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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

dostáváte do rukou první číslo Fryčovické-
ho zpravodaje roku 2019 a to v nové po-
době, v novém provedení a s cílem větší 
četnosti vydání.

Mnozí z  Vás určitě touží využívat další 
a především rychlejší informační kanály 
o dění v naší obci. Ne každý z nás má ov-
šem k jiným moderním mediím a internetu 
přístup. Proto jsme se rozhodli zpravodaj 
modernizovat a bude i do budoucna dů-
ležitým komunikačním nástrojem mezi 
námi. Samozřejmostí je, že nadále bude-
me rozvíjet široké spektrum novodobých 
informačních kanálů k rychlému předání 
důležitých informací a taky zrychlení mož-
né zpětné vazby od Vás.

Právě procházíme pravým zimním obdo-
bím, i když se nám jeví vše jako značně 
nestálé, střídají se prudké výkyvy teplot, 
a to je zatím v naší oblasti ještě snesitel-
né oproti jiným místům v naší republice. 
Věřím, že si této zimy ještě dostatečně uži-
jeme, ať už u nás v Beskydech nebo i na 
jiných našich horách, popřípadě i v zahra-
ničí.

Pro naše orgány obce je toto období veli-
ce důležité, protože je připravován rozpo-
čet pro rok 2019. Rozhodně to není pouze 
velká zodpovědnost za přerozdělování 
veřejných prostředků, ale hlavně zodpo-
vědnost za to, že se budou realizovat věci 
dobré a potřebné, s výhledem investic do 
budoucna. Náš letošní rozpočet vychází 
především ze stávajícího plánu rozvoje 
naší obce schváleného zastupitelstvem 
v roce 2017. V předcházejících létech byly 

vypracovány projekty, které dnes čekaly 
jen na dotace a podporu ze strany státu 
nebo EU. K  těmto projektům patří pře-
devším výstavba chodníků „od kříže ke 
Kuběnům“ a „od Chamráda po Beskyd-
ské uzeniny“, modernizace hájenky v Zá-
mrklí na multifunkční dům (modernizace 
brownfieldů), výstavba rybníku – vodní 
nádrže, workoutové hřiště, zahrada u ZŠ 
Fryčovice, lávka u Skařupů, nový automo-
bil pro SDH Fryčovice.

Na jedné straně chceme pokračovat v bu-
dování a rozšíření moderní obce, ve které 
všichni chceme, aby se nám dobře žilo, 
ale i na druhé straně musíme vzít v potaz, 
že obec má vybudován značný majetek, 
který je zapotřebí udržovat a opravovat. 
Z těchto nejdůležitějších uvádím generální 
opravu technologie bazénu ve Fry-Relax 
centru, výměnu oken bytového domu, 
opravu kaple na Ptáčníku, opravu a mo-
dernizaci rozhlasu a veřejného osvětlení, 
opravu rozvodů vody v ZŠ, a další drobné 
opravy majetku v obci.

Tento rok nebude snadný, plánujeme 
větší počet akcí, ale pokud bude navrže-
ný rozpočet schválen, budeme mít opět 
možnost všestranně rozšířit využití našimi 
spoluobčany a taky zvýšit celkovou bez-
pečnost v obci.

Přeji Vám příjemné čtení našeho zpra-
vodaje, přeji Vám, aby rok 2019 pro Vás 
byl rokem prožitým ve zdraví, v bezpečí 
a v pohodě. Budeme se na Vás těšit na na-
šich akcích, které jsme v obci připravili pro 
Vás, v obci – kde stojí za to žít.

Leo Volný, starosta
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Usnesení z 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 14. prosince 2018

Zastupitelstvo obce Fryčovice

18/02/019  •  Schvaluje

program jednání 2. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 14. 12. 2018 

18/02/020  •  Určuje
ověřovateli zápisu z 2. zasedání zastupi-
telstva obce konaného dne 14. 12. 2018   
- pana Zbyňka Tučného a Bc. Pavla Janšu, 
zapisovatelem Mgr. Veroniku Kozarovou

18/02/021  •  Volí
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ing. Ale-
še Konečného, Ing.  Dagmar Jiskrovou 
a Ing. Jiřího Lanču

18/02/022  •  Bere na vědomí

zprávu o činnosti rady obce

18/02/023  •  Rozhodlo

o provedení revize jednacího řádu Za-
stupitelstva obce Fryčovice. Revize bude 
provedena v těchto krocích:
1. Všichni členové zastupitelstva dodají 

připomínky k  jednacímu řádu nejpoz-
ději do 31. 1. 2019

2. Rada obce Fryčovice do 28. 2. 2019 při-
praví návrh jednacího řádu, který projde 
kontrolou, zda její obsah neodporuje zá-
konům ČR

3. Do 10. 3. 2019 zašle všem zastupitelům 
navrženou verzi jednacího řádu

4. Diskuse k jednacímu řádu proběhne na 
jednání rozšířené Rady obce před 3. za-
sedáním Zastupitelstva obce

5. Schválení jednacího řádu Obce Fryčovi-
ce proběhne na 3. zasedání zastupitel-
stva obce

18/02/024  •  Schvaluje

rozpočtové provizorium pro rok 2019. Hos-
podaření obce se bude řídit posledním 
upraveným rozpočtem předchozího roku, 
navíc lze v rámci rozpočtového provizoria 
financovat akce schválené kompetentní-
mi orgány a hradit závazky z uzavřených 
smluv, dále je možno přijímat dotace a hra-
dit výdaje určené k naplnění cílů příslušné 
dotace

18/02/025  •  Vydává

Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovi-
ce č. 2/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů 

18/02/026  •  Ruší

rozhodnutí č. 18/187 z 18. zasedání Zastu-
pitelstva obce Fryčovice konaného dne 
15.12.2017

18/02/027  •  Rozhodlo

o nabytí a převodu hmotných nemovitých 
věcí - směně pozemků parc. č.  2473/12 
orná půda a  parc. č.  2475/3 orná půda, 
v k.ú. Fryčovice oba ve vlastnictví Obce 
Fryčovice, IČ 00296635, se sídlem Fryčo-
vice 83, za pozemky parc. č.  2502 lesní 
pozemek a parc. č. 2504 lesní pozemek, 
v  k.ú. Fryčovice ve společném jmění 
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manželů J. a M. P., bytem Fryčovice. Cena 
směňovaných pozemků parc. č. 2473/12 
orná půda a parc. č. 2475/3 orná půda je 
dle znaleckého posudku č. 8582/2017, ze 
dne 12. 11. 2017, 275.800,- Kč a směňova-
ných pozemků parc. č. 2502 lesní poze-
mek a 2504 lesní pozemek je dle znalec-
kého posudku č. 8583/2017, ze dne 12. 11. 
2017, 236.925,- Kč. Rozdíl v ceně ve výši 
38.875,- Kč uhradí manželé P. Obci Fryčo-
vice při podpisu smlouvy. Zastupitelstvo 
obce ukládá starostovi zajistit vypracování 
směnné smlouvy s tím, že před jejím uza-
vřením budou zřízena věcná břemena pro 
pozemky p.č. 2473/6, 2473/7, 2473/8, 2475/4 
a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

18/02/028  •  Rozhodlo

Obec Fryčovice dofinancuje pořízení nové-
ho dopravního automobilu pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů obce Fryčovice 

z vlastních finančních prostředků do plné 
výše jeho kupní ceny

18/02/029  •  Schvaluje

podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR: 
Regenerace brownfieldů pro nepodni-
katelské využití na akci „Stavební úpravy 
hájenky ve Fryčovicích“ a souhlasí se za-
jištěním vlastních finančních prostředků 
obce na dofinancování akce

18/02/030  •  Schvaluje

podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR: 
Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci 
„Lávka ev. č. FR-L-05 přes Ondřejnici ve 
Fryčovicích u Škařupy – SO 201 – Lávka 
ev. č.  FR-L-05“ a  souhlasí se zajištěním 
vlastních finančních prostředků obce na 
dofinancování akce

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta
    Leo Volný, starosta

Z jednání rady obce (listopad 2018 – leden 2019)

• Rada obce podle zákona o obcích stano-
vila dobu pro uzavírání manželství, a to 
pátek a sobotu v čase od 9 do 13 hodin 
a místo pro uzavírání manželství, kterým 
je obřadní síň Obecního úřadu ve Fryčo-
vicích a kulturní sál Obecního domu ve 
Fryčovicích. 

