykonavateli politické vůle vedení KSČ při likvidaci 

živností byly národní výbory všech stupňů, zde ve Fryčovicích to pak byl místní národní výbor 

(dále jen MNV) s konkrétními představiteli. Tedy především s předsedou MNV a v neposlední 

řadě také místním tajemníkem. 

 

Zachoval se konkrétní dokument ze 4. 8. 1952 podepsaný tehdejším předsedou MNV                       

a tajemníkem MNV. Jedná se o kádrový posudek, který se týká Milana Olšovského (syna 

Jaroslava Olšovského). Sepsán byl na žádost Kádrového oddělení Krajské správy ČSAD 

v Ostravě ze dne 21. 6. 1952, která požádala MNV ve Fryčovicích o podrobné informace právě 

na Milana Olšovského, který se jako dvacetiletý absolvent průmyslové školy v ČSAD ucházel                 

o zaměstnání. 
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Níže si můžete přečíst jeho konkrétní znění. 
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Je patrné, že Františkovi a Jaroslavovi Olšovským se podařilo vytvořit velkou a úspěšnou 

firmu. O to strašnější pro ně muselo být, když v roce 1948 nastoupil režim, který jednoduše řekl: 

„To, co jste více než dvacet let úspěšně budovali, teď není vaše, ale naše!“ 

Vážení čtenáři, toto je ovšem jen jeden jediný příběh tehdejší doby. Ve Fryčovicích je celá 

řada dalších kádrových posudků, které byly sepsány konkrétními lidmi a které ničily kariéry                     

a životy konkrétních lidí v obci. Nebyla to nějaká anonymní KSČ, byli to konkrétní lidé, kteří 

jsou pod těmito dokumenty podepsáni. Tedy je pravděpodobné, že někteří z vás, jejichž předků 

se to týká, budete osloveni a třeba se rozhodnete na základě listin, o nichž nemáte ani ponětí, 

zveřejnit i příběh vaší rodiny. 

 

Rozloučím se jedním starším, ale známým citátem: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou 

odsouzeni k tomu ji opakovat.“ 

                             Aleš Konečný 

 

 

 

 

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů                               

a prováděcích vyhlášek. Tyto nové právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské 

unie, která přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav životního prostředí. Splnění 

stanovených cílů by mělo proběhnout do roku 2035 v několika fázích. 

Recyklace komunálního odpadu – cílem je odstranit z odpadu, který putuje na skládku či                             

k  energetickému využití odpadu (EVO), recyklovatelné složky (sklo, papír, plast, kovy atd.)                      

a umožnit tak jejich recyklaci. Cíle jsou rozloženy na časová období: 

➢ rok 2025: 55 %; 

➢ rok 2030: 60 %; 

➢ rok 2035: 65 %.  
 

Skládkování komunálního odpadu – snahou je snížit množství odpadu, který skončí na skládce. 

Cíle jsou stanoveny takto: 

➢ rok 2030: zákaz skládkování využitelných odpadů; 

➢ rok 2035: bude možné skládkovat max. 10 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu.¨ 
 

Energetické využívání odpadu bude možné nejvýše z 25 % celkové hmotnosti komunálního 

odpadu. 

V praxi to bude pravděpodobně pro běžného občana znamenat většinou změnu tzv. 

skládkovacího poplatku, který se bude odvíjet od hospodaření obce s odpady. 

Výše poplatku se v minulosti vypočítávala z předcházejícího období. V současné době tato 

varianta výpočtu padá, neboť se poplatek za skládkování bude každoročně navyšovat. Letošní 

výpočet se bude skládat: z částky za skládkovné + náklady na svozy komunálního a tříděného 

Odpady a jak bude vypadat výpočet poplatku za popelnici v roce 2022 
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odpadu + mzdové náklady pracovníků obecního úřadu, kteří vyvážejí bioodpad a čistí nepořádek 

u kojí v obci. Z poplatku se odečte odměna za tříděný odpad od firmy EKO-KOM. Celková suma 

se podělí počtem občanů, kteří mají povinnost platit za popelnice. Na zářijové zastupitelstvo pak 

bude předložen výpočet k připomínkovému řízení a výsledná výše poplatku pak bude schválena 

na prosincovém zastupitelstvu s platností od 1. 1. 2022 formou vyhlášky. 

Z výše uvedených skutečností je pro naše občany důležité, aby co nejvíce třídili odpad, netvořili 

nepořádek kolem kontejnerů, to vše se významně bude promítat do výše budoucího poplatku. 

