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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

letošní duben je úplně jiný, než byl loň-
ský. Před rokem nás zima nechtěla opus-
tit a pak zimní počasí náhle přeskočilo do 
léta. Letos máme pravý opak. Po novém 
roce se žádná skutečná zima neohlásila. 
I když s aprílovými rozmary musíme stá-
le počítat, je jisté, že jaro je tady. Počasí 
neodhadneme, sami vidíme, že je značně 
proměnlivé a nelze ho ovlivnit.

Zaměřme se tedy na to, co ovlivnit může-
me – na to, co se v letošním roce chystáme 
realizovat. Na 3. zasedání Zastupitelstva 
obce Fryčovice dne 27. 3. 2019 byl schvá-
len rozpočet na rok 2019. Několikaletý růst 
české ekonomiky výrazně zvýšil daňové 
příjmy obcí a krajů. Mnohé tak masivně 
investují nejen do rozvoje infrastruktury, 
ale i do kultury a sportu tak, aby je mohli 
všestranně využívat všichni jejich obyva-
telé. Další snahou radnic je získat v rámci 
připravených projektů prostředky z evrop-
ských fondů ještě před koncem progra-
mového období, nebo pak čerpat dotaci 
z ministerstev, popřípadě z krajů. 

K  31. 3. 2019 bylo na  účtech naší obce 
43 000 000 Kč, což nám umožňuje financo-
vání plánovaných akcí, resp. spolufinanco-
vání projektů. Do letošního rozpočtu byly 
zařazeny jen ty akce, o kterých se již v mi-
nulosti rozhodlo, připravily se projektově 
a  získaly stavební povolení (pokud bylo 
vyžadováno). Z vlastních zdrojů budeme 
financovat opravy mostů a lávek v hodno-
tě 2 000 000 Kč, dále opravu celé bazénové 
technologie za  4  450  000 Kč a  konečně 
výměnu oken v  bytovém domě č. p.  54 
za 1 000 000 Kč. Na opravu rozvodů vody 

a výměnu osvětlení v ZŠ Fryčovice v před-
pokládané výši 3 200 000 Kč jsme požá- 
dali o dotaci Ministerstvo financí ČR. Oče-
káváme také, že bude vypsán dotační titul 
pro možnost opravit kapli na Ptáčníku za 
450 000 Kč. Dále v rozpočtu počítáme se 
zakoupením vozidla pro jednotku SDH 
Fryčovice ve výši 1 100 000 Kč (pro tento 
záměr již máme návrh smlouvy na dotaci 
ve výši 675 000 Kč). Na lávku u Škařupů plá-
nujeme v rozpočtu částku do 2 500 000 Kč 
(zde je už také hotov návrh smlouvy o do-
taci z MSK ve výši 400 000 Kč). Očekáváme 
výzvu MZ ČR nebo MŽP ČR k zadržování 
vod, v jejímž rámci chceme uplatnit projekt 
rybník Dolní – Zámrklí ve výši 3 130 000 Kč. 
Připraveni jsme na  stavbu chodníků za 
10 000 000 Kč na trasách U Kříže – Kuběna 
a Chamrád – Beskydské uzeniny; očekává-
me zveřejnění výzvy k uplatnění dotace.

Několik let jsme očekávali podporu – do-
taci na modernizaci hájenky v Zámrklí. Až 
nyní se naskytla příležitost vytvořit z ní 
multifunkční dům, a to díky možnosti po-
dat žádost na regeneraci brownfieldů. Akce 
je plánována ve výši 17 000 000 Kč a  je 
podmíněna dotací. Bude-li žádost vyříze-
na kladně, můžeme současně žádat ještě 
OKD Důl Staříč o náhradu důlních škod 
na majetku obce. Rozšiřujeme taktéž za-
hradu u ZŠ Fryčovice (ve výši 500 000 Kč). 
O dotaci na tuto úpravu bylo úspěšně po-
žádáno již v loňském roce. Pracujeme i na 
dalších akcích: stavbě workoutového hřiště, 
modernizaci veřejného osvětlení a mo- 
dernizaci rozhlasu. Na projekt komunitní-
ho domu pro seniory jsme získali příslib 
dotace z MSK. Rada obce se také rozhodla 
zajímat se o areál paní Ireny Slováčkové. 
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Usnesení z 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 27. března 2019

Zastupitelstvo obce Fryčovice

19/03/31  •  Schvaluje
program jednání 3. zasedání zastupitel-
stva obce, konaného dne 27. 3. 2019 

19/03/32 •  Určuje
ověřovateli zápisu z 3. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 27. 3. 2019 pana 
Pavla Bohušíka, pana Zbyňka Tučného 
a zapisovatelem Mgr. Veroniku Kozarovou

19/03/33  •  Volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Lanča, 
Mgr. Ing. Aleš Konečný a paní Miroslava 
Šmiřáková

19/03/34  •  Bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce

19/03/35  •  Schvaluje
rozpočet obce Fryčovice na rok 2019

19/03/36  •  Stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 

v  účinném znění oprávnění rady obce 
k provádění rozpočtových opatření v roz-
sahu:

1. Na straně příjmů bez omezení

2. Do + 500.000,00 Kč nebo – 500.000,00 Kč 
na  straně výdajů na  rozpočtový pa-
ragraf podle § 3 odst. 3 vyhlášky MF 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 
v účinném znění 

3. V případě přijetí dotace a jejího čerpání 
bez omezení

19/03/37  •  Rozhodlo
uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019 
a č. 2/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Fryčovice mezi TJ Sokol Fryčovice z.s., 
se sídlem Fryčovice 450, 739 45 Fryčovice, 
IČO 60043270 a  Obcí Fryčovice, se síd-
lem Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, IČO 
00296635 dle příloh k bodu č. 8 a zároveň 
tyto smlouvy schvaluje 

Nechává si zpracovat znalecký posudek 
stavby a současně posuzuje všechny ná-
vrhy k jeho využití v centru obce. 

V posledních letech byly kritizovány naše 
webové stránky. Rada obce rozhodla o za-
dání zpracování nových obecních stránek; 
budou vytvořeny do dvou měsíců. Rovněž 
bylo rozhodnuto o zavedení mobilního 
rozhlasu. Naší snahou je využít moderní 
technologie pro co nejrychlejší a nejefek-
tivnější sdělování informací občanům. 

Podporujeme všechny příležitosti k častěj-
šímu společnému setkávání našich obča-
nů, proto každoročně rozšiřujeme nabídku 
různých společenských a kulturních akcí. Ať 
už si z nich vyberete, nebo si jen s radostí 
budete užívat krásy naší podbeskydské 
přírody, věřím, že jarní sluníčko vám dodá 
energii a naplní vás silou, zdravím a opti-
mismem. Přeji vám pohodové a prosluně-
né jarní dny ve Fryčovicích – v obci, kde 
stojí za to žít.

Leo Volný, starosta
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19/03/38  •  Rozhodlo
uzavřít darovací smlouvu mezi Podané 
ruce – osobní asistence Frýdek-Místek 
a obcí Fryčovice, jejímž předmětem je da-
rování částky 88.000 Kč dle přílohy k bodu 
č. 8 a zároveň tuto smlouvu schvaluje
19/03/39  •  Rozhodlo
uzavřít smlouvu o spolupráci při zajišťová-
ní dopravní obslužnosti mezi Statutárním 
městem Frýdek-Místek, a obcí Fryčovice, 
jejímž předmětem je finanční příspěvek 
obce ve  výši 484.000 Kč a  zároveň tuto 
smlouvu schvaluje
19/03/40  •  Zrušuje
jednací řád Zastupitelstva obce Fryčovice 
vydaný dne 19. 12. 2014 usnesením číslo 
2/21 k 28. 03. 2019 
19/03/41  •  Schvaluje
jednací řád Zastupitelstva obce Fryčovi-
ce dle přílohy k bodu č. 10. Tento jednací 
řád zastupitelstva obce nabývá účinnosti 
uplynutím třetího dne od jeho schválení
19/03/42  •  Rozhodlo
o převodu hmotných nemovitých věcí – 
pozemku parc. č. 1808/5, lesní pozemek 
o katastrem nemovitostí uváděné výměře 
1083 m2, k.ú. Fryčovice a nově odměřeného 
pozemku dle geometrického plánu č. 2231 
– 43/2018 parc. č. 1808/12, lesní pozemek 
o výměře 658 m2, k.ú. Fryčovice – za cel-
kovou cenu 34.820 Kč z vlastnictví obce 
Fryčovice, do společného jmění manželů 
Břetislava Masopusta a Boženy Masopus-
tové, oba bytem Fryčovice. Podmínkou 
prodeje je závazek kupujících nahradit 
obci náklady spojené s prodejem, zejména 
náklady na  vyhotovení geometrického 
plánu, vyhotovení kupní smlouvy, náklady 
spojené se správním řízením o  vkladu 
vlastnického práva k pozemkům do katast-
ru nemovitostí. Zastupitelstvo obce ukládá 
starostovi zajistit vypracování kupní smlou-
vy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít

19/03/43  •  Rozhodlo
o převodu hmotné nemovité věci – pro-
deje nově odměřeného pozemku dle geo-
metrického plánu č. 2231 – 43/2018 – parc. 
č. 1808/6, lesní pozemek o výměře 561 m2, 
k.ú. Fryčovice za celkovou cenu 11.220 Kč 
z vlastnictví obce Fryčovice, do rovnodíl-
ného podílového spoluvlastnictví, kaž- 
dému ideálně ½, Ing. Radimu Bajgerovi 
a Mgr. Jitce Bajgerové, oba bytem Fryčo-
vice. Podmínkou prodeje je závazek kupu-
jících nahradit obci společně a nerozdílně 
náklady spojené s prodejem, zejména ná-
klady na vyhotovení geometrického plánu, 
vyhotovení kupní smlouvy, náklady spo-
jené se správním řízením o vkladu vlast-
nického práva k pozemkům do katastru 
nemovitostí. Zastupitelstvo obce ukládá 
starostovi zajistit vypracování kupní smlou-
vy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít
19/03/44  •  Rozhodlo
o převodu hmotné nemovité věci – pro-
deje nově odměřeného pozemku dle geo-
metrického plánu č. 2231 – 43/2018 – parc. 
č. 1808/13, lesní pozemek o výměře 94 m2, 
k.ú. Fryčovice za celkovou cenu 1.880 Kč 
z vlastnictví obce Fryčovice, do vlastnictví 
Karlu Masopustovi, bytem Fryčovice. Pod-
mínkou prodeje je závazek kupujícího 
nahradit obci náklady spojené s prodejem, 
zejména náklady na vyhotovení geomet-
rického plánu, vyhotovení kupní smlouvy, 
náklady spojené se správním řízením o vkla-
du vlastnického práva k pozemkům do ka- 
tastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce 
ukládá starostovi zajistit vypracování kup-
ní smlouvy a tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít
19/03/45  •  Rozhodlo
o bezúplatném nabytí hmotné nemovi-
té věci – pozemku parc. č. 2171/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, k.ú. Fryčovice, 
do vlastnictví obce Fryčovice z vlastnictví 
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Z jednání rady obce (únor – březen 2019)

České republiky, z příslušnosti hospodařit 
s majetkem státu, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.

19/03/46  •  Schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi Moravsko-
slezským krajem, a obcí Fryčovice, s účelo-

vým určením na financování uznatelných 
nákladů spojených s pořízením nového 
dopravního automobilu pro jednotku po-
žární ochrany sboru dobrovolných hasičů 
obce, maximálně do výše 225.000 Kč

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta
Leo Volný, starosta

• Schválila žádost o  finanční příspěvek 
pro Střední, základní a mateřskou školu 
Frýdek-Místek. Žádost byla zapracována 
do rozpočtu obce na rok 2019.

• Schválila žádost o dotaci TJ Sokol Fryčo-
vice z.s. ve výši 500.000 Kč na financo-
vání nákladů spojených s  provozem 
a  údržbou komplexu tělovýchovných 
zařízení a na činnost jednotlivých spor-
tovních oddílů. Žádost byla zapracována 
do rozpočtu obce na rok 2019 a bude 
předložena ZO ke schválení.

• Schválila žádost o mimořádnou dotaci 
TJ Sokol Fryčovice z.s. ve výši 400.000 Kč 
na rekonstrukci kotelny, vytápění a ohře-
vu teplé vody v komplexu tělovýchov-
ného zařízení. Žádost byla zapracována 
do rozpočtu obce na rok 2019 a bude 
předložena ZO ke schválení.

• Schválila zakoupení PARTY stanu typ 
ECONOMY a zakoupení 8 ks prodejních 
stánků.

• Schválila znění smlouvy o službě mezi 
obcí Fryčovice a  podnikajícími práv-
nickými a  fyzickými osobami na  úze-
mí obce na pronájem sběrných nádob 
v rámci systému sběru odpadu.

• Schválila smlouvu na opravu parketo-
vé podlahy v kulturním sálu mezí obcí 
Fryčovice a firmou ŠIMKO LADISLAV.

• Schválila žádost investorů Natálie Uhlí-
řové a Petra Kubláka se stavebním zá-
měrem novostavby rodinného domku. 
Obec jako vlastník sousedního pozemku 
nemá námitek proti této stavbě.

• Schválila žádost MUDr.  Lindy Srbové 
o rozšíření kartotéky v ordinaci praktic-
kého lékaře v budově obecního úřadu.

• Schválila žádost o  finanční příspěvek 
HANDICAP CENTRA Frýdek-Místek – 
ŠKOLA ŽIVOTA. Žádost byla zapracována 
do rozpočtu obce na rok 2019.

• Schválila výjezd vozidla SDH Fryčovice 
dne 1. 3. 2019 na odvoz sponzorských 
darů na večírek HANDICAP CENTRA – 
ŠKOLA ŽIVOTA Frýdek-Místek.

• Schválila žádost taneční skupiny INFINI-
TY Staříč o finanční dar na podporu mlá-
deže ve sportovních aktivitách. Žádost 
byla zapracována do rozpočtu obce na 
rok 2019.

• Schválila doplnění ceníku pěstebních 
prací pro obecní les a předá jej předsedo-
vi komise lesního, vodního hospodářství 
a životního prostředí Ing. Jiřímu Lančovi.

• Schválila žádost o finanční příspěvek 
pro Dechovou hudbu Fryčovice ve výši 
25.000 Kč pro rok 2019. Žádost byla za-
pracována do rozpočtu obce na rok 2019.
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• Schválila zadání objednávky firmě IN-
PROS s.r.o. za účelem koordinace gene-
rální opravy kotelny a navazujících tech-
nologických částí v objektu FRY-RELAX 
CENTRA. Rada obce pověřuje starostu 
obce k zadání objednávky a k podpisu 
smlouvy.

• Schválila zadání projektu rekonstrukce 
kotelny a navazujících technologických 
prvků v objektu FRY-RELAX CENTRA pro 
firmu HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek.

