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Vážení spoluobčané, 

dostáváte do rukou první číslo našeho zpravodaje v letošním roce. To, co Vás asi nejvíce zajímá, je, kdy budou 
ukončeny všechny práce na jednom velikém staveništi, ve které se naše obec za poslední období proměnila. Snad ani 
nezůstalo jediné místo v obci, které by nebylo stavbou kanalizace a současně i výstavbou centra obce dotčeno. Do konce 
měsíce března budou ukončeny výkopové práce všech kanalizačních stok a zůstane pak k provedení jen stoka A – 20              
u firmy TMETAL s.r.o., kde proběhne současně i výměna části vodovodního řádu. Stavební práce u kanalizace včetně 
provedení kontrolních šachet pro přípojky jednotlivých domů bude provedeno do 15. dubna. Současně je zahájena oprava 
všech komunikací v obci a bude postupovat od kostela směrem do centra obce, druhá část následně bude provedena         
od mateřské školy směrem na horní konec obce s termínem dokončení k 30. 4. 2015. Nakonec proběhne i poslední oprava 
komunikací souběžně s výstavbou centra obce. Asfaltování by mělo končit nejpozději k datu 15. května 2015.   
Součástí stavebních úprav – výstavby centra obce je i přemístění  památníku obětem 2. světové války do parčíku naproti 
obecního bytového domu č.p. 54. Bude zde pro něj vytvořeno samostatné a důstojné pietní místo, které se pak následně 
doinvestuje do parkové úpravy. Jeho odhalení plánujeme k datu 70. výročí ukončení 2. světové války.  
Do rozpočtu letošního roku navrhujeme ještě dále zařadit akci „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu u MŠ Fryčovice“. 
Tím dojde k doplnění již provedených akcí v MŠ z minulých let a plnému a efektivnímu vybavení celého areálu pro naši 
nejmladší generaci. Rovněž jsme do rozpočtu obce na rok 2015 navrhli akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci 
Fryčovice“. Na obě tyto jmenované akce je vypsána dotace až do výše 90%, což je pro náš zatížený obecní rozpočet 
podmínkou.  

Děkuji Vám všem za trpělivost a vysokou míru tolerance v souvislosti se stavebními pracemi a úpravou obce. Jsme 
přesvědčeni o tom, že je to už závěrečná fáze našich úprav. Poté se s radostí můžeme vrátit do reality každodenního života 
v obci Fryčovice, kde stojí za to žít. 
 
  

Leo Volný, starosta obce 
 
 

Nová pravidla vítání občánků 
 

Z důvodu legislativních změn je Obec Fryčovice nucena změnit pravidla pro již tradiční akci „Vítání občánků“.          
Na tuto akci mohou být podle nových pravidel pozvány pouze děti a jejich zákonní zástupci, kteří vyplnili formulář                 
se souhlasem k použití jejich osobních údajů pro tento účel. 

Formulář je k dispozici v kanceláři obecního úřadu nebo na webových stránkách www.frycovice.cz. Obec Fryčovice 
bude moci na základě tohoto formuláře využít jejich osobní údaje a následně zaslat pozvánku na „Vítání občánků.“ Tímto 
způsobem bude možné v této oblíbené akci pokračovat.  

Nová pravidla jsou zaváděna z důvodu, že obec již nemůže získávat údaje z centrálního registru obyvatel za účelem 
rozesílání pozvánek na vítání občánků.  
 
                                                                                                                                                             Leo Volný, starosta obce 
 

http://www.frycovice.cz/
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Informace pro občany …  
 
Obec Fryčovice měla na počátku roku 2014 celkem 2 347 obyvatel a ke konci roku 2014 to bylo 2 337 obyvatel,                   
což představuje úbytek o 10 obyvatel. 
Do Fryčovic se v roce 2014 nově přihlásilo 43 občanů, odhlásilo se jich 54. V roce 2014 se celkem narodilo 32 dětí, z toho 18 
děvčat a 14 chlapců. Zemřelo 31 občanů, 16 žen a 15 mužů. 
 

Z celkového počtu 2 337 obyvatel bylo v roce 2014: 1 145 mužů, z toho nad 15 let 992, do 15 let 153, 1 192 žen,             
z toho nad 15 let 1029, do 15 let 163. 
 

V loňském roce byly ve Fryčovicích uzavřeny 2 občanské sňatky a 1 sňatek církevní.     
 

Na zdejším obecním úřadě bylo provedeno 338 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody opisu či kopie 
s předloženou listinou. 
 

Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 50 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 58 žádostí o výpis z katastru 
nemovitostí a 19 žádostí o výpis z obchodního rejstříku.   

Bc. Kateřina Matušková 
          matrikářka 

 

Změny v odpadovém hospodářství obce Fryčovice 

Sběrný dvůr Collo Louky ve Frýdku-Místku 
 

Od 1. 4. 2015 budou mít občané obce Fryčovice možnost zdarma využívat sběrný dvůr Collo Louky ve Frýdku-Místku (vedle 
supermarketu TESCO v Místku), provozovaný spol. Frýdecká skládka, a.s.  
Na sběrném dvoře budou odebírány objemné odpady, nebezpečné odpady a zpětně odebíraná elektrozařízení, které bude 
možné odevzdat pouze po prokázání totožnosti občana obce Fryčovice, tzn. předložením občanského průkazu. 

