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Vážení spoluobčané, 
             v tomto podzimním období už máme za sebou prázdniny a většinou taky dovolené. Jistě jste si všeho hezky užili                           
a můžeme se opět podívat dopředu, co nás čeká do konce roku, kdy se už pomalu krátí den a prodlužuje noční čas. 
              Letní slunečné dny jsme v letošním roce taky využili k opravě a tepelné izolaci střechy bazénu v našem FRy Relax 
Centru. S  dodavatelskou firmou Střechy Majer jsme byli spokojeni a budeme jen čekat, až se nám v zimním období projeví 
kladný efekt této opravy. 
              Naší stále nejvíce sledovanou investicí je kanalizace. K dnešnímu dni je napojeno 440 přípojek.  Rovněž i kanalizační 
přípojky ve vlastnictví obce byly včas provedeny a stále nám zůstává ještě 110 nenapojených objektů. Věřím, že postupně 
budou všechny zrealizovány ku prospěchu nejen nás, ale především ve směru k našemu životnímu prostředí. 
              Jistě si všichni naši občané všimli, že na komunikacích přibývají a mění se dopravní značky. Pro území naší obce máme 
schválen nový pasport a tak jej postupně naplňujeme.  Podařilo se na některých úsecích snížit rychlost vozidel. Důležitou 
informací je, že na celém území obce je zóna s 30 km rychlostí. Jistě se tím zvýší bezpečnost nás všech. 
              Prioritou pro další období je výstavba domu pro seniory a výstavba chodníků u krajské komunikace. Dotační titul                     
pro nové byty očekáváme do konce letošního roku. Podmínkou podání žádosti o dotaci je, abychom vlastnili pravomocné 
stavební povolení. 
              V letošním roce, jak všichni víme, jsme oslavili výročí 750 let od první zmínky o naší obci. Byla to velmi pěkná akce, 
počasí nám přálo a těšili jsme se velké účasti našich občanů a hostů. V těchto setkáních budeme každoročně pokračovat  
konáním „ Dnů obce“. Chci poděkovat všem spolkům, komisím, fyzickým i právnickým osobám, kteří přiložili ruku k dílu                         
a podpořili tuto naši oslavu. K tisku je rovněž připravena kniha „Historie obce Fryčovice 1267-2017“. Je to první dílo,                             
které bude v této velikosti vydáno. Chceme, aby se tato kniha dostala do každého domu, do každého popisného čísla. Obec 
plánuje její slavnostní křest v pátek 24. listopadu 2017.  
               Kromě příjemného čtení našeho zpravodaje Vám všem přeji hezké a pohodové dny, těším se na setkání s Vámi                        
na plánovaných akcích v závěru letošního roku, těším se na dobrou spolupráci v naší obci, kde stojí za to žít. 

                                                                                              Leo Volný, starosta 
 

 

 
KŘEST KNIHY OBCE FRYČOVICE 

vydané u příležitosti 750. výročí první zmínky o obci 

pátek 24. listopadu 2017 
KULTURNÍ SÁL OBECNÍHO DOMU FRYČOVICE – od 17 hodin 

 

PROGRAM: 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

 SLOVO HISTORIKA 
VIDEOPROJEKCE DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ 

MOŽNOST VYZVEDNUTÍ KNIHY (na číslo popisné 1 kus) 
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INFORMACE PRO OBČANY… 
Vítání občánků - podmínky a postup 

Vítání občánků je určeno pro občánky (novorozené děti) s trvalým pobytem na území obce Fryčovice. 
Nárok na dar od Obce Fryčovice mají občánci (novorozené děti), kteří mají v době narození a přijetí daru trvalý pobyt                              
na území obce Fryčovice. 
 
Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci zváni na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona                                  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Formulář je k dispozici v kanceláři obecního úřadu 
a na webových stránkách www.frycovice.cz v sekci Obecní úřad. V případě, že se chce zákonný zástupce s novorozeným 
dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil souhlas a doložil kopii rodného listu dítěte. Vyplněný 
souhlas s rodným listem zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu 
Fryčovice. 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí 

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. 

Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru 

nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu                           

již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon), proto se 

poplatníkem stává vlastník.  

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně                                           

z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, 

při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující 

po roce, v němž tyto změny nastaly.  

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného 

roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). 

Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona. 

Kdy dochází při obnově katastrálního operátu ke změně výměry? 

– Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě § 40 až 60 katastrálního zákona, je i nová 

digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova katastrálního 

operátu se provádí třemi způsoby – novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním.  

– V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém 

mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě 

měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu 

na podkladě výsledků pozemkových úprav.  

– Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází 

ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně 

u 10 % parcel.  

 

 

http://www.frycovice.cz/
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Jak se poplatník daně o obnově katastrálního operátu dozví? 

 Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním, má povinnost zveřejnit 

jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova katastrálního operátu probíhá. V případě obnovy operátu na základě výsledku 

pozemkových úprav je zdrojem informace zejména úvodní jednání, na které jsou zváni všichni účastníci řízení.  

Po skončení prací na obnově katastrálního operátu dochází k vyhlášení jeho platnosti. Podle § 58 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 

Sb., katastrální vyhláška, zašle katastrální úřad sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obci, na jejímž 

území byl katastrální operát obnoven. Obec zveřejní tuto informaci v místě obvyklým způsobem. Katastrální úřad a Český 

úřad zeměměřický a katastrální zveřejní vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu rovněž na svých internetových 

stránkách. 

Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne dnem určeným podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech, katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu s uvedením dne jeho 

platnosti ihned, jakmile se o platnosti dozví. 

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým mapováním i přepracováním předchází vyložení obnoveného operátu                          

k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění mají možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně 

vyslovit své námitky. Obnovený operát, tj. novou katastrální mapu a popisné údaje o nemovitostech a evidovaných právech, 

vyloží katastrální úřad k veřejnému nahlédnutí na dobu nejméně 10 pracovních dnů zpravidla v obci, ve které se katastrální 

operát obnovuje. Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín, místo a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu 

nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle 

katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operátu.  

Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásí 

platnost obnoveného operátu.  

O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných v katastru, popř. o odstranění zjednodušené evidence se tak vlastník 

dozví z operátu vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem obnovy operátu 

seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), a to po vyhlášení platnosti. 

Pořídit si může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv 

katastrálním pracovišti.  

Český úřad zeměměřický a katastrální Ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky 

Topení a komíny 

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na 

povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 

cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, 

je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování. 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?  

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav a provedení spalinové cesty, volný 

a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění 

požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo 

revizi. Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 
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Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při každé stavební úpravě komína, při změně druhu 

paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest může 

provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin, nečistot a 

kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 

kominictví. 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na 

odborníky. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, 

případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.                    

Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 

Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína                     

(např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby! 

 

 

POZVÁNKA NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ  

Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí zvou důchodce na již tradiční přátelské 

posezení, které se koná v pátek 3. listopadu 2017 v 16:30 hodin v kulturním sále Obecního domu 

ve Fryčovicích.  

Výkon 

připojeného 

spotřebiče 

paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné Kapalné 

Celoroční 

provoz 

Sezónní 

provoz 

Celoroční 

provoz 

Sezónní 

provoz 

Čištění spalinové 

cesty 
3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 

Kontrola 

spalinové cesty 
1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 

nad 50 kW 
Čištění a kontrola 

spalinové cesty 
2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 
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Výzva všem občanům, avšak především těm, kteří se v následující informaci poznají… 
 