• Schválila výměnu oken v objektu byto-
vého domu č.p. 54 za předpokládanou 
částku 800.000 Kč a navrhuje zařadit tuto 
investici do rozpočtu obce na rok 2019 
a současně připravit veřejnou soutěž pro 
tuto akci.

• Schválila nabídku cepového žacího 
ústrojí VT11SV jako doplněk ke traktoru 
KUBOTA. Tato investice bude zařazena 
do rozpočtu obce na rok 2019.

• Pověřuje starostu obce přípravou ve- 
řejných soutěží pro akce: výměna oken 
bytového domu č. p. 54, lávka „u Skařu-
pů“ a rekonstrukce hájenky s firmou 
DOBRÁ ZAKÁZKA s.r.o. 

• Bere na vědomí zprávu ze zasedání ko-
mise stavební a životního prostředí ze 
dne 30. 1. 2019.

• Schválila žádost ZŠ o přerozdělení hos-
podářského výsledku z roku 2018.

• Schválila plán odborné přípravy SDH 
Fryčovice na rok 2019.

• Schválila žádost o finanční příspěvek pro 
příspěvkovou organizaci PODANÉ RUCE 
ve výši 50.000 Kč. Finanční částka je na-
vržena do rozpočtu obce na rok 2019. 
Smlouva bude předložena ZO ke schvá-
lení.

• Schválila plán lesní výroby na rok 2019.

• Schválila zadání revize – periodické 
prohlídky mostů a lávek v obci firmě 
MOSTY s.r.o. Ing. Pavel Kurečka. 

• Schválila generální opravu technického 
zázemí FRY-RELAX CENTRA a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy s fir-
mou INPROS s.r.o. na inženýrskou čin-
nost.

• Schvaluje zadání na zpracování projek-
tové dokumentace pro firmu HUTNÍ 
PROJEKT Frýdek-Místek na akci „REKON-
STRUKCE KOTELNY FRY-RELAX CENTRA 
FRYČOVICE“.

• Schvaluje vítání občánků Fryčovic dne 
2. března 2019 v 10.00 hodin. Sedmi na-
rozeným dětem bude současně předán 
dar obce ve výši 5.000 Kč na jedno dítě.

• Pověřuje starostu obce k vyjednávání 
s OKD o náhradách za důlní škody na 
objekt hájenky v Zámrklí.

• Bere na vědomí složení jednotky SDH 
Fryčovice pro rok 2019.

• Bere na  vědomí veřejnou vyhlášku – 
oznámení o zahájení projednávání ná-
vrhu zadání změny č. 2 územního plánu 
obce Hukvaldy.

• Bere na vědomí zaslání návrhu na wor-
koutové hřiště a návrhy na jeho možné 
umístění ve Fryčovicích, včetně velikos-
ti a sestavy sportovního nářadí.

• Schválila dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
a o spolupráci při komplexním naklá-
dání s  odpady mezi v  obcí Fryčovice 
a Frýdeckou skládkou s.r.o. 

• Schválila bezúplatný pronájem sálu kul-
turního domu pro „KOLEKTIV MAMINEK“ 
na akci Bazárek dětského a dámského 
oblečení“ ve dnech 26. – 28. 4. 2019.

• Schválila žádost o vyjádření územního 
souhlasu firmy CETIN a.s. s provedením 
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kabelové propojky přes pozemek v ma-
jetku obce.

• Schválila povolení ke vstupu na poze-
mek v majetku obce Fryčovice firmě ČEZ 
DISTRIBUCE a.s. pro provedení výměny 
stávajícího vzdušného vedení NN s před- 
pokládaným termínem realizace kvě-
ten–červenec 2019.

• Schválila smlouvu na zpracování žádos-
ti o dotaci v rámci MSK Program na pod-
poru přípravy projektové dokumentace 
2019 „PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOKU-
MENTACE“ mezi obcí Fryčovice a firmou 
INNOVA Int. s.r.o.

• Schválila smlouvu na zpracování žádos-
ti o dotaci v rámci MF ČR „REKONSTRUK-
CE ZŠ FRYČOVICE“ mezi obcí Fryčovice 
a firmou INNOVA Int.

• Schválila vyhlášení výběrového řízení 
na pozici „ÚKLID/PROVOZÁŘ“ s nástu-
pem od 1. 9. 2019 ve víceúčelové hale 
Fryčovice (FRY-RELAX CENTRA) na zkrá-
cený úvazek 6 hodin.

• Schvaluje termín konání 3. zasedání  
Zastupitelstva obce Fryčovice na den  
27. 3. 2019 a navržený program.

• Schválila účetní uzávěrku ZŠ Fryčovice 
pro rok 2018.

• Bere na vědomí oznámení Městského 
úřadu Příbor o  projednávání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Příbora.

• Bere na vědomí společný projekt města 
Brušperk a obce Fryčovice na realizaci 
cyklostezky v úseku „trnavská cesta – 
koupaliště“.

• Bere na vědomí návrh nového jednacího 
řádu ZO od Mgr. Kubaly, který v něm 
zapracoval všechny dodané připomínky. 
Schválení nového jednacího řádu ZO 
bude zařazeno jako jeden z bodů 3. za-
sedání ZO.

