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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dostáváte do  rukou již 4. číslo našeho 
fryčovického zpravodaje. Vychází právě 
v době, kdy se nám letní prázdniny a dovo-
lené chýlí ke konci. Věřím, že jste si tyto let-
ní prosluněné dny nejen užili, ale taky bez 
újmy prošli zcela tropickými dny, na které 
nejsme v  našem pásmu zvyklí. Kdo ne-
vycestoval k moři, nemusí litovat. Počasí 
nám dovolilo i v našem středoevropském 
pásmu prožít mnoho hezkých chvil v naší 
krásné české vlasti.

Prázdninový čas a atmosféra doprovázejí 
již tradičně stavební práce, které v obci 
probíhají. Byly provedeny hlavní úkony 
v akci školní přírodní zahrada ZŠ Fryčovi-
ce, na kterou byla získána v loňském roce 
dotace. Zbývá ještě na podzim dosázet 
některé druhy zeleně. V době školní vý-
luky bude provedena další etapa výměny 
rozvodů vody a rovněž i výměna osvětlení 
ve všech učebnách ZŠ za 2.500.000,- Kč.

Ve Fry Relax Centru probíhá výměna celé 
technologie části filtrace a vytápění v cel-
kové výši 4.500.000,- Kč. Obě uvedené 
akce musí být do konce srpna zhotoveny 
a včas předány.

Byly také opraveny všechny praskliny a ne-
rovnosti na našich místních komunikacích, 
aby nám co nejdéle vydržely v dobrém 
a sjízdném stavu.

Naší největší investicí v letošním roce byla 
koupě areálu od  paní Ireny Slováčkové 
za cenu 15 mil. Kč. Obec tak získala pro-
stor a pozemky v centru obce do svého 
vlastnictví. V krátké době se tak musíme 
společně s ostatními spolky přestěhovat 

do  nových velmi pěkných a  užitečných 
prostor. Rovněž můžeme po důkladném 
posouzení řešit zchátralý a nevyhovující 
stávající objekt „u  Juřenů“. Zatím naše 
úvahy směřují k demolici starého objek-
tu a získání nového pozemku k dalšímu 
využití na dobrém místě v centru obce. 
Vzhledem k tomu, že koupě nových budov 
i využití objektu „U Juřenů“ byla předmě-
tem diskusí a různých názorů, připravíme 
den otevřených dveří, během kterého se 
mohou naši občané seznámit se skuteč-
ným stavem obou nemovitostí.

Další finanční prostředky budou vynalo-
ženy na výměnu oken v bytovém domě 
č. p. 54 za cenu 1.600.000,- Kč.

V opakované soutěži jsme vybrali firmu 
Hagemann na dodávku automobilu Volks-
wagen Crafter pro jednotku SDH Fryčovice 
ve výši 1.282.000,- Kč a získali jsme na něj 
dotaci ve výši 675.000 Kč.

Současně připravujeme soutěž na stavbu 
dvou chodníků a to od Kuběnů po zastáv-
ku „u kříže“ a od Chamradů po cestu okolo 
Josefa Rymla. Na tuto stavbu máme plat-
né stavební povolení a žádáme o dotaci 
na MAS Pobeskydí i Státní fond dopravní 
infrastruktury.

Zadali jsme rovněž přípravu projektové 
dokumentace na prodloužení výše uvede-
ného chodníku až k firmě T-METAL, který 
bude ukončen až na hranici katastru Fryčo-
vice – Rychaltice.

Vážení spoluobčané, dostali jste do kaž- 
dé domácnosti dotazník, ve kterém jste 
mohli uvést své názory a připomínky. Moc 
Vám děkuji za ochotu se těmto otázkám 
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Výtah z jednání Rady obce 
Fryčovice za období červen–červenec 2019

věnovat a  děkuji všem, kteří vyplněný 
dotazník odevzdali. Určitě nám poslouží 
k získání názorů na život v naší obci.

Prázdninami vše nekončí, jsme stále zvyk-
lí si užívat i  „babí léto“. Ať se Vám všem 

dobře daří, užívejte si letní pohody na ces-
tách doma i v zahraničí, ať se vždy zdraví 
můžete vracet domů – do obce, kde stojí 
za to žít.

Leo Volný, starosta

Rada obce: 

• Schvaluje zvýšení cen za náklady na čis-
tírnu z důvodu růstu cen takto: ubrus 
21 Kč/ks a utěrka za 12 Kč/ks. 

• Schvaluje zvýšení ceny balíčku na gra-
tulace pro jubilanty nad 75 let ve výši 
300 Kč/balíček a v případě zlaté svatby 
ve výši 400 Kč/balíček.

• Schvaluje opakování výběrového řízení 
na pořízení auta pro jednotku SDH. 

• Schvaluje dotaci za turnaj starších pří-
pravek pod záštitou SMOPO dne 22. 6. 
2019 a dotaci ve výši 6.000 Kč vyúčtovat 
z účtu SMOPO. 

• Schvaluje výpověď nájemní smlouvy fir-
mě CETIN a.s. v objektu budovy č. p. 60 
v majetku obce Fryčovice

• Schvaluje termín schůzky mezi vedením 
TJ Sokol Fryčovice a RO na den 8. 7. 2019 
v 18.00 za účelem upřesnění zadání pro-
jektu opravy a modernizace areálu TJ 
Sokol Fryčovice.

• Bere na vědomí program jednání valné 
hromady společnosti AQALIA CZECH 
S.L. dne 23. července 2019. 

• Bere na  vědomí informaci z  jednání 
starosty obce s firmou OKD za účelem 

uplatnění výše náhrad důlních škod pro 
obec Fryčovice za rok 2019.

• Bere na vědomí informaci firmy SEKNE 
s.r.o. o provedení uzavírky silnice III/4806 
v termínu od 10. 8. 2019 0:01 hod do 11. 
8. 2019 do 24.00 hodin.

• Bere na vědomí informaci firmy SEKNE 
s.r.o. o provedení uzavírky silnice I/58. 
V termínu od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 
bude provedena částečná uzavírka 
(omezení na dva jízdní pruhy) a od 24. 
8. 2019 0:01 hodin do 25. 8. 2019 23:59 
hodin bude provedena úplná uzavírka 
této silnice. 

• Bere na vědomí nabídku od firmy VY-
SPLAN s.r.o., kancelář Ostrava za účelem 
možné spolupráce v oblasti stavební-
ho dozoru na stavbách v majetku obce 
Fryčovice a po dohodě s Mgr. Kubalou 
pověří zástupce uvedené firmy k pro-
vedení stavebního dozoru.

• Schvaluje smlouvu firmy NOVPRO FM 
s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek 
o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemen podzemní kabelové 
přípojky NN pro nové odběrné místo 
na pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Fryčo-
vice. Obec Fryčovice je vlastníkem po-
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zemku dotčeného stavbu parc. č. 117/1 
v k. ú. Fryčovice. 

• Schvaluje Dodatek č.2 ke  smlouvě 
„Oprava osvětlení učeben ZŠ Fryčovice“ 
s firmou Libor Janoš, Na Hřibovci 257 
Markvartovice, která se týká navýšení 
ceny o dílo o opravu učebny hudební 
výchovy v budově ZŠ (učebna hudeb-
ní výchovy nebyla předmětem zadání 
a byla zařazena na návrh ředitelky ZŠ). 

• Schvaluje souhlas s  napojením parc. 
č. 2371/2 v k. ú. Fryčovice na rozvod NN 
a vodovodní přípojky. 

• Bere na vědomí skutečnost, že za ob-
dobí červen–srpen 2019 bude ZŠ Fryčo-
vice vykazovat neoprávněné zvýšené 
náklady, které souvisí s  odvody DPH 
za potraviny pro MŠ. Od 1. 9. 2019 bude 
účetnictví školních jídelen MŠ a ZŠ zce-
la odděleno a tyto náklady již vznikat 
nebudou.

• Bere na  vědomí zaslání jedinečného 
kódu pro zpřístupnění znaleckého po-
sudku ve věci stanovení výše přiměřené-
ho protiplnění za hodnotu jedné akcie 
společnosti SmVaK a.s. 

