
Informace obecního úřadu
V souvislosti s novelou zákona 

č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění pozdějších předpisů, se 
budou ode dne 01.01.2012  vydávat nové 
typy občanských průkazů.  

Jedná se o občanské průkazy se stro-
jově čitelnými údaji a s kontaktním elek-
tronickým čipem a občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji, přičemž oba 
tyto doklady budou typu  „kreditní kar-
ta“, nadále se budou stále vydávat občan-
ské průkazy bez strojově čitelných údajů.

 O vydání  občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
čipem a o vydání občanských průkazů 
se strojově čitelnými údaji budou obča-
né žádat na kterémkoliv obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností (např. Ma-
gistrát města Frýdku-Místku…). O vydá-
ní občanského průkazu bez strojově čitel-
ných údajů tzv. typ „blesk“ budou občané 
žádat pouze u obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností příslušného podle 
místa trvalého pobytu občana.

Na matričních úřadech (např. Obec-
ní úřad Fryčovice…) však budou od 
01.01.2012 občané stále ohlašovat ztrá-
ty, odcizení, poškození či zničení občan-
ského průkazu, odevzdávat nálezy cizích 
občanských průkazů, potvrzení o občan-
ském průkazu, potvrzení o změně místa 
trvalého pobytu či změně údajů zapiso-
vaných do občanského průkazu.

V souvislosti se zavedením výše uve-
deného nového systému k pořizování 
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žádostí o vydání nových občanských prů-
kazů a jejich vydávání dojde v průběhu 
měsíců listopad a prosinec 2011 jednak 
k postupnému ukončení přijímání žádos-
tí o vydání občanských průkazů a také 
k odstávkám systému CDBP, tj. systému 
k pořizování a vydávání cestovních pasů 
se strojově čitelnými údaji a s nosiči dat 
s biometrickými údaji.

Podání žádostí o vydání občanské-
ho průkazu se strojově čitelnými údaji 
současného typu u matričního úřadu 
nebo obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností mimo místo trvalého poby-
tu je možné nejpozději dne 30.11.2011, 
u obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností příslušného dle místa trvalého 
pobytu občana pak lze podat žádost nej-
později dne 14.12.2011.

Odstávky systému CDBP k vyřizování 
E-pasů jsou plánovány takto:

- čtvrtek 17.11.2011 až neděle 
 20.11.2011

- podání žádosti o vydání E-pasu lze 
            nejpozději v pondělí 19.12.2011

- možnost převzetí vyhotoveného
  E-pasu je nejpozději v pátek  

 23.12.2011
- poté, tj. od 24.12.2011 do 01.01.2012
 bude možné pouze předávat vyho- 

 tovené občanské průkazy, vydávat  
 občanské průkazy bez strojově či- 
 telných údajů a vydávat cestovní  

pasy bez strojově čitelných údajů a bez 
nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. 
cest. pasy typu „blesk“).

Při pořizování žádostí o vydání ob-
čanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji (bez kontaktního čipu či s ním), 
bude nezbytná osobní přítomnost žada-
tele u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. V případě, že občan není ze 
zdravotních důvodů schopen se na úřad 
k pořízení žádosti dostavit, sdělí příbuz-
ný či jiná osoba tuto skutečnost obecní-
mu úřadu s rozšířenou působností, který 
zajistí pořízení žádosti prostřednictvím 
mobilního pracoviště v místě jeho bydli-
ště. S ohledem na malé množství mobil-
ních pracovišť lze předpokládat, že jejich 
zajištění může trvat velmi dlouho.

Vzhledem k výše uvedeným informa-
cím žádáme občany, kteří se starají o oso-
by, které nejsou ze zdravotních důvodů 
schopny se na úřad k pořízení žádosti 
dostavit,  o provedení kontroly platnosti 
dosavadních občanských průkazů nemo-
houcích občanů a v případě, že platnost 
těchto dokladů končí do 30.06.2012, 
o vyřízení nových občanských průkazů 
ještě v letošním roce, resp. zajištění po-
dání žádostí o vydání nových občanských 
průkazů do 30.11.2011 u matričních 
úřadů nebo do 14.12.2011 u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností dle 
místa trvalého pobytu občana. 
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POZVÁNKA NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ 
Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí zvou důchodce na již tradiční přátelské 
posezení, které se koná v pátek 4. listopadu 2011 v 16:30 hodin v kulturním sále Obecního domu 

ve Fryčovicích. V programu vystoupí děti z mateřské školy.K tanci a poslechu bude hrát
Dechová hudba Fryčovice. Je připraveno malé pohoštění a tombola.