Objemné odpady 

skříně, ostatní nábytek, koberce, sedačky, matrace a ostatní objemné odpady z domácností 
 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení pouze kompletní - nerozebrané !!! 
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, vařiče, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, počítače, tiskárny, televizory, rádia, DVD přehrávače, telefony, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny a ostatní 
domácí spotřebiče. 
 

Nebezpečné odpady 
mazací a motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, laků, ředidel, použité obaly od postřiků a jiných chemikálií, prošlé         
a nepotřebné léky, nekompletní elektrozařízení – televizory, obrazovky, monitory, počítače, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky apod. 

 Na sběrném dvoře nelze odevzdat žádné stavební odpady a pneumatiky!!!!! 
 

Provozní doba sběrného dvora „ Collo Louky“: 
PO-PÁ: 8:00 – 18:00 hod. 

SO:  8:00 – 14:00 hod. 
Plechové obaly 
Další změnou v odpadovém hospodářství je sběr plechových obalů, čímž jsou rozuměny plechovky. Plechovky by měly být 
čisté, do těchto nádob nepatří plechovky znečištěné ropnými produkty, barvami a chemickými látkami. Nádoby jsou určeny 
pro sběr kovových obalů z domácností. 
Sběrné místo pro nádoby na plechové obaly bude u prodejny Kozubek. Nádoby budou červené barvy a označeny nápisem 
„PLECHOVÉ OBALY“.  
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Sběr elektro odpadu 
Od 1. 4. 2015 bude zahájen sběr elektro odpadů. Do této skupiny odpadů patří drobné elektro zařízení. Kontejnery jsou 
červené barvy s nápisem „Sběr drobného elektrozařízení“.  
Sběrná stanoviště: naproti č.p. 54 obecní byty, u prodejny Kozubek, u bývalé správní budovy JZD a u Slavíkova mostu. 
 
 

 

POZOR ZMĚNA !!!    SVOZ PLASTŮ V MĚSÍCI DUBNU SE USKUTEČNÍ 11. 4.! 
 

 
Třídění biologicky rozložitelných odpadů - nová povinnost pro obce 

 

S vydáním novely zákona o odpadech účinné od ledna tohoto roku je obec povinna třídit biologicky rozložitelné odpady 
minimálně rostlinného původu a zajistit místa pro jejich oddělené soustřeďování, a to minimálně v období od 1. dubna        
do 31. října kalendářního roku. 
 

Co je to biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu? 
Je to odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým rozložitelným odpadem živočišného původu nebo 
s vedlejšími produkty živočišného původu. 
V praxi to znamená, že se jedná pouze o bioodpad z údržby veřejné zeleně obce, ze zahrad občanů a kuchyňské odpady 
rostlinného původu z domácností občanů např. tráva, listí, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny apod. 
 

Jak předcházet vzniku bioodpadů? 
Nejlepším způsobem, jak můžeme hospodařit s bioodpadem, je předcházení jeho vzniku. Jedním ze způsobů předcházení 
jeho vzniku je domácí kompostování, při kterém je možné z bioodpadů získat kvalitní organické hnojivo – kompost, který 
má velký význam pro půdu (zadržuje vodu v půdě, provzdušňuje půdu a dodává jí živiny). 
Pokud občané bioodpad sami zkompostují a sami využijí na svých zahradách, ušetří tím náklady obce, které by jinak musela 
vynaložit na jejich sběr a odvoz do kompostárny.  
 

Co s bioodpadem, který občan sám nevyužije? 
Pro ty občany, kteří nebudou schopni vyprodukovaný bioodpad sami zkompostovat a využít, bude obec zajišťovat sběr         
a svoz těchto odpadů prostřednictvím 4 ks označených velkoobjemových kontejnerů o objemu 10 m3 umístěných                 
na 4 vybraných stanovištích v obci, a to v období od 1. 4 do 31. 10. 2015. První přistavení kontejnerů na bioodpad proběhne 
dne 31. 3. 2015, a to na těchto vybraných stanovištích: plocha u fary č.p.38, plocha u Sokolovny nebo obecního úřadu      
(vše bude záležet od postupu stavebních prací v centru obce), u bývalé správní budovy JZD (u č.p. 363) a u Slavíkova mostu. 
 

Do kontejnerů na bioodpad mohou občané odkládat: 
Posečenou trávu, seno, zvadlé květiny, listí, jehličí, spadané ovoce, zbytky a odřezky ovoce a zeleniny, piliny. 
Větve a ořezy keřů budou ukládány vedle těchto kontejnerů. 
 

Do kontejnerů na bioodpad je zakázáno odkládat: 
Odpady živočišného původu, tekuté nebo kašovité odpady, odpady v obalech, objemné a stavební odpady, jiné odpady 
(sklo, plasty, kovy apod.) 

