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Vážení spoluobčané, 

jak ten čas letí. Nedávno jsme přivítali nový rok 2018 a už končí první čtvrtletí. Pranostika pro tento měsíc říká:                             

„březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“. To platí beze zbytku právě pro letošní rok, kdy jsme se přece jen dočkali 

zimy, která nás místy i trošku potrápila a dnes se s námi nechce rozloučit. Všichni netrpělivě čekáme brzký nástup 

příjemného jarního počasí, při kterém chceme ve spolupráci s Vámi uklidit cesty, chodníky a veřejná prostranství                            

a vše připravit tak, aby se nám všem v obci líbilo. 

         Rok 2018 je pro nás významný nejen svými osudovými koncovými osmičkami. Nebudu zde uvádět všechny,                         

jen tu jednu – v letošním roce. Poslední říjnové dny budou jako každý rok patřit vzpomínce na vznik samostatného 

Československa. Je to již celých 100 let, kdy si náš národ dokázal uchovat hodnoty a svou bohatou minulost. K tomuto výročí 

budeme opravovat památník 1. světové války včetně jeho okolí a oslavu směřujeme v předvečer této historické události       

– tj.v sobotu 27. října 2018. Přeji Vám, abyste tento významný rok prožili ve zdraví a mohli se radovat z příjemných setkání 

nejen na této oslavě, ale i na ostatních akcích, které pro Vás pořádá kulturní komise obce nebo je pořádají místní spolky.

  

        Každoročně v závěru měsíce března schvaluje zastupitelstvo rozpočet obce, který je vždy zveřejněn, a můžete se s ním 

seznámit. V současné době probíhá výstavba šaten v ZŠ Fryčovice, které budou sloužit k rozšíření sportovní činnosti                       

pro celou naši veřejnost. Přípravy probíhají i u dalších akcí, které chceme v letošním roce uskutečnit. Je to především 

zhotovení nové lávky přes Ondřejnici, oprava kaple u Chamráda a nové zhotovení přírodovědné učebny v ZŠ.  

        Dosud nemáme vyřešen problém jak dále postupovat s výstavbou domu pro seniory. Tato investice má pro nás 

prvořadý význam, ale počkáme na veřejné projednání v zastupitelstvu obce. O dalších akcích, které obec připraví                          

na základě schváleného rozpočtu, Vás budeme průběžně informovat. Jsem přesvědčen, že je v naši obci spousta malých                      

i velkých věci, jejichž vyřešení nám všem může zlepšovat a zpříjemňovat běžný život. Společnými silami se nám jistě je podaří 

uskutečnit, aby stále pro nás platilo o obci, kde stojí za to žít.   

Leo Volný    starosta 
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Informace pro občany …  

Obec Fryčovice měla na počátku roku 2017 celkem 2 353 obyvatel a ke konci roku 2017 to bylo 2 372 obyvatel,                                  
což představuje přírůstek o 19 obyvatel. Cizinců s trvalým pobytem žilo v naší obci 10. Úřední adresu, což je adresa obecního 
úřadu, mělo ke konci roku 2017 49 občanů. 
Do Fryčovic se v roce 2017: 
- přihlásilo 66 občanů,  
- odhlásilo 53 občanů, 
- narodilo se 27 dětí, z toho 14 děvčat a 13 chlapců, 
- zemřelo 21 občanů, 7 žen a 14 mužů. 
 
Z celkového počtu 2 382 obyvatel (2 372 obyvatel + 10 cizinců s trvalým pobytem) bylo v roce 2017:   
1 157 mužů, z toho nad 15 let 992, do 15 let 165 a 1 225 žen, z toho nad 15 let 1042, do 15 let 183. 
 
V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavřeno 5 sňatků, z toho 1 církevní.  Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavily              
2 manželské dvojice. 
 
Vítání občánků se v roce 2017 uskutečnilo třikrát. 
 
Na zdejším obecním úřadě bylo provedeno 485 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody opisu                    
či kopie s předloženou listinou. 
 

Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 46 žádostí o výpis z rejstříku trestu, 39 žádostí o výpis z katastru 

nemovitostí a 11 žádostí o výpis z obchodního rejstříku.   

Nově bylo v roce 2017 přiděleno 9 čísel popisných.  

Bc. Kateřina Matušková, matrikářka 

Vítání občánků 

V sobotu 3. března 2018 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu Fryčovice slavnostní vítání občánků. Přivítali jsme                 

11 nejmenších fryčovických občánků – 6 děvčat: Terezu Holubovou, Emu Horutovou, Elišku Sukeníkovou, Elizabeth 

Filarovou, Denisu Uhlířovou, Apolenu Droždiákovou  a 5 chlapců: Jiřího Krakovského, Štěpána Svobodu, Vítězslava Römera, 

Vojtěcha Górneho a Václava Mintěla. V programu vystoupily se svým krásným pásmem písniček a říkanek děti z mateřské 

školy. Obec Fryčovice připravila pro každé nově narozené dítě částku 5.000,- Kč a pro maminku kytičku. Tašky plné dárečků 

dětem věnovala Lékárna  U Sv. Jiří.  

Bc. Kateřina Matušková 

 

Prosíme organizace, spolky i soukromé osoby, aby po celý rok posílali fotografie 

z veřejných akcí, konaných v obci Fryčovice. Fotografie budou uveřejněny 

v plánovaném kalendáři pro rok 2019.                  Děkujeme za spolupráci. 

Také prosíme o zasílání plakátů, které chcete zveřejnit na obecních stránkách. 

Email : kulturnisalfrycovice@seznam.cz 
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O Z N Á M E N Í 
 
    
     V sobotu 14. dubna 2018 bude proveden sběr VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU. 
 