• Bere na  vědomí informaci Magistrátu 
města Frýdek-Místek o termínu do 7. 9. 
2019 k  podání připomínek, námětů 
a  požadavků k  jízdním řádům měst-
ské hromadné dopravy. RO pověřuje 
místostarostu obce k vyvěšení této in-
formace na webových stránkách obce 
a ve vývěsní skříňce u obecního úřadu.

• Bere na  vědomí zápis z  komise lesní, 
vodního hospodářství a životního pro-
středí ze dne 7. 5. 2019. 

• Bere na vědomí žádost od skupiny obča-
nů na instalaci zpomalovacího retardéru 
na „Rymlově cestě“. 

• Schvaluje smlouvu firmy Česká teleko-
munikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.) 
Olšanská 2681/6 Praha 3 Žižkov, o uza-
vření smlouvy budoucí o  zřízení slu- 
žebnosti pro pozemky parc. č. 1838 
a 1843/24, k. ú. Fryčovice v majetku obce 
Fryčovice formou podzemního komuni-
kačního vedení veřejné komunikační 
sítě za cenu 2000 Kč bez DPH.

• Schvaluje kupní smlouvu č. NWR 
233/2019 mezi obcí Fryčovice a firmou 
HAGEMANN a. s. Hradní 27/37 710 00 
Slezská Ostrava. Kupní smlouva se týká 
zakázky „Fryčovice – dopravní auto-
mobil“. 

• Schvaluje smlouvu o poskytnutí pod-
pory mezi obcí Fryčovice a  Státním 
fondem životního prostředí ČR, Kapla-
nova 1931/1, 148 00 Praha 11. Předmě-
tem smlouvy je poskytnutí podpory 
formou dotace. Podpora je určena vý-
hradně pro akci „Školní přírodní zahra-
da“, realizovanou v letech 2019–2020. 

• Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle 
přílohy.

• Schvaluje zapůjčení 12 ks stolů, 24 lavic, 
1 ks party stan a 1 ks prodejního stánku 
pro jubilejní setkání občanů osady Ptáč-
ník dne 14. 9. 2019. 

• Schvaluje pozastavení akce lávka „U Ška-
řupů“ z důvodu vysoké ceny akce.

• Bere na vědomí výsledek výběrového 
řízení na výměnu oken v bytovém domě 
č. p. 54 kupní smlouvu k veřejné zakázce 
„výměna oken v bytovém domě č .p. 54. 
Výběrového řízení zúčastnila jako jedi-
ná firma PVC OKNA s. r. o., Nová Ves 
č. ev. 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

• Bere na vědomí zprávu o hospodaření 
MŠ Fryčovice za 1. pololetí roku 2019. 
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Usnesení ze 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 26. června 2019

• Bere na vědomí zprávu o hospodaření 
ZŠ Fryčovice za 1. pololetí roku 2019.

• Bere na vědomí posouzení návrhů na 
pořízení změny územního plánu obce 
Fryčovice Magistrátem města Frýdek-
-Místek. Tyto návrhy budou předloženy 
k projednání zastupitelstvu obce na nej-
bližším ZO.

• Bere na vědomí situaci ve stavu oken 
obecní knihovny a  budovy obecního 
úřadu. 

• Rozhodla zabývat se efektivností pro-
vozu FRY-RELAX CENTRA po opravách 
a  výměně kompletní bazénové tech-
nologie. Tento provoz je dlouhodobě 
v ekonomické ztrátě.

• Rozhodla ke svolání další schůzky k ře-
šení úprav v areálu TJ Sokol Fryčovice 
na  pondělí 12. 8. 2019 v  16.30 za  pří-
tomnosti RO a vedení TJ Sokol Fryčovi-
ce. Na tuto schůzku si všichni pozvaní 
připraví návrhy na řešení.

Zastupitelstvo obce Fryčovice

• Schvaluje program jednání 4. zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 26. 
06. 2019 

• Určuje ověřovateli zápisu ze 4. zasedá-
ní zastupitelstva obce konaného dne 
26. 06. 2019 Michala Galáska, Miroslavu 
Šmiřákovou a zapisovatelem Mgr. Vero-
niku Kozarovou

• Bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce

• Schvaluje závěrečný účet Obce Fryčovi-
ce za rok 2018, jehož součástí je zpráva 
o přezkumu hospodaření za  rok 2018 
a  souhlasí s  celoročním hospodaře-
ním, a  to s výhradou. Obec Fryčovice 
přijme opaření k nápravě chyb a nedo-
statků uvedených ve zprávě o výsled-
ku přezkoumání hospodaření formou 
proškolení zaměstnance obce ve lhůtě 
do 31. 12. 2019.

• Schvaluje dle § 6 vyhlášky č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování účet-
ních závěrek některých vybraných účet-
ních jednotek, v účinném znění, na zá-
kladě předložených podkladů, dle § 5 
vyhlášky, účetní závěrku Obce Fryčovice 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 
2018 a pověřuje starostu Obce Fryčovice 
k podpisu Protokolu o schvalování účet-
ní závěrky Obce Fryčovice za rok 2018 
dle přílohy k tomuto usnesení

• Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019

• Bere na vědomí závěrečný účet Sdruže-
ní měst a obcí povodí Ondřejnice a zprá-
vu kontrolního výboru, se sídlem K ná-
městí 22, 739 44 Brušperk, za rok 2018

• Schvaluje uzavření darovací smlou-
vy s  Domovem pro seniory ONDRÁŠ, 
příspěvková organizace, se sídlem 
Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, jejímž 
předmětem je darování částky ve výši 
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30.000 Kč Domovu pro seniory OND-
RÁŠ, příspěvková organizace, se sídlem 
Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, dle pří-
lohy k bodu č. 9 a pověřuje starostu obce 
k podpisu této smlouvy

• Schvaluje uzavření darovací smlouvy se 
Základní organizací Českého zahrádkář-
ského svazu Fryčovice, se sídlem Fryčo-
vice 629, 739 45 Fryčovice, IČO 48004154, 
jejímž předmětem je darování částky ve 
výši 37.300 Kč Základní organizací České-
ho zahrádkářského svazu Fryčovice, se 
sídlem Fryčovice 629, 739 45 Fryčovice, 
dle přílohy k bodu č. 10 a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu této smlouvy

• Schvaluje jednací řád kontrolního vý-
boru Zastupitelstva obce Fryčovice, dle 
přílohy k bodu č. 11. Tento jednací řád 
kontrolního výboru Zastupitelstva obce 
Fryčovice nabývá účinnosti okamžikem 
schválení

• Schvaluje koupi hmotných nemovitých 
věcí: a) pozemek parc. č. 1481/2, zasta-
věná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba: Fryčovice, č.p. 77, rodinný dům; 
b) pozemek parc. č. 1481/4, zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba: bez č.p., garáž; c) pozemek parc. 

č. 1485/8, zastavěná plocha a nádvoří, je-
hož součástí je stavba: Fryčovice, č.p.  27, 
víceúčelová stavba; d) pozemek parc. 
č. 1481/1, ostatní plocha; e) pozemek 
parc. č. 1481/5, ostatní plocha; f) poze-
mek parc. č. 1482, zahrada; g) pozemek 
parc. č. 1485/1, trvalý travní porost;  
h) pozemek parc. č. 1485/6, trvalý trav-
ní porost; všechny zapsány na LV 264 
v k.ú. Fryčovice od paní Ireny Slováčkové 
do vlastnictví Obce Fryčovice, za kupní 
cenu ve výši 15.000.000 Kč a pověřuje 
starostu obce zajištěním všech právních 
jednání za  účelem nabytí uvedených 
hmotných nemovitých věcí do  vlast-
nictví Obce Fryčovice, včetně uzavření 
kupní smlouvy.