Vážení občané, to, co vidíte na fotografiích, je velice častá skutečnost na místech v naší obci, kde je tříděn odpad                                            
do připravených barevných kontejnerů. Je to místo naproti obecním bytům čp. 54, u restaurace Sokolka a u Slavíkova mostu. 
Obec samozřejmě podporuje třídění odpadů, je to v zájmu všech občanů (za vytříděný odpad je obci udělována finanční 
odměna), ale nelze to dělat způsobem, který je vyobrazen na fotkách.  Žluté pytle pro separaci plastů se po naplnění nemají 
nikde převážet, ale mají se nachystat ve svozový den před dům. Svozová firma provede odvoz. 
Takto to funguje ode dne, kdy byl svoz zahájen. Lidé nemusí nikde pytle nosit, jen je vystaví v určený den                                                   
před dům, respektive na místo, kde dávají k vývozu popelnici. U rodinných domů je potřeba pytle umísťovat ke stanovištím 
sběrných nádob na komunální odpad. Pytle musí být převázané, aby bylo zabráněno úniku jednotlivých plastových odpadů, 
a tak znečišťování okolního prostranství. 
Všimněte si, že nikde v textu není zmínka o převážení pytlů a jejich umísťování na veřejných plochách nebo vedle sběrných 
nádob. Žluté kontejnery jsou samozřejmě na sběr plastů, ale nelze do nich vhazovat naplněné pytle. Ty po vhození zaplní 
kontejner jen částečně a stává se, že je využita jen polovina jeho objemu (tyto kontejnery slouží všem občanům, nejen těm 
prvním). Zbytek je jen vzduch. Kontejnery slouží pro volně sypané plasty, ne pro sběr pytlů. Je to takový problém 
z doneseného pytle nebo tašky vysypat obsah do kontejneru? A místo je hned ušetřeno pro dalšího občana. I zmíněné žluté 
pytle obec platí. Pokud občan vysype obsah pytle, může do něj opětovně sbírat plasty.  
I přes předchozí informaci by se dalo výjimečně pochopit občany, kteří z určitých důvodů umístí naplněný pytel                                            
ke kontejnerům. Akceptovatelné by to mohlo být v den svozu. Ne však týden dopředu, jak je zobrazeno na fotkách. Vždyť                    
se jedná o místo, kolem kterého projíždí řada lidí i cizích a nebudí to dobrý dojem. Nemluvě o těch občanech, kteří v okolí 
bydlí a každý den vidí a chodí kolem smetiště. Opravdu si musíme dělat takovou reklamu a „zkrášlovat“ tak veřejné 
prostranství v naší obci? 
Dalším problémem je skutečnost, že někteří občané si pletou místo pro odložení tříděných odpadů se sběrným dvorem                          
či místem, kde lze odložit cokoli. Jak je možné, že se v těchto místech objeví např. koberec, keramika, cvičící stroj, zavařeniny 
a další věci, které tam nepatří. Pokud někdo odloží na veřejnou plochu věc, která tam nepatří, je to klasifikováno jako černá 
skládka. Svozová firma nastoupí dle smlouvy na tuto černou skládku, uklidí a vyfakturuje obci. Tímto se zvednou náklady                     
na svoz odpadů a v dalším období se může díky těmto neukázněným občanům zvednout poplatek za odvoz odpadů. Dalším 
řešením, pokud se situace nezlepší, je instalace systémů na identifikaci nezodpovědných občanů, aby proti nim mohlo být 
zahájeno přestupkové řízení za založení černé skládky.  
Doufám, že Vy občané, kterých se to týká, si uvědomíte, jak bezohledně se chováte k ostatním občanům.  Chovejte se, jako 
by to bylo u vás doma, také byste tam nechtěli nepořádek.  
Všem ostatním občanům, kteří dodržují všechny psané i nepsané normy slušnosti, tímto moc děkuji. 

