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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2019. Každoroč-
ně si můžeme připomenout nějaké výročí. 
Když by nebylo oslav a výročí, nebyl by pak 
čas poohlédnout se zpět, zastavit se a nad 
vším se zamyslet. Určitě si některé okamži-
ky chceme připomenout a hodnotit.
Historicky významným dnem je určitě 
17. listopad, který patří studentům a jejich 
boji za svobodu a vysněnou budoucnost. 
Dovolím si zde citovat slova bývalého pre-
zidenta Václava Havla, která vždy mohou 
vést k zamyšlení: „Lidská práva jsou uni-
versální a nedělitelná. Nedělitelná je i lidská 
svoboda; je-li upírána komukoli na světě, je 
tím upírána člověku jako takovému, a tu-
díž nepřímo všem lidem. Proto nelze mlčet 
k žádnému zlu či násilí, mlčení k nim je jejich 
podpora.“
Je tomu právě třicet let, co jsme si opět 
začali vychutnávat pocit svobody. Všech-
ny historické momenty, které jsme za po-
sledních několik let slavili, jsou důležité. 
Listopad 1989 má však zvláštní postavení. 
Změnilo se od základu snad všechno, a to 
téměř ze dne na den. Taky jsme se jako 
národ projevili k sobě maximálně vstřícně, 
ukázali jsme světu, že při revoluci nemusí 
být prolévána krev. Počátek devadesátých 
let rovněž ukázal, že i rozdělení státu lze 
provést na diplomatické úrovni. Všude ve 
světě tomu tak nebylo a některé národy 
válčí dodnes.
Pro trvalou připomínku jsme 17. listopa-
du u nás na návsi odhalili pamětní kámen 
jako věčný symbol znovunabytí svobody 
a všichni si budeme přát, aby byla tak stálá 
a pevná jako tento kámen.

První adventní neděli jsme na návsi rozsví-
tili krásný vánoční strom. Za tento dar chci 
poděkovat panu Vlastimilu Filipcovi. Tento 
strom nám bude po celou dobu připomínat 
období vánočních svátků, které vždy chce-
me prožít v klidu, míru a pokoji.

V závěru listopadu byly dokončeny práce 
na projektu Zahrada v přírodním stylu ZŠ 
Fryčovice, byla provedena výměna oken 
a venkovních dveří v bytovém domě č.p. 54. 
Rovněž jsme převzali nový automobil pro 
jednotku SDH Fryčovice, a to VW Crafter.

To, co se nám naopak nepodařilo, je výmě-
na lávky pro pěší u Skařupů. Její vysoutě-
žená cena překročila 3,5 mil.Kč, a tak rada 
obce tento projekt pozastavila a požádala 
o provedení změny v projektu na výmě-
nu lávky na stávajícím vodním stupni, kde 
očekáváme značnou finanční úsporu. I když 
je toto zdržení nepříjemné, lávka není v ha-
varijním stavu, revizi provedl Ing. Kurečka 
a ten odklad z důvodu ceny sám doporučil.

Podali jsme žádost o dotaci na stavbu 
chodníků I. od kříže ke Kuběnům a II. od 
restaurace Chamrád za Beskydské uzeni-
ny. Jistě to bude prioritou v rozpočtu roku 
2020 stejně jako projekt jeho prodloužení 
ve směru Rychaltice. Současně s návrhem 
této stavby hledáme možnosti provést pro-
tipovodňové a protierozní opatření, aby 
obyvatelé a firma T Metal nebyli ohrožováni 
přívalovými vodami z polí.

Chci vám moc poděkovat za vyplnění do-
tazníku k potřebám našich občanů v po-
žadavcích na obecní byty. Je to pro nás ve-
lice důležité vědět předem, jaké jsou vaše 
potřeby a jak se jim máme přizpůsobit. 
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Výtah z jednání Rady obce 
Fryčovice za období říjen – listopad 2019

 Otázka sociálních a seniorských bytů je rov-
něž v prioritách naší obce. Určitě to budou 
dobré podněty pro návrh rozpočtu naší 
obce pro rok 2020.

Chtěl bych vám všem u příležitosti vánoč-
ních svátků a příchodu nového roku 2020 

popřát, abyste si mohli říci, že ten letošní 
rok byl dobrý a úspěšný. Přeji hodně zdraví, 
štěstí, rodinné pohody nejen ve vašich do-
movech, ale i v našem společném domově 
– v obci, ve které stojí za to žít.

Leo Volný, starosta

•	 Schvaluje prodloužení platnosti stano-
viska k posouzení vlivů provedení zá-
měru na životní prostředí č.j. 385S/ENV                                 
ze dne 13.února 2012 (stanovisko EIA) na 
výstavbu VTL plynovodu.

•	 Schvaluje domovní řád pro bytový dům 
č. p. 54.

•	 Schvaluje smlouvu o zřízení a provozu 
sběrného místa kolektivního systému 
mezi společností EKOLAMP s. r. o. a obcí 
Fryčovice.

•	 Schvaluje žádost SDH Fryčovice 
o  bezúplatné zapůjčení bazénu nebo 
tělocvičny ve FRY RELAX Centru za úče-
lem udržování kondice mladých hasičů 
v termínu od listopadu 2019 do března 
2020. Konkrétní termíny budou dohod-
nuty s vedoucí FRY RELAX Centra.

•	 Schvaluje opravu kanalizačního žlabu 
kolem obecní cesty ke kostelu, který 
bude provádět firma Jan Slabý.

•	 Schválila provedení malířských a pene-
tračních prací v objektu technických 
služeb č.p. 727 firmou Malby a nátěry 
Dalibor Šnita.

•	 Neschvaluje žádost o vyjmutí pozemní 
komunikace D56 ze seznamu pozemních 
komunikací, jejichž užití podléhá časové-
mu poplatku (dálniční známce).

•	 Rozhodla o přípravě obecně závazné 
vyhlášky o regulaci hlučných činností. 

•	 Bere na vědomí harmonogram výměny 
oken v bytovém domě č. p. 54, který pro-
běhne od 21.10. do 7.11.2019.

•	 Bere na vědomí informaci o možnosti 
instalace solárních svítidel v těžko pří-
stupných místech nebo v místech, kde 
z ekonomických důvodů není možnost 
připojení k elektrické síti.

•	 Bere na vědomí žádost o vybudování 
sjezdu na pozemek parc.č. 2076/2 v k. ú. 
Fryčovice v souvislosti s projektováním 
a  následným vybudováním chodníku. 
Žádost bude předána projektantovi 
chodníku k posouzení.

•	 Bere na vědomí informaci o poskytování 
sponzorských darů ve formě slevových 
poukázek na služby FRY RELAX Centra 
a pro akce spolků a organizací v působ-
nosti obce budou i v budoucnu vydávána 
souhlasná stanoviska k požadavkům.
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•	 Bere na vědomí informaci o možném od-
vodu povrchových vod v úseku výstavby 
chodníku v úseku Chodura – T-Metal.

•	 Bere na vědomí smlouvu o pronájmu 
mezi ZŠ Fryčovice a MŠ Fryčovice za úče-
lem použití skladovacích prostor v prosto-
ru kuchyně ZŠ Fryčovice a to bezúplatně. 

•	 Schvaluje cenovou nabídku na hyd-
rogeologický průzkum pro vsakování 
srážkových vod v trase chodníku v úseku 
Chodura – T-METAL společnosti 
AQD-einvest s.r.o.

•	 Schvaluje nájmy smuteční obřad-
ní síně ve Fryčovicích s platností od 
21.10.2019: místní občan - chladicí zaří-
zení 25 Kč/ den, první a poslední den se 
započítává jako jeden a pronájem smu-
teční síně 300 Kč; občané nemající v obci 
trvalý pobyt nebo smlouvu na hrobové 
místo - chladicí zařízení 25 Kč/den, první 
a poslední den se započítává jako jeden, 
pronájem smuteční síně 900 Kč.

•	 Schvaluje žádost Magistrátu města Frýd-
ku-Místku o spolupráci při vyhodnocová-
ní Územního plánu Fryčovice. 

•	 Schvaluje složení výběrové komise k vy-
hodnocení výběrového řízení na plu-
žení chodníků a obecních komunikací 
v zimním období a k odvozu kontejne-
rů na bioodpad: Ing. Konečný Vratislav, 
Mgr. Ing. Konečný Aleš, Čížek Kamil.

•	 Schvaluje složení výběrové komise k vy-
hodnocení výběrového řízení na výstav-
bu chodníků I a II: Ing. Konečný Vratislav, 
Mgr. Ing. Konečný Aleš, Volný Leo.

•	 Schvaluje zapůjčení party stanu MS 
Fryčovice k akci „Výlov obecního rybníku“ 
dne 28.10.2019.

•	 Bere na vědomí zprávu o hospodaření 
ZŠ Fryčovice za období 1. – 3. kvartál 2019.

•	 Bere na vědomí zprávu o hospodaření 
MŠ Fryčovice za období 1. – 3. kvartál 2019.

•	 Bere na vědomí pronájmy kulturního 
sálu obecního domu na období říjen – 
prosinec 2019 dle seznamu.

•	 Bere na vědomí informaci o rušení noč-
ního klidu alarmem ve firmě Technosvár.

•	 Schvaluje smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny se společností 
Amper Market a.s. Předmětem smlouvy 
je zajištění sdružených služeb dodávky 
silové elektřiny pro objekty v majetku 
obce na období od 1.1.2020 do 31.12.2021 
v předpokládaném ročním objemu 
451 MWh.

•	 Schvaluje smlouvu o sdružených dodáv-
kách zemního plynu se společností Praž-
ská plynárenská a.s. Předmětem smlouvy 
je dodávka zemního plynu pro potřeby 
odměrných míst zařízení v majetku obce 
na období od 1.1.2020 do 31.12.2021.

•	 Schvaluje přidělení neinvestiční dota-
ce MŠMT pro MŠ Fryčovice na financo-
vání rozvojového programu „Částečné 
vyrovnání mezikrajových rozdílů v od-
měňování pedagogických pracovníků 
mateřských, základních a středních škol, 
konzervatoří a školních družin v roce 
2019.“

•	 Schválila rozpočtové opatření č. 5  dle 
přílohy.

•	 Neschválila přihlášení do dotačního 
titulu Ministerstva pro místní rozvoj 
pod názvem „Regenerace brownfieldů                              
pro nepodnikatelské využití“.
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•	 Schvaluje podání žádosti na změnu 
územního plánu Fryčovice umožňující 
zřízení sběrného dvora na pozemcích 
parc.č. 1485/1, 1481/5 a 1485/8 v majetku 
obce Fryčovice, vše k.ú. Fryčovice. 