• Schvaluje bezplatné nabytí hmotné 
nemovité věci, pozemku parc. č. 248/5, 
ostatní plocha, zapsaném na  LV 784,  
k.ú. Fryčovice, darem od Marty Volné 
a Lea Volného do vlastnictví Obce Fryčo-
vice

Ing. Vratislav Konečný,
místostarosta

Leo Volný,
starosta 

• Oznamujeme občanům nebo zájem-
cům, kteří si pronajímají kulturní sál 
obecního domu ve Fryčovicích, že z dů-
vodů zvýšení nákladů na praní a čištění 
utěrek a ubrusů došlo k zvýšení ceny 
poplatku za praní u položek: 
ubrus z 18 Kč/ks na 21 Kč/ks 
a v případě utěrek z 8 Kč/ks na 12 Kč/ks.

• Rada obce navýšila cenu balíčku pro 
gratulace k  75, 80, 85, 90, pak od  90  
co rok z 250 Kč na 300 Kč a v případě 
„zlaté svatby“ cena balíčku se zvedla 
na 400 Kč. 

• Od srpna jsou na místním hřbitově v pro-
vozu WC v obřadní síni. Staré záchody 
v  bývalé „márnici“ již nevyhovovaly  

Informace z obecního úřadu…



www.frycovice.cz 4/2019

7

hygienickým předpisům a k mobilnímu 
záchodu u obřadní síně starší občané 
nenašli důvěru. Mobilní záchod a jeho 
umístění nezapadlo do prostředí hřbi-
tova u obřadní síně. Proto se obecní úřad 
rozhodl opravit a zprovoznit záchody 
v budově smuteční obřadní síně. Vchod 
je z východní strany od kolumbária.

• Od srpna byly spuštěny nové webové 
stránky obce, u kterých jsme se snažili, 
aby byly co nejpřehlednější a graficky 
vydařené. 

Celá strana A5  1 200 Kč

½ A5       750 Kč

¼ A5       500 Kč

Při objednávání reklamy ve zpravodaji 
vždy uvádějte velikost inzerce, faktu-
rační adresu a IČ.

Platný ceník inzerce
ve Fryčovickém zpravodaji 

Harmonogramy svozu odpadů  
v obci na II. pololetí 2019

1. Sběr a  svoz směsného komunálního  
odpadu z popelnic P 240 l s pravidel-
ným svozem 1 x za 14 dní, tzn. 26 svozů 
za rok:

Dolní konec obce bude svážen každý 
lichý čtvrtek v  době od 6:00 do 14:00 
hod.

Horní konec obce bude svážen každý 
sudý čtvrtek v  době od 6:00 do 14:00 
hod.

2. Sběr a  svoz směsného komunálního 
odpadu z kontejnerů K 1 100 l s pravi-
delným svozem 1 x týdně, tzn. 52 svozů 
za rok:

Každý týden ve čtvrtek 

3. Sběr a svoz plastů z pytlů v roce 2019 
– 1  x za 2 měsíce: (každou 1. sobotu 
v každém druhém měsíci v roce) 

5. 10. 2019, 7. 12. 2019

4. Sběr a  svoz nádob na separovaný 
sběr – papír, plasty, sklo v r. 2019:

Svoz kontejnerů K 1100 l na plasty s kom-
binovaným svozem, a to s četností svozu 
1 x za 14 dní v období od 1. 1. do 30. 4. 
2019 a  v  období od 1. 8. do 30. 9. svoz  
1 x týdně, od 1. 10. do 31. 12. svoz 1 x za  
2 týdny.

Svoz kontejnerů K 1100 l na papír s čet-
ností svozu 1 x za 14 dní, tzn. 26 svozů 
za rok, každý lichý týden.

Svoz zvonů Z 2150 l na barevné sklo s čet-
ností svozu 1 x za měsíc, tzn. 12 svozů za 
rok.

5. Mobilní svozy objemných a nebez-
pečných odpadů 2 x ročně (jaro, pod-
zim):

Podzimní svoz:  
sobota 5. 10. 2019 
v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.
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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. země-

dělského 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, mo-
nitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: led-
nice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovln-
né trouby, fritovací hrnce, varné konvice, 
vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.

Ing. Vratislav Konečný, 
místostarosta obce

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou 
dobu danou časovým harmonogramem.

První zkušenosti se zaváděním  
mobilního rozhlasu v naší obci

Vážení občané,

jak jistě víte, přistoupili jsme k moderniza-
ci komunikace mezi úřadem a  občany. 
Službu jsme zavedli od začátku července 
letošního roku. 

Již nějaký čas využíváme SMS zprávy, hla-
sové zprávy a e-maily a v tuto chvíli by-
chom Vám rádi představili další možnost, 
jak získat ještě více informací. Naši novou 
aplikaci pro chytré telefony.

Užitečné funkce aplikace Mobilní Roz-
hlas:

• Chytrá nástěnka: Na  hlavní stránce  
aplikace najdete všechny zprávy z úřa-
du. Aktuality, informace z úřední desky 
a fotografie z událostí, stejně jako roz-
cestník do dalších sekcí aplikace. Kromě 
novinek se také dozvíte, jaké je u  nás 
zrovna počasí, kdo má svátek a najdete 
tam upozornění na zprávy, které Vám 
budeme posílat.
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• Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky 
které můžete vyfotit a poslat na úřad 
pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí pří-
mo v  aplikaci vyfotit černou skládku, 
výmol na silnici, nesvítící lampu, zniče-
nou lavičku nebo například sraženou 
zvěř, označit místo a odeslat. Kompe-
tentní osoba se již postará o nápravu. 
Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní 
a pochvalné fotohlášky jako povedenou 
rekonstrukci, opravený chodník nebo 
hezkou vánoční výzdobu.

• Tísňové linky: V aplikaci můžete jed-
noduše najít seznam nejdůležitějších 
tísňových linek a  zavolat záchrannou 
službu, hasiče či policii. Součástí této 
funkce je také možnost zobrazit Vaši 
aktuální polohu a mapu okolí pro pří-
pad nenadálých událostí a nehod. Díky 
Tísňovým linkám budete mít pocit bez-
pečí, ať půjdete kamkoliv.

• Informace o místě Vašeho bydliště: 
V této sekci najdete demografické, geo-
grafické a historické údaje, stejně jako 

fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, 
kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na 
nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. 
U každého tipu na výlet navíc najdete 
jeho polohu, otevírací dobu a případně 
vstupné. Už si nebudete muset lámat 
hlavu s tím, kam vyrazit.

STÁHNĚTE SI APLIKACI Mobilní Rozhlas!

Jak začít používat aplikaci Mobilní Roz-
hlas?

1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou od-
kazů uvedených výše a nainstalujte ji.

2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vaše-
ho bydliště.

3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo 
možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.

4. A to je vše! Můžete začít využívat všech-
ny funkce v aplikaci.

Díky naší nové aplikaci Mobilní Rozhlas bu-
dete mít vždy po ruce důležité informace, 
kontakty i možnost se podílet na zlepšení 
života u Vás i ve Vašem okolí.
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Pamatujeme i na ty, kteří tzv. chytrý te-
lefon nevlastní. V tomto případě může-
te použít registrační formulář, který jste 
dostali v první fázi spuštění aplikace do 
domácnosti na popisné číslo. Registrač-
ní formulář proto ještě přidáváme jako 
vloženou přílohu do výtisku tohoto zpra-
vodaje. Tyto formuláře si můžete také vy-
zvednout na požádání v pracovní době 
(po a st 8.00 – 17.00) na obecním úřadu. 
Omezené množství přihlášek bude k dis-
pozici i v obecní knihovně. 

Vyplněný registrační formulář pak ode-
vzdejte v pracovní době obecnímu úřadu, 
který za Vás provede registraci do aplikace.

Co Vás čeká za zprávy?

Krizová komunikace
• Povodňové nebezpečí
• Varování před výkyvy počasí
• Zhoršená smogová situace
• Krizové řízení

Informace z úřadu
• Upozornění na odstávky vody
• Výpadky elektrické energie či plynu
• Čištění ulic
• Umístění kontejnerů na bioodpad
• Změny úředních hodin institucí
• Uzavírky silnic

• Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Informace z cyklostezek
• Pořádání zábavních akcí pro děti
• Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba
• Odpovědi na referenda a ankety
• Potvrzení účasti na akcích
• Odsouhlasení záchranných aktivit
• Názory občanů na dění v obci

A jaké jsou první výstupy po měsíčním 
provozu mobilního rozhlasu v obci?