 
Ing. Roman Pecka místostarosta 
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Plán činnosti Klubu seniorů ve Fryčovicích   ZÁŘÍ  -  PROSINEC  2017 

DATUM                  AKCE 

6.    září                              Informace  a pokyny k zájezdu na Oravu  - placení     

11. – 15.  září                    Počítačový kurz Nadace Livie a Václava Klausových   

20.  září                              Setkání v KS  a upřesnění potřebných  detailů k zájezdu na Oravu 

21.  září  / čtvrtek/           Zájezd na Oravu a okolí , odjezd v 7h od sokolovny 

27.  září                              Beseda - POLICIE ČR  - prap. P.Kuběnová , prap .Z. Novobilský   15,30h 

4.    října                             Zájmová činnost  , informace a placení zájezdu do Polska                                                                                                                      
5.    října                             Cyklovyjížďka – odlehčená trasa dle nálady účastníků , sraz v 11 h  u  KS 

11.  října                             Poznatky z cest  -  Ing. Richard Kavka, 15,30 h  KS 

12.  října                             Cyklovyjížďka  za malebností podzimu, sraz v 11 h u KS 

18.  října                             Setkání s přáteli v klubu 

19.  října  / čtvrtek /         Zájezd  POLSKO , odjezd v 7 hodin od sokolovny 

25.  října                             Tvarůžkové hody, 15,30h  KS 

26.  října                             Cyklovyjížďka  -   trasa dle nálady a počasí, sraz  v 11h  u  KS 

1.   listopadu                      Zájmová činnost v klubu 

8.   listopadu                      Setkání s klubovými přáteli 

15. listopadu                     DAKAR - Petr Hamerla, 15,30h    KS 

22. listopadu                     Na pěknú notečku - kapelník Petr Strakoš, 15,30h  KS 

29. listopadu                     Klubová činnost 

6.   prosince                       Čertů  se už  nebojíme , však my něco vymyslíme … , 15,30h KS 

13.  prosince                      Předvánoční setkání u stromečku s hosty, 15,00h  KS 

                                             Zimní vycházka  na SOVINEC, sraz  ve 13,30h  u   KS    

20. prosince                       Setkání s přáteli a  vánočními předsevzetími u vařonky od  15h - KS 

29. prosince   /pátek/      Předsilvestrovské posezení, loučení s rokem 2017, od 15h v KS           

                       

POHODOVÁ  STŘEDA  PRO  SENIORY 
 

Setkání v klubu jsou vždy příjemná. Stále se modernizující klubovna nabízí oázu přátelských setkání, možnost  výběru                               
z platformy nabízených programů i potřebnou osvětu. Cílem klubové činnosti jsou aktivity pro vlastní radost a spokojenost. 
Vše je podřízeno zájmům členů.  
 
Průřez programovou náplní činnosti našeho klubu v prvním pololetí roku 2017  
 

Prostřednictvím PhDr. Dagmar Kovářů, organizátorkou propojení, pokračuje Klub seniorů již třetím rokem                                   
ve spolupráci s pedagogy Vyšší zdravotnické školy v Ostravě  -  Mgr. Janou Poláškovou, Mgr. Danou Jalůvkovou a Mgr. Jitkou 
Vaškovou. Setkání s nimi proběhla v únoru, dubnu a květnu, byla časově neohraničená, výjimečná – prostě par excelance. 
Náměty besed byly šité nám seniorům na míru, hravá a zábavná forma testů a osobních hodnocení vtáhla každého 
z přítomných do průběhu konání. Pokud budeme dbát aspoň z části profesionálních rad, budou postřehy z besed vkladem 
pro příští dny, umět se správně zdravotně orientovat, dokázat si naladit mysl i restartovat tělo. A kde je vůle, tam je i cesta. 

V lednu jsme byli účastni dalšího poutavého vyprávění Mgr. Michala Kalmana, Ph.D o mořeplavbě, nasazování 
odvahy, překonávání problémů na plachetnici Elefant Baltským a Severním mořem, tentokrát kol Dánska. Svým vyprávěním                                  
a dokumenty nás,  nyní už zkušený mořeplavec, zavedl i ke skloubení svých snů a představ do Petrova na Baťově kanálu,                    
kde buduje své priority -  přístav pro 47 plavidel, plovoucí hotel a vesnické ZOO, o čemž jsou účastníci besed pravidelně 
informováni. 