    Sběr VELKOOBJEMOVÉHO odpadu: 
        8:00 – 8:40 v dolní části 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 správní budovy býv. zemědělského družstva 
        11:45 – 12:30 u mostu u pana Slavíka 
 
 VELKOOBJEMOVÝ ODPAD = skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.   
      
Sběr NEBEZPEČNÉHO odpadu, ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ a sběr PNEU osobních automobilů: 
       8:00 – 12:30 u budovy Obecního úřadu Fryčovice 
 
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. ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky. 
 
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, 
vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.     
 
Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem. 
 

 
PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 

Dne 5. května 2018 bude MVDr. Kateřina Lančová provádět ve Fryčovicích pravidelné očkování psů proti vzteklině,                           
a to: 
13:00 – 13:15 na Ptáčníku 
13:20 – 13:50 u p. Ladislava Kuběny  
14:00 – 14:40 u mateřské školy 
14:50 – 15:30 u bývalé prodejny OVO BRIX 
 
Poplatek za jednoho psa činí 140,- Kč, vezměte s sebou zdravé zvíře a očkovací průkaz.   
 
 
 

 
 
 
 

TJ Sokol Fryčovice oddíl Klubu turistů pořádá v sobotu 26.května 2018  
tradiční POHÁDKOVÝ LES ! 
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Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 15. prosince 2017 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 

18/176  Schvaluje 
program jednání 18. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. 12. 2017  
 
18/177  Určuje 
ověřovateli zápisu z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 12. 2017: Ing. Richarda Kavku a Ing. Leo Kuběnu,  
a zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
 
18/178  Volí 
návrhovou komisi ve složení: p. Michal Galásek, Ing. Jiří Zagora a Ing. Dagmar Jiskrová 
 
18/179  Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
 
18/180  Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5 
 
18/181  Schvaluje 
rozpočtové provizorium pro rok 2018. Hospodaření obce se bude řídit posledním upraveným rozpočtem přechozího roku, 
navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených 
smluv.  
 
18/182  Vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
18/183  Rozhodlo  
1) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
a) Člen zastupitelstva:            1.534,00 Kč 
b) Člen rady:       6.136,00 Kč 
c) Předseda výboru nebo komise:    3.068,00 Kč 
d) Člen výboru nebo komise:     2.557,00 Kč 
 
2) Zastupitelstvo obce Fryčovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví,                                   
že při souběhu výkonů více funkcí z uvedeného výčtu - člen zastupitelstva, člen rady, předseda výboru nebo komise, člen 
výboru nebo komise – se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 3 nejvyšších 
měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1). Odměna člena zastupitelstva uvedená 
v bodě 1) písmeno a) se poskytuje pouze v případě, že člen zastupitelstva nevykonává žádnou jinou funkci. 
 
3) Zastupitelstvo obce Fryčovice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že tyto měsíční 
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se budou poskytovat od 1. ledna 2018. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy výboru, 
předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne nástupu do této funkce. 
 
Od 1.1.2018 nabývá účinnost Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků                              
č. 318/2017 Sb., ze dne 02.10.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 
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18/184   Rozhodlo 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Fryčovice mezi Obcí Fryčovice, IČ 00296635       
a TJ Sokol Fryčovice z.s., IČ 60043270 dle přílohy k bodu č. 10 a zároveň tuto smlouvu schvaluje 
 
18/185   Schvaluje  
Strategický rozvojový dokument Obce Fryčovice do roku 2020 
 
18/186   Rozhodlo  
o převodu hmotné nemovité věci - prodeji pozemku parc. čís. 1072/3, orná půda, k.ú. Fryčovice, z vlastnictví Obce Fryčovice, 
IČ 00296635, se sídlem Fryčovice 83, do společného jmění manželů Dalibora a Miroslavy Konečných, bytem Fryčovice,                       
za kupní cenu ve výši 16.800,- Kč, kdy se jedná o cenu v místě a čase obvyklou, přičemž tato výše kupní ceny je platná po 
dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem obce. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, 
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. Podmínkou prodeje je závazek kupujících nahradit obci náklady spojené                 
s prodejem, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a náklady spojené se správním řízením o vkladu vlastnického práva                         
k pozemku do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit vypracování kupní smlouvy a tuto smlouvu 
jménem obce uzavřít. 
 
18/187   Rozhodlo 
o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí - směně pozemků parc. č. 2473/2 orná půda a parc. č. 2475/3 orná půda, 
v k.ú. Fryčovice oba ve vlastnictví Obce Fryčovice, IČ 00296635, se sídlem Fryčovice 83, za pozemky parc. č. 2502 lesní 
pozemek a parc. č. 2504 lesní pozemek, v k.ú. Fryčovice ve společném jmění manželů Josefa a Marie Pokludových, bytem 
Fryčovice. Cena směňovaných pozemků parc. č. 2473/2 orná půda a parc. č. 2475/3 orná půda je dle znaleckého posudku 
č. 8582/2017, ze dne 12. 11. 2017, 275.800,- Kč a směňovaných pozemků parc. č. 2502 lesní pozemek a 2504 lesní pozemek 
je dle znaleckého posudku č. 8583/2017, ze dne 12. 11. 2017, 236.925,- Kč. Rozdíl v ceně ve výši 38.875,- Kč uhradí manželé 
Pokludovi Obci Fryčovice při podpisu smlouvy.   
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit vypracování směnné smlouvy s tím, že před jejím uzavřením budou zřízena 
věcná břemena pro pozemky p.č. 2473/6, 2473/7, 2473/8, 2475/4 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
 
18/188   Rozhodlo  
o nabytí hmotné nemovité věci - přijetí daru nově odměřeného pozemku v k.ú. Fryčovice o přibližné výměře 30 m2, který 
vznikne spojením pozemku parc. č. 1696 v k.ú. Fryčovice a nově odměřené části pozemku parc. č. 1688/17 v k.ú. Fryčovice 
od pana Slavomíra Bači, bytem Palkovice, do vlastnictví Obce Fryčovice. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby učinil 
veškerá potřebná jednání směřující k nabytí nově odměřeného pozemku do vlastnictví Obce Fryčovice. Zastupitelstvo obce 
děkuje panu Slavomíru Bačovi za dar, který umožní obnovu kapličky na Ptáčníku.  
 