  
 
 
Závěrem je potřeba zdůraznit, že se vznikem nové zákonné povinnosti není povinné a nutné navyšovat množství 

vyprodukovaných bioodpadů, a tím navyšovat náklady na odpadové hospodářství obce Fryčovice, které by mohlo vést           
i k navýšení místního poplatku za komunální odpady pro každého občana obce. 

   

  Ing. Pecka Roman, místostarosta obce 

 



4 

 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 19. prosince 2014 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 

2/17   Schvaluje program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 12. 2014 
 

2/18   Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Konečný, Ing. Leo Kuběna, p. Jana Šmídová 
 

2/19  Určuje ověřovateli zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2014: p. Zdeněk Ranocha, Ing. Jiří Lanča a zapisovatelem           
Bc. Kateřinu Matuškovou 

 

2/20   Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce  
 

2/21   Schvaluje „Jednací řád Zastupitelstva obce Fryčovice“ 
 

2/22   Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 
 

2/23   Schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2015 ve stejné výši jako za stejné časové období roku 2014 na straně příjmů i výdajů, platné                 
do schválení rozpočtu na rok 2015 

 

2/24   Stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
 1. Na straně příjmů bez omezení 
 2. Na straně výdajů v rámci paragrafu mezi jednotlivými položkami bez omezení 
 3. Na straně výdajů na paragraf do + 500.000,00 Kč nebo – 500.000,00 Kč 
 4. V případě přijetí dotace a jejího čerpání bez omezení.  

 

2/25   Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č. 1/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 v platném znění o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

2/26  Určuje zastupitele Ing. Jiřího Volného pro spolupráci s Magistrátem města Frýdku-Místku, Odborem územního rozvoje a stavebního řádu             
při pořízení územně plánovací dokumentace 

 

2/27   Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti uzavřený mezi Statutárním městem Frýdek-Místek,            
Obcí Fryčovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s. 

 

2/28    Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11621/12/LCD ze dne 20.12.2012, uzavřený mezi  Českou spořitelnou, a.s. a Obcí Fryčovice  
 

Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata.  

 

 
 
 

INFORMACE K OPRAVĚ SILNICE II/486 V ÚSEKU FRYČOVICE – BRUŠPERK – KRMELÍN 

Dne 3.dubna 2015 bude zahájena oprava krajské komunikace II/486 v úseku Fryčovice – Brušperk – Krmelín.  Tato 
skutečnost bude znamenat pro všechny, kteří tento úsek využívají nebo projíždějí určité komplikace, bez kterých by 
oprava komunikace nebyla možná. Oprava komunikace bude probíhat v několika etapách. Konec opravy ja naplánován               
na 18.června 2015. 

1. Od 3.dubna do 18.června 2015 bude uzavřen úsek Brušperk (od křižovatky na St.Ves n.O.) – Krmelín a veškerá 
doprava bude odkloněna přes Starou Ves n.O. 

2. Od 8.dubna  do 29.dubna 2015 začne částečná jednosměrná uzavírka řízená semafory v úseku odbočky na Trnávku 
po autobusovou zastávku „Brušperk střed“. V té době bude autobusová zastávka „Brušperk Chamrád“ zrušena! 

3. Od 30.dubna 2015 začne částečná jednosměrná uzavírka řízená semafory v úseku od autobusové zastávky 
„Brušperk střed“ po křižovatku na Starou Ves n.O. V té době bude možno nastupovat nebo vystupovat v Brušperku 
na autobusové zastávce „Brušperk Chamrád“ (zastávka „Brušperk střed“ bude v té době zrušena). 

4. Poslední etapa od konce května 2015 (termín bude včas oznámen) do 18.června 2015 se bude opravovat 
poslední úsek, který se nejvíce dotkne občanů Fryčovic – úsek z Fryčovic „u Prodexu“ po křižovatku na Trnávku. 
V té době začne jednosměrná částečná uzavírka řízená semafory v tomto úseku. Zastávka „Fryčovice koupaliště“ 
bude v době uzavírky přeložena k č.p. 584 (bývalá cukrárna Kuběnová). 
 
Při těchto uzavírkách se musí počítat se zpožděním veřejné autobusové přepravy. Žádáme tímto občany                     
o tolerantní přístup k této problematice. Semafory, které budou ustaveny v jednotlivých úsecích, budou seřízeny 
tak, aby čekací doby byly minimální. 
                                                                                                                                          Obecní úřad Fryčovice 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy  a Slezska  
  Sbor dobrovolných hasičů  