Brušperští cestovatelé inženýři Věra a Jiří Homolovi již počtvrté přijali naše pozvání k únorovému vyprávění o tajemné 
atmosféře mystického Peru. Neskrývali jsme údiv nad stavebními znalostmi ztraceného města Machu Picchu položeného nad 
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strmými svahy pralesních And.  Gigantické linie, obrazce a pohled na tajemné kresby na planině Nazca, zařazené do projektu 
UNESCO, překonaly představy získané z knihy Ericha von Danikena. Tajil se dech nad mistrným líčením cestovatelských zážitků 
tak, že i jezero Titicaca se imaginárně zdálo téměř na dosah. 

Mnohdy je těžko uvěřit létům – v tématu Za vzpomínkou s panem Zdeňkem Ivánkem se otáčely listy roků nazpátek,                                  
na záznamech pojmenovávaly známé tváře, připomínaly události fryčovického života. Vše se zdálo docela nedávno, a přece 
nás dělily roky, možná desetiletí. Všechny dokumenty, mlčenlivé otisky doby výborně zpracované aktérem besedy poslouží 
dalším generacím. Tato akce byla třetím pokračováním setkání z předešlého roku. 

Návštěvy našich VIP hostů - MUDr. Marcely Chalupové a pana starosty Leo Volného jsou vždy očekávány. Setkání 
proběhla v březnu a měsíci červnu, obě se nesla v duchu přátelské atmosféry, v okruhu otázek a odpovědí. 

Slavnostním setkáním jsme si připomněli MDŽ, neopomněli zvednout číš k oslavě matek, přizvali i táty a dědy. Díky 
týmu ochotných členek, které připravily na obě akce kvalitní večerní menu, ale i hojné účasti členů, se obě akce vydařily. 
Měsíc duben probíhal ve znamení přípravy slavnostní výroční schůze v kulturním sále s bohatou tombolou, pohoštění, 
tancem a hudbou paní MUDr. Marcely Chalupové. 

V dubnu a květnu KS podporoval družební akce s přáteli z vesnice  Mszana ,prezentovali jsme se i na akci Dne obce. 
Zjistili jsme nedostatky ve sborovém zpěvu, mnohé si slibujeme od podzimního setkání s kapelníkem panem Petrem 
Strakošem. 

Parta, která vytváří opravdové dobrůtky, pokračovala ve své činnosti i v tomto pololetí. Nadále se uskutečňovaly 
návštěvy jubilantů s gratulacemi při významných výročích. 

Cyklovyjížďky  byly vždy čtvrteční, uskutečňovaly se za  vlídného počasí. Z pochopitelných důvodů účastníků ubývalo, 
zbývajícím přibývalo  elektrokol. Ale stejně – kdo mohl, šlapal do pedálů. 

Nenápadnost dnů osvěžila červnová pozvánka na zájezd do polského Zabelkova na prodejní výstavu jarních květin, 
keřů a stromků. Tematickému podtextu Pusť kačku jsme plně dostáli. Milovníci tvarůžků navštívili počátkem května loštické 
muzeum, lovecko-lesnickou expozici v Úsově a arboretum v Bílé Lhotě.  

Setkání v přírodě u rybníka bylo vyvrcholením pololetní klubové činnosti, zábavy a práce. Zvolnili jsme tempo                               
a intuitivně přijímali vibrace, které okolní příroda i prostředí v parném odpoledni nabízely. Opékaly se buřty, rozdávaly 
sladkosti, po kapkách nalévala hořká. Každý z téměř pěti desítek účastníků si zvolil okruh své zábavy, v globálu setkání splnilo 
očekávání, a to je důkaz, že se dovedeme i ve svém věku pobavit,   respektovat a  správně nabudit. 