Souhrné statistiky
Ke dni 5. 8. 2019 je do aplikace přihlášeno 
175 uživatelů.

Celkové registrace
Telefonní číslo         162
E-mail         110
Mobilní aplikace        103

Tímto počtem jsme byli zařazeni mezi 
obce s průměrným pokrytím kontaktů. 
Momentálně naše obec vykazuje 8,5% 
pokrytí. Pokrytí ukazuje, kolik procent 
obyvatel obce využívá Mobilní Rozhlas. 
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V sobotu 29. 6. 2019 proběhl již třetí Den 
obce Fryčovice, který se velmi vydařil a to 
i  díky krásnému letnímu počasí. Celým 
programem provázel moderátor Rádia 
Čas Jan Gavelčík. Pro návštěvníky byl při-
praven bohatý program, kde mimo jiné 
velký úspěch sklidili Freestyle BIKE SHOW, 
Maxim Turbulenc a Markéta Konvičková. 
O občerstvení se postaraly místní spolky 
a firmy.

Ohlédnutí za Dnem obce
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Nejrychlejší jedlík s časem pod pět minut

Letošní Den obce zároveň slavila firma 
BESKYD Fryčovice a.s., 50 let od vzniku. 
Připravila pro návštěvníky kromě bram-
borových placků také soutěž v pojídání 
ovocných knedlíků na čas.

Snad se třetí ročník Dne obce povedl a na 
shledanou zase za rok v poslední červno-
vou sobotu v areálu TJ Sokol.

Ing. Vratislav Konečný, 
místostarosta

U příležitosti svého padesátiletého 
výročí připravila společnost Beskyd 
Fryčovice, a.  s., v  rámci Dne obce 
Fryčovice soutěž v pojídání 30 kusů 
bramborových knedlíků s malino-
vou náplní. Maximální limit byl sta-
noven na třicet minut, ale ani zda-
leka jej nebylo potřeba kontrolovat. 
Vítězem se stal Daniel Polášek s ča-
sem 04:56,46, který byl za svůj vý-
kon odměněn balením šesti kusů 
lahví kvalitního vína z NOVÉHO VI-
NAŘSTVÍ. 
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Plán činnosti Klubu seniorů 
ve Fryčovicích září – prosinec 2019

Rekord byl ustanoven a do příštího roku čeká na nového pokořitele.

4. 9. 2019 Poprázdninové setkání
11. 9. 2019 Informace o plánu činnosti 

KS na 2. pololetí
12. 9. 2019 Cyklovyjížďka
14. 9. 2019 Akce v kulturním sále Obec-

ního domu – Divadlo Čtyř- 
lístek

 Dům tety Agáty – napsal 
a hraje Martin Šmíd

18. 9. 2019 Setkání na myslivecké chatě 
– Sovinec

 Sraz 14.30 u KS, v  případě 
nepříznivého počasí se akce 
koná v KS  (vstupné tři vajíč-
ka na osobu)

25. 9. 2019 Návštěva MŠ v 15.00 hod. na 
místě

26. 9. 2019 Procházka Fryčovicemi – dol-
ní konec, sraz v 10.00 u klubu

2. 10.2019 Přednáška ředitele krajské 
policie Olomouc plk. Mgr. 
Tomáše  Landsfelda

3. 10. 2019 Cyklovyjížďka

4. 10. 2019  Obecní setkání s důchodci
 – kulturní sál Obecního 

domu Fryčovice od 16.30

9. 10. 2019 Setkání v klubu – informace 
o zájezdu do Polska

16. 10 2019 Sportovní odpoledne v klu- 
bu

23. 10. 2019 Přednáška lektora zdravotní 
školy o zdravé výživě

24. 10.2019 Zájezd do Polska – Zabelkov
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Beachvolejbal již také ve Fryčovicích

30. 10. 2019 Setkání v klubu

6. 11. 2019 Beseda s cestovatelem 
 Ing. Petrem Laníkem – cesta 

Ománem

13. 11. 2019 Setkání v klubu

15. 11. 2019 (pátek) Vepřové hody

20. 11.2019 Setkání v klubu

27. 11. 2019 Setkání v klubu

1. 12. 2019 Rozsvícení vánočního stro-
mu – pořádá obec Fryčovice

4. 12.2019 Možná přijdou i čerti….

11. 12. 2019 Předvánoční setkání u stro-
mečku s gulášem

 + zimní vycházka na Sovinec

14. 12.2019 Zájezd – Vánoční Krakow – 
pořádá obec Fryčovice

18. 12. 2019 Předvánoční posezení u va-
řonky s kapelníkem Petrem 
Strakošem

29. 12. 2019 (neděle) Silvestr v klubu, za-
čátek v 15.00

Ve středu 17. 7. 2019 v 17:00 hod. byl slav-
nostně uveden do provozu první beachvo-
lejbalový kurt ve Fryčovicích. Přestřižení 
pásky se zúčastnili také předseda Krajské-
ho volejbalového svazu MSK pan Vavřinec 
Pečinka a dlouholetý reprezentant a olym-

pionik v beachvolejbalu Přemysl Kubala. 
Ve chvíli, když jsme stříhali žlutou pásku, 
jsem si promítl všechny klíčové momenty, 
které nás úspěšně dovedly k vytoužené-
mu cíli. Především to bylo zjištění, že písek 
z  Českého ráje, který vlakové soupravy 
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převezly pod vysoké pece v Dolní oblasti 
Vítkovic pro turnaj světové série v bea-
chvolejbalu, se díky Moravskoslezskému 
kraji po ukončení turnaje dostane do klu-
bů, které zajistí postavení hřiště a  jeho 
další sportovní užívání. 

Valná hromada našeho oddílu volejbalu 
TJ Sokol Fryčovice jednoznačně podpořila 
myšlenku vytvořit beachvolejbalové hřiš-
tě s přispěním písku po ukončení turnaje 
světové série v Ostravě. Díky mým osob-
ním velmi dobrým vztahům s představi-
teli ČVS, KVS MSK a také díky dlouholetým 
zásluhám pro rozvoj českého volejbalu se 
nám podařilo 100 tun písku hned po skon-
čení turnaje 3. 6. 2019 převézt do Fryčovic. 
Již jsme byli na to připraveni a věděli, kde 
ho nejlépe umístit a jak s ním naložit. Vše 

se podařilo, měli jsme sundané pletivo 
a čtyři velkotonážní nákladní vozy nám vy-
klopily písek na antukové hřiště blíže ces-
ty, na kterém jsme již dlouhá léta nehráli. 

Ale tím to neskončilo. Dalších prací se svě-
domitě ujal náš předseda oddílu Tomáš 
Sadílek a  s  pomocí všech členů oddílu 
postupně zajištoval vše potřebné. A neby-
lo toho málo… A to máte… natažení ple-
tiva plotu, zajištění desek pro obrubník 
hřiště, natření desek, smontování desek 
v obrubníky, přenesení obrubníků, ukot-
vení obrubníků, nadstavení kůlů, zajištění 
sítě, zajištění pružných lajn, zajištění od-
dělovací sítě, upevnění lanka pro oddělo-
vací síť, připevnění oddělovací sítě, roznos 
hromad písku do jednotlivých míst, shra-
bování písku do  roviny, příprava dvou 



Fryčovický ZPRAVODAJ

16

hrabel pro úklid hřiště, zajištění ohrazení 
celého areálu venkovních volejbalových 
hřišť a jiné maličkosti… 

Bohužel u hřiště nenajdete ani moře, ani 
bazén a bohužel ani vodu na opláchnutí 
nohou. To vše ještě zlepšíme, ale moře asi 
nepřivedeme. Přivést bychom však chtěli 
nové volejbalové hráče a hráčky, kteří by 
nejen využívali v létě beachvolejbalového 
hřiště, ale po celý rok podpořili fungování 
našeho oddílu a  stali se právoplatnými 
členy našeho oddílu.

