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Vážení spoluobčané, 

měsíc září je vždy chápan tak, že už máme za sebou prázdniny a většina také zaslouženou dovolenou. Snad se na tom 

shodneme, že dny volna utíkají rychleji než ty ostatní – pracovní. Letošní léto nám všem určitě zůstane v paměti, protože 

opět máme na mnoha místech naměřeny teplotní rekordy a celý rok je extrémně suchý. Pomalu nám přichází podzim a 

naše příroda se začne měnit do svých krásných podzimních barev.     Je to zároveň čas i pro letošní komunální volby. 

Zastupitelstvo obce a rada obce tak skládají svým voličům účet za uplynulé funkční období a zde uvádím, co se nám 

podařilo:                   

- dokončit kanalizaci v obci (dnes již 550 připojených nemovitostí) 

- obnova centra obce 
- oprava místních komunikací nedotčených kanalizací - 16 míst 
 -nový památník obětem 2. světové války 
- dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu v Mateřské škole Fryčovice 
 -zavedení separace a sběr bioodpadů 
- prodloužení chodníku Fryčovice - Brušperk 

- rozšíření hřbitova a stavba kolumbária 

- vybudování kanalizačních přípojek všech veřejných budov 

- obnova dopravního značení 

- zakoupení pozemku v centru obce 

 - kamerový systém obecního úřadu a MŠ a přístupový systém MŠ 

 - traktor k údržbě veřejných ploch 

- nové šatny a sociální zařízení na hřišti za ZŠ 

- oprava kaple u Chamráda  

- přírodovědná učebna v ZŠ 

- oprava střechy bazénu 

- zateplení stropů bytového domu 

 

Každoročně je vydáván fryčovický kalendář, k 750. výročí první zmínky o Fryčovicích byla vydána pamětní kniha a rovněž 

tímto výročím jsme zahájili oslavy dne obce. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na výše uvedených akcích podíleli. 

 V těchto dnech probíhá oprava pomníku 1. světové války, abychom si mohli důstojně připomenout oslavy 100 let vzniku 

naší republiky. 

K příjemnému čtení zpravodaje Vám všem přeji klidné a pohodové podzimní dny, těším se na setkání s Vámi na všech 

akcích, které pro Vás obec připravila do konce tohoto roku, těším se na dobrou spolupráci v naší obci – kde stojí za to žít. 

             Leo Volný, starosta 

 

 

 

č.3/2018č.3/2018č.3/2018č.3/2018 
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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 20. září 2018 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 

21/212 Schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. září 2018. 

21/213 Určuje ověřovateli zápisu z 21. zastupitelstva obce konaného 21. září 2018 Ing. Vratislava Konečného  a p. Zdeňka Ranochu                            

a zapisovatelem p. Hanu Bílkovou 

21/214 Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Lanča, Ing. Dagmar Jiskrová a p. Michal Galásek 

21/215 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 

21/216 Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru SMOPO o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho 

finanční prostředky ze dne 25.4.2018. 

21/217 Bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obci SMOPO za rok 2017. 

21/218 Schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Domovem pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace, se sídlem v Brušperku, jejímž 

předmětem je darování částky 40 000 Kč, dle předložené smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 

Ing. Roman Pecka, místostarosta     p. Leo Volný, starosta  

 

 

 

 
 

O Z N Á M E N Í  
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Fryčovice 

 
Starosta obce Fryčovice v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  
 

oznamuje: 
 
1. Volby do Zastupitelstva obce Fryčovice se uskuteční 

 
v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  

a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
 
2. 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.   
 
3. Voliči  bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svou totožnost  a   státní  občanství  České   republiky, popřípadě státní 

občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 
 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky                        
i ve volební místnosti. 

 
5. 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. 
 

Ve Fryčovicích  dne 18. září 2018 

 
Leo Volný, starosta obce 
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Informace k vodním nádržím na Krnalovickém potoce 

Vzhledem k tomu, že se v obci opakovaně šíří různé nepodložené informace, dovoluji si Vás informovat o sporech 

souvisejících s nádržemi na Krnalovickém potoce (rybníky nad Borcadem). 