Proto se na tyto skutečnosti zaměřte již nyní! Maximálně využívejte kontejnery na papír a plasty 

v areálu technických služeb. Hlavně papírové kartóny vozte do zmíněného kontejneru na papír                

a do modrých 1100 litrových kontejnerů v kójích dávejte pouze drobný papír nebo obaly.  

                           Vratislav Konečný, místostarosta 
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 Vytříděné množství v tunách Částka v Kč 

1. čtvrtletí 17,742 52 849,50 

2. čtvrtletí 25,072 81 499,00 

3. čtvrtletí 23,384 66 094,00 

4. čtvrtletí 22,904 68 275,50 

Celkem 89,102 268 718,00 

 

Naše obec za rok 2020 vytřídila a předala k využití celkem 89,102 t odpadu. Od společnosti EKO-KOM, a.s. 

obdržela finanční prostředky ve výši 268.718 Kč. 

Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších složek v rámci tříděného sběru 

a využití odpadů v systému EKO-KOM naše obec přispěla zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové 

stopy. 

 

Zdroj: Zpráva od společnosti EKO-KOM, a.s. ze dne 07.06.2021 

Mgr. Veronika Kozarová 

Kolik vytřídila naše obec množství odpadů v roce 2020 
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Termín: 6. 11. 2021 (8.00 - 12.30) 
 

Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram: 

 

✓ 8.00 – 8.40   dolní část obce u pana Kuběny 

✓ 8.45 – 9.40   u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka 

✓ 9.45 – 10.40  u mostu u mateřské školy 

✓ 10.45 – 11.40  u bývalé správní budovy JZD 

✓ 11.45 – 12.30  u mostu u pana Slavíka 
 

Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. 
 

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů: 

8.00 – 12.30 u budovy obecního úřadu ve Fryčovicích 
 

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a 

jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. 
 

Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací 

hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, 

monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí 

spotřebiče. 
 

 

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým 

harmonogramem! 
 

 

 

❖ Sběr plechovek: 1 ks 1100l kontejner a 2 ks 240l kontejnery v areálu technických služeb 

(výměna kontejneru vždy po naplnění) 

❖ Sběr olejů z domácnosti (fritovací oleje apod.) – 240l kontejnery v kójích a v areálu 

technických služeb. Oleje vhazujte do kontejneru v uzavřených PET láhvích (rozhodně ne 

v 5l plastových nádobách!), které projdou otvorem v kontejneru. 

❖ Sběr elektrozařízení mimo mobilní sběr: tři kontejnery na elektrozařízení – u sokolovny, 

vedle bytového domu č. p. 54 a u mostu u pana Slavíka. 

❖ Sběr baterií: v chodbě obecního úřadu (v úředních hodinách) nebo do nádob na elektroodpad 

(označený vstup na kontejneru). 

❖ Sběr bio odpadu je v obci uskutečňován sběrem do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery 

jsou umístěny na devíti místech v obci. Vývoz kontejnerů provádí zaměstnanci údržby OÚ. 

Do označených bio kontejnerů, prosím, nevhazujte větve, palety, desky, pražce a jiný 

odpad než rostlinného původu! Větve, prosíme, odkládejte vedle kontejnerů nebo je 

odvezte na vyznačené místo u hájenky v Zámrklí. Pokud již máte bio odpad (např. nasekanou 

trávu) na vozíku, je možné si dohodnout zapůjčení klíče od "hnojiště" a odvézt to tam! 

 

 

Podzimní mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 
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Nebezpečné, velkoobjemové odpady a PNEU mimo mobilní sběr: 

Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a na sběrném dvoře 

„Slezská“ ve Frýdku u „OC Paráda“ vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální 

tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem                       

v obci mají zajištěn odběr zdarma! 
 

Do kontejnerů na papír nevhazujte plasty, dřevěné bedýnky, polystyrén, obaly od použité 

pyrotechniky! Do kontejnerů s plasty nevhazujte pneumatiky, pláště a duše z kol, PVC 

podlahovou krytinu! Do zvonů na sklo zásadně nevhazujte zrcadla, keramiku, porcelán, autosklo 

a jiná lepená skla.   
 

V maximální míře využívejte velkoobjemové kontejnery na papír a plasty v areálu technických 

služeb, které jsou pro občany obce přístupny nonstop! Hlavně zde ukládejte velké papírové 

krabice, papírovou lepenku a do modrých kontejnerů pak odkládejte jen drobné papíry, jako jsou 

noviny, časopisy, obaly, sáčky a zmačkané malé krabice. 
 