V 15:30 hodin pojede autobus od koupaliště se zastávkami restaurace Chamrád, most u p. Slavíka, 
bývalá správní budova ZD, most u mateřské školy.

Srdečně zveme důchodce na tuto akci.
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 5. října 2011
Zastupitelstvo obce Fryčovice

5/46
Schvaluje
program jednání 5. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 05. 10. 2011 rozšířený 
o bod 5 a) Poskytnutí daru TJ Sokol Fryčovice

5/47
Volí
návrhovou komisi ve složení:
-  P. Ranocha Zdeněk
-  Ing. Konečný Vratislav
-  Ing. Lanča Jiří

5/48
Určuje
ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva 
obce konaného dne 05. 10. 2011
-  Ing. Adamovský Zbyněk, Ph.D.
-  pí Šmiřáková Miroslava

5/49
Bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce

5/50
Rozhodlo
o pořízení územního plánu Obce Fryčovice 
z vlastního podnětu v souladu s § 44 písm. 
a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů

5/51
Určilo
zastupitele starostu obce Ing. Jiřího Volného 
pro pořízení územního plánu Obce Fryčovice  

5/52
Rozhodlo 
o schválení smlouvy č. UZSVM/
OFM/7881/2011-OFMM – bezúplatný převod 
pozemku parcela č. 705/2, o výměře 703 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Fry-
čovice od České republiky - Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových  do vlast-
nictví Obce Fryčovice

5/53
Rozhodlo
o poskytnutí daru pro TJ Sokol Fryčovice ve 
výši 100.000,- Kč a zároveň schvaluje darova-
cí smlouvu 

Ing. Jiří Volný, starosta

Bc. Roman Pecka, místostarosta 

Slezská diakonie – intervenční centrum 
Havířov informuje …

Intervenční centra vznikla z potřeby 
pomoci lidem, kteří se setkali s domácím 
násilím. Je to mnohem častější jev, než 
se většina lidí domnívá. Jedná se o cho-
vání, které v partnerském soužití nebo 
v širší rodině u jedné osoby vyvolává 
strach z osoby druhé.

Posláním Intervenčního centra v Ha-
vířově je napomáhat svým uživatelům při 
řešení jejich krizové situace, kterou do-
mácí násilí určitě je. Pracovníci intervenč-
ního centra při své práci dodržují zásady 
diskrétnosti, anonymity, profesionálního 
a individuálního přístupu, tolerance, re-
spektují rozhodnutí uživatele. Veškeré za-
jišťované služby jsou bezplatné.

Spolupráce s Polskou stranou
Vážení občané, dovolte, abych vás 

informoval o vzájemné spolupráci mezi 
obcemi Mszana (Polsko) a naší obcí. Dne 
3.6.2011 byla podepsána dohoda o vzá-
jemné spolupráci mezi  obcemi Mszana  
a Fryčovicemi, která obě strany zavazuje 
informovat se navzájem o své historii, se-
známit se vzájemně s vlastními kulturní-
mi hodnotami a místními organizacemi, 
taktéž vyměňovat si zkušenosti v oblasti 
běžného fungování místní samosprávy.

Tato dohoda je zaměřena na násle-
dující témata: turistika, kultura, sport, 
vzdělávání a dobrovolné hasičské sbory.

Co se týče družby mezi hasičskými 
sbory, začala tato spolupráce fungovat. 
Naši dobrovolní hasiči Fryčovic byli po-
zváni na soutěžní klání v Polsku a zástup-
ci dobrovolných hasičů z Polska byli po-
zváni na soutěž Fryčovický hrbol, která 
proběhla 24.9.2011.

Obec Mszana leží v Horním Slezsku. 
Obec se nachází 12 km od česko – pol-
ských hranic a 50 km od města Katowic. 

Obec se skládá ze tří částí a to: Mszana, 
Polomia a Gogolova. Všechny tři části 
mají celkem 7.000 obyvatel. Obecní 
úřad se nachází v části Mszana, Wojt, 
v překladu starosta obce, je pan Mgr. 
Miroslaw Szymanek, který velice pro-
sazuje mezinárodní spolupráci mezi 
národy.