FRYČOVICE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČZS ZO Fryčovice 

Letošní rok zahrádkáři zahájili výroční členskou schůzí, na které předseda př. Bujnošek vyhodnotil výsledky za uplynulý rok a 
nastínil plán na rok nadcházející. Minutou ticha jsme uctili památku dlouholetých členů př. Marie Dvorské a př. Jaroslava 
Ivánka, kteří v loňském roce opustili řady zahrádkářů. Jako hosty jsme přivítali starostu obce p. Leo Volného, z územního 
sdružení pak místopředsedu okresní rady p. Čestmíra Řeže, za základní školu pak ředitelku Mgr. Alexandru Filarovou              
a za mateřskou školu pí Helenu Grygarovou. V plánu činnosti naší ZO nebudou chybět atraktivní zájezdy (cíl bude 
upřesňován, v hledáčku je Flóra Olomouc, Losiny, Litoměřice). Členské schůze budou, jako již tradičně, doplněny                    
o poutavé přednášky na zajímavá témata nejen z oblasti zahrádkaření. Letos to bude o správném řezu keřů nebo 
zajímavosti z oblasti houbaření. Cíle ZO ČZS byly formulovány do závěrečného usnesení z VČS. Jde např. o zlepšování 
životního prostředí, sousedského soužití, o organizaci vzdělávacích, společenských a propagačních akcí. Mezi priority patří     
i rozšiřování aktivit ve stycích se ZŠ a MŠ. III. tř. MŠ Fryčovice se umístila na 2. místě celostátní soutěže „Moje oblíbená 
rostlina“. 
 

Kdo očekával tuhou zimu, která by vyhubila zárodky škůdců našich zahrad, byl zklamán. Teploty v lednu se vyšplhaly                 
až k 15°C, maximum v ČR 19°C. Vliv na kvalitu a kvantitu sklizně se ukáže až na podzim. 
 

V loňském roce zvolili zahrádkáři i nového předsedu celostátní republikové rady ČZS. Je jím jednačtyřicetiletý Stanislav 
Kozlík. Jeho cílem je trvalý rozvoj zahrádkářského hnutí jako veřejně prospěšné činnosti, zvýšení prestiže svazu a hledání 
nových zdrojů financování svazu.  
 

Moštárna opět doznala dalších vylepšení a její věhlas se rozšiřuje daleko za hranice okresu. Vyměnili jsme části technického 
zařízení – drtiče ovoce a lisu. S Českou pojišťovnou byla uzavřena smlouva o pojištění následkem úrazu v prostorách 
moštárny. V loňském roce jsme postrádali výkup padaných jablek. Výkup v r. 2015 pro firmu OVEXIM z Kroměříže je 
přislíben. Nejen pro zahrádkáře bude na moštárně k dispozici žádaný přírodní hnojící substrát ze žampionárny, hnojiva           
i prostředky ochrany rostlin. Obsluhu moštárny bude opět obstarávat kolektiv vedený př. Jiřím Bujnochem (t.č.723343142). 
Po zimním období uvedeme moštárnu do lesku začátkem května na brigádě, zpestřené smaženicí. A do budoucna 
plánujeme rekonstrukci elektroinstalace. 
 

Pod vedením př. Bohušíka se staráme o údržbu vysazených stromků v prostoru Seibertovy cesty.  
Nezapomínáme ani na družební základní organizaci slovenského zahrádkářského svazu ve Stráňavách. Po klidném zimním 
období plánujeme vzájemná setkání (stretnutia) nejen při příležitosti výstavy nebo večírku. 
   
                                                                                                                                                          Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
 

Vážení spoluobčané, 

  v tomto roce uplyne 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve 

Fryčovicích, nejstarší organizace v obci. U příležitosti tohoto kulatého výročí 

připravujeme oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích, které 

proběhnou dne 18. července 2015 od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Fryčovice. 

  Rád bych Vás již v předstihu pozval na tyto oslavy, připravujeme bohatý 

program, který, jak věřím, zaujme všechny generace. Podvečerní a večerní hodiny 

budou patřit hudbě, kdy jsou připraveny vystoupení tří hudebních kapel.  

 

 
 

Za SHČMS SDH Fryčovice   ing. Richard Kavka  

 Starosta SDH 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 

Prodej výrobků u Vánočního stromu 
V den rozsvěcení Vánočního stromu jste si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky dětí z listopadové rukodělné víkendovky. 
Děkujeme za koupi, prodaly se velmi rychle…. 
 

Betlémské světlo 
Krátce před Vánocemi jsme předávali již po několikáté Betlémské světlo, které k nám putovalo mnoho kilometrů. Velmi nás 
potěšilo, kolik z vás si pro něj přišlo. 
 

Tříkrálová sbírka 
Už po několikáté jsme se s dětmi vydali koledovat pro potřebné. Sešlo 
se nás šest, vytvořili jsme dvě skupinky. Počasí nám přálo a koledování 
šlo pěkně od ruky. Po 4 hodinách jsme sbírku ukončili na faře 
posezením u malého občerstvení. Všem děkuji za účast. 
 
TP 
 

Velký Svět techniky Vítkovice 
V sobotu 21. února jsme podnikli jednodenní výpravu do Světa techniky v oblasti 
Dolních Vítkovic. Expozice, která nabízí stovky zábavných atrakcí ve čtyřech stálých 
tematických expozicích, nás pobavila a také poučila v nejrůznějších oblastech života. 
Strávili jsme tam celé odpoledne, mimo jiné jsme rodičům poslali mailem fotku dětí 
coby Vitruviánského muže. Někteří z nás si vyzkoušeli gyroskop, to bylo super. 
 