V kójích udržujte pořádek a čistotu! Je toto věcí nás všech, abychom jsme všem návštěvníkům 

obce dokázali, že máme rádi pořádek! 

                  Vratislav Konečný, místostarosta 

 

 

Naše obec letos obdržela dotaci z MSK na revitalizaci odloučeného pracoviště MŠ Fryčovice. 

Naší povinností je jejich zveřejnění v obecním periodiku. 

Revitalizace zahrady odloučeného pracoviště MŠ Fryčovice je spolufinancován                    

v roce 2021 dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši max. 400.000,- Kč. Záměr 

projektu: Vybudovat školní zahradu v objektu bývalé fary č. p. 38, která bude odpovídat 

moderním vzdělávacím a výchovným trendům. Prostor bude osazen herními prvky, terasou                         

a zelení pro zajištění komplexního rozvoje potřeb dětí. Důraz je kladen na různorodost využití, 

všestranný rozvoj dětí a funkčnost z hlediska každodenního provozu. Zahradu mohou využívat               

i handicapované osoby. Prostor bude sloužit nejen jako místo her, ale také vzdělávání                                  

v přírodních vědách a učení se základům pěstitelských prací. 

Přijaté dotace 
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 Rozlosování zápasů oddílu kopané  
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Tak jako celou společnost i fotbalové prostředí silně zasáhla epidemie COVID. Poslední dvě 

sezony zůstaly nedohrány, nemohli jsme ani trénovat. Na jaře jsme tak netrpělivě vyhlíželi 

rozvolnění, které nakonec přišlo v závěru dubna a umožnilo nám návrat na zelený trávník. Vládní 

opatření nás však stále omezovala a v půli května bylo jasné, že i soutěžní ročník 2020/2021 

zůstane nedohrán. Nicméně časem se opatření uvolnila natolik, že bylo možno začít hrát alespoň 

přátelská utkání a pořádat turnaje, což zejména naši mládežníci ocenili, jelikož mohli opět obléci 

fryčovický dres. 

V červnu jsme uspořádali turnaj SMOPO starších přípravek, v němž jsme obsadili 4. místo a Alex 

Tesař si odnesl cenu pro nejlepšího střelce penalt. 10. července jsme pak uspořádali turnaj 

veteránů za účasti šesti týmů. Turnaj vyhrál Slezan Frýdek - Místek a my jsme obsadili krásné 

druhé místo.  Následující sobotu 17. července se na našem hřišti konal finálový turnaj BUSTAN 

cupu, kterým vyvrcholila krátkodobá soutěž 4 mužských týmů (Fryčovice, Baška, Hukvaldy                      

a Jistebník). Vítězem se stalo naše družstvo mužů, které ve finále porazilo Jistebník. Zde bychom 

rádi poděkovali firmě BUSTAN a panu Liboru Schwarzovi za finanční podporu a záštitu                       

nad turnajem. 

V následující sezoně 2021/2022 budou muži hrát krajskou soutěž 1. B třídy. Kádr nedoznal 

významných změn, a proto očekáváme, že bychom se měli pohybovat na předních příčkách. 

První soutěžní utkání hrajeme na pouť v sobotu 14. srpna doma se Spálovem od 17. hod. Dorost 

bude rovněž hrát krajskou soutěž. V této kategorii nás začíná tlačit bota, do sezony vstupujeme 

s velmi úzkým kádrem, takže i touto cestou bychom chtěli oslovit kluky ročník narození 2004, 

2005 a 2006, kteří v nedávné době „ukončili kariéru“ a vyzvat je k návratu na hřiště, trénujeme 

v úterý a ve čtvrtek od 17. hod., nebojte se a přijďte. I starší a mladší žáci budou hrát krajskou 

soutěž. V této kategorii již několik posledních sezon tvoříme společné družstvo s kluky 

z Palkovic. I v této kategorii, kterou hrají ročníky 2007 až 2011, rádi uvítáme na hřišti nové                     

či staronové tváře (kluky i holky), trénujeme v úterý a ve čtvrtek od 16. hod.  

Součástí našeho oddílu jsou i ti nejmenší, tedy přípravka pro kluky a holky od 5 let, tato kategorie 

má své tréninky ve středu a v pátek od 17. hod. Pokud máte zájem, přijďte, začínáme trénovat 

poslední srpnový týden.  