18/189   Volí 
navržené kandidáty Mgr. Annu Schindlerovou, p. Zdeňka Ranochu a  p. Ericha Stanzela přísedící u Okresního soudu                    
ve Frýdku-Místku pro volební období 2018 - 2022  
 
Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 
 
Ing. Roman Pecka, místostarosta          Leo Volný, starosta 
 
 

S bolestí v srdci jsme 28.ledna  2018  přijali zprávu o úmrtí paní   Danušky Měkýšové , 

dlouholeté předsedkyně a zakladatelky Klubu seniorů  Fryčovice. 
Jejím odchodem ztrácí náš klub výraznou osobnost, přední představitelku a zkušeného činovníka. Pietní 
rozloučení se konalo 7. února 2018 v klubových prostorách za účasti rodinných příslušníků                                             
a přizvaných hostů. 
Společně jsme prožívali  bolestné chvíle, blízké duši jsme  vzdali  hold,  dávali  své  poslední sbohem.                 
Její odkaz a naše poděkování  v nás zůstává….      Čest její památce.                                                                    

   Klub seniorů Fryčovice                                                               
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Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.  
Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové s koledou a přáním všeho dobrého do 
nového roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po osmnácté a v našem regionu ji organizuje 
Charita Frýdek-Místek. „I letos se koledování podařilo, a tak kromě získaných finančních prostředků 
zůstal dobrý pocit z vykonaného veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených dveří a nabídnutých 
rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových koncertů,“ sdělil Martin 
Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity. V letošním roce se vydalo do ulic celkem                                  
296 kolednických skupinek, které roznášely do našich domovů požehnání.  Koledování skončilo a celkový výnos                           
za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč. V obci Fryčovice se vykoledovalo 60 768,-Kč. 
 
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše služby. „Získané finanční prostředky použijeme v souladu se schválenými 
záměry na pomoc a podporu těch, kteří si nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní služby pro 
seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž naši klienti žijí,                                                                       
ale nezapomeneme ani na děti a jejich potřeby,“ dodává dále Hořínek. Kompletní záměry využití výtěžku najdete na našich 
webových stránkách. 
 
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu, stejně jako štědrým dárcům, kteří koledníky 
vřele přijali. 
 

Lenka Talavašková, 
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 
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                             Vážení spoluobčané a přátelé dobré knihy ! 

     Opět po roce spolu nahlédneme do statistických údajů naší knihovny. V roce 
2017 bylo přihlášeno 278 čtenářů, z toho 102 dětí do 15 let. Do knihovny přišlo 
3 556 návštěvníků , webové stránky zhlédlo 4 122 návštěvníků.. Pro Vaši lepší 
orientaci v knižním fondu slouží on-line katalog, jehož využilo 219 čtenářů,                     
a který si můžete prohlédnout i doma. Katalog je stále k dispozici na webových 
stránkách.  Vypůjčeno bylo 8 379 dokumentů, z toho 1 800 periodik. 
 
Do kolonky Přírůstků jsem zapsala 416 knih, z části darovaných od pana Michala Volného, do Úbytků 282 knihy,                               
a to se jednalo o knihy zastaralé nebo poničené. 
     V srpnu proběhla úspěšná revize knižního fondu, zrevidováno bylo 9 345 knih, včetně regionálního fondu. Během revize 
chybělo 6 knih, které byly později nalezeny. 
    Když dále nahlédneme do statistiky, mezi nejvíc půjčované knihy se řadí kniha francouzské spisovatelky Agnes                   
Martin-Lugandové Šťastní lidé mají snadný život a českých autorů Aleny Jakoubkové Darovanému manželovi na zuby 
nekoukej a Patrika Hartla Okamžiky štěstí. Mezi dětskými tituly opět vítězí Deník malého poseroutky. 
    Během roku v knihovně probíhaly různé akce pro děti, ať to byly knihovnické lekce, výtvarné soutěže, také jsme se 
zúčastnili celostátní akce Noci s Andersenem, v knihovně s námi nocovalo 26 dětí. 
    V roce 2017 jsem se zapojila do projektu Česká knihovna, kdy jsem obdržela zdarma 35 titulů, většinou dětských, 
z Moravské zemské knihovna Brno. 
     Vše o knihovně a nových knížkách najdete na nových webových stránkách.  

Adresa je https://knihovna-frycovice.webnode.cz.  
     

 V závěru mého povídání bych Vás chtěla pozvat k návštěvě naší knihovny, popřát krásné jaro ! 
 