Radek 
 
                         Fryčovičtí skauti                                          Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 
 

 

 
Milí čtenáři, 
protože vychází první číslo Fryčovického zpravodaje, je čas se společně ohlédnout    
za uplynulým rokem v naší Obecní knihovně ve Fryčovicích. 
V roce 2014 bylo přihlášeno 309 čtenářů, z toho 107 dětí do 15 let. Knihovnu 
navštívilo 4 175 návštěvníků, včetně on-line služeb. Zaznamenáno bylo 9 784 
výpůjček. 
  
 

V loňském roce bylo vyřazeno 212 knih, většinou zastaralých nebo poškozených, do rubriky „přírůstky“ jsem zapsala 271 
knih. Fond tedy čítá 9 121 knih, předplatné máme na 21 časopisů. 
 Když ještě dále nahlédneme do statistiky, tak vězte, že nejžádanějším titulem se s převahou stala dětská knížka 
Deník malého poseroutky, kterou napsal Jeff Kinney. Mezi žádané autory se dále řadí Táňa Keleová-Vasilková, Nicholas 
Sparks, Nora Roberts nebo britská spisovatelka Alexandra Potter. Značný zájem je o severské detektivky. 
 Během celého roku probíhaly v knihovně akce pro děti. Ať to byly knihovnické lekce, taky výtvarná soutěž na téma 
Podzim a hlavně 6. ročník Noci s Andersenem, které se zúčastnilo 23 dětí. V současné době už máme registraci na Spaní 
v roce 2015. 
 Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné jaro a s ním spokojené svátky velikonoční. 

       Sadílková Nataša – knihovnice 
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Plán činnosti klubu seniorů na duben – červen 2015 

Datum Akce 

1.dubna Zájmová činnost v KS 

2.dubna Cyklovyjížďka – sraz u KS v 11.00 hodin. Trasu si zvolí účastníci sami. 

8.dubna Přátelské posezení v KS 

15.dubna Vycházka na Ptáčník – prohlídka školky skalniček, odchod od KS v 15.00 hodin 

17.dubna Výroční členská schůze – sál OÚ od 16.30 hodin 

22.dubna Zájmová činnost v KS 

6.května Přátelské posezení v KS 

13.května Přátelské posezení v KS ke Dni Matek od 15.30 hodin 

16.května Fryčovické pochody – spoluúčast s TJ Sokol Fryčovice 

20.května Zájmová činnost v KS 

21.května Cyklovyjížďka – sraz u KS v 11.00 hodin. Trasu si zvolí účastníci sami. 

Květen Jednodenní zájezd 

3.června Přátelské posezení v KS 

10.června Křeslo pro hosta – starosta obce Leo Volný 

17.června Zájmová činnost v KS 

24.června Opékání párků na hřišti od 15.30 hodin, každý si donese párek a chléb podle vlastní potřeby 

 
Oznámení občanům Fryčovic 

 
Pekárna Pino s.r.o. zahájila nabídku 

potravin v pojízdné prodejně. 
 

Prodejní dny: 
 pondělí, středa, pátek – kromě svátků. 

 
Časový harmonogram pojízdné prodejny: 

 

7:00 – 7:30 hod 

 u bytového domu č.p. 54 (obecní byty) 
 

7:45 – 8:15 hod 

 u bývalé prodejny OVO BRIX 
 

8:30 – 9:00 hod 

u č.p. 185 (horní konec obce) 
 
 

V případě zájmu občanů o další zastávky 
v obci je možné předat požadavek 

v kanceláři Obecního úřadu Fryčovice. 
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 ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015 … 

 
Ani jsme se nenadáli a patnáctý ročník Tříkrálové sbírky je za námi. Koledníci se opět vydali do ulic a v našem regionu 
Frýdek-Místek vykoledovali úžasných 1.700.309,- Kč!  
 
Seznámení s výsledky letošní Tříkrálové sbírky v naší obci:  
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 5.920,- Kč  
Fa Kozubek 2.699,- Kč  
Kadeřnictví paní Silvie Laníkové a koledníci Jakub,  
Veronika a Aleš 7.866,- Kč  
Kolednické skupinky:  
1. Jan Nevlud, Tomáš a Romana Prčíkovi 4.897,- Kč  
2. Zdeňka Volná + skauti 2.340,- Kč  
3. Radek Parma + skauti 1.800,- Kč  
4. Simona Dostálková + koledníci 8.500,- Kč  
Celkem za rok 2015 34.022,- Kč  
 
V letošním roce tedy činil výtěžek sbírky o 1.287,- Kč méně než v loňském roce. Na tomto výsledku se však projevila také 
vlna chřipkového období a někteří koledníci se tak koledování vůbec nezúčastnili.  
Přehled výnosů vybraných ve Fryčovicích od roku 2007 do roku 2015:  
  
                                                                 ROK                                                              Výnos v Kč 

 

2007  10.635,-  

2008  14.224,-  

2009  18.527,-  

2010  21.048,-  

2011  22.755,-  

2012  26.943,-  

2013  31.405,-  

2014  35.309,-  

2015  34.022,-  

Rozpečeťování jako vždy proběhlo na Obecním úřadě ve Fryčovicích za asistence paní účetní Jany Nevludové, charitních 

pracovníků Mgr. Renaty Zbořilové, Bc. Radovana Pácla a koordinátorky TS Anny Vyvialové. 