Nebylo odmítnuto ani červencové pozvání krmelínského klubu a snad se navázala i další spolupráce, možná                                     
i provázanost klubových činností. 

Jsme sice starší, pomalost si vymlouváme rozvahou, ale zainteresovaností a programovou činností dovedeme zasadit 
i tvrdý direkt mnohým seniorským klubům. Je pro nás ctí, že nám členové věří. 
Čím začneme ihned po prázdninách? Náš klub byl vybrán do projektu Nadace manželů Livie a Václava Klausových SENIOŘI 
KOMUNIKUJÍ. Týdenní výuka práce na počítačích kvůli dostatečnému zájmu bude probíhat ve druhém zářijovém týdnu. 

Význam a četnost akcí jen potvrzuje aktivitu a činorodost fryčovických seniorů. Uvítáme ovšem každou návštěvu 
příznivců nebo podporovatelů našeho konání, byť i nečlenů a bez bariér věku, kteří navštíví klubové prostory při všech 
besedách a setkáních s významnými hosty.   
 

Druhé pololetí roku začínáme 6. září 2017 a každá středa od 15 hodin bude opět patřit seniorům i Vám všem, kteří 
přijmete naše pozvání. 

                                                          
       Mgr. Miluše Strakošová, Klub seniorů Fryčovice 
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OZNÁMENÍ  o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 

Starosta obce Fryčovice podle §  15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č.1 
je volební místnost – v Základní škole Fryčovice, Fryčovice čp. 628 

pro voliče bydlící v horní části obce po most u mateřské školy 
 

ve volebním okrsku č.2 
je volební místnost – v Základní škole Fryčovice, Fryčovice čp. 628 

pro voliče  bydlící v dolní části obce po most u mateřské školy. 
 

 Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svou totožnost  a   státní  občanství  České   republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem). 

 Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

 Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise.                            
Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. 

 
Leo Volný, starosta obce 

 
 

 
 

 
 
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 28. června 2017 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
16/161 
Schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28. 06. 2017  
16/162 
Určuje ověřovateli zápisu z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 06. 2017: Ing. Richarda Kavku, p. Zdeňka Ranochu a 
zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
16/163 
Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Konečný, p. Zbyněk Tučný a Ing. Jiří Lanča  
16/164 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
16/165 
Rozhodlo uzavřít Darovací smlouvu mezi Obcí Fryčovice, IČ 00296635, 739 45 Fryčovice 83 a Podané ruce – osobní asistence, IČ 70632596, 
738 01 Frýdek-Místek, Zborovská 465, dle přílohy k bodu č. 6 a zároveň tuto smlouvu schvaluje 
16/166 
Rozhodlo uzavřít Darovací smlouvu mezi Obcí Fryčovice a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Fryčovice, pobočný spolek 
dle přílohy k bodu č. 6 a zároveň tuto smlouvu schvaluje 
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16/167  
Bere na vědomí závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2016 
16/168 
Rozhodlo uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 
Novojičínsko východ mezi Obcí Fryčovice a Moravskoslezským krajem dle přílohy k bodu č. 8 a zároveň tuto smlouvu schvaluje  
16/169  
Rozhodlo nepřevzít poštu PARTNER do provozování obcí Fryčovice a požádat Českou poštu o provoz pobočky ve Fryčovicích ve stejném 
rozsahu a na stejném místě jako doposud  
16/170 
Rozhodlo pověřit Mgr. Jiřího Kubalu ve věci vodních nádrží I a II na Krnalovickém potoce podat žalobu na určení vlastnictví do 31.08.2017, 
jak vyplývá z usnesení zastupitelstva obce č. 13/135 ze dne 21.09.2016 
 