Mezi Obcí Fryčovice a panem Karlem Kublákem ml. je řadu let veden spor o vlastnictví vodních nádrží č. I a II na vodním 

toku Vlčí potok (též Krnalovický potok). Pozemky na kterých se nacházejí stavby nádrží č. I a II jsou z převážné části ve 

vlastnictví pana Kubláka ml. Obec Fryčovice tvrdí, že je vlastníkem hrází a technických zařízení nádrží (nikoliv vlastníkem 

pozemků), protože Národní výbor Fryčovice spolu se Zemědělským družstvem Fryčovice byli na konci 70 let minulého 

století investorem projektu akce „Z“, stavby hrází Nádrže I a Nádrže II na Krnalovickém potoce.  

Rodiče pana Kubláka ml., kteří vlastnili dotčené pozemky v době realizace stavby nádrží, udělili dne 28. srpna 1978 souhlas 

ke stavbě obou nádrží a stavba byla následně provedena, bohužel bez majetkoprávního vypořádání a výkupu dotčených 

pozemků. Obec Fryčovice nakonec ve věci podala žalobu a žádá soud, aby rozhodl, kdo je vlastníkem nádrží, hrází                                        

a technického zařízení soustavy nádrží. Žaloba byla podána v srpnu 2017, soud dosud nerozhodl. Hlavním důvodem podání 

žaloby je skutečnost, že nádrže nejsou kolaudovány a bez určení vlastníka je ani není možné kolaudovat, když vodoprávní 

úřad považuje za vlastníka vodních děl stavebníka, dokud nebude prokázáno jinak. 

Magistrát města Frýdku-Místku dále vede řízení o nádržích III, IV a V, kdy tyto jsou vystavěny bez povolení a taktéž nejsou 

kolaudovány. Při povodňové prohlídce v květnu 2017 konstatoval vodoprávní úřad, že tyto tři nádrže nesmí být 

provozovány, jejich stav byl vyhodnocen jako ohrožující a dále bylo zjištěno, že jsou dosypávány staveništní sutí. Pan Kublák 

ml. následně v říjnu 2017 sdělil, že nádrže III a IV vypustil. Obec Fryčovice očekává, že v nejbližší době bude nařízeno 

odstranění nádrží IV a V, nádrž III může být při splnění zákonných podmínek dodatečně povolena. 

Dále sděluji, že Městský úřad Brušperk, stavební úřad, vede řízení, zda je realizované oplocení nádrže č. I a přilehlých 

pozemků v souladu s právními předpisy, nebo zda se jedná o nepovolenou stavbu. Toto řízení bylo vyvoláno v reakci na 

skutečnost,                  že přes jednoznačné nesouhlasné závazné stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu města 

Frýdku-Místku se stavbou oplocení pro farmový chov jelenovité zvěře, které bylo po odvolání pana Kubláka ml. potvrzeno i 

Krajským úřadem, k stavbě plotu přesto došlo.  

Obec Fryčovice se od počátku snažila vyřešit celou věc smírnou cestou, ale k dohodě nedošlo. Za situace, kdy Obec 
Fryčovice neměla možnost jakkoliv kontrolovat a ovlivnit technický stav nádrží, musela, vedena obavou o život, zdraví a 
majetek osob ve stavbách nacházejících se pod nádržemi směrem k toku Ondřejnice, podat žalobu k soudu a iniciovat 
popisovaná správní řízení. 

Jiří Kubala 
advokát zmocněný Obcí Fryčovice k zastupování v popsaných řízeních  

  
 

 

POZVÁNKA NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ  

Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí zve všechny důchodce na tradiční přátelské posezení, 

které se koná v pátek 5. října 2018 v 16:30 hodin v kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích. 

V programu vystoupí děti z mateřské školy, taneční skupina Infinity Staříč. 

K tanci a poslechu bude hrát Dechová hudba Fryčovice. 

Je připraveno malé pohoštění a tombola. 

V 16:00 hodin pojede autobus od koupaliště se zastávkami restaurace Chamrád, most u p. Slavíka,                       

bývalá správní budova ZD, most u mateřské školy. 