•	 Schválila doplněk zadávací architekto-
nické studie na výstavbu fitness a wor-
koutového hřiště a dětských hřišť v obci 
se společností Hřiště 8D s.r.o. Obsahem 
studie je výstavba fitness a workoutové-
ho hřiště v areálu tělovýchovné jednoty, 
doplnění dětského hřiště na návsi a nové 
dětské hřiště u lávky „U Škařupů.“

•	 Bere na vědomí zápis ze schůzky o vy-
užití areálu bývalého dolu „Důl Staříč III“ 
pořádané Magistrátem města Frýdek
-Místek dne 17.10.2019.

•	 Bere na vědomí dopis paní Dagmar Lan-
čové ve věci projektu chodníku v úseku 
Chodura – T-Metal. 

•	 Bere na vědomí informaci MŠ Fryčo-
vice o provozu školky během vánoč-
ních prázdnin ve školním roce 2019/20.                  
MŠ Fryčovice bude od 23.12.2019 do 
3.1.2020 uzavřena.

•	 Bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ 
Fryčovice o připojení ZŠ Fryčovice do 
stávky dne 6.11.2019.

•	 Bere na vědomí dopis se stanoviskem 
firmy Libor Jaroš ke stavu uchycení svě-
tel po opravě osvětlení v učebnách ZŠ 
Fryčovice.

•	 Bere na vědomí informaci o změně za-
dávacích podmínek pro podání žádosti 
o dotaci na výstavbu dolního rybníku 
v Zámrklí.

•	 Schvaluje servisní smlouvu mezi spo-
lečností INOX SERVIS s.r.o. Předmětem 
smlouvy je poskytování pravidelného 
servisu na zařízení pro úpravu bazénové 
vody v rozsahu a za podmínek stanove-
ných touto smlouvou. 

•	 Schvaluje vydání souhlasu se stavbou 
Fryčovice 2353/9, 4121553407, smyč-
ka NNk, kterou připravuje společnost                         
NOVPRO FM s.r.o. Trasa nového zemního 
vedení je navržena dle situačního plánku.

•	 Schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc.č. 2240/10 o výměře 58 m2, k.ú. 
Fryčovice v majetku obce Fryčovice, která 
vznikla na základě geometrického plánu 
č. 2270-177/2019 oddělením od pozem-
ku parc.č. 2240/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace.

•	 Schvaluje souhlas s projektovanou akcí 
Fryčovice 636/1, 4121539906, RNN, NNk. 
Investorem akce je společnost ČEZ Distri-
buce a.s. zastoupená společností PROFI 
PROJEKT s.r.o. Předmětem projektu je 
výstavba nové podzemní elektrické pří-
pojky nízkého napětí 0,4 kV za účelem 
napojení nových odběratelů. 

•	 Schvaluje záměr směny hmotných ne-
movitých věcí - pozemků parc.č. 375, 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
v  majetku obce Fryčovice, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 2283-119/2019 
jako díl „b“ o výměře 37 m2 a za části po-
zemku parc.č. 377, zahrada v majetku paní 
Mileny Kawulokové, Ireny Markovičové 
a Aleny Wöhlové, oddělenou dle geomet-
rického plánu č. 2283-119/2019 jako díl 
„a“ o výměře 20 m2 a za pozemek parc.č. 
377/4, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v majetku výše uvedených osob o výměře 
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Provozní doba Obecního úřadu Fryčovice  
v období vánočních svátků

Pondělí  23.12.2019 8.00 – 12.00

Pátek  27.12.2019 8.00 – 12.00

Pondělí  30.12.2019 ZAVŘENO

Úterý  31.12.2019 ZAVŘENO

144 m2, která vznikla oddělením dle geo-
metrického plánu č. 2283-119/2019 od 
pozemku parc.č. 377, zahrada. Všechny 
uvedené pozemky jsou v k.ú. Fryčovice.

•	 Schvaluje vítání občánků Fryčovic dne 
23.11.2019 v 10.00 hodin. Čtyřem naro-
zeným dětem bude současně předán dar 
obce ve výši 5.000 Kč na jedno dítě.

•	 Bere na vědomí nabídku projekční kan-
celáře MR DESIGN CZ s.r.o. se sídlem Ná-
břeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba 
na zpracování výkresových dokumentací 
a projednání s dotčenými orgány státní 
správy a účastníky územního a staveb-
ního řízení pro komunitní dům pro se-
niory a na venkovní pódium, sociální 
a prodejní zázemí a venkovní posezení 

v areálu TJ Sokol Fryčovice. RO obce na-
vrhuje oslovit další projekční kanceláře 
(min 5 dalších) k vypracování výkresových 
dokumentací. 

•	 Bere na vědomí návrh Plánu rozvoje 
sportu obce Fryčovice  na období 2020 – 
2025, který bude předložen ke schválení 
na následujícím zasedání ZO.

•	 Bere na vědomí informaci o jednání 
mezi obcí Fryčovice a společností CETIN 
a.s. o možnosti přemístění ústředny z bu-
dovy č.p. 69.

•	 Bere na vědomí setkání RO na jedné 
straně a občany Fryčovic dotčených bu-
doucí stavbou chodníku v úseku Chodu-
ra – T-Metal.

Oznámení o výši  vodného  
a stočného od 1. 1. 2020

Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH)
 47,27 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 34,65 Kč/m3 (bez DPH)
 39,85 Kč/m3 (vč. 15% DPH)



www.frycovice.cz 6/2019

7

Harmonogramy svozu odpadů  
obec Fryčovice v r. 2020

1. Sběr a svoz směsného komunálního od-
padu z popelnic P 240 l s pravidelným 
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. – první svoz  2. 1. 2020
Horní konec obce bude svážen každý 
sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 
hod. – první svoz  9. 1. 2020

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 – první 
svoz  2. 1. 2020 

3. Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2020 – 1 x 
za 2 měsíce: (každou 1. sobotu v kaž-
dém druhém měsíci v roce):

 1. 2. 2020, 4. 4. 2020, 6. 6. 2020, 1. 8. 
2020, 3. 10. 2020, 5. 12. 2020

4. Sběr a svoz nádob na separovaný sběr 
– papír, plasty, sklo v r. 2020:
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. 
2020 a v období od 1. 10. do 31. 12 2020 a 
svoz 1 x týdně v období od 1. 5. do 30. 9. 
2020 tzn. 39 svozů za rok.
Svoz kontejnerů K 1100 l na papír s četnos-
tí 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 nebezpeč-
ných odpadů 2 x ročně (jaro, podzim):

 Jarní svoz: 
 sobota 18. 4. 2020 v době 
 od 8:00 hod. do 12:30 hod.
 Podzimní svoz: 
 sobota 10. 10. 2020 v době 
 od 8:00 hod. do 12:30 hod.

Jak pomoci údržbě obecních  
komunikací v zimním období
Pomalu se blíží zimní sezóna, a proto vás 
předem žádáme, abyste parkovali svá 
osobní vozidla tak, abychom mohli řádně 
provádět zimní údržbu místních komuni-
kací. Uvědomte si, že chceme mít po celé 
zimní období sjízdné a udržované komu-

nikace ke všem domácnostem. Budou-li na 
krajnicích nevhodně zaparkovaná vozidla, 
nemůžeme komunikaci plužit, abychom 
případně nepoškodili vaše vozidla. Záro-
veň upozorňujeme, že všichni jsou povin-
ni dodržovat zákonná ustanovení zákona  



Fryčovický ZPRAVODAJ

8

Výsledky dotazníku
V posledním čísle fryčovického zpravodaje 
byl vložen dotazník pro zájemce o bydlení 
v obecních bytech. Cílem průzkumu bylo 
seznámit se s názory občanů obce na směr, 

kterým by se měla ubírat bytová a sociální 
politika v obci v dalším období. Občané 
měli možnost se vyjádřit do 15.11.2019. 
Této možnosti využilo celkem 21 občanů.

Celkem vyplnilo 21 %

z toho

sociální byt 9 43

DPS 12 57

komunitní bydlení 1 8

DPS 6 50

DPS + pečovatelská služba 5 42

Potřebnost

do 5 let 19 90

nad 5 let 2 10

Typy požadovaného bydlení počet %

garsonka 5 24

1+kk 10 47

2+kk 6 29

DPS … domov pro seniory
Zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření 

provedl Ing. Vratislav Konečný, místostarosta.

č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a v případě, že bude vozidlo 
bránit průjezdu či údržbě, může být podle 

§45 odst. 1 výše uvedeného zákona na 
náklady uživatele vozidlo odtaženo.

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta
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Vážení spoluobčané!

V lednu 2020 
uplyne patnáct 
let od otevření 
našeho relaxač-
ního centra. Za 
tuto dobu prošlo 
centrum dlou-

hým vývojem a několika rekonstrukcemi.

Největší z nich proběhla v letošním roce, 
kdy došlo k výměně bazénové technolo-
gie a celého systému vytápění a řízení cen-
tra, které realizovaly firmy Bernold, s.r.o. 
a  INOX servis s.r.o. Všechny tyto změny 
budou jistě pro naše centrum prospěšné 
a doufám, že budou jen  začátkem moder-
nizace, která je v podobných zařízeních 
nutná a přirozená. Věřím, že v tomto duchu 
budeme pokračovat i nadále pod vedením 
pana starosty Leo Volného, místostarosty 
Ing. Vratislava Konečného a za spolupráce 
rady obce a ostatních zaměstnanců obce.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem 
našim příznivcům za to, že nám po celá 
léta věnovali svou přízeň. Velký dík patří 
našim dlouhodobým spolupracovníkům 
- manželům Pustkovým, Ester Olmové, 
všem instruktorům  základní a mateřské 
školy Fryčovice, kteří se s velkým nasaze-
ním věnují výuce malých plaváčků z řad 
batolat a dětí mateřských a základních 
škol. Díky jejich práci jsme získali mno-
ho  malých i velkých  zákazníků, kteří se 
k nám s úsměvem na tváři stále vracejí. 
Nelze pominout ani ostatní spolupracov-
nice, jako je výborná masérka paní Božena 
Dlouhá, kosmetička Lucie Tesařová nebo 
paní Jana Nováčková a Linda Michna, které 

neúnavně již mnoho let věnují svůj volný 
čas cvičení především pro ženy, a to stále 
s velkým úspěchem.

Na tomto místě musím však nejvíce ocenit 
práci svých dlouholetých spolupracovnic, 
paní Libuše Ličkové a Gabriely Kleinové, 
které zde pracují již celých patnáct let, paní 
Naděždy Chromíkové, která v letošním 
roce odešla do důchodu, a přivítat mezi 
námi novou posilu Kateřinu Hynečkovou.