Sadílková Nataša, Obecní knihovna Fryčovice 
 
 
Vážení přátelé, 
dovolte, abych vám v úvodu článku jménem naší základní organizace Českého svazu včelařů popřál do nového roku 2018 
hodně zdraví, štěstí a pohody. Rovněž bych vás chtěl informovat, že v tomto roce naše organizace oslaví 70 let založení,                  
a při této příležitosti vás obeznámil s historií naší ZO. 
První zápis ustavující valné hromady včelařského spolku pochází z 22. 4. 1946 (v té době byli fryčovičtí včelaři organizováni 
ve včelařském spolku v Brušperku), kdy se sešli jmenovitě: Olšovský Jaroš, Honek Oldřich, Klečka Felix, Mičaník Vojtěch 
Žídek Leopold, Konečný František, Beniš Ludvík, Kubala František, Strakoš Jan, Masopust Ludvík a Merta Antonín. Valná 
hromada se konala v tehdejším hostinci „U Mičaníků“. 
Poté trvalo dva roky, než došlo k registraci našeho spolku, a dne 18. 1. 1948 se konala v „Lidovém domě“ první řádná valná 
hromada za účasti již 20ti včelařů. Zde byly projednány smlouvy s prodejním a nákupním družstvem Opava, stanoveny 
členské příspěvky ve výši 4,- koruny a zápisné 10,- korun na člena. Zároveň byl zvolen první výbor spolku                                                        
ve složení: předseda – Adolf Laník, jednatel – Leopold Žídek, zapisovatel – Karel Hlavatý, pokladník – Jan Strakoš, hospodář 
– Karel Hlavatý, osvětový referent – J. Piskoř, chovatelský referent – Oldřich Laník, referent pro tlumení včelích chorob                        
– Leopold Žídek a delegát do ústředí – Jaroslav Olšovský.  
Tolik z historie založení našeho spolku. V současnosti čítá naše organizace 31 členů a to nejen z Fryčovic, ale také z Hukvald, 
Ostravy, Brušperku a Staré Vsi. Náš současný výbor pracuje ve složení: předseda – Miroslav Bednář, čestný předseda – 
Vítězslav Havlík, místopředseda – Pavel Nevlud, jednatel – Jana Volná, nákazový referent – Zdeněk Hajný a pokladník – 
Dalibor Konečný. Dále bylo v naší organizaci ke konci roku 2017 registrováno 519 včelstev. 
V neposlední řadě patří poděkování všem našim členům, kteří se podílejí na prezentaci naší organizace,                                                               
ať už na „Dni obce“ či společné výstavě s místní organizací zahrádkářů a „Dne včelaře“ pro děti Základní školy Fryčovice                        
a Hukvaldy. 
Poděkování patří také firmám, které nám formou sponzorského daru pomáhají s nákupy prostředků k léčení včel, spolu 
s obecním úřadem pod vedením současného starosty Leo Volného za významnou finanční pomoc při prevenci a léčení 
chorob včel a podpoře mladých včelařů, národní soutěže „Zlatá včela“ a vzdělávání včelařů. 
 

Za ZO ČSV Konečný Dalibor 
 

https://knihovna-frycovice.webnode.cz/
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 

 
 Začíná nový zahrádkářský rok, rok jubilejního výročí, šedesátého, založení základní organizace českého 
zahrádkářského svazu ve Fryčovicích. Připravili jsme informační brožurku se shrnutím nejdůležitějších událostí ze života 
organizace za těchto šedesát let.  

 
V ní je možno dozvědět se o úplných počátcích vzniku ať již 
Československého nebo následně Českého svazu zahrádkářů a ovocnářů. 
Zdůrazněn je vliv jednotlivých předsedů na chod ZO. Snad nejvýznamnější 
stopu v historii ZO zanechal př. Lubomír Oborný, který nás bohužel v roce 
2016 opustil. Svou precizností a zaujetím dovedl organizaci mezi 
nejprestižnější v rámci územního sdružení i celé republiky.  
 
Dále je rekapitulována činnost za posledních 10 let trvání ZO. Zajímavý je        
i přehled vývoje cen za moštování ovoce i množství zpracovaného ovoce 
v jednotlivých létech. 
 

Toto výročí je hlavním motivem na výroční členské schůzi základní organizace, která je významnou společenskou událostí. 
Pozvali jsme k účasti zástupce obce, mateřské a základní školy, podnikatelské firmy a zástupce zahrádkářských                                              
a zájmových základních organizací z okolí i z družební organizace ze Slovenských Stráňav. Při takové příležitosti byli 
nejaktívnější zahrádkáři navrženi na ocenění základní organizací, územním sdružením, resp. republikovou radou. Pro další 
činnost organizace jsme připravili bohatý plán práce, který zahrnuje širokou oblast aktivit od zájezdů, prestižních výstav, 
společenských akcí k členským a výborovým schůzím, vzdělávání a spolupráci s ostatními zájmovými organizacemi                          
a spolky. Nabádáme širokou veřejnost k přízni a ke společné účasti na naších aktivitách a využití služeb zahrádkářů. Všechny 
služby poskytujeme všem občanům obce a širokého okolí. Pro připomenutí to jsou: 
hromadný nákup ovocných stromků a keřů, zajišťování substrátu, speciálních hnojiv, prostředků ochrany rostlin proti 
škůdcům a chorobám, organizování naučných zájezdů, odborných přednášek a besed, moštování ovoce a v výkup padaného 
ovoce. 
 
 Pro zahrádkáře je zimní období časem odpočinku a přípravou na jarní zahradní aktivity. Loňský rok jsme bilancovali 
na zahrádkářském večírku s občerstvením, hudbou a tancem. Slavnostně byli oceněni vítězi soutěže                                                                   
o fryčovické jablko roku, která je pořádána při příležitosti naší výstavy ovoce zeleniny a květin již od roku 2001, kdy byl vítězi 
předán putovní pohár se zvěčněním jména vítěze. 
Byl jim přítel Břetislav Vrtný s odrůdou Rubín. Od té 
doby jich přibylo dalších 16. Letos nás počasí trochu 
zaskočilo. Vladislav Vančura by možná řekl                   
„tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným. 
Teplý leden s teplotami až 10°C, který vytáhl                      
ze země bíle hlavičky sněženek, vystřídal studený 
únor se sněhovou nadílkou a teplotami nad ránem  
až -16°C. Známá pranostika „únor bílý pole sílí“                  
se snad vyplní a my doufáme, že moštárna bude 
letos plně využita. 
 