• Bere na  vědomí Informaci o  přípravě 
realizace workoutového hřiště v centru 
obce. RO pověřuje Mgr. Aleše Konečné-
ho k přípravě výběru a sestavy sportov-
ního nářadí. 

• Schválila žádost SDH Fryčovice na bez- 
úplatné využití tělocvičny FRY-RELAX 
CENTRA na den 30. 3. 2019 v době od 
13.30 do 17.30 za účelem pořádání sou-
těže mladých hasičů „Hasičské čvach- 
tání“.

• Schválila žádost o  poskytnutí daru 
5000 Kč pro Okresní myslivecký spolek.

• Schvaluje žádost pana Mariána Kokeše 
ke zřízení vodovodní přípojky k připoje-
ní novostavby k  vodovodnímu řadu, 
který je veden v obecní cestě v majetku 
obce Fryčovice. Pokud to bude technic-
ky možné, řešit přípojku protlakem.

• Schvaluje žádost manželů Beránkových 
ke zřízení vodovodní přípojky a uzavření 
smlouvy budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě za cenu 2000 Kč bez DPH.

• Schvaluje žádost o  poskytnutí věcné 
ceny pro florbalový oddíl v  hodnotě 
2500 Kč na florbalový turnaj „O pohár 
starosty obce“, který se bude konat  
v sobotu 30. 3. 2019 v tělocvičně TJ Sokol 
Fryčovice.

• Schvaluje smlouvu o  spolupráci mezi 
obcí Fryčovice a radiem Čas na reklamní 
šoty prezentující FRY-RELAX CENTRUM. 
Cena reklamy je stanovena ve  formě 
permanentek.

• Neschvaluje smlouvu mezi obcí Fryčovi-
ce a firmou EKOLAMP na spolupráci na 
sběr nefunkčních světelných zdrojů z dů-
vodu neexistence sběrného dvora v obci 
a odklad spolupráce na 2. pololetí roku 
2019 po vyjasnění skladovacích míst.
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• Neschvaluje žádost pana Šrámka Roma-
na, bytem Ostrava, na prodej pozemků 
v majetku obce Fryčovice.

• Neschvaluje žádost pana Masopusta 
Karla, bytem Fryčovice, na prodej po-
zemku v majetku obce Fryčovice.

• Schvaluje doplnění komise stavební 
a rozvoje obce o pana Zdeňka Ranochu.

• Neschvaluje spoluúčast obce Fryčovice 
s firmou Pavlát o možnosti poskytování 
kominických služeb v obci.

• Schvaluje smlouvu mezi obcí Fryčovice 
a firmou Zlepšeme Česko na rozšíření 
a poskytování mobilního rozhlasu v obci 
a objednávku služeb komunikační plat-
formy Mobilní rozhlas.

• Bere na vědomí zápis z komise stavební 
a rozvoje obce.

• Bere na  vědomí ukončení členství 
Ing. Volné Marcely v komisi lesní, vodní 
a životního prostředí.

• Bere na vědomí žádost paní Břeské Da-
nuše na  opravu obecní komunikace  

kolem rodinného domku č.p. 753. Opra-
va této cesty bude zařazena do souboru 
oprav obecních komunikací v  dalším 
období.

• Bere na  vědomí inventarizační zápis  
z inventur majetku obce Fryčovice.

• Bere na vědomí provádění veřejně pro-
spěšných prací dvou občanů: Lys Adam 
a Kocián Tomáš.

• Bere na vědomí žádost pana Mičaníka 
Stanislava o vyřešení škodní události po-
škození plotu u rodinného domu č.p. 87.

Celá strana A5  1 200 Kč

½ A5       750 Kč

¼ A5       500 Kč

Platný ceník inzerce
ve Fryčovickém 
zpravodaji od 1. 2. 2019: 

Obec Fryčovice měla na počátku roku 2018 
celkem 2372 obyvatel a ke konci roku 2018 
to bylo 2380 obyvatel, což představuje pří-
růstek 8 obyvatel. Cizinců s trvalým poby-
tem žilo v naší obci 10. Úřední adresu, což 
je adresa obecního úřadu, mělo ke konci 
loňského roku 46 občanů.

V roce 2018 se ve Fryčovicích:
–  přihlásilo k pobytu 55 občanů, 
–  odhlásilo 41 občanů,
–  narodilo 24 dětí, z toho 14 děvčat  
    a 10 chlapců,

–  zemřelo 30 občanů, z toho 11 žen  
    a 14 mužů.

Z celkového počtu 2390 obyvatel (2380 
obyvatel + 10 cizinců s trvalým pobytem) 
v roce 2018 bylo 1154 mužů, z toho 983 mu- 
žů nad 15 let, 171 mužů do 15 let. Žen bylo 
1226, z toho 1045 žen nad 15 let a 181 žen 
do 15 let.

V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavře-
no 5 sňatků. Žádný nebyl církevní. Zlatou 
svatbu – 50 let společného života – osla-
vilo 8 manželských dvojic.