Nemohu nezmínit ani dlouholetou spo-
lupráci s bývalým starostou Ing. Jiřím 
Volným, místostarostou Ing. Romanem 
Peckou, účetní paní Janou Nevludovou, 
ostatními pracovníky obce a firmami Air
-Klimont, s.r.o. A Instop servis CZ s.r.o., kte-
ré nám dlouhá léta pomáhaly s řešením 
provozních problémů.

Těšíme na další léta ve FRY Relax Centru 
Fryčovice a přejeme všem

KRÁSNÉ A KOUZELNÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

Hlavatá Pavlína
správce FRY Relax Centra Fryčovice

FRY Relax Centrum
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Až večer všem dětem zahoří od svíček

ve šťastných očích tisíce hvězdiček,

ozdoby zazáří jak zimní náledí

a z dálky tichounce zaznějí koledy,

vánoční stromeček se trochu ukloní,

zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:

Bim bim bam, bim bim bam,

veselé Vánoce vám!

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2020  
přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice

Přichází čas kouzel a pohádek,
krajina oblékne bělostný kabátek.
Rolnička do ticha lehounce zazvoní,
hřejivou náladu všem lidem navodí.
Blíží se nejkrásnější doba v roce. Přicháze-
jí Vánoce. Svátky lásky, radostí z dárečků, 
mnohdy i tichého dojetí, porozumění, slibů, 
předsevzetí, vůní a překvapení…

Čert s Mikulášem a andělem už rozdali 
dětem připravenou nadílku. Zářící vánoč-
ní stromeček a obě svátečně vyzdobené 
školičky umocňují atmosféru blížících 
se svátků. Je cítit vůni 
cukroví, které napekly 
nejmladší a mladší děti 
společně se svými rodiči 
a prarodiči na „Vánoční 
besídku.“ Nejstarší děti 
si ve „Vánočním tvoření“ 
vyráběly s rodiči adventní 
věnce a svícny z keramiky.

Vrcholí přípravy vystoupení na „Slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu“ i na „Vánoč-
ní besídku“, které vždy rozněžní a otevřou 
srdíčka nám všem – v tomto kouzelném 
předvánočním čase.

Děti hoří nedočkavostí, vyprávějí o svých 
přáních a snech. S láskou vyrábějí dárečky 
pro své nejbližší. Společně se snažíme ve 
sváteční atmosféře vydržet čekání na blí-
žícího se Ježíška a těšíme se nejen na dá-
rečky pod stromečkem, ale také na chvíle 
strávené v kruhu rodiny.

Přejeme vám, aby láska, 
radost a porozumění, 
které naplní vaše srdce, 
až usednete ke štědrove-
černímu stolu, vám vydr-
žela po celý příští rok.

Děti a zaměstnanci MŠ 
Sluníčko Fryčovice

ZŠ Fryčovice

U nás v mateřince
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Plán  činnosti  Klubu  seniorů 
ve  Fryčovicích - leden - červen 2020

8. leden Setkání u novoročního svařáku 15,00 h
15. leden Informace o akcích  1. pololetí 2020
22. leden Přátelská setkání v klubu 
29. leden Mgr. Michal Kalman Ph.D. – beseda 15,30 h
5. únor Zábava dle zájmu
12. únor Ing. Věra a Jiří Homolovi, beseda - horské gorily 15,30 h
19. únor MUDr. Jana Hajdušková, vyprávění o včelách a medu 15,30 h 
26. únor My už něco vymyslíme
4. březen Setkání v klubu 
11. březen Připomenutí MDŽ 15,30 h
18. březen Pletení z papíru 
25. březen Zdravá životospráva – VZŠ Ostrava 15,30 h 
1. duben Soupis zájemců na zájezd  (spol. Marlenka a Hyundai) - výběr peněz 

3. duben Divadlo J. Myrona - West side story
8. duben MUDr. Linda Srbová –  beseda o všem, co nás trápí 15,30 h 
9. duben Velikonoční jarmark
15. duben Doplnění informací o zájezdu do spol. Hyundai a Marlenky 
21. duben (úterý) Z á j e z d  -   MARLENKA a HYUNDAI 
22. duben Příprava na členskou schůzi,  výběr peněz na zájezd do Polska 
4. duben (pátek) Výroční členská schůze - kulturní sál 16,30 h 
29. duben Zábava dle zájmu, výběr peněz do Zabelkowa 
6. květen Májové setkání 
13. květen Oslava Dne matek 15,30 h 
14. květen (čtvrtek) Z á j e z d  do  Zabelkowa  (Polsko) - sokolovna 7,00 h 
20 .květen Sportovní odpoledne v klubu 
21. květen (čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a - sraz u KS 11,00 h
27. květen Přihlášky na zájezd do Velkých Losin 
28. květen (čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a  - sraz u KS 11,00 h
3. červen Setkání se starostou obce Leo Volným 15,30 h 
4. červen (čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a - sraz u KS 11,00 h 
10. červen Setkání v klubu 
11. červen (čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a  - sraz u KS 11,00 h
17. červen Informace o předprázdninovém setkání 
18. červen (čtvrtek) Zá j e z d  -  Velké Losiny 
24. červen Setkání v přírodě – piknik 15,00 h
27. červen Den obce 14,00 h
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Vážení čtenáři a uživatelé knihovny,
od čtvrtka 3. října 2019 jste mohli zazname-
nat změny, které probíhají v knihovně a kte-
ré jsou způsobeny tím, že měníme knihovní 
systém. Přechod ze stávajícího programu 
Clavius zajistila Městská knihovna Brušperk 
z dotace VISK 3 Ministerstva kultury.
Potýkáme se stále s různými problémy, 
ještě nefunguje vše tak, jak by mělo.
K největším změnám dochází v těchto 
oblastech:
1. Každý dokument půjčujeme na 31 dní 
a je možné jej dvakrát prodloužit.  Každou 
knihu a časopis lze mít tedy maximálně 
93 dní.  Knihy se neprodlouží automaticky 
s načtením čtenáře, ale o prodloužení je 
třeba požádat knihovnici. Knihu, která je 
rezervovaná pro jiného čtenáře, lze pro-
dloužit jen jednou.
2. Upomínky se nyní počítají způsobem 
1 Kč za jeden den a jeden dokument při 
překročení výpůjční doby. Máte-li např. 
půjčeny dvě knihy, za zpoždění o tři dny 
zaplatíte pouze 6 Kč.
3. Pět dní před vypršením výpůjčky přijde 
čtenáři, který zadal e-mailovou adresu, in-
formace o tom, že se blíží konec výpůjční 
lhůty.

4. Upomínky již nezasíláme poštou, ale 
informujeme o ní 5 dnů před vypršením 
doby e-mailem, který čtenář uvedl v při-
hlášce.
5. Nový katalog, dostupný z adresy:  
frycovice-katalog.brusperk.com, nabízí 
nejen obálky knih a jejich hodnocení pře-
vzaté z cbdb.cz, ale také tituly podobné 
tomu, které čtenář vyhledal.
6. Čtenářům na požádání tiskneme lístek 
s informacemi o tom, které knihy má půj-
čeny a kdy je třeba je vrátit. Nyní navíc 
přibyla možnost zasílat tuto informaci 
e-mailem (a také informaci o tom, které 
knihy čtenář vrátil). Pokud si tyto zprá-
vy nepřejete zasílat, informujte prosím 
knihovnici.               Sadílková Nataša

Obecní knihovna Fryčovice

Všude zní ozvěna vánočního ticha,
odněkud ze tmy mráz do oken dýchá.
Svíčka i prskavka v dětských očích září,
přišel čas obrátit list v kalendáři…

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2020    
přeje Klub seniorů Fryčovice

Knihovna
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Záběr našeho sboru je velmi široký - od 
sportovní činnosti, přes kulturní činnost, 
práci  s mládeží, až po zásahovou činnost 
při likvidaci mimořádných událostí. 

Rok 2019 jsme zahájili na poli kulturním 
pořádáním Hasičských plesů, které, jak 

věříme, si v plesové sezóně našly své  
pravidelné místo. Hojná účast na našich 
plesech, je pro nás povzbuzení a závazek, 
který nás motivuje se plně věnovat přípra-
vě plesů, vymýšlet nový program, cvičit, 
zkoušet, vařit.

Po krátkém oddechu přišlo jaro a rozje-
la se soutěžní činnost na plné obrátky, 
první velkou sportovní akcí, kterou jsme 
ve Fryčovicích pořádali, byl „Fryčovický 
braňák,“ který se konal 6. dubna. Jedná 
se o branný závod pro mladší žáky, star-
ší žáky a dorostence. Trasa závodu vede 
závodníky přes Malý Sovinec a prověří 
jejich fyzičku, na stanovištích se pak ověří 
jejich znalosti v oblasti zdravovědy, topo-

Začátkem listopadu probíhala v obecní 
knihovně výtvarná soutěž s názvem: 
Nakresli svou oblíbenou pohádkovou 
postavičku.
Soutěže se zúčastnilo 42 dětí ze školní dru-
žiny. Jejich obrázky jsou opravdu zdařilé 

a bylo těžké vybrat nejlepší. Autoři vítěz-
ných obrázků byli odměněni drobnými 
dárky. Výkresy jsou vystaveny ve vestibulu 
knihovny.                Sadílková Nataša

Obecní knihovna Fryčovice

Knihovna - soutež

Z činnosti hasičů ve Fryčovicích

Otevírací doba knihovny  
během vánočních svátků

Pondělí 23. 12. 12 - 18 hod.
Úterý 24. 12.  svátek zavřeno
Středa 25. 12.  svátek zavřeno
Čtvrtek 26. 12.  svátek zavřeno
Pátek 27. 12.  dovolená zavřeno
Pondělí 30. 12. 12 - 18 hod.
Úterý 31. 12.  dovolená zavřeno
Středa 1. 1.  svátek zavřeno
Čtvrtek 2. 1. 9 - 18 hod.
Pátek 3. 1. 8 - 14 hod.
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grafie a požární ochrany. 
V letošním roce jsme na 
startu přivítali celkem 
167 závodníků ve 4 ka-
tegoriích. 
Další sportovní akcí po-
řádanou naším sborem 
byla denní soutěž v po-
žárním sportu, která se konala na spor-
tovním stadiónu dne 26. května 2019. 
Dopoledne patřilo dětem, soutěžilo se ve 
čtyřech kategoriích – mini, mladší, starší 
a dorost. Celkem se soutěže zúčastnilo 52 
družstev. Odpoledne soutěž pokračovala 
družstvy mužů a žen. Přijelo 10 ženských 
a 22 mužských družstev. Když si vezmeme, 
že družstvo tvoří 7 lidí a vždy se přijdou 
podívat nějací fanoušci, tak při celkovém 
počtu 84 družstev, která ten den na sta-
dionu změřila své síly, je to opravdu masa 
lidí, co přijela závodit a fandit do Fryčovic. 