Poděkování v Lidovém domě v Místku  
 
Charita ČR koledníky obvykle za jejich snahu obdarovává drobným dárečkem – např. mini 
svítilna, šátek, klíčenka, reflexní páska nebo jako letos hřejivý gelový polštářek. Mimo           
to měli všichni možnost účastnit se hromadného poděkování, které se konalo dne               
25. 1. 2015 v Lidovém domě v Místku, kde děti mohly shlédnout divadelní vystoupení – 
pohádku o Nebojsovi. Následovalo malé pohoštění, kde děti i dospělí mohli ochutnat 
připravené dobroty. Mimořádnými hosty zde byli také místecký děkan Mons. Josef Maňák, 
který dětem poděkoval: „Udělali jste něco hezkého pro druhého člověka. Určitě vás to 
potěší u srdíčka.“ Připojil se k němu také senátor Jiří Carbol, který všem také poděkoval a 
obdaroval děti malou sladkostí.  
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Poděkování zahájila Mgr. Renata Zbořilová s vyhodnocením celé letošní sbírky. Mimo jiné 
vyzvedla malou obec Lhotka pod Ondřejníkem, která čítá cca 500 obyvatel, kde bylo 
překvapením, že v jedné kasičce byly obsaženy dokonce dvě pětitisícové bankovky! Bylo 
také připomenuto, že koledovat může opravdu každý a v jakémkoli věku, například           
na Pražmě i letos chodila koledovat 70letá kolednice paní Kaňová.  
 

Vyhodnocení vedoucích kolednických skupinek s nevyšší vykoledovanou částkou v kasičce:  
p. Koterová – Frýdlant n. O. – 26.129,- Kč  
p. Habrnal – Palkovice – 25.700,- Kč  
p. Vlček – Morávka – 21.300,- Kč  
p. Kaňok – Pstruží – 20.163,- Kč  
p. Bělicová – Baška – 20.136,- Kč  
 

Největší výtěžky ve frýdecko-místeckých kasičkách:  
p. Štefaníková – 65.526,- Kč  
p. Kožušníková – 42.633,- Kč  
p. Škovránková – 39.750,- Kč  
p. Chvardová – 16.000,- Kč  
 

Dne 19. 2. 2015 proběhlo setkání koordinátorů TS, kde ředitel Charity FM pan Ing. Pavel Bůžek spolu                                         
s paní Mgr. R. Zbořilovou zhodnotili letošní TS a také koordinátoři mohli nadnést své připomínky a zkušenosti. Například        
o tom, že ne všichni koledníci jsou poučeni, že v době koledování mají zajištěno zdravotní pojištění pro případ úrazu, který 
se v mrazivém počasí může snadno přihodit. Další významnou poznámkou bylo, že přispění do TS je možné také formou 
DMS nebo účastí na Tříkrálových koncertech, které probíhají ve Frýdecko-Místeckém regionu, což mezi lidmi není příliš 
rozšířená informace.  
 

Výtěžek sbírky bude využit na činnost a pokrytí nákladů charitních center ve Frýdku-Místku :  
 Oáza pokoje pro psychicky nemocné – k zakoupení zvedáku pro polohování ležících klientů  

 Centrum odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře  

 Charitní ošetřovatelská služba  

 Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké  

 Charitní pečovatelská služba  

 Terénní služba ZOOM pro psychicky nemocné  

 Klub Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

 Terénní služba REBEL pro děti a mládež  

 Středisko PRAMÍNEK pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě  

 Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí  
 

V letošním roce bude, mimo jiné, z části výtěžku letošní sbírky pro Charitu FM zakoupen speciální zvedák, který slouží            
k přemisťování vážně nemocných pacientů na lůžku. Je potřebný především ke snadnější manipulaci s pacientem – např. 
přesun do koupelny. Dále bude zakoupen automobil pro pečovatelskou službu, jelikož současná vozidla již nejsou 
spolehlivým prostředkem k dopravě za pacienty, a proto je potřeba obnovit vozový park. 

Výtěžek TS v okolních vesnicích:  Výtěžek v Kč  

Staříč  42.851,-  

Krmelín  50 088,-  

Brušperk  58 845,-  

Hukvaldy  57.969,-  

Kozlovice  77.801,-  

Stará Ves n. Ondřejnicí  86.596,  

Další informace ohledně TS i jejich výsledcích se můžete dozvědět na stránkách www.fm.charita.cz nebo na Facebooku 

Charity Frýdek-Místek. 

 

 

„Chvilka pomoci je lepší, než 10 dní soucitu.“ Rumunské přísloví  
Všem dárcům, taktéž koledníkům a vedoucím skupinek, za Charitu Frýdek-Místek, upřímně děkuje  
 

                                                                                              koordinátorka TS  
                                                                                                Anna Vyvialová 
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Slezská diakonie slaví 25 let! 
 

Již 25 let přináší Slezská diakonie (SD) světlo do života potřebným. SD je nestátní nezisková organizace působící již ve třech 
krajích České republiky - Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském. Zřizovatelem je Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání, na jejíž diakonickou práci, vykonávanou v Těšínském Slezsku již od počátku 20. století, SD plynule 
navázala.  
 