                        

                            Srdečně zveme důchodce na tuto akci. 
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Klub seniorů ve Fryčovicích zahájil po prázdninách 5. září 2018 opět svou činnost. Prostory klubu ovšem ani v době letního 

volna zcela neosiřely. Nemalý  čas  byl  členy výboru  věnován  tradičnímu srpnovému  generálnímu gruntování, přípravě 

pouťových laskomin, doplňování  pochutin  i  diskuzím a zajišťování  programové  nabídky  klubových  aktivit  na  zbývající  

období  části  roku 2018.  Sedmnáct  nově  přihlášených  členů v posledním období čtrnácti  měsíců je inspirativním 

impulzem.  S nadšením budou uvítáni i všichni další zájemci o členství, které naše programová nabídka osloví. Na besedy  s 

 cestovateli, významnými  osobnostmi  i akce z historie naší obce  jsou zváni i nečlenové. Přijďte, přiveďte své přátelé a 

pobuďte nezávazně  u nás. Náměty  akcí  i  čas zahájení  je oznamováno  místním  rozhlasem, zveřejněno na obecním 

panelu a webových stránkách naší organizace. Náš klubový sportovní tým navázal na své úspěchy z 19. května 2018 

v Krajských sportovních hrách  MSK   klubů seniorů ve  Frýdku-Místku. Svou  účastí  a výkonem  na dalším  sportovním  klání 

seniorů uspořádaném  v Palkovicích 25. června 2018 naši sportovci   potvrdili  svou výkonnost a získali místo nejcennější. 

Zvítězili a vystoupili na příčku nejvyšší.                                            Palkovickou  delegaci s organizátorem akce Mgr. Josefem 

Gavlasem jsme měli možnost přivítat na našem předletním setkání na pikniku  v přírodě u rybníka. Zástupci palkovického  

KS  přivezli  ocenění, dárky, podpořili provázanost našich klubů.                                                                                                                     

Sportovní zápolení má své další  pokračování. Tým se rozrostl o 3 sportovce.  Naši kluboví atleti nabírali o prázdninách 

vitalitu, určitě  pilně  trénovali a každý po svém se připravovali na další sportovní utkání  KS v Bílovci … Věříme, že tým v 

obsazení - nyní již favoritů manželů Mirky a Jiřího Opluštilových, Hanky a Zdeňka Míčkových, Stanislava  Horvatha  a  nově  

Ing. Jiřího Volného, Jiřího Strakoše a  Věrky Hodinové  ve sportovních disciplínách  klubů  v  Bílovci  ukáže ostatním, jak se 

vystupuje                   na příčky nejvyšší. Osm sportovců  bude reprezentovat  náš  klub, jehož název je uvedený na nově  

pořízených tričkách  - přece patřičný  dress code  k takovým akcím patří a  je neoddiskutovatelný. Gratulujeme  týmu  

k dosaženým dosavadním  úspěchům  a držíme pěsti. My ostatní si vybereme z žánrů nám blízkých a zabodujeme na jiných 

příčkách.                                                                        Prozíravější je přiřadit život k létům, ne jen snadně dát léta životu. A právě 

o to se v našem klubu  snažíme…    

                                                                   Mgr. Miluše Strakošová     Klub seniorů Fryčovice 

 

 

PLÁN  ČINNOSTI  KLUBU  SENIORů   VE   FRYČOVICÍCH     Z Á Ř Í     -     P R O S I N E C     2018 

DEN AKCE 

5.9.  Poprázdninové setkání 

12.9. Informace k plánu práce  na 2. pololetí, účast týmu  KS na sportovním klání v Bílovci 

13.9. Cyklovyjížďka –odlehčená trasa dle dohody účastníků sraz v 11h u KS 

19.9. 
Setkání na  MYSLIVECKÉ  CHATĚ  na  Sovinci  s  účastí  starosty p. Leo Volného –  sraz v 14,30h u KS ,  
v případě  nepřízně počasí se akce bude konat v klubu /přinést 3 vejce/ 

26.9. Zájmová činnost v klubu 

3.10. Povídání o nové knize pro děti s autorkou  Hankou Vrtnou 15,30h 

4.10. Cyklovyjížďka – dle nálady a počasí sraz v 11h u KS 

10.10. Informace k  zájezdu do Polska , výběr peněz 

11.10. Pěší vycházka  – směr horní konec obce   , sraz v 10,00h u KS, možnost připojit se  na trase                                                                       

17.10. KOSTARIKA–   beseda s Ing. Petrem Laníkem 15,30h 

24.10. Klubová  zájmová  činnost 

25.10. ČTVRTEK   Zájezd do Polska  ,odjezd od sokolovny v 7 h 

31.10. Pějme píseň dokola – setkání s kapelníkem Petrem Strakošem  15,30h 

9.11. PÁTEK    Vepřové hody      / ve středu   7.11. KS nebude/ 15,00h                                                       

14.11. MADAGASKAR  - cestování s Ing. Petrem Laníkem 15,30h 

21.11. Z kamery  řed. Františka Štefka, setkání s panem Zdeňkem Ivánkem 15,30h 

28.11. Promítání fryčovických jubilejních  60. ŠIBŘINEK 2018 KS -15,30h                                           

5.12. Možná přijdou  i čerti  …  15,30h 

12.12. Předvánoční setkání u stromečku s hosty / GULÁŠ/ 15,00h                  

  Zimní vycházka , trasa dle domluvy a počasí sraz ve 13,30h u KS 

19.12. Klábosení  s přáteli u vařonky od  15,00h 
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28.12. PÁTEK  L o u č e n í    s   r o k e m    2018  od   15,00h 