Informace pro občany…
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb 
do Evropského parlamentu

Starosta obce Fryčovice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb 

• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost – v Základní ško-
le Fryčovice, Fryčovice čp. 628,
pro voliče bydlící v horní části obce 
po most u mateřské školy

• ve volebním okrsku č.2
je volební místnost – v Základní ško-
le Fryčovice, Fryčovice čp. 628,
pro voliče bydlící v dolní části obce 
po most u mateřské školy. 

3. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občan-
ským průkazem, platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky anebo cestovním prů-
kazem. Volič, který je občanem jiného 
členského státu, prokáže po příchodu 
do  volební místnosti svou totožnost 
a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.

5. Za pořádek ve volební místnosti a jejím 
bezprostředním okolí odpovídá před-
seda okrskové volební komise. Jeho 
pokyny k zachování pořádku a důstoj-
ného průběhu hlasování jsou závazné 
pro všechny přítomné.

Leo Volný, starosta obce

Ve Fryčovicích dne 16. dubna 2019

Vítání občánků se v roce 2018 uskutečnilo 
třikrát.

Na zdejším obecním úřadě bylo provede-
no 423 ověřování, a to ověřování pravosti 
podpisu, ověřování shody opisu či kopie 
s předloženou listinou.

Prostřednictvím systému CZECH POINT 
bylo podáno 54 žádostí o výpis z rejstříku 

trestů, 36 žádostí o výpis z katastru nemo-
vitostí a 14 žádostí o výpis z obchodního 
rejstříku.  

Nově bylo v roce 2018 přiděleno 13 čísel 
popisných. 

Mgr. Veronika Kozarová, 
matrikářka
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Obecní úřad ve Fryčovicích se ob-
rací na občany obce, aby při sběru 
biologického odpadu do velko- 
kapacitních kontejnerů ukládali 
pouze ten odpad, který tam patří. 
Výpis materiálu, který lze do kon-
tejneru ukládat, je uveden na po-
piskách na bocích kontejneru. Jde 
o  biologicky rozložitelný odpad 
(zbytky a slupky ovoce i zeleniny, 
zeleninová nať, jádřince, pecky 
z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné 
skořápky, čajové sáčky, kávová 
sedlina), dále odpad ze zahrady (posekaná tráva, listí, drny, trus býložravých hospodář-
ských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěp-
ka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny, větvičky – nikoli však větve). 

Co není biologickým odpadem? 

Biologickým odpadem nejsou produkty 
živočišného původu, nebezpečné látky 
a vše, co s nimi přišlo do kontaktu (kosti, 
maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkre-
menty, plasty, sklo, sutě a kameny, chemic-
ké látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, 
cigarety, textil, jednorázové pleny, zbytky 
jídel, oleje, elektroodpad a kovy). 

Pokud nemáte možnost odvézt větve 
nebo celé keře k hájovně do Zámrklí, tak 
je neházejte přímo do  kontejneru, ale  
ukládejte je vedle kontejneru. Ušetříte  tím 
práci zaměstnancům obecního úřadu, 
protože větve a keře je nutno před odvo-
zem z kontejneru vytáhnout, případně je 
nutno odpad dále třídit v místě jeho skla-
dování. 

Ing. Vratislav Konečný, 
místostarosta obce

Upozornění občanům
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Druh Nájem v Kč Poznámka

Cizí osoby organizace, spolky 4033 Všechny akce

Místní organizace, spolky (ples, 
prodej.  akce komerčního rázu) 1815 + spotřeba energie 

+ ubrusy a utěrky

Místní organizace, spolky 
(výroč. schůze, člen. večírek, 
výstavy společ. charakteru.)

1008 + spotřeba energie
+ ubrusy a utěrky

Místní občan (soukromé 
rodinné akce 1311 + spotřeby energie

+ ubrusy a utěrky

Kuchyně  (za každou započatou 
hodinu)   100 + spotřeba energie

+ ubrusy a utěrky

DOPLATKY:          ubrus…… 18 Kč/ks        +        utěrka…… 8 Kč/ks

Nájmy a obsazenost 
kulturního sálu Obecního domu ve Fryčovicích

Využití sálu v roce 2018:      16 x místní organizace, spolek
        22 x místní občan
         3 x cizí osoba 

V roce 2018 se v sále konalo celkem 41 akcí.  Na rok 2019 je zatím objednáno 34 akcí 
(některé z toho již proběhly).
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Obecní úřad ve Fryčovicích oznamuje ob-
čanům, že v obci platí Nařízení rady obce 
č. 1/2013 „TRŽNÍ ŘÁD“, kterým se zakazuje 
podomní a pochůzkový prodej, a to jako 
obrana před nekalými prodejci, kteří se vás 
snaží přimět ke koupi nějakého produktu 
nebo služby (např. energií) u vás doma. Na 
takové prodejce můžete upozornit Poli- 
cii ČR, eventuálně zavolejte OÚ. 

Telefonní číslo Policie ČR, obvodní oddě-
lení Brušperk: 974 732 701, 
e-mail: fm.oo.brusperk@pcr.cz.