 Pro zahrádkáře bude opět k dispozici 
oblíbený hnojící substrát ze žampionárny, který 
dovezeme a uskladníme na naší moštárně.                      
Tam bude k dispozici pro všechny zájemce. K mání 
jsou pro zahrádkáře i hnojiva a ochranné prostředky. 
 
 Do nového zahrádkářského roku přejeme 
všem občanům v jejich snažení mnoho úspěchů. 
 
Zpracoval Jaromír Ferdian. 
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Projekt Edison  podruhé    
 
      Přelom února a března byl na naší škole mezinárodním týdnem. V rámci projektu Edison jsme přivítali pět mladých 
studentek z různých koutů naší planety, od Indonésie,  Brazílie až po Rusko, Ukrajinu a Gruzii. I když to byl nejchladnější 
týden v roce, ve škole panovala výborná atmosféra, vřelé a přátelské vztahy s cizinci to neochladilo.  Syarova, 
Isabela,  Linara,  Natalya a Tamar  se  staly nejoblíbenějšími osobami naší školy. Svým poutavým vyprávěním a zajímavými 
prezentacemi navštěvovaly vyučování žáků 1. a 2. stupně.  Představovaly nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti, tance, 
tradice a způsob života. Do naší školy tak přinesly kus svého světa a své kultury, vytvořily jedinečnou atmosféru                  
a  žákům umožnily neopakovatelné zážitky. Každý den byl navíc obohacený různými  workshopy, při kterých si nadšené 
děti  mohly společně uvařit a ochutnat tradiční pokrmy nebo  společně zatancovat salsu, napsat si své jméno v gruzínské 
abecedě či azbuce. Děti se do hodin těšily a o workshopy byl velký zájem. Veškerá komunikace a aktivity proběhly 
v anglickém jazyce. Žáci ze starších ročníků byli zdatnými tlumočníky pro mladší kamarády. Určitě je hřál pocit, když k nim 
mladší žáci vzhlíželi s obdivem. Jiní si zase poprvé v praxi vyzkoušeli, jak skvělý je pocit, když se člověk domluví s cizinkou. 
Aniž by si to uvědomovali, angličtinu si procvičovali o přestávkách, na obědě, při sportovních aktivitách.   V úterý 
jsme  s panem starostou Volným uspořádali výlet do obory s jelenci, která byla pro naše hosty nezapomenutelným zážitkem. 
Studentky si prohlídku obory velice užily. 
   V pátek dopoledne proběhla v divadle školy rozlučková akce nazvaná „Mezinárodní trh“. Všichni žáci si mohli během 
dopoledne naposledy připomenout zajímavé informace z daných zemí, podívat se na předměty pro ně typické, prohlédnout 
si místní měnu, ověřit si svou zručnost při manipulaci s tradičním  indonéským hudebním nástrojem nebo si nechat napsat 
jméno se vzkazem v různých jazycích. Týdenní program Edison jsme ukončili akcí pro veřejnost, kterou pomáhali uspořádat 
naši žáci z projektu Světová škola. Stali se pomocníky zahraničních studentů. Rodičům, hostům a hostitelským rodinám 
společně prezentovali tradiční zvyklosti. Každá zahraniční studentka si připravila malou aktivitu. Isabela učila tancovat 
brazilský tanec,  Tamar se snažila naučit gruzínsky počítat, Linara zazpívala známou ruskou píseň Kaťuša, Syarova předvedla 
indonéský popěvek s doprovodem  a  Natalya krásně zazpívala ukrajinskou   národní píseň. Společné odpoledne bylo 
ukončeno závěrečným rozloučením  a předáním dárků studentkám.   Velké poděkování patří hostitelským rodinám – rodině 
Žižkové, Bezručové, Laníkové, Savenko. Tyto rodiny měly jedinečnou možnost poznat zahraniční studentky ještě lépe. Moc 
jim děkujeme za to, že i díky nim mohl tento projekt na naší škole proběhnout. Věříme, že pobyt stážistek  jim přinesl 
nezapomenutelné zážitky a že díky svojí účasti  s nimi strávili příjemný týden. 
    Celkově lze projekt Edison hodnotit  kladně. Byl to týden velkých zážitků a emocí. Někteří žáci si uvědomili, že angličtina 
je opravdu důležitým  jazykem, bez kterého se neobejdeme. Jiní pochopili, že dobrá kamarádka může být  z Gruzie, 
Ruska   nebo  i muslimka. Nezáleží odkud jsme, ale jak se budeme k sobě chovat  a tolerovat se.  Je jen na každém z nás, 
kolik z toho zůstane v našich  vzpomínkách a srdcích. Děkujeme Linaře, Isabele, Tamar, Syarave a Natalyi za krásný  společný 
týden ! 
Také moc děkujeme vedení obce za finanční  příspěvek, díky kterému jsme mohli projekt uspořádat ! 
 