 

 

Ze základní školy 

3. září zasedlo po slunečných prázdninách do školních lavic 187 dětí. Přivítali jsme 16 prvňáčků, kteří do budovy základní 

školy vstoupili poprvé jako její žáci. 

Během prázdnin proběhly ve škole mnohé změny – byla provedena rekonstrukce části vodovodního řádu, některé místnosti 

byly nově vymalovány, ale především proběhla rekonstrukce výtahu, vstupních dveří a odborné učebny fyziky, chemie                          

a přírodovědy, která byla z velké části hrazena z projektu ITI ostravské aglomerace. Věřím, že zejména nová učebna povede 

k zkvalitnění práce školy a umožní zajímavou výuku, která bude pro děti velkou motivací. 

 Máme za sebou první měsíc – první vyučovací hodiny, opakování, první domácí úkoly a písemky, ale i první pobytové dny                    

a exkurze. Na adaptační dvoudenní pobyt na Palkovické hůrky vyrazili hned první týden v září šesťáci, následovaly je děti 

první až třetí třídy, které si svůj třídenní pobyt užily v Malenovicích v hotelu Petr Bezruč. Žáci osmého a devátého ročníku 

v rámci vlastivědné exkurze navštívili hrady Úsov a Bouzov a Javoříčské jeskyně. Zatím poslední akcí mimo budovu školy 

byla exkurze žáků druhého stupně do Legiovlaku, který během putování po městech České republiky dorazil do Frýdku-

Místku (Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.) 

První měsíc máme za sebou, ale dalších devět je před námi a já přeji všem zaměstnanců, žákům a jejich rodičům, aby to byl 

školní rok úspěšný. 

                                                                                         Mgr. Alexandra Filarová 

 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 

 
Letošní léto bylo tak, jak si mnozí představovali, teplo až horko, slunečno, teplé večery i noci. Dovolenou u vody si 

užil každý, i když nejel zrovna k moři. Zahrádkáři a zemědělci ovšem vzhlíželi k azurovému nebi často s jinými prosbami. 
Nedostatek vláhy je citelný na všech zahrádkách a polích, v některých potocích voda vůbec netekla, půda je zcela 
rozpraskaná. Mnohé obce vydaly zákaz používání pitné vody k zalévání. Bohatá úroda na stromech předčasně dozrává. 
Množství ovoce na stromech často předčilo očekávání. 

První požadavky na moštování jablek již přicházely před zahájením provozu naší moštárny. Během provozní doby se 
tvoří fronty trpělivých čekatelů, zdá se, že sobotní provoz od 8°° do 15°° nestačí a domlouvají se i termíny mimo danou 
provozní dobu, zejména, jedná-li se o větší množství. Informace o provozu sledujte na informační tabuli u křižovatky 
k moštárně, případně dohodněte se správcem moštárny př. Jiřím Bujnochem (t.č.723343142). 

Věříme, že se množství výstavních vzorků vhodných na nadcházející výstavu ovoce, zeleniny a květin podaří 
dochovat. Výstava bude 2.11. až 5. 11. 10. 2018, tentokrát po dlouhé době opět v budově Hasičské zbrojnice. Bude co 
k vidění. Výstavu opět obohatí i 
výtvarné práce dětí ZŠ a MŠ 
Fryčovice nebo expozice včelařů. 
Všichni občané jsou srdečně 
zváni. 

V letošním roce se opět 
povedlo sklidit úrodu švestek na 
Seibertově cestě. Díky 
dlouhodobému slunečnému 
počasí je i kvalita švestek značná. 
Očekávaná vysoká cukernatost 
naznačuje, že i výsledný mok 
bude velice kvalitní. 
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Kromě práce na zahrádkách jsme si připravili i potěšení pro oči a duši. Na jednodenní zájezd do rakouského Tullnu 
jsme 1. 9. vypravili plně obsazený autobus. Prošli jsme 85 000 m2 výstavních ploch a zhlédli více než 200 000 květin. Počasí 
sice procházkám pod širým nebem ten den nepřálo, ale jelikož výstavní plochy jsou převážně v halách, nikomu to nevadilo. 
Až na závěrečnou průtrž mračen zrovna, když jsme pochodovali k autobusu. Na zpáteční cestě jsme se ale zahřáli. 