Závěr soutěžní sezóny, a to doslova, patří 
noční soutěži Fryčovický hrbol, která je 
poslední soutěží Beskydské ligy a na spor-
tovním stadiónu proběhla 14. září. I zde 
byla účast hojná, soutěže se zúčastnilo 
7  veteránských, 16 ženských a 22 muž-
ských družstev.  Celkem tedy 45 družstev 
na startu. Závěr soutěže patřil oslavám, 
kdy fryčovické ženy dosáhly famózního 
úspěchu, když skončily na 2. místě Beskyd-

ské ligy. Více se dočtete 
v samostatném článku. 

V letošním roce měl náš 
sbor v Beskydské lize 
jako jediný zastoupení 
ve všech kategoriích. 
Uskutečnilo se 12 ligo-
vých kol, družstva získa-

la několik pohárů. Muži vybojovali jedno 
první a jedno třetí místo, ženy jedno první, 
čtyři druhá a jedno třetí místo, veteráni  
jedno třetí místo. 

Zabezpečení uvedených sportovních akcí 
je velmi náročné jak po materiálně tech-
nické stránce, tak po stránce organizační, 
kdy je potřeba zapojit celý sbor. V letošním 
roce se nám podařilo získat z Moravsko-
slezského kraje na projekt „Podpoř požár-
ní sport“ neinvestiční dotaci, jejímž cílem 
bylo podpořit uvedené sportovní akce. 
Celková částka projektu činila 79 500,- Kč, 
kdy Moravskoslezský kraj hradí prostřed-
nictvím dotace 70 % nákladů projektu.  

Sportovní činnost je mimo jiné i příprava 
na plnění úkolů v jednotce SDH Fryčovice, 
která je složená z členů našeho sboru a je 
určena k likvidaci mimořádných událostí.  
Členové jednotky se pravidelně scházejí 
k výcviku a odborné přípravě. V součas-
né době je jednotka tvořena 20 členy, 
z  toho jsou 3 velitelé, 7 strojníků, 1  tech-
nik a 9  hasičů. Ke své dopravě využívá CAS 
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20 T 815 Terno a dopravní automobil VW 
Transporter.  

V letošním roce k dnešnímu dni jednotka 
vyjela k 30 událostem,  z toho bylo 7 požárů 
a 17 technických pomocí, 1 odchyt zvířete, 
3 čerpání vody, 1 asistence u sport. akce 
a 1 planý poplach. Rovněž jsme se zúčastnili 
jednoho taktického cvičení v Paskově. 

Z nejzajímavějších zásahů je třeba připo-
menout noční požár nákladních aut na 
betonárce ve Staříči, kde se naše jednot-
ka podílela na likvidaci požárů pěti domí-
chávačů. Další rozsáhlejší požár jednotka 
likvidovala v Rychalticích, kde hořelo str-
niště a díky silnému větru se požár šířil na 
nesklizené pole. Zde se jednotce povedlo 
pomocí asanační lišty na naší cisterně ší-
ření požárů zastavit a spolu s dalšími jed-
notkami dohasit strniště.

Další zajímavý zásah měla jednotka ve 

Fryčovicích, když odchytila hada v rodin-
ném domu. Vše dobře dopadlo, po pří-
jezdu bylo zjištěno, že se jedná o užovku. 
Odchycená užovka pak byla  vypuštěna 
do volné přírody. 

Koncem roku by mělo dojít k omlazení vo-
zového parku naší jednotky, kdy již letitý 
a častými poruchami provázený dopravní 
automobil VW Transporter bude nahrazen 
novým automobilem, který zajistí spoleh-
livou a bezpečnou přepravu nejen k zá-
sahům. Na pořízení tohoto automobilu 
se podařilo získat dotace jak ze státních 
prostředků, tak z krajských prostředků, 
nemalá částka bude uhrazena z rozpoč-
tu obce, za což patří dík zástupcům obce.  
Věřím, že tento nový automobil je i formou 
ocenění obětavé práce hasičů  při nezištné 
likvidaci mimořádných událostí a pomoci 
spoluobčanům.  

Rovněž se aktivně podílíme na zabezpe-
čení kulturních a sportovních akcí pořáda-
ných v naší obci.

Na závěr bych chtěl po-
děkovat všem členům 
našeho sboru za jejich 
obětavou práci, zástup-
cům obecního úřadu za 
podporu a občanům a or-

ganizacím v obci za spolupráci. Jménem 
hasičů bych chtěl všem občanům popřát 
poklidné prožití vánočních svátků. 

Za výbor SDH  Ing. Richard Kavka, 
 starosta SDH
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A je to tady! Naše hasičské ženy získaly v le-
tošní sezóně vytouženou medaili a krásný 
stříbrný pohár.
S krásnými 126 body získaly nádherné, 
avšak velmi vydřené 2. místo v Beskydské 
lize. Beskydská liga má 12 kol, z nich jed-
no pořádají také hasiči z Fryčovic - vám 
všem známý Fryčovický hrbol. V Beskydské  
lize byly ženy jednou na přenádherném  
prvním místě, čtyřikrát na místě druhém 
a jednou na  třetím místě. Ostatní umístění 
už tak moc k chlubení nejsou. Šlo to s námi 
jako na houpačce. Jednou nahoře a pak 
opět dole.
Letošní sezóna se do dějin zapíše. Ženy 
každý týden trénují na svém hřišti společ-
ně s muži. Nutno podotknout, že ne vždy 
dochvilně a svědomitě. Sestava žen se bě-
hem sezóny několikrát pozměnila. Sehrát 
se s jiným člověkem, když jste zvyklý na 
někoho jiného, je opravdu těžké a chce 
to trpělivost a určitou dávku odvahy. Tým 
je prostě tým a má držet spolu, ne vždy 
tomu tak bylo. Cesta k vítězství nebyla 
však procházka růžovou zahradou, jak by 
si mohl leckdo myslet. Ve chvíli, kdy se zdá-
lo, že vítězství je už na dosah, vždy se našel 
někdo, komu se zrovna něco nepodařilo. 

Mezi ženami se našel určitě někdo, kdo 
pochyboval o tom, že se vůbec dostanou 
na tu vysněnou bednu, na kterou už čekají 
tolik let. Letošní výherní sestava se skládá 
z našich stálic, jako je : Marta, Ester, Lucie, 
Simona, Monika, Kristýna a několikrát mě-
něný post „béčkaře“. Každý post je těžký 
a nejde říct, který z nich je ten nejnároč-
nější a nejtěžší. Tento sport je o souhře 
všech sedmi lidí. Velkou zásluhu na tomto 
úžasném umístění má jejich nejlepší trenér 
na světě Pavel Matula. Tolik času a nervů 
věnovat sedmi ženám, holkám, to se jen 
tak nevidí. 
Na slavnostním zakončení ligy dostal 
nejlepší trenér krásné tričko. Když se četl 
dopis plný díků, žádné oko fryčovických 
hasiček nezůstalo suché. Mráz běhal po 
zádech z krásných slov díků, slibů a sebe-
kárání. Od trenéra na oplátku každá dosta-
la nádhernou kytičku, za kterou všechny 
moc děkujeme. 
Naše velké díky také patří obci Fryčovice 
a všem občanům a přátelům. 
Tak nám držte palce následující sezónu! 
My jim ještě ukážeme, kde leží Fryčovice. 
Budeme obhajovat!

Hasičky z Fryčovic

Pájo, chtěla bych ti jménem všech holek, 
žen poděkovat za všechno, co jsi pro nás 
udělal. Nemyslím teď jen letošní sezónu, 
ale za tu celou dobu, co jsme tady, co jsme 
součástí týmu.

Víme, že to není s námi jednoduché, ať 
je to naše odmlouvání, nespolehlivost 
a spoustu dalších. Každá z nás má chyby, 
o kterých víme. Patří ti velký dík a nejen 
dík, ale velikánská omluva, kterou ti dlu-

Vicemistryně Beskydské ligy 2019 
jsou z Fryčovic

Pro trenéra
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Mladým hasičům skončila sezóna 
– Co v zimě?

žíme. Každá z nás by si měla sáhnout do 
svého svědomí.
Omlouváme se za nepořádnost, nedo-
chvilnost….za pár šedivých vlasů, které 
díky nám máš. Víme, že to s námi není jed-
noduché a dokážeme být pěkně protivné 
a tvrdohlavé.
Pájo, jsi ten nejlepší TRENÉR, jakého by si 
každý tým mohl jen přát. Neznám člověka, 
který by trávil v hasičárně přípravou více 
času než ty, a už vůbec nikoho, kdo by byl 
tak pečlivý a spolehlivý. Jsi nejen trenér, 
ale i kamarád a přítel. Na tuhle chvíli bude-

me vzpomínat hodně dlouho! Děkujeme 
ti za toto krásné druhé místo!

 Ženy SDH Fryčovice

Prázdniny byly rychle za námi, a to zna-
menalo i závěr soutěží v požárním útoku. 
V  Moravskoslezské lize mladých hasičů 
jsme se nakonec po velice nestálých výko-
nech a absenci na celkem dvou soutěžích 
umístili na 19. místě.
Krásným letním dnům už ale musíme dát 
sbohem. Od půlky září se hasiči věnovali 
fyzické a technické přípravě na Závod po-
žárnické všestrannosti, který je zahájením 
nového ročníku hry Plamen. Po ZPV se vě-
nujeme tréninku zimních disciplín v prosto-
rách hasičárny, prohloubíme znalosti dětí o 
užívaném vybavení a také jejich kreativitu.
K tomu přidáváme každoroční přípravu 

v tělocvičně a bazénu Fry Relax Centra, 
kde jsme s úrovní areálu zcela spokojeni. 
Zde se věnujeme hlavně pohybovým do-
vednostem a ve svém repertoáru máme 
velkou škálu herních aktivit. Hodláme volit 
takové, abychom podpořili naši fyzičku 
a hlavně, abychom se bavili!

Kolektiv vedoucích MH

Drakiáda
Letošní Drakiáda proběhla 25. září na již-
ním svahu Malého Sovince. Teplota byla 
příjemná, a tak o horký čaj z hasičské vár-

nice nebyl takový zájem jako v některých 
předcházejících letech. Zatažená obloha 
sice nepřála fotografiím z mobilního tele-
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 Náš fotbalový oddíl ve Fryčovicích čítá 130 
členů, řídí ho jedenáctičlenný výbor a naší 
prací je řídit, spravovat a spolupodílet se 
na organizaci jednotlivých mužstev, pří-
pravě zápasů a v součinnosti s ostatními 
subjekty i na různých mimosportovních 
akcích. Vše pod záštitou naší TJ Sokol 
Fryčovice.