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 20. září 2017 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
17/171 
Schvaluje program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 09. 2017  
17/172 
Určuje ověřovateli zápisu z 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 09. 2017: Ing. Jiřího Volného, Ing. Jiřinu Gřesovou a 
zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
17/173 
Volí návrhovou komisi ve složení: p. Zdeněk Ranocha, Ing. Leo Kuběna a Ing. Vratislav Konečný 
17/174 
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
17/175 
Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi Obcí Fryčovice a Lesy České republiky, s.p. Předmětem smlouvy jsou části pozemků 
parc. č. 2203 o výměře 780 m2, parc. č. 2200 o výměře 15 m2, parc. č. 2240/1o výměře 10 m2, parc. č. 2187 o výměře 375 m2, vše v k.ú. 
Fryčovice  

Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 

 
 

Šumava 18. 6. - 25. 6. 2017 

Pro týdenní cykloturistiku jsme volili pobyt v nejvýše položeném klidném prostředí pensionu hájenka  na Filipově 
Huti. Penzion je umístěn v osadě Filipova Huť mezi obcemi Modrava a Kvilda, v nadmořské výšce 1116m, s krásnými rozhledy 
na   Malý a Velký Roklan, Černou horu. 
         Krásné ubytování s příjemným personálem a výbornou stravou bylo v tomto týdnu doplněno pro Šumavu mimořádně 
nádherným počasím s teplotami přes 30°C. Z Modravy vedou turistické a cyklistické trasy do nejkrásnějších míst národního 
parku, na Tříjezerní slať, Horskou Kvildu,  k bývalé myslivně na Březníku, prameni Vltavy, Vchynickotetovskému  kanálu                            
s hradlovým mostem a  spojnici horských potoků Vydry a Křemelné, Zlatou stezku na Horskou Kvildu, Zhůří, Zlatou studnu, 
Zadov a  Churáňov. 
              Projeli jsme i jednu z nejkrásnějších tras k bývalé myslivně na Březníku, kde bývala ještě před pěti léty restaurace, 
dnes je v budově jen informační centrum. Z terasy myslivny je jeden z nejúchvatnějších šumavských výhledů na široké údolí 
Luzenského potoka s modravskými slatěmi a kuželem kamenité hory Luzný na bavorské straně hranic. 
              V Kašperských horách jsme navštívili velice zachovalý strážní hrad Kašperk, situovaný uprostřed nádherné šumavské 
přírody, s nádhernými výhledy po okolí. Se svou nadmořskou výškou 886 m nad mořem představuje Kašperk nejvýše položený 
královský hrad v Čechách. 
           Závěrem našeho pobytu jsme se nemohli vyhnout  penzionu  u Churáňů, kde jsme byli                 
před léty ubytováni, a pozdravit majitele ing. Petra Nehodu a jeho paní, která si ihned vzpomněla 
na pomníček a  medaili věnovanou na památku od TJ Sokol Fryčovice vydanou ke "100 letům  naší 
TJ a 25 letům pohádkového lesa" stále vyvěšenou v penzionu. 
                Již deset let uplynulo od smutné události, kdy na cykloturistickém zájezdu pořádaném               
TJ Sokol Fryčovice na Šumavu nás 23. 7. 2007 navždy opustil pan Zdeněk Uhlíř. Zastávkou                               
u pomníčku, pokloněním a zapálením svíčky jsme uctili jeho památku. 
 