                                                                                                                                                  Mgr. Martina Holíková 
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Brazílie  

 
Primeiramente, gostaria de parabenizar a escola pela qualidade do ensino e a preocupação com o bem estar dos alunos, 
isso com certeza é um exemplo para o Brasil e algo que vou levar desse intercambio. Obrigada pela iniciativa de acolher    
o projeto EDISON, para mim é uma experiência muito gratificante falar sobre meu país e acredito que para os alunos seja 
muito enriquecedor.  
Eu acredito que o intercambio de culturas constroi indivíduos mais conscientes de sí mesmos e dos outros, acredito                    
no bem que isso traz para a sociedade e estou feliz de fazer parte disso.  
Imensamente grata. 
 
Za prvé bych chtěla pogratulovat škole za kvalitní výuku a za snahu o blaho studentů, což by mohlo být příkladem pro Brazílii 
a něčím, co si zapamatuji. Děkuji, že jsem mohla být součástí projektu EDISON. Je to pro mě velmi odměňující zkušenost, 
o které můžu ve své zemi vyprávět, a věřím, že je to velmi obohacující pro studenty. 
Domnívám se, že výměna kultur staví jedince, kteří si více uvědomují sebe i ostatní, věřím ve velké věci, které toto přináší 
společnosti, a jsem šťastná, že jsem součástí této společnosti.Jsem nesmírně vděčná, že jsem zde mohla být. 
 
Isabela Almeida 
 
 
 
Indonésie  
 
Sekolah ini sangat bagus, tidak hanya di bangunan saja tapi juga para muridnya yang kreatif dan aktif. Sukses selalu untuk 
kalian, teruslah berjuang untung cita-cita setinggi langit. Dan jangan lupa kunjungi indonesia :) 
 
 
Tahle škola je opravdu skvělá, ne pouze budovou, ale také žáky, kteří byli velmi aktivní a tvůrčí. Přeju vám všem hodně 
štěstí, nepřestávejte usilovat o své budoucí cíle. A nezapomeňte navštívit Indonésii :) 
Syarova 
 
 
Gruzie  
 

არაქვს მნიშვნელობა რას გეუბნებათ საზოგადოება,სიტყვებს და იდეებს სამყაროს შეცვლა შეუძლიათ.უნდა ეცადოთ 

იპოვოთ თქვენი საკუთარი ხმა რადგან რაც მეტს მოიცდით მით უფრო ნაკლები იქნება შანსი რომ საერთოდ 

იპოვოთ.კარპე დიემ.გაიხანგრძლივეთ დღეები.გახადეთ თქვენი ცხოვრება ექსტრაორდინალური. 

 
Bez ohledu na to, co vám někdo řekne, slova a myšlenky mohou změnit svět. 
Musíte se snažit najít svůj vlastní hlas, protože čím déle budete čekat na začátek, tím méně je pravděpodobné,                           
že jej vůbec naleznete.Carpe diem. Využijte den. Udělej svůj život mimořádný. Žijte život co nejlépe. 
 
Tamar 
 
Ukrajina 
 
Цей тиждень був останнім тижнем проекту і я щаслива, що провела його саме в вашій школі. Ви надзвичайні, учні 
веселі і дружні, вчителі добрі і харизматичні. Я полюбила вас за такий короткий період часу. Одного тижня для мене 
було мало у вашій школі. Ви найкращі! Хочу подякувати за усю підтримку і добрі слова, які я почула тут. Я знайшла 
тут справді хороших друзів. Чехія принесла мені безліч незабутніх моментів. Я була щасливою, сумною і веселою 
водночас. Я вже сумую за вами і за дівчатами теж. Вони стали моїми сестрами, ви стали моєю родиною, а ваша 
школа - рідним домом. 
 
 
Tento týden byl poslední týden tohoto projektu a jsem ráda, že jsem ho strávila ve vaší škole. Jste mimořádní, studenti jsou 
zábavní a přátelští, učitelé jsou hodní a charismatičtí. Začala jsem vás mít ráda za tak krátkou dobu. 
Jeden týden byl pro mě málo/nedostačující na vaší škole. Jste nejlepší! Chci vám poděkovat za všechnu podporu a milá 
slova, která jsem tady slyšela. Našla jsem si tady opravdu dobré kamarády. Česko mi přineslo mnoho nezapomenutelných 
zážitků. Byla jsem šťastná, smutná a pobavená zároveň. Chybíte mi a holky též. Staly se mými sestrami, vy mojí rodinou                
a škola se stala naším domovem. 
 

Natalya 

 



13 

 

Jarní sběr starého papíru 

Začíná jaro a s ním přichází již tradiční termín jarního sběru starého papíru. Papír můžete odevzdávat 10. – 12. dubna               
před vyučováním od 7.00 hod. a po vyučování do 16.00 hod. u vjezdu na víceúčelové hřiště u základní školy. Zde je trvale 
umístěn i kontejner, do kterého můžete vhazovat starý papír i mimo tento termín. Snažíme se děti vést k pochopení,                    
že sběr a recyklace starého papíru jsou prospěšné a že šetrné chování k životnímu prostředí by mělo být snahou každého 
z nás. Vážíme si vaší účasti a děkujeme za ni.  
                Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
 

 