 Fotbal ve Fryčovicích sdružuje týmy pří-
pravek, žáků, staršího dorostu, mužů a ve-
teránů.

PŘíPRAVky

Naše družstva mladší a starší přípravky 
trenérsky vede dvojice Adam Cibík a Tomáš 
Strnadel za pomocí rodičů našich nejmen-
ších. Trénují dvakrát týdně a hrají zápasy 
organizované okresním fotbalovým sva-
zem. V zimních měsících nás družstva re-
prezentují v Krajské zimní lize. Také letos 
proběhnou některé turnaje KZL v naší tě-
locvičně. Těšíme se na vaši návštěvu a pod-
poru. Při práci s našimi nadějemi je kladen 
důraz na rozvoj motorických schopností 

dětí a osvojování základů kopané. V zim-
ních měsících je součástí našich tréninko-
vých jednotek zvládání základů gymnasti-
ky, rozvoj obratnosti a síly pod vedením 
Josefa Mikaly ml. Celoročně probíhá nábor 
mladých adeptů naší kopané, každý nová-
ček je vítán.

Žáci 

V současné době působí v našem oddíle 
obě kategorie - jak mladší, tak starší žáci. 
Týmy nastupují v krajských soutěžích sku-
piny B. Trenéry jsou pánové Rostislav Míček 
a Michal Galásek. Vedoucím mužstva je 
Tomáš Strnadel. V této kategorii spolupra-
cujeme s TJ Sokol Palkovice, bez které by-
chom oba týmy početně neposkládali. 
Symbióza zde funguje díky našemu odcho-
vanci, teď trenérovi, Renému Galáskovi. Při 
práci s těmito mužstvy je prioritou rozvoj 
fotbalových dovedností, individuálních 
schopností hráčů skloubenými se základy 
taktiky hry. Týmy se momentálně nachá-
zejí v dolních patrech jednotlivých soutěží. 

Kopaná ve Fryčovicích  
– podzim 2019

fonu, ale zato vítr byl vhodný pro většinu 
draků. Někteří draci skončili ve větvoví 
stromů v aleji a museli být vyproštěni. 
Školní družina si tradičně vzala na starost 
diplomy a sladkosti, hasiči se postarali 
o čaj a věcné ocenění nejlepších draků. 
Pro zúžení výběru a ocenění snahy se do 
vyššího hodnocení počítají doma vyrábění 
draci. Letos byl počet domácích draků níz-
ký a jejich úspěch v soutěži byl tak téměř 
zaručen.      Kolektiv vedoucích MH
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Snad se podaří během zimních měsíců 
dobře potrénovat, důstojně reprezentovat 
v KZL a na jaře naše pozice vylepšit.

DOROStENci
V této věkové kategorii náš oddíl repre-
zentuje družstvo staršího dorostu, hrající 
krajskou soutěž skupiny B a i zde ve spo-
lupráci s TJ Sokol Palkovice. Realizační tým 
tvoří trenér Dalibor Mašlonka, vedoucí 
Dagmar Nevludová a Jiří Nevlud. Tým se 
na podzim vyrovnával s odchodem 10 hrá-
čů ročníku 2000 do kategorie mužů a nut-
no podotknout, že zatím nad očekávání. 
I přes úzký hráčský kádr je střed tabulky, 
předváděná hra a soudržnost jednoho 
z   nejmladších týmů v soutěži příslibem 
pro jaro i nadcházející sezónu. V rámci 
zimní přípravy nás budou chlapci repre-
zentovat na turnaji v Brušperku, kde ob-
hajují prvenství. Rozlosování bude na 
našich webových stránkách. Předem dě-
kujeme za podporu našeho týmu.

MuŽi
Pozitivem u mužstva hrajícího 1.B třídu 
skupiny D je stabilizace realizačního týmu, 
zapracování mladých hráčů do kolektivu, 
dobrá tréninková morálka a perspektiva 
kádru. Trenérský tandem Filip Kadlčák – 
Richard Štros, doplněný o vedoucího muž-
stva Tomáše Lanču, dokázal na podzim 
tým zkonsolidovat a odměnou pro nás je 

druhé místo v podzimní tabulce. Pokud se 
podaří udržet nastolený trend a dále jej 
rozvíjet, je otázka, co vše v budoucnu 
může věkově nejmladší tým v soutěži do-
kázat. Nechme se překvapit.

VEtERáNi
Jedná se o hráče nad 35 let. O tým se stará 
pan Michal Žídek. Chlapi se pravidelně schá-
zejí, hrají přátelská utkání s vrstevníky 
z okolních jednot, pořádají turnaje a účast-
ní se jich. Už jen to, že se hráči sejdou a za-
hrají si, zaslouží respekt. Kéž by byli svou 
láskou k fotbalu motivací a vzorem pro ty 
mladší.
Více informací  je možno dohledat na klu-
bových webových stránkách nebo přímo 
na IS FAČR. 
Výbor oddílu kopané děkuje všem za po-
moc při organizaci jak sportovních, tak 
mimosportovních akcí v roce 2019 obci 
Fryčovice, TJ Sokol Fryčovice a všem fi-
nančním přispěvatelům za pomoc a spo-
lupráci. Poděkování patří všem hráčům, 
realizačním týmům, rodičům a fanouš-
kům. Velké DĚKUJEME, bez Vás by to nešlo.

Přejeme nám všem úspěšný závěr roku, 
poklidné Vánoce a v  roce 2020, kdy osla-
víme 85 let kopané ve Fryčovicích, pevné 
zdraví, štěstí, mnoho úspěchů a při spor-
tování co nejvíce prožitků a radostí.

Jiří Petráš, předseda oddílu kopané

Občanské fórum 
(OF) ve Fryčovicích 
vzniklo po praž-
ských událostech 
17. listopadu 1989 

z iniciativy Ing. Milana Kuběny, Ing. Fran-
tiška Kopeckého a Tomáše Sadílka.

S organizací pomáhali zejména Václav 
Dvorský, Ladislav Masopust, p. Seibert, 
František Mařík, Jiří Opluštil, Michal Volný, 

Sametová revoluce ve Fryčovicích
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Monika Bílková, prof. Kokeš, Otakar Hyne-
ček. Z řad vysokoškolských studentů ak-
tivně vystupovali pouze Jiří Lanča a Václav 
Dvorský ml.

První veřejná schůze OF se konala v zase-
dací místnosti dnešního obecního úřadu 
2. prosince 1989 a zúčastnilo se jí cca 60 lidí 
včetně vedení tehdejšího národního vý-
boru. Na videozáznamu byly promítnuty 
záběry z pražské demonstrace 17. listopa-
du 1989, diskuse probíhala zejména na 
téma podpory probíhající sametové revo-
luce a vzniklého OF ve Fryčovicích.

Programové prohlášení OF ve Fryčovicích 
bylo předneseno na další veřejné schůzi 
dne 16. prosince 1989. Podporu jeho plně-
ní podepsalo asi 35 občanů. Prohlášení se 
ztotožňovalo s reformním hnutím v celém 
Československu a v konkrétních podmín-
kách naší obce si kladlo za cíl zejména 
důslednou rehabilitaci spoluobčanů po-
stižených komunistickým režimem po 
roce 1968, dále komplexní přístup při ře-
šení ekologických problémů našeho regi-
onu a rozvoj sociální oblasti, zejména ře-
šení situace ve zdravotnictví a školství.
OF ve Fryčovicích společně s MNV ve 
Fryčovicích provedlo veřejnou finanční 
sbírku na pomoc rumunskému lidu v jeho 
boji za demokracii. Celková částka 
362,20 Kčs byla předána dne 5. ledna 1990 
na OV ČSČK ve Frýdku-Místku. 

Na schůzi OF ve Fryčovicích dne 18. ledna 
1990 byly zveřejněny výsledky ankety, 
kterou OF připravilo a která měla ukázat 
míru důvěry a spokojenosti občanů s čel-
nými zástupci veřejného a společenského 
života naší obce, důvěru v politickou stra-
nu a spokojenost s řešením jednotlivých 
oblastí života. Anketa byla anonymní a zú-
častnilo se jí 244 občanů! Výsledky ankety 

ukázaly na nespokojenost s představiteli 
státní správy, naopak suverénně nejlépe 
hodnoceným byl pan Josef Zahradník. 
Pouze desetina hlasů dále důvěřovala KSČ 
a naopak skoro polovina nedůvěřovala 
straně žádné. Nespokojenost responden-
tů byla zejména se zásobováním potravin, 
životním prostředím, s prací MNV a stavem 
zdravotnictví. Největší prioritu dostala 
plynofikace, dokončení výstavby školy, 
zřízení zdravotního střediska, výstavba 
čističky odpadních vod a zdokonalení ob-
chodní sítě.

Se změnou společenského systému na 
pluralitní demokratický systém probíhaly 
ve Fryčovicích jednání u „kulatého stolu“ 
o počtu zástupců politických sil ve výkon-
ném orgánu MNV ve Fryčovicích. Z původ-
ně zvolených 43 poslanců bylo 15 členů 
KSČ a 28 bezpartijních, v jedenáctičlenné 
radě MNV bylo 5 členů KSČ a 6 bezpartij-
ních. Na jednání zástupců politických sil 
ve Fryčovicích dne 7. března 1990 v restau-
raci Tvardek bylo dohodnuto rozložení 
poslanců MNV takto:
KSČ 13 členů, ČSL 3 členové, ČSSD 3 čle-
nové, OF 26 členů.
Rovněž bylo dohodnuto rozložení rady 
MNV:

KSČ 3 členové, ČSL 2 členové, ČSSD 2 čle-
nové, OF 4 členové.
Tento historický dokument podepsali:
•	za OF - Ing. Milan Kuběna, Ing. František 

Kopecký a Tomáš Sadílek
•	za ČSL – Václav Dvorský a Ladislav Ma-

sopust
•	za ČSSD – František Mařík, Jiří Opluštil, 

Otakar Hyneček, p. Quitt a p. Hořínek
•	za KSČ – Zdeněk Ranocha, Jindřich Lanča 

a Čestmír Šugárek
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Změna poslanců na stanovené počty byla 
provedena na plenárním zasedání MNV 
dne 16. března 1990.

Revoluce přinesla zásadní změny ve spo-
lečenském systému.

V politickém systému nastolila parlament-
ní demokracii a umožnila vznik nových 
stran. Z OF pak vznikla Občanská demo-
kratická strana, která pracuje nepřetržitě 
také ve Fryčovicích.

V oblasti ekonomiky otevřela cestu sou-
kromému sektoru. Mezi první fryčovické 

soukromé firmy  nebo živnostníky patřili 
firma Rikall, Pekařství Boček, Kadeřnictví 
Žídková.