                                                                                                                                   Miroslav Nevlud 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 

Prázdniny, čas dovolených je za námi. Počasí zahrádkářům moc nepřálo. Počáteční sucho decimovalo úrodu, která 
ještě zůstala po jarních mrazících, a v záři přišlo chladné a deštivé období. Jsme skeptičtí k množství výstavních vzorků 
vhodných na nadcházející výstavu ovoce, zeleniny a květin, která bude 27. 10 až 30. 10. 2017 tradičně v budově fary. Věříme 
i tak, že bude co k vidění. Výstavu opět obohatí i výtvarné práce dětí ZŠ a MŠ Fryčovice nebo expozice včelařů. Všichni občané 
jsou srdečně zváni. 
 Neúroda ovoce je patrna i v moštárně ČZS ZO Fryčovice. Omezení provozu se jeví jako aktuální. Informace o provozu 
sledujte na informační tabuli u křižovatky k moštárně, případně dohodněte se správcem moštárny př. Jiřím Bujnochem 
(t.č.723343142). 
 V letošním roce se již povedlo sklidit úrodu švestek na Seibertově cestě. Do povědomí se dostalo, že stromy jsou 
v péči zahrádkářů a s oprávněním sběru ovoce členy ZO Fryčovice. 
 Aktivity zahrádkářů jsou viditelné i mimo zahrádky. Menší nepřehlédnutelnou prezentaci jsme připravili i na Den obce 
Fryčovice 1. 7. 2017, kdy jsme slavili 750 let od založení obce.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozváni jsme byli i do družební obce Stráňavy na obecní hody 17. 9. 2017. Bylo přichystáno bohaté občerstvení i 
kulturní program. Škoda jen, že celý den propršel. Na kvalitu jednotlivých vystoupení to ale vliv nemělo. 

Neodmyslitelné jsou i pravidelné členské schůze, na kterých pořádáme odborné přednášky z různých oblastí či oborů, 
které mají souvislost se zahradničením. Na příští to bude na téma včelí produkty a zdraví. Přednášející je MUDr. Jana 
Hajdušková, praktická lékařka a včelařka. 

Dne 7. 10. 2017 plánujeme zájezd na podzimní Flóru Olomouc, kde bude i mezinárodní přehlídka ovoce Europom. 
Chybět na letošní podzimní Floře nebude ani společná expozice Českého zahrádkářského svazu, který zde oslaví 60 let               
od svého založení. 
 Výsledky roku vyhodnotíme na tradičním závěrečném zahrádkářském večírku 25. listopadu 2017 v sále obecního 
domu, na který jsou zváni i naši přátelé a příznivci. 
 

          Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian 
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Muzikál Praha  Ať žijí duchové!!! 

Každoroční zájezd na muzikál do Prahy se tentokrát konal v kongresovém centru 9. 9. 2017. Ráno jsme z Fryčovic vyjeli                                

s naším řidičem panem Miroslavem Schwarzem a po jedné povinné zastávce jsme dorazili do Prahy před 12. hodinou. Někteří 

se vydali na procházku sami, jiní vyrazili raději společně směr Vyšehrad po Náplavce kolem Vltavy k Národnímu divadlu                             

a pak na Václavské náměstí. Tam jsme se rozešli, jedni využili volno na pozdní oběd a jiní k nákupům. Společně jsme se pak 

v 17 hodin přesunuli metrem zpět ke kongresovému centru a v 18 hodin začal očekávaný muzikál. Obsazení i písničky byly 

skvělé a 2,5 hodiny utekly jako voda. Po představení jsme se společně přesunuli na domluvené stanoviště, kde nás vyzvedl 

autobus, a vyrazili jsme  směr domov. Již v autobuse jsme plánovali uskutečnit další podobný zájezd za kulturou, tentokrát 

asi již v měsíci květnu nebo červnu. Klidně napište, o jaký muzikál byste měli zájem, a podle toho bude vybrán.  

Velké díky všem účastníkům zájezdu a zase za rok.                                               Dana Glombíčková 
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Steak & Pizza Bar v Brušperku 
 hledá KUCHAŘKU na 4 až 6 hodinový pracovní úvazek.  

Praxe výhodou, vhodné i pro studenty gastronomie, kteří si chtějí vylepšit praxi. 
Životopisy zasílejte na email: hotel@hotelbrusperk.cz nebo volejte 733125270.  

 
 

 
 
 
 

 
 

Fryčovický zpravodaj č.3/2017 
 

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.4/2017  bude 27.listopadu 2017! 
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