A léta běží vážení 
 
Ing. Jiří Schwarz 
 
Přišel jsem s rodinou do  Fryčovic v  roce 1994 z Ostravy -  Poruby , postavil dům , zasadil strom ... a Vaše obec se stala                 
i mou obcí, kde se rád vracím. 
Běží léta, tedy  i čas, nejen v životě člověka, ale i světa, kontinentů, , měst a obcí, vědy a techniky. V mnohém  jde                                      
o změny značně veliké  a lidstvo je prožívá  od  dětství do stáří. Mnohé poznatky máme i my u nás ve Fryčovicích.  
Krásná a zmodernizovaná je například mateřská   škola i základní škola včetně úprav blízkého okolí. Možno jmenovat                     
i prostor mezi Sokolovnou a obecním úřadem, dále fitcentrum  atd..  Žijeme zde  v  těchto směrech hezky,  díky, stoletá 
republiko i  vedení obce. 
Ve škole i školce prožívají své dny zdejší děti. Díky záměru našeho obecního úřadu je na programu stavba domu                          
pro seniory a bude to mít pro ně jistě velký  význam. Svět se  mění, generace stárne. 
V současné době malé obchůdky se likvidují pod tlakem velkých nadnárodních obchodních řetězců. Sortiment a ceny 
prodávaného  zboží   velmi roste. Jsme i  upozorňováni,  abychom kontrolovali složení potravinového zboží. Hnojí se nyní 
převážně chemickými hnojivy. Za posledních 25 let se v naší zemi chov hovězího, vepřového dobytka  i drůbeže  snížil                   
o polovinu. Přírodního hnojiva je málo. Kravín, vepřín, drůbežárnu již zde také nemáme.  Velký význam pro zájmy občanů 
v republice  i obcích,  kde prožívají svůj život, má jak veřejný  prostor, tak mezilidské vztahy mnohdy dané také dělicími 
čarami. Máme zde vytvořeno kladné  klíma, važme si toho. První světová válka skončila v roce 1918 a souvislost                             
se vznikem naší republiky je zřejmá. Žel, prošli jsme i druhou světovou válku. Díky, že od roku 1945 žijeme v  míru! 
Pestrost   tvoří  v každé  obci i zemi také občanská komunita z mnoha úhlů pohledu. Je to prostě realita. Zájmy a záliby 
v mnoha směrech zaměření jsou v naší obci realizovatelné.  V některých směrech přirozeně svou roli 
sehrává                                i psychický stav a zdravotní stav. Máme v naší zemi, na světě i obci občany samotářského nebo 
společenského zaměření. Významná je  psychická  orientace  melancholiků, sangviniků,  choleriků   nebo flegmatiků. Směry 
pracovních oborů            a zájmové   zaměření   jsou rovněž rozdílná. Velké rozdíly jsou mezi chudobou a bohatstvím. Bylo 
by možno v posuzování lidské situace ,  stavu a  zaměření  dlouho  úvahami  pokračovat... 
Přejme společně naší  stoleté  republice  vše nejlepší a totéž naší milované obci Fryčovice.  
 
 

A léta běží, vážení   ll 
          1 
I N T E R V I E W 
 
Jen jsme oslavili 750 let naší obce, v letošním si připomeneme 100 let naší republiky a 30 let od „Sametové revoluce“.   
Historikům a politologům přenechám hodnocení vývoje společnosti od roku 1918 - „nebát se a nekrást“  po rok 2018 - 
„nebát se a krást“, aby v souvislostech a objektivně posoudili tento krátký časový úsek v historii naší republiky                             
po současnost.  
Za tuto krátkou dobu společnost pokročila velice rychle kupředu, hlavně v oblasti nových technologií. To si může každý 
přečíst v knihách nebo na internetu.  
Co však prožil osobně, tam nenajdete.    
Pravnuci mé vzpomínky berou jako pohádku, že si vymýšlím nebo řeknou: „ Babi, to snad bylo v minulém století,                                    
„a mají pravdu“.  
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Tak jaké to bylo v minulém století? 
Dalo by se říct „Od   prašných  cest ve vesnici  po jízdu autem v prachu Měsíce v přímém přenosu  v  televizi„.  
Pro mladou generaci v krátkosti a  heslovitě , určitě  na mnohé zapomenu, ale: do práce jsme vstávali brzy ráno, protože  
dělnický autobus do Ostravy a okolí odjížděl o půl páté po práci  druhá  směna, děti, práce na poli – záhumence,                      
zahradě … a na  zábavu  moc času nezbývalo. Jediná kultura  bylo  místní  kino, a to se těšili jak dospělí tak děti, pokud byl 
film mládeži přístupný. Postupem času se jezdilo autobusem do divadel v Ostravě televize ještě nebyla tak rozšířená,                     
(o  internetu ani  nemluvě). Postupem času se infrastruktura i v naší obci zlepšovala, a to i zásluhou investic MNV                                   
za pomoci brigád občanů  v akci „Z„  při stavbách hřiště, sokolovny, sportovní haly, MŠ, nové ZDŠ ... 
           2 
A jak to vidíš dnes ? 
Za posledních 30 let se také mnoho změnilo, hlavně investiční výstavba  OÚ „na klíč„ , rekonstrukce staré ZDŠ na byty                   
a nezapomnělo se na Klub  pro seniory - důchodce, dále budova OÚ s Kulturním sálem, sportovní areál u ZŠ, hasičárna                       
a její vybavení, které přitahuje mládež..., FRY Relax Centrum,  knihovna, tenisový kurt  na sokolském  hřišti , rekonstrukce   
MŠ a přilehlého parku, dětské hřiště u OÚ, rybník u hájenky, kanalizace a nový asfaltový povrch na obecních komunikacích....  
ale i sběr odpadků a plynofikace obce. Opravdu se udělalo mnoho pro lepší život o i kulturní a sportovní vyžití občanů                          
a mládeže. 
Ubylo práce na poli, o to více se udržuje na zahrádkách „kanadský trávník„ , po kterém se prohání domácí mazlíčci,                  
nebo pejsánkové vedou páničky na procházku. 
Změnily se i vztahy  mezi lidmi, v současné době se to lepší , asi proto, že tady nemáme kavárnu, ale v hospodě je to pořád  
stejné – nadává se střídavě na všechno a na všechny ...   
Na druhé straně nevím,  co státu z domácího stříbra ještě zbylo pro další generaci, když už ani voda není naše ... 
 