• Pověřila starostu obce pro podání žá-
dosti o stavební povolení k vodnímu dílu 
„Rybník Fryčovice dolní“. 

• Schválila smlouvu mezi Obcí Fryčovice 
a ČEZ a.s. Obsahem smlouvy je reklama 
a propagace firmy ČEZ a.s. v rámci akce 
„Rozsvícení vánočního stromečku 2018“. 

• Schválila dotaci 1000 Kč na činnost pro 
rok 2019 pro záchrannou stanici živo-
čichů v Bartošovicích. 

• Schválila stanovení výjimky počtu dětí 
ve školní družině. Počet dětí se ve školní 
družině navyšuje o 4 děti na oddělení. 

• Schválila výroční zprávu o  činnosti 
ZŠ Fryčovice za školní rok 2017/18. 

• Bere na vědomí zápis o výsledku dílčího 
přezkoumání hospodaření Obce Fryčovi-
ce v roce 2018. Výsledek – bez chyb a ne-
dostatků. 

• Rozhodla o zřízení komisí: stavební a roz-
voj obce, životního prostřední, lesního 
a vodního hospodářství a školská, kul-
turní, sociální a bytová. Rozhodla pověřit 
místostarostu obce k vytvoření redakční 
rady Fryčovického zpravodaje, která bude 
pětičlenná a zároveň prověřit možnost 
zvýšení četnosti periodika za 4x na 6x do 
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roka (vydání co 2 měsíce). Od č.1/2019 
bude vycházet Fryčovický zpravodaj 
v barevné mutaci o ve formátu A5. 

• Schválila konání 2. zasedání Zastupi-
telstva obce Fryčovice dne 14. 12. 2018 
v 17 hodin v jídelně ZŠ dle navrženého 
programu. 

• Schválila oznámení SMOPO o výši stoč-
ného s účinností od 1. 1. 2019. Voda od-
vedená (stočné) 33,00 Kč/m3 bez DPH 
a 37,95 Kč/m3 vč. 15% DPH. 

• Schválila návrh rozpočtu ZŠ Fryčovice 
na rok 2019. 

• Schválila do vedení komisí vedení ko-
misí: Ing. Bedrunkovou Martinu do ve-
dení komise stavební a  rozvoje obce, 
paní Šmiřákovou Miroslavu do vedení 
komise školské, kulturní, sociální a by-
tové, Ing. Lanču Jiřího do vedení komise 
životního prostředí lesní a vodního hos-
podářství. 

• Schválila smlouvu s firmou INNOVA INT. 
s.r.o. Předmětem smlouvy je zpracová-
ní a podání žádosti o finanční podporu 
v rámci Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR – regenerace brownfieldu pro ne-
podnikatelské využití – hájenka. 

• Schválila smlouvu s firmou INNOVA INT. 
s.r.o. Předmětem smlouvy je zpracová-
ní a podání žádosti o finanční podporu 
v rámci Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR – podpora obnovy staveb a zařízení 
dopravní infrastruktury – lávka „u Ška-
řupů“. 

• Schválila přechod knihovního systému 
v obecní knihovně Fryčovice z programu 
Clavius na program KOHA. 

• Schválila přihlášení Obce Fryčovice do 
programu v rámci strategie restruktu-
ralizace Ústeckého. Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje – „RESTART“. 

• Vzala na vědomí veřejnou výzvu na 
uzavření pracovní smlouvy pracovníka 
údržby a  uzavření smlouvy (zkrácený 
pracovní úvazek) s pracovníkem na roz-
voz obědů a úklid. 

• Vzala na vědomí zprávu o skutečném 
stavu víceúčelového zařízení ve správě 
Obce Fryčovice. 

• Vzala na vědomí setkání RO společně 
s  Mgr.  Jiřím Kubalou na jedné straně 
a s panem Karlem Kublákem a s  jeho 
právním zástupcem JUDr. Věrou Skur-
kovou na straně druhé ohledně podá-
ní žaloby na určení vlastnictví vodních 
nádrží I. a  II. na Krnalovickém potoce. 
RO navrhla protistraně mimosoudní 
dohodu. Právní zástupkyně protistrany 
sdělila, že nemají zájem o žádný kom-
promis a požadují, aby věc byla soudem 
projednána a bylo soudem rozhodnuto. 

• Schválila smlouvu o výpůjčce mezí Obci 
Fryčovice a ZŠ Fryčovice, příspěvková 
organizace na vybavení přírodovědné 
učebny. 

• Schvaluje návrh rozpočtu MŠ Fryčovice, 
Fryčovice 451, příspěvková organizace 
na rok 2019. Schválila složení jednotli-
vých komisí: Ing. Bedrunkovou Martinu 
do vedení komise stavební a  rozvoje 
obce a  členy komise: Ing.  Jiskrovou 
Dagmar, Ing. Vantucha Antonína, paní 
Bílkovou Hanu, Ing.  Kavku Richarda, 
Ing. Dvorského Jiřího a Šmiřáka Milana. 
Paní Šmiřákovou Miroslavu do vedení 
komise školské, kulturní, sociální a byto-
vé a členy komise: Ing. Kokešovou Danu, 
Šmídovou Janu, Górneho Jana a Glom-
bíčkovou Danu. Ing. Lanču Jiřího do ve-
dení komise životního prostředí lesní 
a vodního hospodářství a členy: pana 
Síbra Kamila a Ing. Volnou Marcelu. 
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• Schválila zakoupení hnětače pro výbavu 
kuchyně klubu seniorů. 

• Vzala na vědomí výroční zprávu „Podané 
ruce – osobní asistence“ a výše podpo-
ry bude určena v rozpočtu obce na rok 
2019. 

• Vzala na vědomí seznam nepřipojených 
nemovitostí ke splaškové kanalizaci 
k 17. 12. 2018 a výzvu jejich majitelům 
k připojení. 

• Vzala na vědomí zprávu o hlavních pro-
hlídkách mostů a lávek v obci a pověřila 
komisi stavební a rozvoje obce k vyhod-
nocení stavu a zapracovaní připomínek 
do návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

• Vzala na vědomí zprávu o  skutečném 
stavu víceúčelového zařízení ve správě 
obce (FRY RELAX CENTRUM) a pověřuje 
komisi stavební a rozvoje obce k vyhod-
nocení stavu a zapracovaní připomínek 
do návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

• Schválila rozpočtové opatření č. 4 na rok 
2018. Jedná se o částku 15.000,- Kč v části 
rozpočtu obce, vyčleněného na volby, 
kdy došlo k navýšení odměn pro členy 
volebních komisí. 

• Schválila smlouvu o výpůjčce smlouvu 
o  výpůjčce krouhače s  příslušenstvím 
mezi Obcí Fryčovice a ZŠ Fryčovice. 

• Schválila žádost ZŠ Fryčovice o navýšení 
provozních nákladů – peněžního krytí 
z rozpočtu školy z důvodu schválení pro-
jektu ozdravného pobytu žáků 1. stupně, 
který bude zpětně financován Státním 
fondem životního prostředí ČR. 

• Schválila záměr prodeje pozemku 
parc. č.  1808/5 lesní porost o  výměře 
1083 m2 a  pozemků rozměřených dle 
geometrického plánu č. 2231-43/2018 
č. 19/06/64 parc. č. 1808/6 lesní porost 

o výměře 561 m2, parc. č. 1808/12 lesní 
porost o výměře 658 m2 a parc. č. 1808/13 
lesní porost o výměře 94 m2, vše v k.ú. 
Fryčovice. 