Proto také Polská strana přišla 
s projektem, který dostal název „Chuť 
bez hranic“. Tento projekt je zaměřen 
na gastronomii v našich krajích a měl 
by přispět k lepšímu poznání našich 
obcí. V průběhu roku 2012, kdy celý 
projekt bude probíhat, budou pořádány 
akce, na kterých se budou prezentovat 
jak česká i polská tradiční krajová jíd-
la. V březnu roku 2013 by měla vznik-
nout z tohoto projektu kuchařská kniha 
v polském i českém jazyce, kde budou 
všechny recepty připravovaných jídel 
zapsány. Náklad této knihy by měl být 
1.000 výtisků. A teď něco málo k finan-
cování tohoto projektu. Celý projekt 

bude financován z prostředků Evropské 
unie, kdy polská strana žádala o přidělení 
dotace. Proto proběhla řada jednání, kdy 
se připravovala žádost o spolufi nancování 
z operačního programu přeshraniční spo-
lupráce 2007 – 2013 pro realizaci mikro-
projektů a čekali jsme na konečný verdikt, 
zda bude dotace na tento projekt přidělena.

Od pana Tomasze Milera, který působí 
ve funkci kulturního ředitele v obci Msza-
na, jsem dne 27.9.2011 obdržel zprávu, že 
dotace na námi připravovaný projekt byla 
schválena.

To nás samozřejmě zavazuje aktivně se 
podílet na přípravě akcí konaných v rám-
ci tohoto projektu. Takže bych chtěl touto 
cestou požádat sdružení a občany, kteří 
budou osloveni, o podporu při realizaci 
tohoto projektu. Věřím, že tato spolupráce 
v mnoha oblastech přinese hodně zajíma-
vých poznatků a také mohou být navázána 
nová přátelství mezi občany našich obcí.

Bc. Roman Pecka

V případě, že se některý občan obce 
dostal do takové situace, může toto Inter-
venční centrum v Havířově kontaktovat 
na adrese: Opletalova 4/607, Havířov-
-Šumbark (vedle krytého bazénu), Po-Pá: 
8.00 – 16.00 hod, tel.č.: 596 611 239, po-
hotovostní mobil: 739 500 634.
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Plán činnosti KS ve Fryčovicích na září – prosinec 2011
Datum  Akce 
7.září Přátelské posezení v KS
8.září Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci, sraz: KS v 11.00 hod.
14.září Zájmová činnost v KS
15.září Jednodenní zájezd na zámek Raduň a vodní nádrž Slezská Harta
21.září Křeslo pro hosta – spisovatelka Jaroslava Grobcová, KS v 15.30 hod.
22.září Vycházka na Sovinec, sraz: restaurace Sokolka ve 13.00 hod.
5.října Zájmová činnost v KS
6.října Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci, sraz: KS v 11.00 hod.
12.října Křeslo pro hosta – paní Moravcová, „Cvičení pro zdraví“, KS v 15.30 hod.
18.října Přátelské posezení v KS
26.října Zájmová činnost v KS
2.listopadu Přátelské posezení v KS
9.listopadu Křeslo pro hosta – Ing.Kavka, „Polsko a Ukrajina“, KS v 15.30 hod.
16.listopadu Zájmová činnost v KS
23.listopadu Přátelské posezení v KS
30.listopadu Zájmová činnost v KS
7.prosince Zájmová činnost v KS
14.prosince Předvánoční posezení v KS u stromečku
14.prosince Vycházka do Zámrklí a zpět do KS, sraz: KS ve 13.30 hod.
21.prosince Zájmová činnost v KS
28.prosince Předsilvestrovské posezení v KS, v 15.30 hod.
ŘÍJEN Zájezd na burzu do Polska

Mladí hasiči v Polsku třetí

V neděli 11. září se naši mladí hasiči 
zúčastnili soutěže konané, podle meziná-
rodních pravidel CTIF, v polské družební 
obci Mszana. 

Soutežilo se ve dvou disciplínách 
– požárním útoku CTIF a štafetě CTIF.

Naše děti dosáhly skvělých výsled-
ků, kde v útoku získaly pouhé 3 trestné 
body a po bezchybné štafetě, kterou bě-
žely s maximálním nasazením, skončily 
v soutěži celkově třetí.

Počasí přálo, sluníčko pražilo a rodi-
če a vedoucí, rozjařeni skvělými výsled-
ky dětí, se nadchli a sestavili dospělácký 
tým, které se zúčastnil bezprostředně ná-
sledující soutěže dospělých.