Byl to pro nás sváteční den, když jsme pod 
vysokou sítí cítili našima bosýma nohama 
jemný hluboký bílý písek a když jsme oči-
ma hltali pohyby a  volejbalové zásahy 
Přemka Kubaly, který reprezentoval se 
svým spoluhráčem Petrem Benešem Čes-
kou republiku na olympijských hrách v Lon-
dýně v roku 2012 a který si při slavnostním 

otevření dokonce s námi několik setů za-
hrál. Patří mu za to naše velké poděkování 
a obdiv k jeho sportovnímu umění. 

Chtěl bych závěrem za celý náš volejbalo-
vý oddíl popřát novému volejbalovému 
areálu jak s antukou, tak i pískem mnoho 
tréninků zaplněných volejbalovými hráči 
i  hráčkami, volejbalovými profesory 
i adepty. První týdny provozu tomu na-
svědčují a mile nás překvapily. Beachvo-
lejbalové hřiště lze také pronajmout včet-
ně rezervace, klíč a  míč vám předají 
v  restauraci Sokolka, nečlenové oddílu 
volejbalu zaplatí 100,-Kč/hod. Přijďte si 
také zahrát!

Mrkněte na facebook Volejbal Fryčovice!

Za oddíl volejbalu  
TJ Sokol Fryčovice

Ing. František Kopecký
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Na jaře letošního roku se zúčastnilo naše 
družstvo mladších žáků 5. ročníku Letního 
poháru Ing. Lumíra Hajduška v minivolej-
balu trojic mladšího žactva, který se ode-
hrál formou šesti turnajů. Naše družstvo 
startovalo převážně ve složení Fanda Pul-
tar, Kristýna Dzubová, Ilonka Mikalová, Jan 
Tisančin a  Zuzka Rošíková. Do  termínů 
turnajů Poháru však hodně zasáhly školní 
akce závěrečného měsíce školy a také do-
volené. Přesto jsme odehráli mnohá velmi 
pěkná utkání a průběžně jsme se pohy-
bovali mezi druhou a  třetí výkonnostní 
skupinou. Nakonec jsme se umístili na 
10. místě z celkového počtu 21 družstev 
z celého okresu Frýdek-Místek. 

Volejbal 
Letní pohár mladšího žactva 2019
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Děkuji mladým adeptům 
volejbalu za  velmi dobrou 
reprezentaci naší TJ Sokol 
Fryčovice a věřím, že okresní 
volejbalové soutěže v příští 
sezóně budou opět za naší 
účasti.

Ing. František Kopecký, 
trenér

V horkých letních dnech se 22. června 2019 
uskutečnil ve Staré Vsi nad Ondřejnicí no-
hejbalový turnaj tříčlenných družstev. Do 
hry se přihlásilo 15 družstev ze širokého 
okolí, mezi nimiž měly zastoupení i Fry- 
čovice, které byly reprezentovány čtveřicí 
ve složení: Petr Žídek, Roman Vašica, Jiří  
Vijačka a  Ladislav Doczy. Naši kluci ne- 
jenže vzorně reprezentovali naši obec, ale 

nakonec celý turnaj v silně obsazené kon-
kurenci vyhráli! Třešničkou na dortu bylo 
vyhlášení nejlepšího smečaře celého tur-
naje, jímž se stal hráč Fryčovic Petr Žídek.

Klukům samozřejmě gratulujeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci naší obce!

Za oddíl nohejbalu 
Vladislav Žídek

Nohejbalový turnaj
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Soutěžní ročník 2018/2019 je za námi, a tak 
je na místě drobné ohlédnutí. 

V oddíle kopané fungují družstva přípra-
vek, žáků, dorostu, mužů a bývalých hráčů 
nad 35 let. Podrobné informace o chodu 
oddílu a komentáře k jednotlivým zápa-
sům je možno získat na našich stránkách 
http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/.

PŘÍPRAVKY

Naši nejmenší trénují pod vedením Adama 
Cibíka a Tomáše Strnadla. Tréninkové jed-
notky probíhají každou středu a pátek 
od 16,45 do 18,00. 

Kluci a děvčata nastupují v tzv. Brušperské 
lize a důstojně reprezentují naši obec. Se-
zona tradičně skončila finálovými turnaji 
pod hlavičkou SMOPO. Mladší přípravka 
hrála v Kozlovicích 19. 6. 2019, družstvo 
ročníku 2010 obsadilo 5. místo a družstvo 
ročníku 2011 a mladších bylo čtvrté. Na 
domácím hřišti se v sobotu 22. 6. 2019 

odehrál finálový turnaj starší přípravky 
(ročník 2008 a mladší), která obsadila rov-
něž 4. místo. 

ŽÁCI

Starší a mladší žáci hráli v krajské soutěži. 
V soutěži nastupovalo spojené družstvo 
našich hráčů a hráčů TJ Sokol Palkovice, 
kde se klukům věnuje náš rodák a bývalý 
dlouholetý hráč René Galásek.

STARŠÍ ŽÁCI

Starší žáci se po  podzimním poznávání 
s novými spoluhráči i seznamování s hrou 
na velkém hřišti v jarní části výrazně zlep-
šili a k jedné podzimní výhře nakonec při-
psali další čtyři a  v  tabulce se posunuli 
na konečné 8. místo. 

Družstvo trenérsky vedli Rostislav Míček 
a René Galásek.

Nejlepším střelcem byl Jan Dzuba s 6 gó- 
ly.

Informace oddílu kopané

1 Vřesina 20 19 1 0 149:6 58

2 Kozlovice 20 18 1 1 160:19 55

3 Frenštát p. R. 20 14 0 6 121:38 42

4 Hlubina 20 10 3 7 72:36 33

5 Petřkovice 20 10 3 7 68:54 33

6 Stará Bělá 20 10 3 7 107:61 33

7 Frýdlant n. O. 20 7 2 11 67:74 23

8 Fryčovice 20 5 0 15 30:98 15

9 Ludgeřovice 20 4 2 14 33:119 14

10 Svinov 20 4 1 15 27:132 13

11 1. FC Poruba 20 1 0 19 17:214 3
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MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci v jarní části často dopláceli na 
to, že jejich nejzkušenější hráči museli vy-
pomáhat starším žákům, a  v  zápasech 
mladších žáků jim postupně docházely síly. 
I proto si na jaře připsali pouze dvě výhry 

a v tabulce se propadli na 10. místo. Druž-
stvo bylo vedeno trenérem Michalem 
Galáskem a vedoucím Tomášem Strnad- 
lem. 
Nejlepším střelcem byl Jonáš Galásek  
s 10 góly.

1 Stará Bělá 20 18 1 1 153:18 55

2 Petřkovice 20 16 1 3 127:30 49

3 Frýdlant n. O. 20 14 1 5 139:52 43

4 Kozlovice 20 12 2 6 138:90 38

5 Hlubina 20 12 2 6 78:53 38

6 Vřesina 20 11 0 9 132:100 33

7 1. FC Poruba 20 8 1 11 67:82 25

8 Frenštát p. R. 20 5 1 14 69:108 16

9 Ludgeřovice 20 5 1 14 50:141 16

10 Fryčovice 20 4 0 16 39:187 12

11 Svinov 20 0 0 20 13:144 0

1 Frýdlant n.O. 24 20 3 1 149:47 63

2 Fryčovice 24 17 4 3 93:25 55

3 Kopřivnice 24 13 6 5 74:50 45

4 Brušperk 24 14 2 8 86:47 44

5 Příbor 24 14 2 8 72:58 44

6 Staré Město 24 11 4 9 74:53 37

7 Bystřice 24 11 0 13 61:54 33

8 Slavia Orlová 24 10 3 11 65:65 33

9 Ostrava-Jih 24 10 2 12 62:75 32

10 Bohumín 24 8 3 13 90:96 27

11 Horní Žukov 24 8 1 15 41:82 25

12 Inter. Petrovice 24 4 0 20 25:123 12

13 Petřvald 24 1 0 23 22:139 3

DOROST
Dorostenci nastupují již několik let v kraj-
ské soutěži. Pod vedením trenérů Da- 
libora Mašlonky a  za pomoci manželů  

Dagmar a Jiřího Nevludových předváděli 
v jarní části velmi kvalitní výkony, ani jednou 
neprohráli a posunuli se krásné 2. místo. 
Nejlepším střelcem byl Jiří Hajný s 19 góly.



www.frycovice.cz 4/2019

21

MUŽI
Muži hráli tzv. Novojičínskou skupinu 1.B 
třídy. Družstvo pod vedením hrajícího tre-
néra Filipa Kadlčáka, jeho asistenta Richar-
da Štrose a vedoucího mužstva Tomáše 
Lanči v podzimní části soutěže příjemně 

překvapilo nejen naše fanoušky, ale i fandy 
v celém kraji, když skončilo na 2. místě. Jar-
ní část už tak veselá nebyla, projevila se ne- 
dostatečná šířka hráčského kádru a tým se 
postupně propadal až na konečné 7. místo.
Nejlepším střelcem byl Jiří Pešek s 16 góly.