• Schválila podání žádosti o dotaci na láv-
ku ev.č. FR-L-05 z rozpočtu MSK a zpraco-
vání této žádosti pověřuje firmu INNO-
VA s.r.o. 

• Vzala na vědomí dopis od pana Karla 
Kubláka ve věci žádosti o vydání souhla-
su s dokončením výstavby malých vod-
ních nádrží č. III a č. IV na Krnalovickém 
potoce a pověřila starostu obce k vydání 
stanoviska obce. 

• Schválila první čtení návrh rozpočtu 
obce na rok 2019. 

• Schválila návrh školské kulturní a sociální 
komise na akce v roce 2019. Seznam se 
může během roku doplňovat. 

• Schválila podpořit a zařadit akci TRAK-
TORIÁDA (1.6.2019) do plánu akcí. 

• Schválila ceník prací při hospodaření 
v obecních lesích. 

• Schválila smlouvu o provedení hudeb-
ní produkce na „DEN OBCE“ mezi obcí 
Fryčovice a  Markétou Konvičkovou + 
kapela a skupinou MAXIM TURBULENC. 

• Schválila financování dopravy autobu-
sem na divadelní představení do Ostravy. 

• Schválila Pronájem kulturního sálu pod-
le připraveného návrhu plánu na první 
kvartál roku 2019. 

• Schválila uzavření příkazní smlouvy mezi 
obcí Fryčovice a firmou MUMANDI s.r.o.. 
Předmětem smlouvy je komplexní man-
agement po dobu udržitelnosti projektu 
přírodovědné učebny ZŠ. 

• Schválila žádost ČZS Fryčovice o finanční 
podporu na rok 2019. Návrh je zapraco-
ván do rozpočtu obce. 
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• Schválila změnu ve složení stavební ko-
mise a rozvoje obce, kde po odstoupení 
Ing. Antonína Vantucha byl radou jme-
nován pan Zbyněk Tučný. 

• Schválila finanční příspěvek pro Chari-
tu Ostrava – hospic sv. Lukáše, kde jsou 
umístěni dva občané Fryčovic. Požada-
vek je zapracován do návrhu rozpočtu 
obce na rok 2019. 

• Schválila žádost MS Fryčovice o bezúplat-
né uskladnění „zadiny obilovin“ k zimní-
mu přikrmování zvěře v objektu kůlny za 
hájenkou. 

• Schválila nový formát zpravodaje, který 
bude vycházet od roku 2019. Formát A5, 
celobarevný. Ceník inzerce do ¼ strany 
A5  500,- Kč do ½ strany A5 750,- Kč celá 
strana A5 1.200,- Kč. Ceny zahrnují DPH. 
Současně se ruší dosud platný ceník in-
zerce. Rada obce pověřuje místostarostu 
obce k ohlášení této změny na Minister-
stvu kultury ČR v evidenci obecního tisku. 

• Schválila složení redakční rady zpravo-
daje: Ing. Vratislav Konečný, Mgr. Moni-
ka Hrtánková, Mgr. Alexandra Filarová, 
Ing. Martina Kratochvílová a Mgr. Petra 
Strnadlová. 

• Schválila termín „DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ“ na 9.2.2019 (sraz v 8.00 před OÚ). 
Tato prohlídka objektů v majetku obce 
je určena pro zastupitele obce a členy 
komise stavební a rozvoje obce. 

• Schválila záměr o  bezúplatný převod 
pozemku parc.č. 2171/1 k.ú. Fryčovice 
od Úřadu pro zastupování státu ve věci 
majetkových do majetku obce a  po-
věřila starostu obce k  podání žádosti 
o bezúplatný převod. 

• Rozhodla umístit uvítací tabule (6x). 
Obec provede nezbytné úkony s  Ma-
gistrátem F-M a Policii ČR. 

• Souhlasí s  realizaci stavby přípojek 
vody, kanalizace a  plynu pro firemní 
areál ŠUBERT FRYČOVICE na pozemku 
parc.č. 1075 v k.ú. Fryčovice ve vlastnic-
tví obce. Povrch dotčeného pozemku 
bude uveden zpět do původního stavu. 

• Souhlasí s  předloženou výkresovou 
dokumentací výstavby RD investora 
Žanety Dětské, včetně souvisejících 
staveb RD a souhlasí provedením kana-
lizační přípojky, tj. napojení do pozemku 
p.č. 2404/4 k.ú. Fryčovice ve vlastnictví 
obce. 

• Navrhuje jednat se společností REMA- 
-AOS o  možném uzavření smlouvy 
o spolupráci v oblasti zajištění zpětného 
odběru obalů. 

• Požaduje po komisi stavební a rozvoje 
obce urychleně dořešit návrh oprav tech-
nologie a zařízení FRY-RELAX CENTRA. 

• Předává komisi stavební a rozvoje obce 
hlavní prohlídky mostů a lávek ve Fryčo-
vicích k posouzení a ke zpracování návr-
hu dalšího postupu. 

• Projednala došlé návrhy jednacího řádu 
zastupitelstva obce. Pověřuje komisi sta-
vební a rozvoje obce připravit dotazník 
spokojenosti obyvatelstva. 

• Vzala na vědomí žádost o poskytnutí 
informací od p. Ing. Dagmar Jiskrové.

Celá strana A5  1 200 Kč
½ A5       750 Kč
¼ A5       500 Kč

Platný ceník inzerce
ve Fryčovickém 
zpravodaji od 1. 2. 2019: 
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HARMONOGRAMY SVOZŮ ODPADŮ 
V ROCE 2019
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 li-
chý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod.  
– 1. Svoz 3. 1. 2019

Horní konec obce bude svážen každý 
sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod. 
 – 1. Svoz 10. 1. 2019

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 – 1. Svoz 3. 1. 
2019 

3. Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2019 – 1 x 
za 2 měsíce: (každou 1. sobotu v kaž-
dém druhém měsíci v roce) 
2. 2. 2019, 6. 4. 2019, 1. 6. 2019,  
3. 8. 2019, 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. 10. do 31. 12 2019 a svoz 
1 x týdně v období od 1. 5. do 30. 9. 2019 
tzn. 39 svozů za rok.

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):

Jarní svoz:  sobota 13. 4. 2019  
v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.

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

Sběr papíru v obci 
Žádáme občany, aby v případě, že je modrá popelnice na papír již plná, neodkládali 
další papír vedle popelnice (za deště vlhne, vítr ho roznáší do okolí, …), ale využili 
možnost použít kontejner za základní školou (příchod po betonové cestě mezi 
FRY RELAX CENTREM a ZŠ). Finanční prostředky za tento sběr jsou uloženy na účtu 
Sdružení rodičů při ZŠ Fryčovice a jsou využívány na podporu činnosti žáků školy 
(nákup výtvarných potřeb, knih, bruslí apod.).
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Upozornění občanům

Při svozu plastových odpadů v obci Fryčo-
vice dne 2. 2. 2019 byl v odpadu zjištěn 
výskyt většího množství injekčních jehel 
a stříkaček, tedy nebezpečného a infekč-
ního odpadu, viz foto. 

Žádáme tímto občany, aby tento nebez-
pečný odpad neshromažďovali v pytlích 
na plastový odpad, ale v nepropíchnutel-
ných obalech a likvidovali jako nebezpeč-
ný odpad, tzn. předávali jej při mobilních 
svozech nebezpečných odpadů nebo na 
sběrném dvoře Collo Louky ve Frýdku-
-Místku (vedle supermarketu TESCO).

Provozní doba sběrného dvoru:
PO – PÁ:  9:00 – 17:00 hod.
SO:   8:00 – 14:00 hod.

V sobotu 13. dubna 2019 bude prove-
den sběr VELKOOBJEMOVÉHO A NE-
BEZPEČNÉHO ODPADU.