Polská pravidla hasičské soutěže pro 
dospělé jsou ovšem úplně jiná než u nás.

Způsob provedení disciplín naši do-

spěláci okouklali od družstev, která závo-
dila před námi. Bojovali srdnatě a s na-
sazením.

Naše děti svým rodičům a vedoucím 
hlasitě fandily a všichni - dospělí, děti 
i naši polští hostitelé se výborně bavili. 
Celkový výkon dopělých zůstal sice mimo 
soutěž nehodnocen, ale nikomu to neva-
dilo, neb jsme se cítili jako vítězové.

Při předávání cen na nás čekalo ještě 
jedno překvapení. Naše šestiletá Nikolka 
byla vyhodnocena jako vůbec nejmladší 
účastník celé soutěže a dostala velkou 
tašku plnou bonbónů, krovek a jiných 
sladkostí o které se všemi podělila.

Po soutěži jsme přijali ještě pozvání 
k účasti na právě probíhajícím místním 
festivalu brambor. S velkou chutí jsme 
si dali bramborové placky a hranolky. 

Místní, kromě jídla, připravili i brambo-
rové soutěže. K večeru jsme si chvilku za-
řádili na tanečním parketu a pak už hurá 
domů.

Hlavně děti byly nadšené a celou ces-
tu se bavily o tom, jak zítra řeknou kama-
rádům, že soutěžily v zahraničí.

Celá akce pro ně byla obrovskou mo-
tivací a impulsem do dalšího pilného tré-
ninku. Už teď se všechny těší, jak zase za 
rok pojedeme do Polska na mezinárodní 
závody.

Chtěli bychom touto cestou velice po-
děkovat hlavně rodičům dětí, kteří vlast-
ními vozy dopravili děti a další účastníky 
tam a zpět. A hlavně se neváhali zúčastnit 
i soutěže a ukázat tak dětem, že i dospělí 
si umí hrát.
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace 
Fryčovice

Skončil čas letních dovolených, pro 
zahrádkáře rovněž čas opečovávání pěs-
tovaných plodin a očekávání hojnosti 
úrody. Činnost zahrádkářů během prázd-
ninových měsíců neutuchala ani ve spo-
lečenském životě. Pro občany přinášíme 
pár informací o činnosti ZO, možnostech 
využití našeho zařízení i pozvání ke spo-
lečným akcím.

Moštování jablek probíhá kaž-
dou sobotu od září v době  8°°- 12°° 
a 14°°-17°°. K dispozici je drtička a hyd-
raulický lis. Od září provádíme i výkup 
jablek pro další průmyslové zpracování 
vždy v úterý a čtvrtek v době 14°° – 17°°. 
Určitě si každý návštěvník moštárny po-
všimne, že jsme za fi nanční podpory obce 
vyměnili okna a do budoucna plánujeme 
výměnu dveří a opravu fasády. Pro zlep-
šení hygienických podmínek zpracování 
ovoce a údržbu moštárny jsme pořídili 
vysokotlakou vodní myčku.

Ve dnech 17. a 18. 9. jsme uskuteč-
nili autobusový zájezd na jižní Moravu 
s ubytováním v hotelu Patria v obci Ko-
bylí. Účastníci zájezdu v sobotu obdivo-
vali zámek, skleníky, minaret a přilehlé 
parky v Lednici a zámek s koštováním 

vína ve Valticích. Vhod přišel večerní 
odpočinek u sklenky kvalitního vína. 
V neděli byla připravena velmi poučná 
procházka botanickými skleníky PF MU. 
Odpoledne jsme obdivovali rozsáhlou 
a inspirativní zahrádkářskou výstavu ve 
Slavkově u Brna.

V rámci utužení družebních 
vztahů se zahrádkáři v obci Stráňavy 
jsme navštívili naše slovenské přátele 
20. 8. 2011. Společná návštěva okol-
ních pamětihodností a přírodních krás 
byla ukončena posezením u ohně s opé-
káním buřtů za hudebního doprovodu 
harmoniky. Další návštěvu plánujeme 
při příležitosti zahrádkářské výstavy ve 
Stráňavách 1. 10. 2011, kdy připravíme 
i drobnou prezentační expozici. Rovněž 
my očekáváme účast stráňavských za-
hrádkářů na naší výstavě. Letošní tra-
diční výstava ovoce a zeleniny se 
uskuteční v termínu 28. – 31. října. Jako 
každoročně bude připraven již 11. roč-
ník soutěže „O fryčovické jablko roku“ 
o kterém rozhodnou návštěvníci svým 
hlasováním. Výstava bude opět doplněna 
o výtvarné práce dětí MŠ i ZŠ Fryčovice 
a další doprovodný program. Na výstavě 

bude možno rovněž zakoupit skalničky, 
keramiku, okrasné rostliny, různá hno-
jiva i ochranné prostředky rostlin. Zku-
šení a proškolení zahrádkáři rádi poradí 
při výběru nejvhodnějších prostředků. 
Všichni příznivci jsou srdečně zváni.