Tržní řád se nevztahuje na  prodej při 
konání kulturních, sportovních a  jiných 
akcích pořádaných či spolupořádaných 

obcí, popřípadě na  prodej předmětů 
v rámci veřejných sbírek. Na území obce 
je mimo provozovnu k tomuto účelu ur-
čenou kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona č.183/2006 Sb. možno 
nabízet a  prodávat zboží a  poskytovat 
služby na třech tržních místech: na par-
kovištích u prodejny HRUŠKA, před restau-
rací Sokolka a před tělocvičnou TJ Sokol 
Fryčovice. Tržní místa jsou provozována 
po dobu celého roku, doba prodeje zboží 
a poskytování služeb je stanovena od 7.00 
do 19.00 hodin.

Ing. Vratislav Konečný, 
místostarosta obce

Zákaz podomního prodeje v obci

„Volající vnuci…“

V  letošním roce jsme zaznamenali v  re- 
gionu 16 skutků podvodů spáchaných na 
seniorech. Nejčastější legendou jsou opět 
volající „VNUCI.“ Oběti peníze většinou 
nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly 
tyto skutky spáchány na Karvinsku a Opav-
sku, dva případy prověřujeme na Novoji-
čínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.

Moravskoslezští policisté započali v pá-
tek 15. 3. 2019 prověřovat tři oznámení 
seniorů, které měli telefonicky kontaktovat 
v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 
jejich „vnuci.“ Alespoň takto se při komu-

nikaci volající představili. Způsob spáchá-
ní činu byl obdobný. Úvodní oslovení „ahoj 
babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komu-
nikace, v jejím průběhu většinou seniorky 
oslovily volajícího křestním jménem jejich 
vnuka, načež volající souhlasil a uvedené 
jméno při telefonátu užíval. Následně vo-
lající „příbuzný“ požadoval půjčku nema-
lé finanční částky v rozsahu set tisíc korun. 
Všichni „vnuci“ kontaktovali oběti prostřed-
nictvím pevných linek. Oslovené seniorky 
a senior zareagovali správně, požadav-
ky volajících nereflektovali a následně 
byla učiněna oznámení policistům. 

V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřo-
vání dalšího případu, kdy senior v Karviné 
bohužel desítky tisíc zcela neznámému 
člověku předal. 

Podvody na seniorech
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O předmětných pokusech o vylákání pe-
něz seniorů jsme opakovaně informovali. 
Vzhledem ke znovu zaznamenaným po-
kusům a četnosti případů je na místě opa-
kování základních doporučení seniorům 
pro tyto kritické situace. Také díky osvětě 
většina seniorů finance neznámým nevydá.

Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, 
který se představí jako Váš příbuzný a po- 
žaduje půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu 
– například sděluje, že se stal účastníkem 
dopravní nehody, má různé problémy – po-
třebuje finance na právníka…), požadavek 
neakceptujte a zásadně peníze nepředá-
vejte neznámým lidem. 

Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem 
u svých blízkých, zda skutečně volal člen ro-
diny a peníze neodevzdávejte neznámým 
lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že 
nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, 
proto posílá jiného člověka, peníze nezná-
mému člověku nepředávejte. Neznámé 
osoby nepouštějte do svých příbytků (byť Vás 
kontaktují s jakoukoliv záminkou). Předmět-
nou událost sdělte policistům na lince 158. 

Znovu svým blízkým – seniorům – připo-
meňte, jak se chovat v popsané chvíli, nere-
flektovat jakékoliv telefonáty volajících s po-
žadavky na finance, byť se volající představí 
jako příbuzný (vnuk, syn…) a sděluje rozličné 
důvody, proč peníze urgentně (nyní, hned…) 
potřebuje. Zmiňte, že volající mohou tvrdit 
rozličné důvody, proč nemohou za seniorem 
dorazit sami a proč posílají jiného člověka. 
Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli 
neznámé osoby.

K tématu již zveřejněná statistická data:
V loňském roce jsme v regionu prověřovali 
56 trestných činů podvodů spáchaných na 
seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě 

legendy „VNUK“ a to celkem v 25 přípa-
dech (peníze vydali senioři „jen“ ve třech 
případech, škoda na  majetku přesáhla 
500 000 korun). Pokud by senioři vydali 
peníze ve všech 25 případech, škoda by 
přesáhla 2 290 000 korun. 

Informovanost seniorů:
Moravskoslezští policisté pokračují v pre-
ventivních a informačních aktivitách. Rea-
lizujeme různé besedy pro seniory, stejně 
jako v loňském roce je před námi tradiční 
týden čtení seniorům, který začne 11. dub-
na 2019. Seniory zveme na besedu, která 
se uskuteční ve  čtvrtek 11. dubna 2019 
od 10 hodin v Knihovně města Ostravy, 
pobočka Fifejdy. Na akci mohou senioři 
získat knihu moravskoslezské policie Čer-
ná kronika aneb ze soudních síní, tak další 
informační materiál. Pro zrakově handica-
pované je připravena audiokniha. Odkaz 
k  loňské akci naleznete na https://www.
policie.cz/clanek/policiste-seniorum.aspx.