   Za oddíl kopané Ing. Tomáš Strnadel 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník inzerce                              

ve Fryčovickém 

zpravodaji: 

 

              A5     1 200 Kč 

       ½ A5    750 Kč 

    ¼ A5    500 Kč 
 

Z oddílu kopané 
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Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu                  

a neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které 

si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením                           

a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné 

každodenní situace, např. komunikace v obchodech, s úřady i v nemocnicích. Roušky jsou totiž 

pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev, možnost sledovat mimiku i výraz 

obličeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení situace.  

 Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa,                           

že nebudou slyšet jako dříve a budou muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud 

máte i vy potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa 

nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, 

např. kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu 

při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají problémy se sluchem, pomáháme např. 

při pořizování sluchadel, světelné signalizace, zesilovače TV a jiných 

pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci 

mohou za klienty přijet kamkoliv po Moravskoslezském kraji, či se s nimi 

spojit online.   

Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte 

kontaktovat. Adresa pobočky: Zeyerova 110/12, Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110. 

 

 

Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo svou činnost Beskydské centrum duševního zdraví. Toto 

středisko mohlo vzniknout díky spolupráci Charity Frýdek-Místek a Nemocnice ve Frýdku-

Místku, díky velkému nasazení, práci a téměř nezlomnosti pracovníků obou organizací, stejně 

jako díky podpoře města Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje. 

Pro Beskydské centrum duševního zdraví, zaměřující se na pomoc lidem se závažným duševním 

onemocněním, to byl rok náročný, pestrý, rok plný překážek, ale i dobře vykonané práce                              

a potvrzení smyslu toho, co dělají. Uplynulý rok nám přinesl nové možnosti, nové zkušenosti                    

a také spoustu profesních a také nemálo byrokratických výzev. 

Toto centrum, které působí na území pokrývající téměř celý okres Frýdek-Místek, je určené pro 

dospělé osoby do 65 let věku, naplňující znaky schizofrenie a poruchy s bludy, poruchy nálad, 

jako jsou deprese a bipolární poruchy, obsedantně nutkavé poruchy a specifické poruchy 

osobnosti, které mají problémy v běžném fungování a zvládání každodenních činností. Cílem je 

především zvýšit kvalitu života těchto osob, předcházet jejich hospitalizacím, popřípadě navrátit 

osoby hospitalizované zpátky do běžného života a být jejich průvodci na cestě zotavení (způsob, 

jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes omezení způsobená nemocí).  

Uplynulý rok tak byl plný očekávání, poznávání, byl to rok, během kterého jsme pracovali nejen 

s klienty, ale také sami se sebou a mezi sebou. Náš multidisciplinární tým, složený ze sociálních 

pracovníků, lékařů, sester, peer konzultanta a psychologa, poskytuje každému klientovi současně 

Když dobře slyšet není samozřejmost 
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péči zdravotní i péči sociální.  A právě díky spolupráci tohoto týmu jsme měli možnost pomoci 

celé řadě klientů a stát se u mnohých i za tak krátkou dobu pozitivní součástí jejich životních 

příběhů. Snažili jsme se je vést především k víře ve vlastní schopnosti, k hledání smysluplných 

rolí a činností v jejich životě. Tento zcela individuální, partnerský a respektující přístup tak 

vytvořil důvěrné prostředí, v rámci kterého se může klient cítit bezpečně. Těší nás to, protože 

naše práce stojí především na jejich důvěře v nás. Ohlasy mnohých klientů k naší činnosti přitom 

dokazují, že tu jejich jsme si získali. Velmi si toho vážíme a věříme v úspěšnou spolupráci nejen 

s klienty, ale i s ostatními spolupracujícími službami a subjekty a také mezi zaměstnanci 

samotnými i v následujících letech.  

Tímto také přejeme našemu Beskydskému centru duševního zdraví vše nejlepší a úspěšné 

vykročení do dalších let. 

Charita Frýdek-Místek 
REKLAMA A INZERCE 

Fryčovický zpravodaj č. 4/2021 

Uzávěrka dalšího čísla bude 1. října 

2021. Do uzávěrky zasílejte příspěvky                             

v elektronické podobě v textovém formátu 

(DOC, ODT, TXT apod.) výhradně na 

adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. 

Vydává Obec Fryčovice pro občany obce         

a osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x 

ročně. Periodický tisk územního 

samosprávného celku.  

Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: 

Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE 

Zpravodaj a etický kodex naleznete na 

internetových stránkách 

www.frycovice.cz. 