Každého zahrádkáře potěší, když se 
mladí zahrádkáři prosadí v republiko-
vé soutěži ČZS. Letos to byla Hanička 
Peterová z MŠ Fryčovice na krásném 
6.místě.

Připomínáme všem členům i příz-
nivcům zahrádkářů, že na každé členské 
schůzi je připravena tematická odborná 
přednáška. Na té nejbližší v říjnu to bude 
o výživě a pěstování rostlin. V říjnu při-
pravujeme hromadný nákup ovocných 
stromků ze šlechtitelské stanice. Kon-
krétní požadavky přijímají důvěrníci ZO. 

Výbor ZO ČZS ve Fryčovicích 
přeje všem členům, jejich rodin-
ným příslušníkům a příznivcům 
radost ze sklizně úrody ze svých 
zahrádek a nadšení při podzimní 
přípravě na následující pěstitel-
ský rok.

Ze základní školy
Do školních lavic ve školním roce 

2011/2012 zasedlo 184 žáků. Slavnostní-
ho zahájení 1. září se zúčastnili nejen žáci 
a jejich učitelé, ale i rodiče prvňáčků, pan 
starosta a předsedkyně  Sdružení rodičů. 

 Jen několik dní po zahájení vyučová-
ní odjeli žáci 1. třídy se svou třídní učitel-
kou, učitelkou z MŠ a školní pedagožkou 
na adaptační pobyt do Frýdlantu – Nové 
Vsi. Další týden je vystřídaly druhá a tře-
tí třída (Spolu to dokážeme) a pak šestá 
třída. Všem vyšlo počasí a jejich pobyt na 
rekreačním středisku Budoucnost spl-
nil svůj cíl – začlenění nových žáků do 
kolektivu třídy, sblížení kamarádů, vy-
lepšení vzájemné spolupráce, vytvoření 
společných pravidel. Vzhledem k pěkné-

mu počasí a spoustě aktivit prováděných 
venku se všichni vraceli domů spokojeni.

Ve dnech 21. – 23. 9. 2011 se 25 žáků 
7. a 8. ročníku zúčastnilo workshopu pro-
jektu Region4Tech , do kterého je naše 
škola zapojena, na Čeladné. Pobyt byl 
zaměřen na stavební a elektrotechnické 
obory. Žáci si vyzkoušeli práci s dřevem, 
tvořili různé stavby z dřevěné stavebnice, 
v terénu pracovali s GPS přístroji,  sesta-
vovali obvody na cvičné stavebnici Vol-
tík. I tady dětem počasí přálo a vraceli 
se spokojeni a obohaceni o nové znalosti 
a zkušenosti.

V září jsme ještě uspořádali projek-
tový Den jazyků zaměřený na téma Ob-
jevujeme Evropu a svět. Děti byly třídní-

mi učiteli rozděleny do skupin, které na 
I. stupni vedli žáci pátého ročníku a na 
II. stupni žáci ročníku devátého. Skupiny 
se postupně přemisťovaly na jednotlivá 
stanoviště, na kterých plnily zajímavé 
úkoly připravené učiteli. Spolupráce ve 
věkově rozdílných skupinách se dařila 
a žáci odcházeli se spoustou zajímavých 
informací.

A je tady říjen a s ním první tříd-
ní schůzky a příprava na výstavu ovoce 
a zeleniny. Věřím, že se nám práce bude 
i nadále dařit a celý školní rok proběhne 
úspěšně.

     
 Mgr. Alexandra Filarová,

ředitelka školy
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Fryčovický zpravodaj č.3/2011

Redakční rada nezodpovídá za obsah článků,které jsou podepsány.
Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice

nebo  případně posílejte na internetovou adresu: obecfrycovice@cmail.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz
Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný.

Uzávěrka č.4/2011  je: 28. 11. 2011