Sběr VELKOOBJEMOVÉHO odpadu:
8:00 – 8:40 v dolní části obce u pana Kuběny
8:45 – 9:40 u mostu přes Košici, naproti 
pana Františka Míčka
9:45 – 10:40 u mostu u mateřské školy
10:45 – 11:40 u správní budovy býv. země-
dělského družstva
11:45 – 12:30 u mostu u pana Slavíka

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD = skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.  

Sběr NEBEZPEČNÉHO odpadu, ZPĚT-
NÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ a sběr 
PNEU osobních automobilů:
8:00 – 12:30 u budovy Obecního úřadu 
Fryčovice

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, 
tonery, použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, 
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. 
ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ televizory, 
monitory, obrazovky, rádia, počítače, 
lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: 
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mi-
krovlnné trouby, fritovací hrnce, varné 
konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, videorekordé-
ry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.    

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

O Z N Á M E N Í
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POZOR! Co do WC nepatří!

Volně pobíhající psi v naší obci

Používáte toaletní mísu jako odpadkový koš? Pak děláte velkou chybu. Oprava potrubí 
není nejlevnější. 

1. O tom, že do záchodu nesmíme házet 
použité hygienické potřeby a kartono-
vé válečky od toaletního papíru, nás 
informují na všech veřejných toaletách. 
Když pravidlo porušíte doma, vrátí se 
vám to jako bumerang. Čištění mísy 
a okolí dá natolik zabrat, že si to příště 
rozmyslíte.

2. Vyluxované, nebo zametené vlasy do 
mísy rozhodně neházejte, i když si my-
slíte, že jsou téměř neviditelné. Vlasy se 
rozkládají pomalu a spolu s jiným odpa-
dem vytvářejí chuchvalce, na které se 
mohou přichytit další nečistoty. Ucpání 
trubek je časem zaručeno!

3. Většina vlhčených ubrousků je vyro-
bena z netkané celulózy, která se ve 

vodě nerozpustí a ulpívá v záhybech 
stokové sítě. Když se nahromadí, může 
vytvořit obrovské překážky, které často 
způsobují prasknutí trubky a havárii.

4. Zbytky jídla jsou výbornou pochout-
kou pro potkany a s těmi žít nechcete. 
Nemáte-li k dispozici domácí kompos-
tér, pevné zbytky stravy vyhazujte do 
popelnice na bioodpad a tekuté patří 
v uzavřených pet láhvích do odpadu.

5. Pozor na olej a tuk! Sráží se, ulpívá na 
stěnách kanalizace a vytváří tukové kry. 
Olej z pánve nechte vsáknout do papí-
rové utěrky a tu pak vhoďte do směsné-
ho odpadu. V některých městech jsou 
k dispozici i speciální zelené kontejnery 
na použité tuky.

Vážení chovatelé psů, s ohledem na mno-
žící se případy napadení občanů volně po-
bíhajícími psy, bychom Vás rádi upozornili 
na poslední znění zákona na ochranu zví-
řat proti týrání (Zákon na ochranu zvířat 
proti týrání č. 246/1992 Sb.), podle kterého 
se přestupku dopustí ten chovatel, který 
neučiní opatření proti úniku zvířete. 

Únikem zvířete se rozumí volné pobíhání 
zvířete bez dohledu a kontroly fyzické 
osoby či chovatele. V praxi to znamená, 
že obecní úřad, obce s rozšířenou působ-
ností (v našem případě Magistrát města 
Frýdku-Místku) může za únik zvířete uložit 

chovateli pokutu až do výše 50.000 Kč 
(Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.). Na-
víc se majitelé volně pobíhajících psů vy-
stavují riziku, že jejich pes bude v souladu 
s veterinárním zákonem odchycen a umís-
těn do útulku pro odchycená a opuštěná 



www.frycovice.cz 1/2019

11

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 
aneb jak to vidí koledníci...
Tříkrálová sbírka v naší republice má za 
sebou již dlouhou 19letou historii. Podob-
né je to i v naší obci. Koordinaci sbírky ve 
Fryčovicích jsem převzala před 13 lety. 
Všechny uplynulé ročníky mi daly mož-
nost porovnávat a rekapitulovat. Rozhodla 
jsem se tentokrát se svými postřehy a zá-
žitky více podělit.

Starost i radost
To, co spojuje každou TS a zůstává stejné, 
je příprava na celou akci – spousta práce, 
shánění koledníků, předvídání problémů 
a řešení i nečekaných situací. Velká přípra-
va začíná už v listopadu a podílí se na ní 
pracovníci charity a dobrovolníci.

To, co se během let změnilo, je přístup lidí, 
vstřícnost a štědrost dárců. Svědčí o tom 
stále se zvyšující výnosy sbírek, i nadšení 
ve tvářích lidí, kteří v prvních dvou led-
nových týdnech vítají koledníky na prahu 

svého domu. Napomáhá tomu tradice, in-
formovanost a s ní také důvěra lidí, které 
žádáme o příspěvek.

Je nesporné, že hlavními tahouny celé 
akce jsou koledníci, kteří ve skupinkách 
obcházejí naše obydlí. V průběhu let jsem 
se dětí vyptávala na jejich postřehy a zá-
žitky z koledování.

zvířata, přičemž náklady za odchyt a umís-
tění v útulku pak hradí chovatel zvířete.

Každý majitel je za chování svého psa 
plně zodpovědný. Argument, že „náš pej-
sek je hodný a nikomu ještě nic neudělal,“ 
vyzní naprázdno, když si uvědomíme, co 
může volně pobíhající pes způsobit (do-
pravní nehodu, napadení občanů obce, 
hlavně pak dětí, znehodnocení oblečení). 
Předejděme proto následným nepříjem-
nostem tím, že si svého psa zajistíme tak, 
aby nemohl utéct z našeho soukromého 
pozemku a při procházkách mějme psa 
na vodítku nebo opatřeme psa ochran-

ným náhubkem. Rovněž se na Vás, na ma-
jitele psů, obracíme s naléhavou žádostí 
s ohledem na znečišťování chodníků a ji-
ných veřejných prostranství psími výkaly, 
abyste po svých psech pokaždé uklízeli. 
Pokud tak nečiníte, upozorňujeme Vás 
na povinnost úklidu psích výkalů, která 
vyplývá ze zákona č. 200/1990 Sb. (Zákon 
o přestupcích §47). Přestupku se dopustí 
ten, kdo znečistí veřejné prostranství, ve-
řejně prospěšné zařízení anebo zanedbá 
povinnost úklidu veřejného prostranství. 
Tím se mimo jiné rozumí i  neodklizení 
psích výkalů.
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Očima koledníků
Co se koledníkům líbí a proč?

• Je to krásná tradice – lidé na nás čekají, 
někdy telefonují, kdy budeme chodit, 
těší se na nás.

• Poznáváme lidi, které jsme neznali, a na-
vazujeme s nimi nové, i přátelské vztahy.

• Dárci jsou na nás milí, někdy nám dají 
sladkosti, ovoce, pochválí nás. Přejí si, 
abychom za rok opět přišli popřát.

• Vidíme lidi, kteří dávají, i když mnoho 
nemají.

Co koledníky překvapuje?

• Občas vidíme, jak se hýbou záclony, ale 
lidé uvnitř dělají „mrtvého brouka“.

• Překvapuje mě, že jedna paní dává do 
kasičky každým rokem 2000Kč.

• Když sbírka teprve začínala, překvapilo 
mě, že na nás lidé místo daru vypustili psa.

• Několik let jsme doma čekali na kolední-
ky. Když stále nikdo nepřicházel, rozhodli 
jsme se stát koledníky my sami.

Co svým nástupcům koledníci vzkazují:

• Není třeba se ničeho bát ani se stydět. 
Jen je třeba překonat strach a vykročit 
do ulic. Pak už jde všechno samo. Ten 
dobrý pocit na konci za to stojí.

• Nenechte se odradit počasím nebo ne-
příjemnými situacemi, které můžou na-
stat. Nakonec vždy vše dobře dopadne.