A teď z jiného soudku. 
Jak to  vidíš od doby „kulatých stolů„ v obci před 30 léty? 
Ze začátku se na veřejných schůzích účastnilo tolik občanů, že se nevešli do malého sálu v Sokolovně.  
Víš - co , o politice se nebavme. To je samostatná kapitola. 
Tohle je dost vážné téma, které žel není podchyceno ani v Kronice obce. Někteří pamětníci tohoto období ještě žijí.  Nebylo 
by špatné s odstupem 30 let od těchto zlomových událostí i v naší  obci   pobesedovat s přímými účastníky,                                            
kteří se scházeli  za zavřenými dveřmi (v restauraci U Tvardků) a společně doplnit toto období  v Kronice obce. Snad bude 
dobrá vůle a podaří se pamětníkům společně sejít a doplnit tuto část historických událostí v obci zvláště pro mladou  
generaci ...    
Jak jsem  řekl, aby nedošlo k „hlubokému  nedorozumění„ , měla by být objektivně a nestranně „zmapována“ všemi 
účastníky Občanského fóra a dalšími členy tehdejší Národní fronty v obci.  
           3 
Co se změnilo ?  – snad jen názvy a osada Krnalovice  se po létech projednávání  odtrhla, už nepatří k naší obci a přešla              
pod  obec Hukvaldy.   
Ke spokojenosti většiny z cca 2500 občanů obce pracuje  OÚ dříve MNV se svými zaměstnanci a poslanci. Přirovnal bych      
to k parlamentu. Premiér /starosta/, vláda /rada obce/, poslanci /poslanci/. Na veřejném zasedání 4x ročně – si občané 
vyslechnou:  výtah z jednání RO, projednají a odsouhlasí body  programu zasedání, „diskuse„ , usnesení, konec.  
O činnosti komisí a výboru se hovoří málo, lépe řečeno minimálně, a když už ne členové, tak  alespoň  předsedové těchto 
komisí a výborů by se mohli „zviditelnit„ , aby občané – voliči  věděli, proč  tam jsou.  Možná by diskuse a účast občanů byla 
větší na tomto veřejném zasedání.  
 
Tak kde se občan dozví  více  o životě v obci ? 
Nejvíc informací je dnes už na WEB stránkách obce, ale schází výtah z jednání RO, nevím, proč se nemohou tyto informace 
zveřejnit, vždyť se jedná o věci veřejné.  
Dále na úřední  desce OÚ, ale i vysílání obecního rozhlasu je dobrá věc...    
V porovnání WEB stránek s obcemi SMOPO je to slabší, měly by být živou kronikou obce ..., ale o tom snad někdy jindy.   
Myslím si, že spokojenější jsou občané, kteří nemají internet, v televizi  sledují jen předpověď počasí, někdy„ Regionální 
zprávy“, tím pádem neví, co se ve  světě  děje, ... snad pro své duševní zdraví se řídí příslovím „Málo ví, dobře spí“. 
 
Které body z jednání v poslední době občané nejvíc   sledují ?  
Určitě o postupu prací na  kanalizaci, investiční  záměr vybudovat „Dům  seniorů nebo Dům s pečovatelskou službou                  
„na parcele bývalého Fojtství“. 
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- Další realizace chodníků v obci,  protože  automobilů i cyklistů přibývá,  a cesta  nejen přes obec je  úzká  ... 
- Nemalou pozornost je spor obce s majiteli  rybníků, který se táhne od roku 1991 a vypadá to na „Nekonečný příběh“ hodný  
pro  filmové zpracování nebo na pořad TV „Na vlastní oči„ nebo „A dost!“.  Uvidíme, jak rozhodne soud snad                                              
ne za xx let.  
-Návrh z posledního zasedání Rady obce na  investice pro letošní rok a jak bude probíhat jeho realizace ... 
               
Co bys chtěl vzkázat na závěr. 
Bylo by toho víc, ale snad někdy jindy, v obci je mnoho občanů, hlavně mladých, kteří ti chtějí něco říct  jak to vidí oni,                   
tak jim  dejme slovo, ať se vyjádří, jak se jim žije v obci nebo ať svůj  názor napíší, jak si představují dalších 30  let....  
Věř mi, že to Redakční rada nebude cenzurovat, když máme tu demokracii. 
 
Děkuji všem, kteří odpovídali na otázky.  
             Jindřich Lanča 
 
P.S. :  V letošním roce je ještě jedno „klíčové„ výročí,  400  let od událostí v Praze, o kterém se málo hovoří, ale mělo své 
následky 30  let . 

 
 

Koupíme pozemek,určený ke stavbě RD ve Fryčovicích 
Nejsme realitní kancelář. 

Prosím volejte 737 042 996 nebo 603 109 083 
Za nabídky děkujeme! 

Manželé Gřesovi 
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LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
NA DVORKU 

Mateřská škola v registru 
MŠMT 

 
Celodenní  pobyt dětí na statku                  

ve Fryčovicích. 
Hrajeme si, malujeme, tvoříme                    

s vlnou a dřevem, pečeme, 
poznáváme louky i les... 

 
Cena 3500 za měsíc. 

 
Přijímáme děti už od 2,5 let. 

 
Příjímáme i neočkované děti do,,Klubíku" 

 
Zápis dětí probíhá průběžně. 

 
Bližší informace o zápisu do školky: 

 
608 252 689 

www.detinadvorku.cz 

 

 

 

http://www.detinadvorku.cz/
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Fryčovický zpravodaj č.1/2018 
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.2/2018 

bude 11.června 2018! 

 

mailto:podatelna@frycovice.cz
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