Po loňské absenci jsme v letošním roce připravili expozici i na výstavě na Černé louce v Ostravě.                                 
Ta se konala 21. – 23. 9. 2018 na téma „Život na zahradě“.  

Pozváni jsme do družební obce Stráňavy na místní výstavu zahrádkářů 30. 9. 2018. Tentokrát jsme vlastní expozici 
nepřipravovali, ale na pohostinnost slovenských přátel se vždy moc těšíme. 

Neodmyslitelné jsou i pravidelné členské schůze, na kterých pořádáme odborné přednášky z různých oblastí či 
oborů, které mají souvislost se zahradničením. Ta nadcházející bude 18. 10. 2018. Odborná přednáška na téma „Zakládání 
skalky na zahradě“, přednáší Ing. Šteffková Milada. Bude opět realizována hromadná objednávka na nákup ovocných 
stromků a keřů v ovocné školce v Bruzovicích. Zváni jsou nejen členové zahrádkářského svazu, ale i ostatní občané, které 
nabízené téma osloví. 
 Úspěchy zahrádkářského roku opět vyhodnotíme na tradičním závěrečném zahrádkářském večírku v sále obecního 
domu, na který jsou vždy srdečně zváni i naši přátelé a příznivci. 

          Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian 
 

 

Přijďte na preventivku do konce roku a můžete vyhrát cenu! 
 
Každá žena, která v roce 2018 prodělala/prodělá pravidelnou 
gynekologickou prohlídku v naší ambulanci, bude na konci roku zařazena do slosování o hodnotné ceny. Termín 
slosování 30.12.2018. Přijďte k nám na preventivku a máte šanci být mezi třemi výherkyněmi. Do konce roku 
zbývá už jen kousek, tak se objednejte. Budeme se těšit☺ 
 

Jsme na FB a na www.gynbrusperk.cz 
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Ordinace praktického lékaře 

Vážení občané Fryčovic, od 1.9. 2018 jsem převzala ordinaci ve Fryčovicích od MUDr. Marcely Chalupové.  

Rozšířili jsme pro vás ordinační hodiny, a to v pondělí dopoledne volně bez objednání, a dále ve středu dopoledne                                 

pro objednané a návštěvní službu. Ostatní dny zůstávají ordinační hodiny zachovány. Středu dopoledne budu já i sestra 

využívat i pro návštěvy pacientů v domácím prostředí, proto nebudeme ve středu dopoledne vždy k zastižení přímo 

v ordinaci. Z tohoto důvodu se odpolední ordinace MUDr. Pavla Šrubaře od 1.10.2018 přesouvá na středu odpoledne,                       

aby i akutní pacienti mohli být ošetřeni v tento den.  

Ordinační hodiny od 1.10.2018 

Pondělí  7:00-12:00 hod 

Úterý   7:00-12:00 hod 

Středa  7:00-13:00 hod       pouze pro objednané, plánované návštěvy 

  14:00-18:00 hod     MUDr. Pavel Šrubař 

Čtvrtek  7:00-12:00 hod 

Pátek   7:00-12:00 hod      pro objednané, akutní stavy po domluvě 

Nově s námi můžete komunikovat e-mailem: ordinace.frycovice@seznam.cz, telefonní číslo zůstalo stejné: 558 668 151.  

S MUDr. Marcelou Chalupovou se budete nadále setkávat při zástupech.  

Očkování proti chřipce bude v naší ordinaci možné od 12.10.2018. Všichni senioři nad 65 let a pacienti mladší s chronickým 

onemocněním srdce, plic, ledvin nebo cukrovkou mají očkování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Pro ostatní zájemce 

je očkování zpoplatněno částkou 350Kč (cena vakcíny + aplikace). Na očkování není nutné se objednávat, můžete se 

dostavit kdykoliv během ordinační doby. Očkujeme tetravalentní vakcínou Vaxigrip Tetra. 

Přeji vám v tomto proměnlivém počasí hodně zdraví.  

MUDr. Linda Srbová 
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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.4/2018  bude 26.listopadu 2018! 
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