• Koledováním podporujete dobrou věc. 
Je to radost, zábava, a ještě máte zážitky 
na celý život.

• Jste příkladem pro ostatní. Mnoho ma-
lých koledníčků se po letech stalo vedou-
cím skupinky a nyní po jejich boku rostou 
další. 

Je velkým povzbuzením, když vidíme, že 
naší mladé generaci, která se do sbírky za-
pojuje, nejsou lhostejné osudy a potřeby 
lidí okolo nás.

Chtěla bych všem koledníkům, vedou-
cím skupinek TKS, ale i dárcům ze srdce 
poděkovat.

Poděkování patří také Obecnímu úřadu 
ve Fryčovicích a  účetní paní Mitrengo-
vé, která se spolu se mnou a pracovníky 
Charity Frýdek-Místek podílela na počítání 
výtěžku sbírky.
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Vedoucí a kolednická skupinka Vykoledovaná 
částka v Kč

paní M. Prajová – Klárka Klečková, Patrik Matěj, Magda a Matěj 
Pištěkovi, František Pultar 13 396

manželé J. a T. Nevludovi – Kamilka  3 467

paní S. Laníková – Jakub a Veronika 10 460 

paní S. Dostálková – Štěpán, Natálka Kubláková, Eliška Hrabovská 14 280 

paní M. Hrtánková – Anička Hrtánková, Eliška a Alice Nevludov 4 960

paní H. Jamrozová – David a Jiří Vyvialovi   6 630

paní N. Pustková – Teo, Katka, Bibianka a Sára 3 957

Celkem 64 075

Celkový výtěžek koledování Tříkrálové 
sbírky v Charitě Frýdek-Místek letos činí 
2.233.043,- Kč.

Vybranou částku použije Charita F-M na 
opravy a úpravy v pobytových zařízeních, 
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež, stejně jako na terénní službu pro 
nemocné. Podrobnější popis naleznete na 
stránkách Charity F-M. 

„Tříkrálová sbírka je most mezi starým 
a novým rokem. Ze starého si bere posel-
ství Vánoc a přenáší jej jako přání všeho 
dobrého do nového roku. Tříkrálová sbír-
ka je radostným mostem. Moc děkujeme 
všem koledníkům, že spolu s námi tento 
most staví a všem dárcům, že po něm spo-
lu s námi jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-
-Místek Martin Hořínek. 
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Jak dopadla TS  
v okolních obcích?

Obec Částka v Kč

Brušperk 52 938

Palkovice 124 000

Stará Ves n. Ondřejnicí 115 023

Kozlovice 122 110

Hukvaldy 81 365 

Staříč 56 517

Letošní koledování skončilo a koledníci si 
budou moci užívat zasloužené odměny, 
kterou jim Charita Frýdek-Místek připravila 
- vstupenky do Aquaparku Olešná.

„Šťastný je ten, kdo rozdává dobro. Štěstí ho 
nikdy neopustí.”   W. James

Anna Vyvialová
Koordinátorka TS pro obec Fryčovice

Tel.: 774 930 957, E-mail: vyvi.ana@seznam.cz

Další informace:
https://charitafm.cz/trikralova-sbirka/
https://www.facebook.com/trikralovasbirka/

Obecní knihovna
Milí čtenáři a přátelé dobré knihy, začátek 
nového roku je příležitostí pro ohlédnu-
tí za činností naší knihovny v uplynulém 
roce.

„Statistika nuda je, má však přesné údaje“  
– text Zdeňka Svěráka hovoří za vše.

Knižní fond činil celkem 9 513 knih

z toho 6 566 krásné literatury

 2 947 naučné literatury

Do fondu jsem zapsala 376 nových knih, 
z toho 211 knih byly dary od našich obča-
nů a Moravské zemské knihovny v Brně. 

Do úbytků bylo zapsáno 200 knih, tyto 
knihy byly většinou zastaralé nebo opo-
třebované.

Čtenářů bylo 279, z toho 99 dětí do 15 let. 
Je to mírný nárůst oproti loňskému roku.
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Návštěvnost knihovny, včetně návštěv 
on-line, činila 3 700 návštěvníků.

Výpůjčky celkem činily
8 226 dokumentů

Z toho:
Naučná literatura pro dospělé  595 knih
Beletrie pro dospělé 4 532 knih
Naučná dětská 159 knih
Beletrie dětská 1 002 knih
Periodika 1 939 časopisů

Webové stránky navštívilo 4 318 lidí

Pro informace o knížkách v knihovně slou-
ží on-line katalog, počet vstupů je 206. 

Od loňského roku má knihovna svoji strán-
ku na Facebooku.

V knihovně také probíhaly různé akce pro 
děti, ať to byly knihovnické lekce, nebo 
v dubnu 9. ročník  Noci s Andersenem, jíž 
se zúčastnilo 30 dětí.

Do výtvarné soutěže s názvem „Nakresli si 
svého anděla“ se přihlásilo 24 dětí, autoři 
oceněných obrázků obdrželi drobné dárky.

Znovu jsme se zapojili do projektu Morav-
ské zemské knihovny v Brně Česká knihov-
na, v jehož rámci obdržíme zdarma knihy 
podle vlastního výběru. 

Statistika nám opět ukázala, že v  roce 
2018 byla mezi dětskou literaturou nejvíce 
půjčovanou knihou Deník malého pose-
routky od Jeffa Kinneye, tentokrát 12. díl.  
Děvčata zaujala kniha Pupíky a různé díly 
Deníků mimoňky.

Mezi nejoblíbenější knihy pro dospělé 
patří tituly Radky Třeštíkové, Aleny Mor-
nštajnové a hlavně Patrika Hartla. Z de-
tektivek jsou to pak knihy Sandry Brown, 
Roberta Bryndzy, Harlana Cobena, ženy si 
půjčovaly knihy Jojo Moyesové nebo Ale-
ny Jakoubkové a Táňi Keleové-Vasilkové.

Tímto Vás zvu k návštěvě knihovny. Člen-
ské poplatky činí 50  Kč pro dospělého 
čtenáře, 30 Kč pro studenty a 20 Kč pro 
děti do 15 let.

Přeji Vám krásné, pohodové dny.

Sadílková Nataša
Obecní knihovna Fryčovice

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU SENIORŮ  
VE FRYČOVICÍCH 
JUBILEJNÍ VÝROČNÍ SCHŮZE se uskuteční v pátek 29. března 2019 od 16:30 hodin 
v kulturním sále Obecního domu Fryčovice.
V programu vystoupí děti mateřské školy a soubor Starobělské babky, je zajištěna 
tombola, pohoštění, hudba k tanci a poslechu.

Klub seniorů Fryčovice



Fryčovický ZPRAVODAJ

16

První šance na veřejnou diskusi 
promarněna?
Obec se dlouhodobě snažila vyvíjet kroky 
a nalézt zdroje na opravu obecní hájenky 
na Zámrklí. 

V loňském roce došlo k vydání stavebního 
povolení na danou akci a shodou okolnos-
tí Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 
vypsalo výzvu na regeneraci brownfieldů 
(zanedbaných a nevyužitých ploch), která 
vyhovuje připravené projektové doku-
mentaci. 

Výzva otevřela obci zcela nové možnosti, 
protože dosavadní dotace byly vždy pou-
ze na rekonstrukci objektů.

Díky dotaci MMR, která je 70% ze způ-
sobilých výdajů, může obec:

a) rekonstruovat objekt hájenky, 

b) zbourat stávající objekt a  ponechat 
rozhodnutí o využití plochy do dalších 
let, 

c) odstranit stávající objekt a na daném 
místě vystavět objekt nový, dle sku-
tečných potřeb a v souladu s moderní-
mi technologiemi.