 

Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, 

Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela 

Pultarová 

Informace: 558 668 119 Registrováno         

u MK ČR pod registrační značkou  

MK ČR E 12361 

Za správnost příspěvku zodpovídá jeho 

autor. Příspěvky dodané po termínu nebo 

nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. 

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací. 

Grafická úprava: Ing. Vratislav Konečný 
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Moc ráda cestuji. Léto a prázdniny jsou pro cestování jako stvořené. Ať už jde o jednodenní 

výlety či delší dovolené, vždycky se na to moc těším. Jediné, v čem já vidím problém, je balení. 

To fakt nemám ráda. Copak já, já se sbalím v cuku letu. Ale když jedeme celá rodina, to už je 

horší. Od té doby, co máme děti, mám pocit, že balení nebere konce. A to mě ještě moje babička 

tepe za to, že nebalím věci manželovi. To prý snad nemyslím vážně?! Halt stará škola.  

Když byly děti opravdu malé, při balení to vypadlo, že kromě umyvadla a plesových šatů máme 

opravdu všechno. Pamatuji si, že jsme byli v zimě na dovolené na horách, to byla dcera opravdu 

miminko a syn v první třídě. Ještě teď jsem zpocená, když si vzpomenu na kabinku, která 

přijížděla a my do ní házeli lyže, hůlky, sáně, velkou krosnu s věcmi na celý den a naposledy 

jsme nastoupili my sami. Bylo to tak tak, než se dvířka kabinky zavřela. Když jsme přijeli domů, 

byli jsme rádi, že jdeme druhý den do práce, protože po tak náročné dovolené jsme vlastně práci 

brali jako odpočinek. Ačkoli by to normálně mělo být obráceně. Na dovolené odpočívat, nabírat 

energii a síly do pracovního procesu po návratu. No a o tom to vlastně je. Když jsme dlouho 

doma, šije to se mnou a vymýšlím, co bychom mohli podniknout a kam bychom mohli vyrazit. 

A pak na dovolené se už těším zpátky domů. Když se totiž vrátíme domů, přijde mi, že je to doma 

jiné. Takové všechno milejší, útulnější, krásnější a voňavější.  Nejvíce se těším na svoji postel. 

Ne že by na hotelích nebo penzionech neměli kvalitní postele, to ne, ale prostě ta vlastní je stejně 

nejlepší. Postupem času jsem přišla ještě na další fantastickou věc. Moc ráda trávím dovolenou 

doma. Tahle dovolená má obrovskou výhodu, nemusím balit. To vám je tak úžasné, ráno si zaleju 

kytky a zajdu na procházku se psem, uděláme si snídani, přečtu si noviny a u toho v klidu vypiju 

kávu, pak sedneme na kola a vyrazíme jen tak někam okolo komína, na oběd se buď stavíme                 

do té naší Sokolky, kde mimochodem moc dobře vaří, anebo si něco uvaříme doma. Odpoledne 

obíráme rybíz nebo třešně, zvelebujeme zahradu a náš dům a večer pozveme kamarády                               

na grilování a sedíme dlouho do večera. Tahle dovolená se mi moc líbí.  

No jo, ale v době covidové, kdy jsme doma vlastně pořád, bych ráda někam vyrazila. A tak začnu 

plánovat a vymýšlet a těšit se, jenže je tady zase to balení. Je to asi podobné výroku Zdeňka 

Svěráka ve filmu Vratné láhve, kde říká: „Jsem vítací typ. Ale aby bylo vítání, musí být i loučení.“ 

A tak vám přeji krásné léto. Přeji vám, abyste rádi odjížděli, své dovolené si krásně užili,                          

ale abyste se ještě raději vraceli domů. Do těch našich Fryčovic.  

         Autor si přeje zůstat v anonymitě. 

        (redakční rada autora sloupku zná)  

 

Sloupek – „Ráda se vracím domů“ 
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Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce. 

Malby: 

bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, školy, školky, 

hospody, restaurace, firmy, JZD, nebytové prostory atd. 

Nátěry: 

střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, radiátory, lodní 

kontejnery atd. 

Taktéž dekorační stěrky 

Čištění: 

Plastového obložení RD, zámkové 

dlažby atd. 

Nabízíme dárkové poukazy 

 

Kontakt: 

Tel. 606 058 430 

Meil. maliri.maliri@email.cz 

Fb. Malíř Malir taktéž fotky na profilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA A INZERCE 
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Reklama a inzerce 
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