Významným krokem nového parlamentu 
byly zákony o restitucích. Půda byly vrá-
cena původním majitelům, což umožnilo 
vznik soukromých zemědělců. Mezi první 
patřili Ing. Milan Kuběna a Ing. Jiří Lanča. 
Při restitucích vznikly rovněž soukromé 
hostince Tvardek a Chamrád, obchody 
a drobné živnosti.

Za zakladatele OF ve Fryčovicích  
Ing. František Kopecký

Občanské fórum ve Fryčovicích vzniklo 
jako spontánní reakce několika občanů 
této obce na události 17. listopadu 1989 
při pokojné demonstraci v Praze na Ná-
rodní třídě a na následné reformní hnutí 
v celém Československu. Svým společen-
ským postavením je Občanské fórum ote-
vřeno celé veřejnosti.

Svými názory se ztotožňujeme s tímto 
hnutím a svými podnětnými požadavky 
a  činy chceme přispět k demokratizaci 
a duševnímu, technickému a společenské-
mu rozvoji naší obce za přispění široké 
podpory našich obyvatel.

1. V oblasti společenského života naší 
obce požadujeme důslednou rehabili-
taci všech našich spoluobčanů postiže-
ných po roce 1968.

2. Ekologie – problémy této oblasti našeho 
života požadujeme řešit jako komplexní 
ucelený systém se svými vnitřními 
a vnějšími vazbami. Je třeba řešit otázku 
čistého ovzduší, nezávadné vody a zdra-

vé půdy nejen uvnitř obce, ale v návaz-
nosti na zdejší podniky a naše okolí.

Současně požadujeme MNV ve Fryčovicích 
o okamžité zveřejňování informací o stavu 
našeho prostředí, tj. výsledky rozborů 
vody nejen pitné, ale i říční a potoční, vý-
sledky rozboru půdy, zveřejňování che-
mických zásahů v našem katastru podniky 
JZD Mír, SZP Bramborárna, Důl Staříč, s  je-
jich možnými následky.

1. Sociální oblast

a) Zdravotnictví – vzhledem k počtu a vě-
kovému složení našich občanů považu-
jeme současnou zdravotní péči jako 
naprosto nevyhovující. Požadujeme 
MNV ve Fryčovicích okamžité řešení 
tohoto problému společně s řešením 
zdravotního zabezpečení obou našich 
podniků.

b) Kultura – tato činnost je nejvíce opomí-
jenou oblastí našeho společenského 
života. Požadujeme po MNV ve Fryčo-
vicích okamžité řešení kulturního zaří-

Programové prohlášení OF
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zení za účelem společenského vyžití 
všech kategorií našich občanů.

V rámci zvýšení informovanosti občanů 
navrhujeme ke zvážení umístění dalších 
vývěsních tabulí a častějšího tisku obec-
ního zpravodaje, ve kterém dostane místo 
i občanské fórum.
c) Školství – požadujeme změnu učební 

osnovy. Urychleně řešit otázku výuky 
cizích jazyků, estetické výchovy a vý-
chovy vztahu k přírodě. Dále navrhuje-
me požadavek na přijetí alespoň jedno-
ho učitele – muže na naši školu 
vzhledem k tradicím a přirozené mužské 
autoritě na tomto postu.

d) Náboženství – podporujeme oprávně-
ný požadavek našich věřících spoluob-
čanů pro obnovení činnosti farního 
úřadu.

e) Rekreace – v souvislosti s vytvořením 
přírodního jezera v katastru naší obce 
nad restaurací Chamrád požadujeme 
MNV ve Fryčovicích o zveřejnění výsled-
ků rozborů vody a následného řešení 
letní krátkodobé rekreace.

4) Služby – v oblasti služeb požadujeme 
po MNV ve Fryčovicích větší podporu 
ulehčení vesnického života.

Přihlas se jako 
ko l e dní k  na 
Tříkrálovu sbír-
ku, která bude 
p ro b í hat  ve 
dnech 1. - 12. 1. 2020. Zažij pocit pomáhat 
ostatním. Najdi v sobě chuť a odvahu a při-
poj se k  dalším dobrovolníkům. Prožij 
s námi výjimečný den, vykoleduj si spous-
tu sladkostí a získej speciální tříkrálový 
dáreček. Přihlas se co nejdříve osobně 
nebo telefonicky.
Příběh Tříkrálové sbírky ve Fryčovicích za-
čal v roce 2007, a to malou skupinkou, 
která se postupně rozrostla na 9 poklad-
niček. Vykoledovaná částka v roce 2007 
byla 10.635 Kč. V roce 2019 už 64.075 Kč. 
Pomozte nám zvýšit částku i letos.

Chcete-li se setkat s novými lidmi, najít si 
přátele či nové vztahy, toto je skvělá pří-
ležitost udělat něco lepšího pro dobro 
všech než jen hodnotit a kritizovat. Kole-
dníkem se může stát úplně každý bez roz-
dílu věku, vedoucím kolednické skupinky 
pak kdokoli starší 15 let.
tŘíkRáLOVá SBíRkA VE FRyČOVicícH
Jako každý rok chtějí koledníci do vašich 
domovů přinést radostnou zvěst vánoč-
ních svátků, obdarovat vás drobnou po-
zorností a na dveře napsat symbol K+M+B 
2020, který je znamením hojnosti a ochra-
ny po celý rok.
kdy se bude koledovat? 
Tříkrálová sbírka probíhá na celostátní 
úrovni v termínu 1. - 12. 1. 2020. Ve Fryčo-
vicích se snažíme koledování směřovat 
na víkendové dny, letos tedy 4. - 5. 1. 2020 

Tříkrálovým koledníkem  
můžeš být i TY!
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a 11. - 12. 1. 2020. Jen ve výjimečných pří-
padech se chodívá také v odpoledních 
hodinách všedního dne. Je to dáno časo-
vými možnostmi koledníků a snahou při-
způsobit se době, kdy budou lidé zastiže-
ni v teple svého domova.
Věřím, že všechny zúčastněné hřeje vědo-
mí, že mohou přidat kamínek do pomysl-
né mozaiky pomoci lidem, potřebným, 
opuštěným, seniorům a umírajícím. Jsou 
to jedni z nás.
Dělej dobro a dobro se ti vrátí.

Svůj dar můžete jako obvykle předat i do 
kasiček na těchto místech:
- firma Kozubek
- kadeřnictví Silvie Laníková
- kostel Nanebevzetí Panny Marie
Přispět můžete také zasláním dárcovské 
DMS
Předběžné záměry Charity FM pro vyu-
žití výtěžku z TS:
- Opravy a úpravy zázemí v Domě pokoj-

ného stáří a Oáze pokoje (rekonstrukce 
zázemí pro klienty)

- Podpora volnočasových a vzdělávacích 
aktivit pro klienty Charity F-M. Činnosti, 
které jsou doplněním základních činnos-
tí soc. služeb, realizuje Charita F-M pro-
střednictvím tzv. střediska X, přes které 
jsou zajišťovány volnočasové, preventiv-

ní a jiné projekty. Tento záměr zajistí 
spoluúčast na těchto projektech. Samo-
statnou rozvíjející se aktivitou je doučo-
vání dětí ze sociálně slabých rodin).

- Podpora služby Salvie, která poskytuje 
zdravotnickou péči v domácím prostře-
dí klienta (Potřeba podpory provozu 
služby. Salvia je poskytována klientům 
bez ohledu na „politiku“ jejich pojišťo-
ven, což vede k tomu, že příjmy pojišťo-
ven nepokrývají péči. Nechceme jít ces-
tou vybírání klientů nebo výkonů, proto 
potřebujeme dofinancovat provoz služ-
by. Služba zajišťuje i hospicovou péči).

- Nové zázemí - nákup a rekonstrukce ne-
movitosti, která bude sloužit jako záze-
mí pro Charitu F-M a její terénní a am-
bulantní služby

Na závěr vám chci popřát pohodové a ra-
dostné vánoční dny a nový rok ať vám 
přinese zdraví, lásku, štěstí a v srdcích mír.
Děkujeme vám za vaši důvěru, pomoc 
a štědrost.

Anna Vyvialová
Koordinátorka TS pro obec Fryčovice

Tel.: 774 930 957, 
E-mail: vyvi.ana@seznam.cz
Další informace:
charitafm.cz/trikralova-sbirka/
www.facebook.com/trikralovasbirka/

Osobní asistence je terénní služba, což 
znamená, že není poskytována v určitém 
sociálním zařízení, ale v terénu – hlavně v 
domácnostech klientů. Jedna z největších 
přidaných hodnot osobní asistence je to, 
že umožňuje lidem, kteří potřebují k sa-

mostatnému životu pomoc druhé osoby, 
zůstat s pomocí osobního asistenta doma. 
Osobní asistent / asistentka dochází do 
domácnosti a podle potřeby konkrétního 
člověka pomáhá s činnostmi, které sám 
nezvládne. Je to např. hygiena, oblékání, 

Pro snadnější život
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 Tipy a triky osobní asistentky

Posláním naší organizace je pomáhat oso-
bám se zdravotním postižením a senio-
rům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, potřebují pomoc a podporu, po-
radit, zapůjčit kompenzační pomůcku či 
aktivně a smysluplně vyplnit svůj volný 
čas. Jednou z našich poskytovaných slu-
žeb je OSOBNÍ ASISTENCE. Jedná se o te-
rénní sociální službu, během které osobní 
asistentky dochází do domácností klientů 
a tam jim pomáhají s činnostmi, které již 
nejsou s ohledem na věk a zdravotní stav 
schopni sami zvládat. Jedná se například 

o pomoc s oblékáním, osobní hygienou, 
přípravou stravy, zajištění nákupu a běž-
ného úklidu domácnosti. Kromě těchto 
základních sebeobslužných činností plní 
osobní asistentky také roli blízké osoby, 
která naslouchá, aktivizuje a podporuje. 
Mít někoho, kdo provází a zpříjemňuje 
denní rutinu, je důležité zejména u osob 
upoutaných na lůžko. Od naší osobní asi-
stentky pro vás máme tip, jak jeden tako-
vý nevšední zážitek vytvořit. 
BALDACHÝN – vstup do jiného světa
Mít nad sebou baldachýn je krásný a ne-
všední pocit. Člověk se najednou ocitne 

Centrum pro zdravotně postižené

příprava a podání jídla a pití, 
přesuny, zajištění chodu do-
mácnosti, ale také doprovod k 
lékaři, na nákup, na procházku 
a podobně. Dohlédne například 
na podání léků, na pitný režim, 
ale také může přečíst knihu, za-
vzpomínat společně s klientem 
u fotoalba apod. Rozsah služby a její přes-
ná náplň záleží na potřebě či přání kon-
krétního člověka. U někoho to může být 
jen pár hodin týdně, u dalšího několik 
hodin denně. Osobní asistence je totiž ne-
jen fyzická pomoc, ale přináší klientům 
i psychickou podporu, aktivizaci schop-
ností a lidskou společnost.
Organizace Podané ruce – osobní asis-
tence působí v sociálních službách již od 
roku 2001. Letos tedy slavila osmnáctiny. 
Nabízí osobní asistenci lidem od jednoho 
roku věku s určitou mírou omezení 
soběstačnosti – z důvodu věku, nemoci či 
postižení. Službu poskytujeme až 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu podle po-
třeb klienta a našich aktuálních 
personálních a časových mož-
ností. Službu osobní asistence 
je možné hradit z příspěvku na 
péči. Věříme a z ohlasů klientů 
a jejich blízkých vnímáme, že 
osobní asistence usnadňuje ži-

vot a je pro lidi s omezenou soběstačnos-
tí i pro jejich blízké velikým přínosem. 
Další informace o organizaci, kontakty 
apod. najdete na našich webových strán-
kách www.podaneruce.eu nebo na tel. 
778 500 159 u  Bc. Martiny Míčkové.
Práce organizace je závislá po ekonomické 
stránce i na příspěvcích měst, nadací a ji-
ných donátorů.
Rádi bychom poděkovali za podporu 
také obci Fryčovice.
Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný 
vstup do nového roku 2020.