Zastupitelé obce na svém prosincovém 
zasedání rozhodli, že schvalují podá-
ní žádosti, na REKONSTRUKCI daného 
objektu, u kterého se předpokládají dle 
rozpočtových cen roku 2016, stavební 
výdaje ve výši 18,9 mil. Kč. Neboť ceny 
stavebních prací se meziročně zvyšují, lze 
očekávat, že cena, pokud je „stavební pro-
počet“ dobře sestaven, může dosáhnout 
až 21 mil. Kč. Pokud vzniknou vícepráce, 
nad rámec schválené dotace (což vždy 

u rekonstrukce hrozí), budou tyto výdaje 
z 100% hrazeny z rozpočtu obce. 

Další důležitou skutečností je, že např. 
vybavení objektu, jakož i  dopracování 
projektové dokumentace a některé další 
výdaje, bude muset obec v 100% uhra-
dit ze svého, neboť dle pravidel MMR jde 
o nezpůsobilý výdaj. Nezanedbatelnou 
položkou budou také provozní výdaje, 
které zatíží obecní rozpočet. Objekt to-
tiž nesmí sloužit podnikatelským účelům 
a  jeho využití musí primárně směrovat 
na „volně přístupné volnočasové zařízení 
bez poplatků“, nebo „klubovny pro místní 
spolky“. Ekonomická činnost (aktivity ge-
nerující příjem) je povolena do 20%.

Dle propočtu, který jsem zmínila na za-
stupitelstvu, lze předpokládat, že vlastní 
podíl obce na opravě hájenky bude té-
měř 8 mil. Kč. Pokud existují aktuálnější 
údaje, nejsou mi k dispozici a pracuji tedy 
s čísly, jež vycházejí ze zpracované doku-
mentace pro stavební povolení. Jen pro 
představu, rekonstrukce MŠ a  zahrady 
stála 11 mil. Kč, přičemž využití objektu 
je nesrovnatelné a  dotace na akci byla 
92,5%. 

K projednávanému bodu na zastupi-
telstvu jsem žádala, aby zastupitelstvo 
odložilo schválení podání projektové 
žádosti a rada obce a starosta veřejně 
prezentovali záměr občanům obce. 
Snažila jsem se apelovat, že není vyjas-
něno využití objektu pro širší cílovou 
skupinu než myslivecký spolek, a pokud 
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jde o tak velkou investiční akci, sám vítěz 
voleb „Nezávislí občané Fryčovic“ ve svém 
volebním programu slíbil, že občané se 
budou moci vyjádřit k významným inves-
tičním záměrům. Bohužel přes všechny 
zmíněné argumenty bylo rozhodnuto 
většinou hlasů o podání žádosti na re-
konstrukci objektu.

Na MMR je možné žádat o prostředky do 
31. května 2019, prostor na projednání 
s občany byl tedy určitě dostatečný. Ne-
zpochybňuji, že na zpracování dokumen-
tace na rekonstrukci hájenky byly již vy-
naloženy prostředky, ale díky pravidlům 
dotace se nám otevřelo více cest.

Mým přáním bylo, aby se občané, z je-
jichž prostředků se bude oprava finan-
covat, měli možnost se k záležitosti vy-
jádřit a navrhli, ke které variantě se 
přiklání, jakož i jak vidí potencionální 
využití objektu. Protože jsem slíbila, že 
svou funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce a našich občanů, měla jsem 
na prosincovém jednání rozsáhlý vstup 
k dané problematice, všichni z vás, co se 
zúčastnili, si mohli vytvořit na věc osobní 
názor a pro ostatní jsem si dovolila se-
psat tento článek, aby věděli, jak velká 
investiční akce naší obec v následujícím 
období čeká.

Ing. Dagmar Jiskrová
členka zastupitelstva obce 

Fryčovice sbírají starý papír
…a sbírají ho opravdu hodně, proto-
že v soutěži „O ekologicky nejzdatnější 
školu“ se v našem regionu pravidelně 
umísťujeme na pomyslných medailo-
vých příčkách. 
Váha okolo 25 tun ročně snad hovoří za 
vše. Soutěž pořádají Sběrné dvory s.r.o. 
a místní sběr organizuje základní škola. 
Sběr probíhá pravidelně dvakrát ročně 
a  to v  říjnu a v dubnu. Ten letošní se 
uskuteční 9. – 11. 4. Ovšem papír máte 
možnost odevzdávat celoročně, protože 
za školou je umístěn zelený kontejner, 
do kterého můžete vyhazovat svůj starý 
papír kdykoliv. 
Peníze utržené za sběr se používají pro 
potřeby dětí základní školy. Sbírejte 
starý papír i nadále, šetříte přírodu! Dě-
kujeme.

Mgr. Martin Růža
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Floristický kroužek
V letošním školním roce jsme poprvé 
otevřeli floristický kroužek, který je na zá-
kladní škole realizován také díky podpory 
Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Fryčovice. 

Kroužek je dvouhodinový, probíhá jednou 
krát za 3 týdny a účastní se jej 2-3 žáci. 
V  současné době se žáci pod vedením 

paní Heljenkové připravují na okresní flo-
ristickou soutěž ZO ČZS. Všechny výrobky 
zůstávají ve škole, kde tak dotvářejí příjem-
nou atmosféru školy. Jsou vystavovány ve 
vestibulu, proto neváhejte a přijďte se na 
ně podívat. 

Ovšem pozor! Každý výrobek má svou 
životnost.

Sestav si rodokmen
V podvečer 22. 1. se sál Obecního domu 
ve Fryčovicích zaplnil zájemci o genealo-
gii, kteří si přišli poslechnout přednášku 
Mgr.  et Mgr.  Petra Juřáka Sestav si svůj 
rodokmen. Mgr. Juřák je odborným histo-
rikem z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. 
Zkoumá dějiny našeho kraje a  zároveň 
se zabývá sestavováním rodokmenů. 
V poutavé přednášce seznámil přítomné 
s možnými postupy a cestami, jak poznat 

rodové kořeny, odkázal na užitečné inter-
netové stránky a vysvětlil význam využití 
DNA při zjišťování vlastního původu. Svá 
bádání přiblížil osobními postřehy a pří-
běhy z praxe, posluchačům předvedl ně-
kolik rodokmenů zpracovaných v podobě 
rodinných kronik. Je možné, že některý 
z návštěvníků pod dojmem přednášky už 
nyní sám bádá v historii svého rodu a po-
kouší se sestavit rodinnou kroniku. 
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Lyžařský kurz
3. lednový týden se jako každý rok usku-
tečnil lyžařský kurz pro 6. a 7. třídu. Jeli 
jsme do Jeseníků do Ludvíkova, kde jsme 
se všichni chtěli naučit nebo zdokonalit 
v ježdění na lyžích a snowboardu. Počasí 
nám přálo, ubytování se nám líbilo a vařili 
nám také dobře. Každý večer nám učitelé 
vymysleli nějakou zábavu. Ve středu nás 
paní učitelky vzaly do Karlovy Studán-

ky, kde jsme se hezky prošli. Ve čtvrtek 
nám přijela zahrát skupina HEC. Na zá-
věr týdne jsme měli závody. Všichni se 
naučili lyžovat a  jezdit na snowboardu 
a nikdo si nic nezlomil. Domů nás dovezl 
náš osobní řidič autobusu Láďa. Moc se 
nám tam líbilo! 