Posláním organizace je již od jejího počátku poskytování kvalitních sociálních služeb. Slezská diakonie nabízí také vzdělávání 
a další podporu a pomoc potřebným (např. v oblasti sociálně právní ochrany dětí), a to v souladu s křesťanskými 
hodnotami. V centru pozornosti stojí především lidé, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, a to především osoby     
se zdravotním handicapem, osoby bez domova, senioři a osoby, které se ocitly v obtížných životních situacích. Sociální 
služby SD se vyvíjely v souladu s potřebami uživatelů a možnostmi organizace a i v dnešní době se zařízení, jejich zaměření a 
počet uživatelů každoročně rozrůstají, stejně jako jejich kvalitativní úroveň a odbornost personálu. Dnes je SD považována 
laickou i odbornou veřejností u nás i v zahraničí za významného a špičkového poskytovatele sociálních služeb. Je členem 
řady mezinárodních organizací působících v sociální oblasti a od roku 2004 koordinuje také mezinárodně dobrovolnické 
aktivity.  
 

Ročně nabízí střediska a služby SD pomoc a podporu až osmi tisícům klientů ve 104 zaregistrovaných sociálních službách 
různého zaměření - terénní programy, služby sociální rehabilitace, podpory samostatného bydlení, pečovatelská služba, 
tísňová péče, odlehčovací služby  a služby osobní asistence, služby rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, 
pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství nebo intervenční centrum. Dále SD provozuje azylové domy, noclehárny, 
centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, dům na půl 
cesty, chráněné bydlení, nízkoprahová denní centra a zařízení pro děti a mládež nebo sociálně terapeutické dílny. Výchovně 
vzdělávací činnost je se sociálními službami SD propojena díky vzdělávacím institucím Diakonického školství.   
  

 Za 25 let svého působení, zaznamenala SD mnoho úspěchů, z aktuálních lze zmínit např. nový Program                    
pro pěstounské rodiny, o který SD rozšířila svou oblast působnosti v roce 2013. Dnes je SD poskytovatelem podpory pro 
více než stovku pěstounských rodin a v rámci zmíněného programu jsou rovněž realizovány vzdělávací aktivity pro externí 
subjekty.  Důležitou součástí organizace jsou také akreditované dobrovolnické programy uplatňující se v sociálních službách 
i v přirozeném domácím prostředí rodin a zakládající se na mnohaleté zkušenosti s koordinací dobrovolníků z České 
republiky i ze zahraničí. V letošním roce se také očekává naplnění dlouhodobé vize SD o zřízení moderních multifunkčních 
prostor vyhrazených diakonickým a církevním aktivitám. K těmto účelům bude sloužit nově vzniklé Diakonické vzdělávací 
centrum, které bude mimo jiné přispívat k provázanému systému sociálních a vzdělávacích služeb pro osoby se zdravotním 
handicapem. Zároveň se od nového centra očekává pozitivní dopad na informovanost a vzdělanost širší veřejnosti v oblasti 
sociální i v oblasti historie diakonické sociální práce a křesťanství v regionu.  Vznikající zázemí bude rozděleno na aktivity 
v podobě chráněného bydlení, praktické školy, multifunkčního informačního centra, archívu, knihovny se studovnou              
a čítárnou a muzeem. Veškeré informace týkající se Slezské diakonie a potřebné kontakty jsou k dispozici na webu 
http://www.slezskadiakonie.cz. 
 

 Díky bohatým vizím a plánům do dalšího období má Slezská diakonie v plánu nadále upevňovat svou pozici 
v sociální oblasti, rozšiřovat informovanost společnosti a především, pomáhat potřebným.  
 

Mgr. Markéta Vozábová 
              pracovník PR a propagace Slezké diakonie 

 

 

 

Radost pro každého 
 

Vážený čtenáři, již několikrát jsme Vám přiblížili nějakou službu či aktivitu Slezské diakonie. Rádi bychom Vám představili 
organizace, jejichž zřizovatelem je Slezská diakonie, a vy či Vaši blízcí mohou využít služeb, které tyto organizace nabízejí. 
Dnes bychom Vám rádi představili společnost, jež se zabývá výrobou a prodejem výrobků, které vytvářejí lidé s nějakým 
zdravotním hendikepem. Hovořím o Chrpě. 
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Chrpa – sociální firma Slezské diakonie 
 

Vcházím do prodejny Chrpy v Ostravě a mé zorničky se rozšíří. Vidím spoustu světla, čistotu a zejména nádherný porcelán, 
sklo, výrobky do domácnosti a spoustu dalších jiných krásných věcí. V čem jsou tak výjimečné a krásné? Ve své originalitě. 
Každý kus je ručně vyroben a vy se rozhodujete jen mezi tím, zda si přejete dekor romantický, nostalgický, veselý či jejich 
kombinaci.  
 