1 Petřvald n/M 26 20 3 3 96:29 63

2 Starý Jičín 26 16 5 5 65:34 53

3 Tichá 26 13 8 5 56:30 47

4 Kopřivnice 26 14 5 7 53:40 47

5 Jeseník n/O 26 12 4 10 57:56 40

6 Spálov 26 11 4 11 62:58 37

7 Fryčovice 26 11 4 11 45:58 37

8 Raškovice 26 10 4 12 59:63 34

9 Mořkov 26 10 4 12 45:62 34

10 Ostravice 26 10 3 13 39:44 33

11 Vlčovice 26 8 4 14 42:68 28

12 Veřovice 26 8 4 14 37:54 28

13 Skotnice 26 6 6 14 41:54 24

14 Odry 26 2 4 20 28:75 10

STARÁ GARDA HRÁČŮ NAD 35 LET
Již tradičně končí fotbalová sezona ve 
Fryčovicích v závěru června turnajem sta-
rých gard konaných v rámci Memoriálu Mi-
loše Kubláka, který je pořádán jako vzpo-
mínka na našeho bývalého hráče, trenéra 
a později i předsedu. 
V letošním roce se turnaj konal v sobotu 
22. 6. 2019 v rámci Fotbalového dne, kdy 
dopoledne vyplnil turnaj starších přípra-
vek SMOPO a odpoledne se konal tradič- 
ní turnaj fotbalových veteránů také pod 
záštitou SMOPO. Letošní turnaj trochu utr-
pěl na kráse odřeknutím účasti družstev 
Slezanu FM, Brušperku a Kopřivnice v prů-
běhu 48 hodin před zahájením. Nakonec 
se memoriálu zúčastnila tato mužstva:  

Kométa Prešov, Metylovice, Hukvaldy, 
Štramberk a Fryčovice. Hrací systém byl ka-
ždý s každým a vítězem se stal Štramberk. 

Celý den nám přálo příjemné fotbalové 
počasí, přesto na náš stadión dorazila jen 
hrstka diváků. Je smutné, když přespolní 
týmy mají větší podporu než domácí. Ma-
lou odměnou pro pořádající je tak poděko-
vání zúčastněných týmů za zorganizování 
těchto akcí.

Závěrem výbor oddílu kopané děkuje obci 
Fryčovice, výboru TJ Sokol Fryčovice, všem 
fanouškům, sponzorům, rodičům a dob-
rovolným funkcionářům za jejich pomoc 
a podporu.

Jiří Petráš a Ing. Tomáš Strnadel
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ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV ODDÍLU KOPANÉ  - PODZIM 2019
Muži

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd

Tísek : TJ Sokol Fryčovice 11.8.2019 Ne 15:30 13:30
TJ Sokol Fryčovice : Skotnice 17.8.2019 So 17:00
Ostravice : TJ Sokol Fryčovice 24.8.2019 So 17:00 15:20
Lískovec : TJ Sokol Fryčovice 31.8.2019 So 16:30 VL
TJ Sokol Fryčovice : Veřovice 7.9.2019 So 16:00
Jeseník n. O. : TJ Sokol Fryčovice 15.9.2019 Ne 16:00 14:20
TJ Sokol Fryčovice : Spálov 21.9.2019 So 16:00
Tichá : TJ Sokol Fryčovice 29.9.2019 Ne 15:30 14:00
TJ Sokol Fryčovice : Kopřivnice 5.10.2019 So 15:00
Vlčovice : TJ Sokol Fryčovice 12.10.2019 So 15:00 VL
TJ Sokol Fryčovice : Kozlovice 19.10.2019 So 14:00
Mořkov : TJ Sokol Fryčovice 27.10.2019 Ne 14:00 12:20
TJ Sokol Fryčovice : Starý Jičín 2.11.2019 So 14:00
Dorost

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd

Slavia Orlová : TJ Sokol Fryčovice 11.8.2019 Ne 11:00 9:15
TJ Sokol Fryčovice : Dobrá 17.8.2019 So 14:30
Inter Petrovice : TJ Sokol Fryčovice 24.8.2019 So 14:30 12:45
Český Těšín : TJ Sokol Fryčovice 31.8.2019 So 10:00 8:30
TJ Sokol Fryčovice : Staré Město 7.9.2019 So 13:30
Heřmanice : TJ Sokol Fryčovice 14.9.2019 So 13:00 11:30
TJ Sokol Fryčovice : Loko. Petrovice 21.9.2019 So 13:30
Brušperk : TJ Sokol Fryčovice 29.9.2019 Ne 10:00 VL
TJ Sokol Fryčovice : Kopřovnice 5.10.2019 So 12:30
Bystřice : TJ Sokol Fryčovice 13.10.2019 Ne 12:00 10:30
TJ Sokol Fryčovice : Horní Žukov 19.10.2019 So 11:30
Příbor : TJ Sokol Fryčovice 26.10.2019 So 11:45 10:15
TJ Sokol Fryčovice : Petřvald 2.11.2019 So 11:30
Žáci

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd

st/ml

Ostrava-Jih : TJ Sokol Fryčovice 24.8.2019 So 14:00/12:30 11:00
Stará Bělá : TJ Sokol Fryčovice 31.8.2019 So 9:00/10:45 7:40
TJ Sokol Fryčovice : Polanka n. O. 4.9.2019 St 17:00/15:30
TJ Sokol Fryčovice : Hlubina 7.9.2019 So 9:00/10:45
Petřkovice : TJ Sokol Fryčovice 15.9.2019 Ne 9:00/10:45 7:30
TJ Sokol Fryčovice : Libhošť 21.9.2019 So 9:00/10:45
Svinov : TJ Sokol Fryčovice 29.9.2019 So 10:00/11:45 8:30
TJ Sokol Fryčovice : Frýdlant n.O. 5.10.2019 So 9:00/10:45
Kozlovice : TJ Sokol Fryčovice 13.10.2019 Ne 13:00/11:30 10:15
Frenštát p.R. : TJ Sokol Fryčovice 20.10.2019 Ne 10:00/11:45 8:35
TJ Sokol Fryčovice : 1. FC Poruba 26.10.2019 So 9:00/10:45

Tel. Kontakty na dopravce
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ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV ODDÍLU KOPANÉ  - PODZIM 2019
Muži

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd

Tísek : TJ Sokol Fryčovice 11.8.2019 Ne 15:30 13:30
TJ Sokol Fryčovice : Skotnice 17.8.2019 So 17:00
Ostravice : TJ Sokol Fryčovice 24.8.2019 So 17:00 15:20
Lískovec : TJ Sokol Fryčovice 31.8.2019 So 16:30 VL
TJ Sokol Fryčovice : Veřovice 7.9.2019 So 16:00
Jeseník n. O. : TJ Sokol Fryčovice 15.9.2019 Ne 16:00 14:20
TJ Sokol Fryčovice : Spálov 21.9.2019 So 16:00
Tichá : TJ Sokol Fryčovice 29.9.2019 Ne 15:30 14:00
TJ Sokol Fryčovice : Kopřivnice 5.10.2019 So 15:00
Vlčovice : TJ Sokol Fryčovice 12.10.2019 So 15:00 VL
TJ Sokol Fryčovice : Kozlovice 19.10.2019 So 14:00
Mořkov : TJ Sokol Fryčovice 27.10.2019 Ne 14:00 12:20
TJ Sokol Fryčovice : Starý Jičín 2.11.2019 So 14:00
Dorost