Bc. Jana Marková
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v úplně jiném světě. Pokud lidé tráví veš-
kerý čas na lůžku, je takováto změna osvě-
žující. Jeho výroba je přitom tak jednodu-
chá! Imobilní lidé mají většinou 
polohovací lůžka, která mají v horní části 
nad hlavou rameno, na němž je uchycen 
triangl sloužící jako podpora při vstávání 
a polohování. Nám tento triangl poslouží 
k uchycení šátků, dek, prostěradel či jiných 
textilií, díky kterým vznikne baldachýn.  
Pro zpestření se dá šátky různě pohybovat, 
pustit podmanivou hudbu či prostor pro-
vonět aromalampou. Život tak rychle letí 
a některé okamžiky zůstávají … přejeme 

všem, ať těch zážitků zůstává co nejvíce.
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 pří-
mo na našem pracovišti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon  558 431 889
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz 

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice
Pavlína Prosová, osobní asistentka

 
Vážení občané!

Zamyšlení nejen k 17. listopadu - český a slo-
venský lid si připomněl výročí 30 let od roku 
1989. My, nejen levicově zaměření, ale ne-
chceme oslavovat ty, kteří z nás udělali po-
lokolonii pro nadnárodní koncerny 
a předlužené západním mocnostem. 

Obnova kapitalismu v naší vlasti byla za-
ložena často až na kriminální privatizaci 
klíčového národního majetku.

Byli jsme vyspělý stát s vlastním průmys-
lem, zemědělstvím, který byl soběstačný, 
bez dluhů a ještě jsme byli věřiteli. Lidé 
budovali svoji vlast, většina byla přesvěd-
čena o ideálech sociální rovnosti a sprave-
dlnosti a taky jsme tak žili. Mladí by si měli 
vážit generace lidí, kteří po válce vybudo-
vali život na úrovni bez chudoby, nerov-
nosti a spokojenosti.
Ne všechno je dnes špatné, ale těch novot 
a nejistot v kapitalismu je pro obyčejného 
člověka příliš. Nová doba přinesla mno-

hým strach o práci, pro více jak 900.000 
lidí exekuce, 240 000 bezdomovců, pro-
blémy s bydlením, zdravotní péčí. Šest 
pojišťoven něco stojí a výsledkem je, že se 
platí horentní sumy za léky. Vojenské mise 
stojí také obrovské náklady atd. Všude 
drahota a přitom zisk odchází mimo naši 
vlast.

Malým zadostiučiněním toho všeho je 
současná vláda ČR s naší podporou v čele 
s Andrejem Babišem a prezidentem Milo-
šem Zemanem. 

Závěrem Vám všem k nadcházejí-
cím vánočním svátkům přeji šťast-
né a veselé jejich prožití. Do nové-
ho roku Vám přeji hlavně zdravíčko, 
štěstíčko, spokojenost a hodně 
lásky.

S pozdravem Světu mír a Práci čest!
Jménem svým a výboru KSČM Fryčovice 

Zdeněk Ranocha, předseda.
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Český zahrádkářský svaz, základní 
organizace Fryčovice
Konec roku a čas vánoční se přiblížil, pro 
zahrádkáře nastal čas bilancování a hod-
nocení úspěšnosti na zahrádkách. Jak jsme 
referovali v dřívějších zpravodajích, neby-
ly klimatické podmínky k zahrádkářům 
zrovna příznivé. To se projevilo jak na vý-
sledku moštování, tak i na bohatosti vzor-
ků na naší výstavě ovoce, zeleniny a květin, 
která se konala ve dnech 1. 11. až 4. 11. 
2019. Výstavní prostor v hasičské zbrojnici 
byl ale zaplněn i soutěžními vzorky 
o fryčovické jablko roku. O poutavou ex-
pozici se postarala zejména př. Ludmila 
Dvorská s vytvořením figurek Pata a Mata 
při práci v zahradě. Tato expozice byla vy-
hodnocena zvláštní cenou ZO. Dále zau-
jala výstavka uměleckých dílek dětí ma-
teřské a základní školy ve Fryčovicích a dětí 
floristického kroužku při základní organi-
zaci ČZS Fryčovice vedeného p. Heljenko-
vou. Výstavu ještě vkusně doplnily deko-
race Zdeňky Volné, Agnesy Golaňové 
a fotografie Radka Šubrta. I v letošním roce 
bylo možno zhlédnout včelí produkty na-
šich včelařů, kteří se již tradičně na naší 
výstavě podílejí. Srdečné poděkování pa-

tří všem, kteří k úžasnému estetickému 
dojmu výstavy přispěli. Věříme, že to zau-
jme a bude inspirovat i další občany naší 
obce více než ohmatané IT technologie, 
hry a počítačové animace. 
Návštěvníci hlasovali vhazováním ano-
nymních hlasovacích lístků o nejkrásnější 
fryčovické jablko roku a zde jsou výsledky:
1. místo př. Jiří Ulčák /č. 14, 118 hlasů/, odrů-
da Rosana
2. místo př. Božena Vidličková/č. 25, 69 hla-
sů/, odrůda Prima 
3. místo Drahomír BOHUŠÍK /č. 4, 55 hlasů/, 
odrůda Topas red
Ceny vyrobila Radmila Večeřová, 
 roz. Šteffková.

V pondělí pak byla výstava navštívena dět-
mi ZŠ a MŠ Fryčovice. Ty se těšily na insta-
laci vlastních výrobků, které zpestřily a zvý-
šily poutavost naší výstavy. Dětem i paním 
učitelkám patří za to dík. Celkem se přišlo 
na výstavu podívat 494 návštěvníků.
Chudá úroda ovoce, zejména jablíček, byla 
znát i na celkovém množství ovoce, které 
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prošlo naší moštárnou. Moštovací dobu 
jsme byli nuceni zkrátit. Celkem bylo vymoš-
továno 5753 kg jablek. Pro porovnání při-
pomínám, že v loňském roce bylo od 25. 8. 
do 27. 10. 2018 zmoštováno 25 327 Kg jablek.
K pravidelným činnostem zahrádkářů patří 
výborové a členské schůze. Výborové schů-
ze probíhají první čtvrtek v měsíci na moš-
tárně. Na poslední členské schůzi v Sokolce 
dne 17. 10. 2019 měla velice poutavou před-

nášku o bylinkách p. Ludmila Pavlíková.
Konec roku je už tradičně uzavírán zahrád-
kářským večírkem s neformálním hodnoce-
ním uplynulého roku, předáním cen vyhod-
noceným členům. Letos to bylo v obecním 
sále s příjemnou hudbou skupiny Evy band, 
s přípitkem, chutnou večeří a občerstvením.
Vyzýváme nové obyvatele obce se zá-
jmem o zahrádkaření, aby se podíleli na 
práci a rozvoji základní organizace ČZS. 
Přijďte rozšířit a utužit společenské vztahy 
mezi zahrádkáři i ostatními občany a díky 
zajímavým přednáškám na členských 
schůzích si zvýšit odbornost v oblasti za-
hrádkaření a pěstitelství. 
Všem zahrádkářům a jejich příznivcům pře-
jeme příjemné prožití svátků vánočních 
a do nového roku hodně radosti a uspoko-
jení z velkých pěstitelských úspěchů.

Zpracoval Jaromír Ferdian

Radostné Vánoce plné klidu a dobré 
pohody, v roce 2020 mnoho zdraví, 
štěstí, pracovních a osobních úspěchů 
přeje
MO ČSSD Fryčovice
Ing. Jiří Volný

Místní organizace KDU – ČSL přeje 
všem občanům obce Fryčovice  
radostné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2020 mnoho zdraví,  
štěstí a Božího požehnání.
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Vyjádření k mému odstoupení  
z funkce předsedy a z členství  
v komisi stavební a rozvoje obce
Vážený pane starosto, vážený pane mís-
tostarosto, vážení členové rady obce, vá-
žení zastupitelé, 

k  datu 31.12.2019 odstupuji z funkce před-
sedy a z členství v komisi stavební a roz-
voje obce Fryčovice z následujících důvo-
dů.

Za dobu mé působnosti v komisi nám ne-
bylo spoustu návrhů vůbec předloženo 
k projednání a k posouzení (např. rozhod-
nutí o dalším postupu ve věci projektu 
„Dům s pečovatelskou službou pro senio-
ry“, rozhodnutí o zpracování projektu nově 
koupeného areálu paní Slováčkové, rov-
něž jeho využití na sběrný dvůr, což je 
v  rozporu s územním plánem obce, či 
návrhy na změnu územního plánu, či vý-
stavba dalších etap chodníku v obci, atd.).  
Tyto návrhy byly posouzeny pouze radou 
Obce Fryčovice. K věcem, které byly pro-
jednány v komisi, přičemž byl pořízen zá-
pis s doporučením zastupitelům a radním, 
nebylo přihlíženo (např. řešení okamžitých 
opatření oprav mostů a lávek). Investiční 
záměry zastupitelů obce se málokdy se-
tkaly s možností realizace z důvodů nepři-
pravenosti těchto záměrů, uspěchanosti 
rozhodnutí, „uložení projektů do šuplíku“ 
– není nám známo, jaké záměry jsou při-
praveny či v jaké fázi realizace se nacháze-
jí. Toto upřednostňování některých inves-
tičních kroků před kroky, na které jsme 
v komisi důrazně upozorňovali, mne také 
vedou k rezignaci z této funkce.