Chrpa, se statutem chráněné dílny, byla založena na jaře 2008 s cílem a vizí zaměstnat lidi se zdravotním hendikepem           
a ukázat jak jim, tak i veřejnosti, že mají potenciál pracovat, a to dobře, a že jejich práce má smysl a je oceněna. Pracovníci, 
lidé se zdravotním postižením, vyrábějí vše ručně (od hrníčku, polštářů až po obrázky a spoustu dalších věcí). O tom, že to 
dělají dobře, svědčí spousta zákazníků jak z řad firem, které mohou tyto výrobky nakupovat v rámci institutu náhradního 
plnění dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., tak z řad veřejnosti, kteří chtějí udělat radost sobě či někomu blízkému a navíc 
Chrpa, jako jediná v Moravskoslezském kraji, je držitelem ochranné známky Česká Kvalita Práce postižených. Výrobky jsou 
krásným dárkem, který potěší dvakrát. Nejen obdarovaného, ale také toho co výrobek vyrobil.  
 

Chrpa má dvě kamenné prodejny v Ostravě a Krnově. Pro ty, kterým se to zdá daleko, je potěšující, že všechny výrobky je 
možné objednat i na e-shopu. Ten (i spoustu dalších informací) je dostupný na webové stránce Chrpy www.chrpakrnov.cz . 
 

Svou prohlídku obchodu Chrpy v Ostravě uzavírám nákupem krásné skleněné vázy s veselým a romantickým dekorem, která 
bude ozdobou mé domácnosti, a jsem si jista, že tato váza bude dělat radost všem, kteří ji u mě doma uvidí. Můj nákup 
současně udělal radost lidem, kteří ji s láskou a umem vyrobili. A vás, milí čtenáři, zvu k návštěvě obchůdků.  
 

Lenka Waszutová 
Kontakt:  
Mgr. Lenka Waszutová, tisková mluvčí, l.waszutova@slezskadiakonie.cz ; tel. 558 764 320, 604 229 619 
 

 

  
  Vážení spoluobčané, 

 
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního 

oddělení Policie České republiky Brušperk.  V rámci služebního obvodu, který zahrnuje Města 
Brušperk a Paskov a obce Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín, 
Policie České republiky prověřovala od 1. 1. 2014  do 31.12.2014 celkem  278  trestných činů, 752 
přestupků, včetně dopravních přestupků a dalších 348 spisů běžné pořádkové agendy, což je 
celkem 1378 spisů. Lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2013 došlo k výraznému, téměř 27 % 
poklesu trestné činnosti, konkrétně cca o 100 trestných činů méně, přičemž výsledky,  respektive 
objasněnost trestné činnosti se nám podařilo zvýšit na téměř 47 %.  

V samotné obci Fryčovice došlo od 1.1.2014 do 31.12.2014 k 18 trestným činům, 63 přestupkům (včetně 40 
dopravních přestupků), což v porovnání s rokem 2013 znamená pokles počtu trestných činů o 11 případů, a objasnit se 
podařilo, či je před objasněním 9 trestných činů. U trestných činů obecně převažují majetkové delikty, zejména krádeže 
vloupáním do motorových vozidel, krádeže vloupáním do rodinných domů a komerčních objektů, nemalou měrou se          
na trestné činnosti však podílí i trestné činy zejména zanedbání povinné výživy, dále trestné činy proti zdraví a trestné činy 
obecně nebezpečné a ohrožující, pro představu se jedná o různé formy ublížení na zdraví, řízení motorových vozidel pod 
vlivem alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí, distribuce omamných a psychotropních látek, apod.   
 
 Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve vaší 
obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR,  na telefonní číslo 558 666 222, což je  přímo na naše 
obvodní oddělení  PČR  Brušperk,  možno i na služební mobilní telefon a to na číslo 725516485, nebo na tísňovou linku 158. 
Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. V roce 2014 jsme na základě všímavosti 
občanů objasnili několik trestných činů s tím, že byl pachatel zadržen přímo na místě trestného činu nebo byl na základě 
významných a přesných informací od občanů, později dohledán.  
 

Za kolektiv OOP Brušperk 
                                                                                                        Npor. Mgr. Kamil Václavík   

mailto:l.waszutova@slezskadiakonie.cz
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Skupina Fleret 

Ve čtvrtek 12. 3. 2015 se uskutečnil v sále kulturního domu ve Fryčovicích 

skvělý koncert skupiny Fleret. Jejich dvouhodinové vystoupení bylo plné 

známých, ale i nových písniček. Atmosféra v sále byla úžasná, za to patří dík 

nejen skupině Fleret, ale i všem, kteří si udělali v průběhu týdne čas a přišli.     

Po koncertu bylo možné zakoupit CD, zpěvníky a jiné upomínkové předměty 

skupiny Fleret.        

                 Dana Glombíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 



14 

 

 

 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobová pohlednice z roku 1930 
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                                      Foto z roku 1961                                                                                 a současnost…                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fryčovický zpravodaj č.1/2015 
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: 
podatelna@frycovice.cz 

 
 

Informace na tel.č. 558 668 119 
Obecní úřad Fryčovice 

 
 

Uzávěrka fryčovického zpravodaje č.2/2015 
 bude 15.června 2015!  

Dobová pohlednice z roku 1908 

mailto:podatelna@frycovice.cz