Alice Pecková, Zuzana Rošíková,  
žákyně 6. třídy

Projekt EDISON
V prvním únorovém týdnu navštívilo naši 
školu šest zahraničních vysokoškolských 
studentů v  rámci projektu Edison. Jako 
bonus jsme na škole měli ještě jednu stu-
dentku, která žije u rodiny ve Fryčovicích 
v rámci jiného projektu. Jednalo se o stu-
denty z Číny, Indonésie, Gruzie, Srbska, 
Ukrajiny, Jordánska a  Thajska. Studenti 
představovali žákům a pedagogům své 
mateřské země, kulturu, zvyky a tradice. 
Přestože nás kulturně dělily tisíce kilome-
trů, angličtina nebo ruce, nohy a úsměv 
nám pomohly překonat rozdíly a všichni si 

rozuměli. Echo, Farah, Magda, Misho, Alex, 
Emad a Pink dostali přidělené průvodce 
a tlumočníky z řad žáků vyšších tříd. Tyto 
děti určitě hřál pocit, když k nim mladší 
žáci vzhlíželi s obdivem. Mnozí „tlumoč-
níci“ si poprvé v praxi vyzkoušeli, jak je 
skvělé, když se člověk domluví s cizincem. 
Aniž by si to všichni uvědomovali, ang-
ličtinu si procvičovali o přestávkách, na 
obědě, během sportovních aktivit. Hosté 
měli připravené prezentace o svých ze-
mích, které doplňovali krátkými filmový-
mi ukázkami, žáci se mohli ptát na vše, co 
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je zajímalo. Dozvěděli 
se řadu zajímavosti ze 
zeměpisu, přírodopi-
su, společenskověd-
ních předmětů, ale 
také o tom, jak se žije 
v  běžných rodinách, 
jaká jsou oblíbená jíd-
la, národní sporty, zda 
mají v  zemích školní 
uniformy a podobně. 
Každý den studenti 
ve cvičné kuchyňce 
připravovali, a  s  dět-
mi ochutnali, tradiční 
jídla své země. Stážis-
té si jedno odpoledne připravili program 
i pro děti ze školní družiny. Počítali čínsky 
do deseti, zatančili, vyzkoušeli si české ja-

PROJEKT EDISON – Hodnocení dětí
• Na projektu Edison se mi líbí, že nám žákům studenti z ciziny prezentují svojí zem.                                                                                                         
• Mně se nejvíc líbila Číňanka, bydlela u nás a nejlepší bylo, když nám připravila její 

tradiční polévku.
• Nejvíce se mi líbil Ukrajinec, protože s ním podle mě byla největší sranda.
• Mně se nejvíce líbila Farah z Indonésie, protože byla nejvíce přátelská a strašně aktivní. 

Bylo ji dobře rozumět.
• Nejvíc se mi líbila prezentace od Thajky kvůli památkám, které jsou v Thajsku.        
• Nejvíce se mi líbil Jordánec, protože byl hodně aktivní, zábavný a bavila mě jeho hra 

Up and Down.
• Nejvíce se mi líbila Indonésanka, protože jsem jí nejlépe rozuměla.
• Nejvíce se mi líbil Ukrajinec, protože hodina s ním byla zábavná.
• Nejvíce se mi líbil Jordánec, jelikož měl ztřeštěné nápady a dokázal nás dobře zabavit.
• Jsem ráda, že tento projekt probíhá, protože si můžeme procvičit angličtinu a cizinci 

byli velmi sympatičtí.
• Nejvíce se mi líbila Thajka, protože uměla dobře uvařit. 
• Nejvíce jsem si oblíbila Indonésanku, protože měla hezkou prezentaci. 
• Nám se nejvíce líbil karneval, protože s cizinci byla legrace, naučili nás jejich tanečky 

a zvládli i jazykolamy.

zykolamy a nakonec se všem dětem pode-
psali ve svém jazyce. Ve čtvrtek jsme měli 
světový karneval, kde se studenti předsta-
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Projektový den „Kdo přežije“
22. 1. 2019 jsme realizovali ve škole pro-
jektový den „Kdo přežije“.

Žáci plnili na dvanácti stanovištích úkoly 
související se záchranou života, protiche-
mickou, požární ochranou a vyzkoušeli 
si různé způsoby chování, jak přežít při 
mimořádných událostech. 

Například na stanovišti PČR si děti vyzkou-
šely manipulaci s obuškem, oblékly si ne-
průstřelnou vestu a  potěžkaly si střelné 
zbraně. Jinde se žáci učili sbalit evakuační 
zavazadlo, u hasičů se děti dověděly o hoř-
lavých látkách a jak se chovat při požáru. 

Velký respekt budilo stanoviště s  nácvi-
kem kardiopulmonární resuscitace, kde 
děti simulovaly postup záchrany lidského  
života.

Projektový den se náramně vydařil a dou-
fáme, že si děti odnesly maximum doved-
ností do života.

Mgr. Pavla Bednářová, 
 Mgr. Hana Štychová

vili také rodičům a zapojili se do připra-
vených her. V pátek dopoledne proběhla 
v divadle školy rozlučková akce nazvaná 
Mezinárodní trh. Všichni žáci i jejich uči-
telé si mohli opět připomenout zajímavé 
informace z daných zemí, podívat se na 
předměty pro ně typické, nechat si na-
psat jméno v různých jazycích. Celkově 
lze projekt Edison hodnotit kladně. Byl to 
opět týden velkých zážitků a emocí. Bě-
hem projektového týdne vzniklo mnoho 
přátelství a žáci prostřednictvím sítí určitě 
i nadále zůstávají v kontaktu se svými no-
vými kamarády. Mnohé děti si uvědomily, 

že angličtina je opravdu světovým jazy-
kem, bez kterého se neobejdeme. Velké 
poděkování patří hostitelským rodinám. 
Tyto rodiny měly jedinečnou možnost 
poznat zahraniční studenty ještě lépe 
a zároveň se staly nositeli české kultury 
a tradic, které naopak předaly zahranič-
ním studentům. Moc jim děkujeme za 
to, že i díky nim mohl tento projekt na 
naší škole proběhnout. Věříme, že pobyt 
stážistů v rodinách je vzájemně obohatil 
a díky společným zážitkům strávili příjem-
ný týden!!!

Mgr. Martina Holíková
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Školní družina
V letošním školním roce jsou otevřena dvě 
oddělení ŠD, do kterých dochází 62 dětí 
Ranní školní družinu navštěvuje 17 dětí.
Tento školní rok cestujeme s dětmi po svě-
tě. Dozví se spoustu zajímavých informací, 
které se týkají kultury, obyvatelstva, flory 
i  fauny dané země. Mimo jiné proběhly 
přednášky na téma ,,Z ČR do Austrálie“, 
,,Egypt - pod hladinou Rudého moře a pa-
mátky“.  Děti  zhlédly zajímavou prezentaci  
o ostrově Mauricius. 
V měsíci září se uskutečnila tradiční Dra-
kiáda, která se konala na jiném místě než 
obvykle, přesto se zúčastnilo spoustu dětí, 
jejich rodičů i prarodičů. Počasí nám přálo 
a vítr pořádně foukal.
V měsíci říjnu se děti účastnily soutěže 
obecní knihovny, kde měly namalovat své-
ho anděla. Nejlepší práce byly odměněny. 
Také proběhl Den otevřených dveří, bě-

hem kterého  se široká veřejnost a budoucí 
žáci mohli přijít  podívat do prostor ŠD. 
V listopadu se vybrané děti účastnily spor-
tovního odpoledne v Brušperku, do které-
ho se zapojily i děti i ostatních ŠD povodí 
Ondřejnice. Děti si počínaly velice dobře 
a přijely nadšené a spokojené. 
V prosinci byla pro děti připravena Miku-
lášská diskotéka a pod stromečkem jim 
Ježíšek nadělil spoustu dárků.
Při návštěvě studentů z projektu Edison 
přichystaly děti nejen pohoštění, ale i malé 
taneční vystoupení. Myslím, že se všem 
toto odpoledne líbilo. 
Do konce školního roku nás čekají ještě 
další zajímavé přednášky, sportovní a vě-
domostní aktivity a také, předpokládám, 
spousta legrace. 

Zuzana Jagrová,  
vedoucí vychovatelka ŠD
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Fiktivní výběrové řízení 
v základní škole
Dne  11. 2.  se vybraní žáci 9. třídy zúčast-
nili v rámci předmětu občanská výchova 
fiktivního výběrového řízení, ostatní žáci 
byli tichými pozorovateli.

V tomto předmětu jsme se cca 3 měsíce 
věnovali volbě povolání, výběrovému ří-
zení, vstupu do zaměstnání.