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd

Slavia Orlová : TJ Sokol Fryčovice 11.8.2019 Ne 11:00 9:15
TJ Sokol Fryčovice : Dobrá 17.8.2019 So 14:30
Inter Petrovice : TJ Sokol Fryčovice 24.8.2019 So 14:30 12:45
Český Těšín : TJ Sokol Fryčovice 31.8.2019 So 10:00 8:30
TJ Sokol Fryčovice : Staré Město 7.9.2019 So 13:30
Heřmanice : TJ Sokol Fryčovice 14.9.2019 So 13:00 11:30
TJ Sokol Fryčovice : Loko. Petrovice 21.9.2019 So 13:30
Brušperk : TJ Sokol Fryčovice 29.9.2019 Ne 10:00 VL
TJ Sokol Fryčovice : Kopřovnice 5.10.2019 So 12:30
Bystřice : TJ Sokol Fryčovice 13.10.2019 Ne 12:00 10:30
TJ Sokol Fryčovice : Horní Žukov 19.10.2019 So 11:30
Příbor : TJ Sokol Fryčovice 26.10.2019 So 11:45 10:15
TJ Sokol Fryčovice : Petřvald 2.11.2019 So 11:30
Žáci

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd

st/ml

Ostrava-Jih : TJ Sokol Fryčovice 24.8.2019 So 14:00/12:30 11:00
Stará Bělá : TJ Sokol Fryčovice 31.8.2019 So 9:00/10:45 7:40
TJ Sokol Fryčovice : Polanka n. O. 4.9.2019 St 17:00/15:30
TJ Sokol Fryčovice : Hlubina 7.9.2019 So 9:00/10:45
Petřkovice : TJ Sokol Fryčovice 15.9.2019 Ne 9:00/10:45 7:30
TJ Sokol Fryčovice : Libhošť 21.9.2019 So 9:00/10:45
Svinov : TJ Sokol Fryčovice 29.9.2019 So 10:00/11:45 8:30
TJ Sokol Fryčovice : Frýdlant n.O. 5.10.2019 So 9:00/10:45
Kozlovice : TJ Sokol Fryčovice 13.10.2019 Ne 13:00/11:30 10:15
Frenštát p.R. : TJ Sokol Fryčovice 20.10.2019 Ne 10:00/11:45 8:35
TJ Sokol Fryčovice : 1. FC Poruba 26.10.2019 So 9:00/10:45

Tel. Kontakty na dopravce

V minulém zpravodaji jsme psali, že poča-
sí bylo v té době k zahrádkářům příznivé, 
tak pak se opak stal skutečností. Po krát-
kém období s  přeháňkami se přihlásilo 
extrémní období sucha. Od 31. 5. přišla 
horka s teplotami 30-34 °C. Když už někde 
zapršelo, tak to nebylo ve Fryčovicích. Do-
konce poprvé vyschl Ptáčnický potok, 
nezůstaly ani louže. Četné obce vyhlásily 
zákaz používání pitné vody k zalévání. Ně-
kteří začali proto využívat dotační program 
dešťovka pro akumulaci vody k zalévání. 

Pořádné přeháňky a bouřky přišly až v srp- 
nu. Zahrádkářům skončilo období urput-
ného zalévání. Ovšem v Česku způsobily 
bouřky a krupobití značné hmotné škody, 
újmy na zdraví i životech. 
U nás jsme dokončili jsme výstavbu per-
goly o rozměrech cca 4 x 5 m. Děkujeme 
Josefu Mikalovi za dobře odvedenou prá-
ci i obci Fryčovice za podíl na financování. 
Bude využita četnými zájemci o moštová-
ní ovoce z řad občanů Fryčovic i přespol-
ních. Pro zvelebení prostředí moštárny 

Český zahrádkářský svaz,  
základní organizace, Fryčovice
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byla opravena i zpevněná asfaltová plo-
cha. Bylo zapotřebí opravit lis včetně hy- 
drauliky, dokoupit filtrační plachty, vý- 
dřevu a moštárnu vymalovat. V důsledku 
sucha však takový zájem o moštování jako 
v  loňském roce neočekáváme, nicméně 
moštárna je připravena. Ceny za moštová-
ní neměníme! 

U příležitosti dne obce 29. 6. 2019 nás na-
vštívili naši družební slovenští hosté ze 
ZO Stráňavy. Přijeli společně se zástupci 
obce Stráňavy a hasičů v čele se starostou 
a předsedou př. Harmečkem, které jsme 
osobně přivítali. 

Děti z MŠ Sluníčko získaly 1. místo v celo-
státní výtvarné soutěži v kategorii poly-
technické práce „A“ na téma „Moje oblí-
bená rostlina“, a  tak je jsme odměnili 
prostřednictvím předsedy Vladimíra Buj-
noška a př. Marcely Strakošové drobnými 
dárky a sladkostmi, které děti moc potěšily. 

Vždy sledujeme významná životní jubilea 
našich členů a oslavence rádi navštívíme. 
Naposledy jsme byli pozváni bývalým čle-
nem výboru Jiřím Strakošem na malé po-
hoštění. 

Přiblížil se termín zájezdu do  Nitry na  
Agrokomplex 2019, který se uskuteční dne 
24. 8. 2019. Věříme, že zájem je značný 
a přistavený autobus bude naplněn. Jedná 
se o největší zemědělskou a potravinář-
skou výstavu na Slovensku. Součástí bude 
i výstava hospodářských zvířat, prezentace 

programu rozvoje venkova, výstavná pro-
hlídka nejlepších pěstitelů ovoce a zele-
niny a  festival národních tradičních slo-
venských specialit. Součástí je i bohatý 
kulturní program, soutěže a hry pro děti 
s cílem zvýšit zájem o život na venkově.

Do nadcházejícího období přejeme všem 
zahrádkářům, aby neumdlévali, aby je i na-
dále těšily jejich zahrádky a přinášely jim 
pocit uspokojení z bohaté úrody.

Zpracoval Jaromír Ferdian

Redakční rada opakovaně žádá všechny organizace, spolky nebo občany, kteří chtějí 
publikovat články nebo inzerci ve Fryčovickém zpravodaji, aby dodávali obrázky 
samostatně s popisem a názvem přispěvatele. Obrázky musí mít velikost nad 1 MB. 
Pod touto hranicí negarantujeme čitelnost obrázku.

Za redakční radu Ing. Konečný Vratislav
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Z pohledu bezpečnosti na silnicích 
je důležité být také viděn

Na některé pozemní komunikaci je pro-
voz řekněme slabý, je však mnoho silnic 
velmi frekventovaných, především ve 
městech a obcích. V místech vzájemného 
„setkání“ řidičů vozidel, chodců a cyklis-
tů je samozřejmostí respektování stano-
vených pravidel. Všichni by ale měli vní-
mat i mnohé další souvislosti a svým 
chováním minimalizovat případné vzá-
jemné kolize. 

Brzo nadejde období, které s sebou pone-
se z pohledu provozu na pozemních ko-
munikacích stále častější skloňování dvou 
slov: snížená viditelnost. Jedná se zejména 
o soumrak či svítání, silný déšť, sněžení, 
mlhu… Co připomenout chodcům a cyk-
listům, kteří jsou nejzrani-
telnějšími účastníky silnič-
ního provozu?