Z důvodů neinformovanosti komise o plá-
novaných záměrech obce taktéž dochází 
k nečinnosti komise. Posledním požadav-
kem z března letošního roku ze strany 
vedení obce na stavební komisi bylo zpra-
cování a vyhodnocení dotazníkového še-
tření spokojenosti obyvatel, z něhož měly 
vzejít nové podněty pro zpracování stra-
tegického plánu rozvoje obce. Tyto výsled-
ky považuji za důležité a neopominutelné 
při zpracování rozvojového dokumentu 
obce. Od této doby nebyl na mne nebo 
komisi stavební a rozvoje obce vznesen 
žádný další požadavek na posouzení nebo 
konzultaci stavebních záměrů. O zámě-
rech, které by dle mého názoru měly pod-
léhat posouzení a doporučení komisí sta-
vební a rozvoje obce, se dozvídáme až 
z Fryčovického zpravodaje či ze zasedání 
zastupitelstva (viz žádosti, jako jsou návr-
hy na změny Územního plánu obce, roz-
šíření změny strategického rozvojového 
dokumentu obce, apod.).

Kladně však hodnotím, že komise měla být 
komisí odborníků – tedy lidí, jež se v da-
ném prostředí pohybují a rozumí dané 
problematice, ať už z oboru architektury 
a stavebnictví či problematiky investiční. 
Zastupitelům obce jsem nabídla své zku-
šenosti z oboru architektury, urbanismu 
a stavebnictví pro účely poradního orgánu 
stavební komise se svým nejlepším vědo-
mím a svědomím, tak abych co nejlépe 
přispěla k rozvoji obce pro všechny obča-
ny nejen z pohledu estetických hodnot, 
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Policie ČR

kONtROLy cHAtOVýcH OBLAStí

MS kraj – preventivní rady k zabezpečení 
rekreačních objektů, aktualizace mobilní 
aplikace „Zabezpečte se“

V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ 
sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří 
majitelé již svá rekreační obydlí „zazimova-
li“, jiní toto právě činí nebo se připravují. 
…dosud neznámý pachatel měl v jedné 
z chatových oblastí provést vloupání do díl-
ny poblíž rekreační chaty a následně odcizit 
zahradní techniku. Poté se měl vloupat také 
do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku 
a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než 
třicet tisíc korun…

Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti 
majitelů mohou využít pachatelé či nezva-
ní nocležníci. Policisté v Moravskoslez-
ském kraji provádějí nepravidelně kontro-
lu chatových oblastí, a to i s využitím 
psovodů se služebními psy. I v rámci běž-
ného výkonu služby policie dohlíží na 

uvedené lokality. Několik kontrol, také 
v rámci celorepublikového projektu s ná-
zvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek 
sobě i svým sousedům“, již policisté na 
několika místech v kraji realizovali. Při této 
příležitosti také přítomným majitelům 
připomínali preventivní rady týkající 
se zabezpečení rekreačních objektů:

- poblíž objektu nenechávat zejména 
žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit 
násilné vzniknutí do chaty,

- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhod-
nými způsoby (okenice, mříže), s ohledem 
na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné 
zabezpečení chaty, případně i elektronic-
kými prostředky,

- pokud je to možné, je vhodné odvézt 
cenné věci (elektroniku, kola, starožitnos-
ti), pro případ odcizení si pořídit jejich 
fotodokumentaci a zaznamenat si výrob-
ní čísla hodnotných přístrojů a věcí,

ale především sociálních a mezilidských 
vztahů. Vždyť prostředí, v kterém žijeme, 
utváříme sami pro sebe a pro naše další 
generace. Proto mne mrzí, že se tato spo-
lupráce nevyvíjela dle mých představ 
a  tímto rozhodnutím pravděpodobně 
mnohé zklamu. Za své rozhodnutí se 

omlouvám, ale věřím, že většina tento krok 
pochopí. 

Děkuji za vloženou důvěru a za tuto zku-
šenost a přeji vám, aby Vaše další rozhod-
nutí napomáhala rozvoji obce, kde žijeme.

Martina Bedrunková, Ing. arch.

 

  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení prevence 
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„POLicEjNí POHáDky VE škOLácH…“

Moravskoslezští preventisté seznámili ze-
jména žáky prvních stupňů základních škol 
se zásadami bezpečného chování a vysvět-
lili, jak se zachovat v kritických situacích. 
V průběhu listopadového týdne jim byly 
nezastupitelným pomocníkem „Policejní 
pohádky.“ Často preventisté mířili zejména 
k novým žákům prvních tříd, aby po zahá-
jení školního roku obeznámili děti vhodnou 
formou s možnými nástrahami, ale přede-
vším jim vysvětlili, jak správně v nebezpeč-
ných situacích postupovat. 

Ke vzdělávání nejmenších je publikace 
moravskoslezské policie „Policejní pohád-
ky“ využívána od roku 2014 a je velmi klad-
ně hodnocena jak odbornou (pedagogy), 
tak laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). 
Kniha obsahuje 16 příběhů i CD s načte-
nými pohádkami. Děti se prostřednictvím 
příběhů například dozví, jak se bezpečně 
pohybovat po silnicích (v příběhu Proč 
cesta není hřiště), stejně jako základní zá-
sady bezpečného chování (v dalších pří-

bězích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi 
ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich 
zachránil, Jak Magdaléna našla injekční 
stříkačku a co z toho nakonec bylo atd.). 
Dětmi oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou 
příběhy – O statečném policistovi Honzí-
kovi, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatín-
kovo víno nebo Jak Droga zatemnila Pet-
říkovi mysl. Autorem příběhů je soudce 
Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní 
Šárka Nogová.  
V závěru každého příběhu zazní poučení 
spravedlivého Přemysla a současně otáz-
ky, díky kterým si pravidla bezpečného 
chování děti zopakují. Například v závěru 
příběhu „Jak Jaromírovi ubližovali špatní 
kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“ po-
učení spravedlivého Přemysla zahrnuje: 

„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když 
se někomu děje příkoří, nebo někdo ně-
komu ubližuje. Pokud si s tím samy nedo-
kážete poradit, řekněte to někomu dospě-
lému nebo policistovi a ti už budou vědět 
jak na to a určitě vám pomohou.“ V závě-
rečných otázkách pak čtenář nalezne tře-
ba otázku „Co byste měly, děti, udělat, 
kdybyste viděly, jak někdo ubližuje něko-
mu slabšímu?“ K učení se hrou jsme sou-
časně pro děti připravili řadu tiskovin 
– pexes, omalovánek, kdy si děti opět mo-
hou připomenout jak se správně v kritické 
situaci chovat.

Pedagogové z Moravskoslezského kraje 
mohou tuto didaktickou pomůcku získat 
pro výuku v případě zájmu na emailu kprt.
prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je do-
stupná v moravskoslezských knihovnách.

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

- objekt nepravidelně navštěvovat i v zim-
ním období.

Další preventivní informace se lze dozvě-
dět v mobilní aplikaci s názvem „Zabez-
pečte se“, která byla představena již v loň-
ském roce a na podzim byla aktualizována, 
více na: https://www.policie.cz/clanek/
vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit
-pred-zlodeji.aspx

U této problematiky je velmi důležité ne-
být lhostejní k ostatním, pomáhat si a také 
všímat si podezřelých osob či vozidel. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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TJ Sokol Fryčovice
 zve své členy na

 VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, 
která se koná v pátek 

17. ledna 2020
od 18. hodin  

v sále restaurace Sokolka

Srdečně zve výbor
TJ Sokol
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Vážení spoluobčané, konec 
roku je za dveřmi a pro všech-
ny z nás je to příležitost ohléd-
nout se za rokem minulým. 
Zhodnotit co se nám povedlo 
a co ne. Je to čas předsevzetí na rok následující 
a zamyšlení se nad tím, co asi přinese rok příští.

Dovolte nám poděkovat všem, kteří spoluvytváře-
jí život v naší obci. Všem jednotlivcům, spolkům, 
sportovním a jiným sdružením děkujeme za jejich 
aktivitu ve prospěch naší milované obce.

Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků 
vánočních. Ať si v kruhu přátel a rodiny najdete 
čas na odpočinek od běžných celoročních starostí 
a načerpáte síly do dalšího roku 2020, ve kterém 
Vám přejeme mnoho radostných a úspěšných dnů, 
co nejvíce úsměvu a co nejméně starostí.

Vaše sdružení NOF, Kamil Čížek
www.nezavisliobcanefrycovic.cz



Fryčovický ZPRAVODAJ

34



www.frycovice.cz 6/2019

35

 

 

 

 

 

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 vítání a budu se těšit na vaši 
návštěvu 

S úctou Marie Mrázková   MM Styl 
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Rodák z Fryčovic koupí ornou půdu 
nebo trvalý travní porost pouze 

ve Fryčovicích.
Své nabídky zasílejte na adresu:  
Daniel Gebauer Fryčovice 650, 

 tel.č. 606 125 410, 
email: daniel.gebauer@seznam.cz

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji 
platný od 1. 2. 2019:

Celá strana A5  1200 Kč

½ A5      750 Kč

¼ A5      500 Kč

Tisková oprava

Redakce zpravodaje se omlouvá paní 
Ing.  Dagmar Jiskrové za tiskovou chybu ve 
článku v minulém čísle zpravodaje, která 
se týkala vyhlášky o odpadech, kde místo 
„omunální“ správně patří „komunální“.

HLEDáM Byt VE FRyČOVicícH
Byt 2+1 k pronájmu nebo koupi,  

stav nerozhoduje.
Své nabídky prosím zasílejte na 

e-mail: bytbrusperk1@seznam.cz
nebo na tel.: 737 564 036.

Vážení spoluobčané, jelikož se neustále snažíme 
zlepšovat služby poskytované obcí a víme, jak je 
někdy těžké zorientovat se ve světě paragrafů a že 
ne každý si může zaplatit služby advokáta, naváza-
li jsme jako obec spolupráci s jedním z našich oby-
vatel, advokátem JUDr. Volodymyrem Schwarzem. 
Doktor Schwarz se nabídl, že bude poskytovat bez-
platné právní konzultace a porady těm občanům 
naší obce, kteří si tyto služby nemohou dovolit, 
a přesto potřebují konzultovat svou právní situaci.
V případě zájmu o právní konzultaci se můžete ob-
racet buď na obecní úřad, anebo přímo na e-mail 
či telefon jmenovaného advokáta.

e-mail: schwarz@fmadvokati.com 
telefon: 721 251 892
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