K fiktivnímu výběrovému řízení byla vy-
psána volná místa na post:
• školník
• vedoucí školní jídelny
• učitel / učitelka základní školy 

(předmět dle jejich výběru)
• asistent pedagoga
• školní psycholog

Všichni žáci vypracovali svůj životopis, 
který si mohli částečně domyslet, napsali 
také motivační dopis. Do poslední chvíle 
nevěděli, kdo z nich bude vybrán do už-
šího kola, tzn. k pohovoru před výběro-
vou komisí skládající se z ředitelky školy, 
zástupce ředitelky školy a dvou učitelek. 
Téměř všichni žáci se pečlivě připravili, 
do školy přišli také patřičně oděni.

Myslím si, že tato aktivita byla velmi 
zdařilá. Přestože žáci bojovali s  trémou, 
podávali dobré výsledky. Při zhodnocení 
sami uváděli, že byli rádi za možnost vy-
zkoušet si „nanečisto,“ jak takový pohovor 
probíhá.

Mgr. Petra Strnadlová

Volby nového výboru TJ Sokol 
Fryčovice na nové dvouleté funkční období

V pátek 25.  ledna proběhla v  restauraci 
Sokolka výroční valná hromada TJ Sokol 
Fryčovice. I když počasí jako v minulosti 
valné hromadě přálo, účast na ni nebyla 
příliš valná. A ani fakt volby nového výbo-
ru nepřilákal do sálu členy TJ Sokol, kteří 
asi radši zůstali doma „v teple“.

Po páteční volbě nového patnáctičlenné-
ho výboru se pak na pondělní výborové 
schůzi odvolily povinné volené funkce 
dle stanov TJ Sokol. Na postu předsedy 
zůstává Milan Šmiřák, místopředsedy TJ 

se stali Zbyněk Tučný a Ing. Petr Vanduch, 
Jednatelem a zároveň pokladníkem TJ se 
stal Ing. Vratislav Konečný, hospodářem 
Drahomír Galásek. Pro konečný výčet slo-
žení ještě stačí vyjmenovat ostatní členy 
výboru TJ Sokol: Tomáš Sadílek, Josef 
Mikala, Ing.  Jiří Vrtný, Bc.  Pavel Janša, 
Ing. Tomáš Strnadel, Jiří Petráš, Milan No-
váček, Mgr. Jiří Šefl, Jan Guráš a Ing. Ivan 
Bedrunka. Předsedou kontrolní komise 
se stal Ing. David Žurovec a členy komise 
Ing. Tomáš Janša a Ivo Šmiřák.
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Vážení občané, milí „sokolové“!
V pátek 25. 1. 2019 jsem se zúčastnila Valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol 
Fryčovice. Jak se zmínil předseda TJ v úvodní řeči, byla to spíš hromádka. Společně 
s představiteli obce, základní školy a předsedy oddílů se nás na prezenční listinu po-
depsalo 34 z celkového počtu 335 členů. Je jasné, že nemůžou přijít všichni, ale není 
to trochu málo? Myslím, že každého člena by mělo zajímat, jaké máme v TJ úspěchy, 
co nás trápí, a poslechnout si hodnocení uplynulého roku. Také si myslím, že je to 
o setkání s přáteli a kamarády napříč oddíly. Pozvánka na tuto akci byla zveřejněna 
v posledním čísle Zpravodaje, také upozornění ve fryčovickém kalendáři a v neposlední 
řadě i v obecním rozhlase.
A ještě na závěr, guláš jako pohoštění byl skvělý !
Sportu zdar!  Sadílková Nataša

Informace z NOF
Veškeré názory nebo informace o dění v obci očima zastupitelů, zvolených za NOF 
naleznete vždy na stránkách www.nezavisliobcanefrycovic.cz Sdružení NOF

Pozvánka na výstavy
Klub skalničkářů ADONIS Ostrava pořádá klubové jarní výstavy pro veřejnost.
Výstavy skalniček se konají v prostorách Střediska přírodovědců KORUNKA, Ostrava 
Poruba, ul. Čkalovova-10

Předjarní výstava – 12. - 13. 4. 2019 – v pátek od 9°° do 17°° hod.
                                                                              v sobotu od 8°° do 12°° hod.

Hlavní výstava – 26. - 27. 4. 2019 – v pátek od 9°° do 17°° hod.
                                                                        v sobotu od 8°° do 12°° hod.

Vstupné na výstavu je 20 Kč, je zajištěn i prodej skalniček a poradenská služba z řad 
členů klubu.

Více informací na adrese www.skalnickyostrava.netstranky.cz

Srdečně Vás zve  -  Výbor klubu ADONIS z.s
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Novoroční přechod  
Palkovických hůrek
TJ Sokol Fryčovice oddíl Klubu turistů 
uspořádal první lednový den tradiční 
Novoroční přechod Palkovických hůrek. 
Tato již tradiční turistická akce byla pořá-
dána našimi turisty již po 45. Vzhledem ke 
každoročnímu problému, se sháněním 
dopravy pod hůrky se letos výbor oddílu 
rozhodl již autobusovou dopravu neza-
jišťovat, ale využít běžnou autobusovou 
linku ČSAD Vsetín z Fryčovic na Hukval-
dy. Letošní trasa pochodu tedy začínala 
na hukvaldském koupališti a po zelené 
a modré turistické značce účastníci vy-
stoupali v mlhavém počasí až na vrchol 
Kubánkova. Až těsně před vrcholem se 
začal objevovat sněhový poprašek, kte-
rý tak aspoň částečně připomínal zimní 

počasí. Akce se zúčastnilo cca 50 fryčovic-
kých občanů, kde se u vatry setkali se zá-
stupci okolních obcí, které sousedí s Pal-
kovickými hůrkami. K již zavedené tradici 
patřilo společné focení pod transparen-
tem s pořádanými ročníky (viz foto). Pak 
se většina fryčovických turistů odebrala 
na zpáteční cestu do Fryčovic. Z vrcholu 
hůrek se scházelo zkratkou kolem potoka 
k sauně a pak kolem obecního rybníka 
do cílové stanice – do restaurace Sokol-
ka, kde byl pro účastníky akce připraven 
vynikající guláš. Po občerstvení pokračo-
vala volná zábava zpěvem i tancem ještě 
několik hodin.

Za výbor Klubu turistů,  
Ing. Vratislav Konečný 
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INZERCE
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Fryčovický ZPRAVODAJ č. 1/2019  •  Uzávěrka dalšího čísla bude 1. dubna 2019. Do doby 
uzávěrky nám prosím zasílejte své příspěvky v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, 
ODT, TXT apod).  •  Vydává: Obec Fryčovice, Fryčovice 83,  PSČ 739 45, FRYČOVICE v nákladu 850 ks, 
6x ročně. Zpravodaj také najdete na internetových stránkách www.frycovice.cz  •  Redakční rada: 
Mgr. Alexandra Filarová, Mgr. Monika Hrtánková, Ing. Vratislav Konečný, Ing. Martina Kratochvílová 
a Mgr. Petra Strnadlová  •  Kontakt: OÚ Fryčovice 558 668 119, email: podatelna@frycovice.cz  •  
Registrováno u MK ČR pod registrační značkou MK ČR E 12361  •  Za správnost příspěvku zodpovídá 
jeho autor. Příspěvky dodány po termínu a nepodepsané nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky 
redakce nevrací.  •  Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o.

Redakční rada se omlouvá za zhoršenou kvalitu několika fotografií, které byly 
do zpravodaje dodány v takové kvalitě autorem příspěvku. Zároveň prosíme 
všechny organizace, spolky nebo občany, kteří v budoucnu chtějí publikovat 
články nebo inzerci ve zpravodaji, aby dodávali obrázky samostatně s popisem 
a názvem autora. Veškeré obrázky by měly mít velikost nad 1 MB. Pod touto 
hranicí negarantujeme čitelnost obrázku. 

Za redakční radu Ing. Konečný Vratislav