Zákon stanoví, že pohy-
buje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okra-
ji vozovky v  místě, které 
není osvětleno veřejným 
osvětlením, je povinen mít 
na sobě prvky z retroreflex-
ního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunika-
cích. Zákon hovoří o místě 

mimo obec, ale uvedené lze doporučit 
rovněž pro pohyb po komunikaci v obci. 
Důležitost užívání reflexních a retroreflex-
ních prvků, současně i správnost jejích 
používání, je více než zřejmá. Pro řidiče se 
chodec, který prvky řádně užije, stává „vi-
ditelný“ a může na jeho pohyb po komu-
nikaci včas zareagovat. Učiňte tedy maxi-
mum pro své bezpečí a bezpečí vašich dětí, 
u kterých by užívání retroreflexních prvků 
mělo být naprostou samozřejmostí. 

Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti 
řidičům vozidel chráněni deformačními 
zónami, bezpečnostními pásy a dalšími 
prvky pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyk-
listů je tak zapotřebí, aby byli pro řidiče 
„viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízd- 
ní kolo by mělo mít prvky povinné vý- 
bavy, jejíž součástí jsou rovněž odrazky 
umístěné na stanovených místech kola. 
Za snížené viditelnosti je povinností kro-
mě jiného mít vepředu světlomet a vza- 

du svítilnu (samozřejmě 
funkční). Zvýšení vlastní 
bezpečnosti při jízdě lze 
dosáhnout díky dalším 
reflexním prvkům, které 
umístíte na oděv, batoh 
a podobně. 

Není od  věci připome-
nout, že užití cyklistické 
přilby je povinné pro oso-
by do 18 let. Avšak sděle-
ní pro osoby starší 18 let je 
zřejmé – zvažte také užití 
přilby při jízdě na kole. 

por. Mgr. Soňa Štětínská

Policie ČR informuje
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
– komplexní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

pod jednou střechou

Centrum pro zdravotně postižené Mo-
ravskoslezského kraje o.p.s. již přes 10 let 
poskytuje sociální služby osobám se zdra-
votním postižením a seniorům na Frýdec-
ko-Místecku. 
V naší PORADNĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOT-
NÍM POSTIŽENÍM rádi zodpovíme dotazy 
týkající se například potřebné péče, sociál-
ních služeb, dávek a příspěvků či kompen-
začních pomůcek. V rámci služby OSOBNÍ 
ASISTENCE pak pomáháme lidem přímo 
v jejich domácím prostředí. Kvalifikované 
osobní asistentky pomáhají s úkony, které 
již člověk vlivem svého zdravotního han-
dicapu není schopen zvládat sám. Jedná 
se například o pomoc při osobní hygieně, 
oblékání, přichystání a podání stravy, péče 
o  domácnost a  mnoho dalšího. Osobní 
asistentky jsou tak nejen „prodlouženou 
rukou“ klientů, ale také se podílejí na jejich 

aktivním vyplnění volného času či je do-
provázejí k lékařům, na nákupy apod. Naše 
služby zahrnují také PŮJČOVNU KOM- 
PENZAČNÍCH POMŮCEK, VOLNÝ PŘÍSTUP 
K INTERNETU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM či volnočasové aktivity for-
mou pravidelných setkání v rámci cvičení 
jógy, kroužku korálkování či ergoterapie.
Více informací o činnosti naší organizace 
a jednotlivých službách naleznete na na-
šich webových stránkách www.czp-msk.cz, 
telefonicky na čísle 558 431 889 či přímo 
na našem pracovišti.

Centrum pro zdravotně postižené

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek

Telefon 558 431 889
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz

OTEVŘELI JSME PRO VÁS NOVÝ SALÓN
Nabízíme tyto služby:

 ⇒ dámské, pánské a dětské kadeřnictví a holičství
 ⇒ manikúru a nehtovou  modeláž
 ⇒ klasickou mokrou i přístrojovou pedikúru

Podrobnější informace včetně ceníku naleznete na webových stánkách  www.mmstyl.cz

Objednávat se lze na tel. 608 804 791 
nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách

Provozovna se nachází na adrese: Fryčovice 735 (horní konec Fryčovic za areálem bývalého 
„Uhelného průzkumu“, nyní TMETAL, v ulici, kde bývalo cukrářství p. Zahradníkové)

Všichni klienti jsou srdečně vítáni a budu se těšit na vaši návštěvu

S úctou Marie Mrázková, MM Styl
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Pozvánka na přátelské posezení

Obec Fryčovice zve všechny důchodce na tradiční přátelské posezení, 

které se koná 

v pátek 4. října 2019 v 16:30 hodin 

v kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích.

K tanci a poslechu bude hrát Dechová hudba Fryčovice. 

Je připraveno malé pohoštění a tombola.

Srdečně zveme důchodce na tuto akci.
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Chystáte se prodat byt, dům, chatu nebo pozemek? 
                              S důvěrou se na mě obraťte. 

 
Jsem realitní makléřka, bydlím v této lokalitě 
a díky její znalosti dokáži Vaši nemovitost prodat 
za tu nejlepší cenu. 
 
Nechci se schovávat za zavádějící letáky typu: 
„Jsme mladí manželé a chystáme se koupit  
dům v této lokalitě“, a proto jednám narovinu. 

Velký důraz kladu na profesionální a  
důkladnou prezentaci prodávané nemovitosti, 
která zahrnuje dokonalé fotografie po úpravě 
interiéru (HOME STAGING) tak, aby v inzerci 
nabídka zaujala co nejvíce zájemců. 

Zajistím prohlídky se zájemci, prověření  
kupujících, veškerý právní servis včetně  
přípravy kupních smluv a podpisů přímo  
u advokáta, předání nemovitosti  
i veškeré přepisy energií. 

Díky zkušenostem v oboru vím, jak prodat 
v co nejkratší době za co nejvyšší cenu.  

Dokud neprodám, nic mi neplatíte. 

Vím, co vše je pro prodej potřeba zajistit  
a budu na to myslet za Vás! 

Neprodávejte svoji nemovitost zbytečně pod cenou. 
Realitní trh se stále vyvíjí a společně dokážeme 
najít toho správného kupce za tu správnou cenu. 
 
 
 
 

Realitní makléřka z této lokality 

Jana Štefková 
777 855 677 

jana.stefkova@re-max.cz 
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Problémy s kanalizací v obci

V poslední době dochází k častému ucpá-
vání kanalizačních stok v obci. Nejčastěj-
ším případem je ucpání shybek pod ře-
kou vinou nabalením vlhčených ubrousků 
nebo v poslední době i zbytky plastů při 
napojování přípojek do kanalizační stoky. 
Potom zaměstnanci obce vyjíždějí tyto pří-
pady řešit. Nikomu se asi nechce vstupo-
vat do hlubokých šachtic nebo hrabat se 
v přeplněné šachtici (viz obrázek). Proto 
opravdu nevhazujte vlhčené ubrousky 
nebo nevylévejte zbytky olejů a tuků do 
kanalizace. Ubrousky patří do komunál-
ního odpadu a oleje a tuky do hnědých 
popelnic (odhazujte v PET láhvích), které 
máme umístěné na dvou místech v obci – 
u sokolovny a na horním konci u č.p. 160.

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta obce

Co do popelnic nepatří!

V poslední době se u nás v obci vyskytly 
případy, kdy se do určených popelnic (na 
plast nebo na papír) vhazuje odpad, který 
tam nepatří. Upozorňujeme občany, že 
pneumatiky patří mezi nebezpečný odpad 
a do žlutých popelnic na plast nepatří! To-
též platí pro knihy, které se objevily ve 
žluté popelnici nebo matrace v  modré 
popelnici na  papír. Že se tyto případy 
v obci stávají, jako důkaz uvádíme obrá-
zek. Začínáme stavět ohradníky u popel-
nic, a tak vyzýváme občany, aby také udr-
žovali pořádek u těchto kontejnerů.

Obsah žlutých nebo modrých kontejnerů 
se odváží do třídírny odpadů a tam dochází 
k jejímu dotřídění na třídícím pásu. Pokud 
tento stav bude pokračovat, nebudou nám 
nádoby s tímto odpadem odvážet a tak je 
budete muset dávat do popelnic na komu-
nální odpad a tím pádem může dojít ve vý-
sledku i ke zdražení služeb (roční poplatek 
za popelnice).

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta obce