V  průběhu besed využíváme publikaci 
moravskoslezské policie Černá kronika 
aneb Ze soudních síní, která obsahuje 
příběhy nejčastějších trestných činů pácha-
ných na seniorech. Závěr příběhu vždy ná-
leží radám seniorům. Publikace je dostupná 
ve všech moravskoslezských knihovnách. 
Kniha samozřejmě obsahuje také povídku 
O vnucích. 

„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě 
Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího tele-
fonu v domě s pečovatelskou službou, kde 
paní Anežka už nějakou dobu bydlela.

„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zara-
dovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. 
Jediný, kterého měla a který za ní občas přišel 
i do jejího nového domova…

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, 
vrchní komisař
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Klub seniorů Fryčovice
V pátek 29. března 2019 se uskutečnila slav-
nostní jubilejní schůze svolaná k 25. vý- 
ročí založení Klubu seniorů ve  Fryčovi- 
cích. Průběh jednání probíhal s patřičnou 
dávkou patosu. Ohlédnutí zpět přineslo 
spousty vzpomínek, nejen na  společně 
prožité akce, ale i na přátele a kamarády, 
kteří stáli u zrodu klubu, byli významnými 
organizátory a společně sdíleli potěšení ze 
zdařilých akcí. 
Poděkování zaslouží všichni, kdo přijali 
pozvání klubu a zúčastnili se setkání uza-
vírajícího kus společné práce. 
Nové vykročení do dalších let výrazně pod-
pořilo i přítomných šestadvacet zástupců 
okolních klubů, také jim patří dík za pod-
poru klubové soudržnosti a přátelství, za 
milá a hřejivá slova obsažená ve zdravicích, 
někdy dokonce veršovaných. 
Noblesní bylo vystoupení dětí MŠ Sluníčko 
i Novobělských babiček, jež hodinovým 

programem vesele promlouvaly s nema-
lou nadsázkou o životě. Výbuchy smíchu 
byly příjemným osvěžením, ale i odměnou 
za vystoupení, na něž plynule navázala pro-
dukce hudebního ansámblu MUDr. Mar-
celky Chalupové – toto vystoupení zlákalo 
ke zpěvu i mnohé členky souboru babi-
ček.

Děkujeme rovněž všem, kteří se i jinak po-
díleli na chodu večera: Obecnímu úřadu 
Fryčovice za propůjčení kulturního sálu, 
dále hudbě k tanci a poslechu, kuchařské-
mu a obsluhujícímu týmu, šatnáři Marku 
Laníkovi, sponzorům, členkám klubu za 
výborné koláčky, všem řadovým členům 
a zvláště těm, kteří i přes zdravotní potíže 
přijali naše pozvání a zúčastnili se výroční 
schůze a slavnosti.

výbor Klubu seniorů
 Fryčovice 

Autobusem s kartou ODIS
Soukromý dopravce ČSAD Frýdek-Místek, 
který zajišťuje městskou hromadnou do-
pravu ve Frýdku-Místku, přechází na cent-
rální přepravní systém Moravskoslezského 
kraje, pro který bude zajišťovat přepravu 
meziměstskou. A protože krajský koordi-
nátor dopravy v rámci integrace dopravy 
v Moravskoslezském kraji nově připouští 
pouze odbavování čipovou kartou ODIS 
nebo bankovní kartou, mění ČSAD Frý- 
dek-Místek ve svých autobusech odbavo-
vací zařízení. Cestující si tak musí vyřídit 
kartu novou, takzvanou ODISku. Ta už je 

nyní nutná pro odbavení v příměstských 
(krajských) autobusech.

Odbavovací zařízení, která se používají 
v rámci Moravskoslezského kraje a která 
jsou instalována také do autobusů provo-
zovaných společností ČSAD Frýdek-Mís-
tek, již nepřečtou starší typy čipových ka-
ret (tj. karty s černým, modrým a žlutým 
podkladem; tyto jsou již neplatné).

Karta na MHD zdarma (zelená) bude v au-
tobusech MHD fungovat do prosince 2019, 
poté již odbavovací zařízení kartu nepřečte. 
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Ovšem už od 1. 9. 2019 nebude možné na 
tuto kartu nahrát roční kupón na MHD zdar-
ma – to bude možné pouze na ODISku.

S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného 
levnější a pro cestování v rámci Integrova-
ného systému Moravskoslezského kraje 
bude stačit jeden typ čipové karty (stejně 
jako při přestupování z městského na pří-
městský autobus).

Na ODISku lze nahrát roční kupón na MHD 
zdarma, dlouhodobé časové jízdenky, ale 
taky vložit hotovost a používat ji jako elek-
tronickou peněženku, a uplatňovat tak 
levnější jízdné v regionálních autobusech 
i vlacích. Na ODISku lze v některých želez-
ničních stanicích nahrát také Kartu ČD, 
a využít ji tak pro levnější cestování všemi 
vlaky Českých drah. Více o výhodách karty 
ODIS na https://www.kodis.cz/cz/doprav-
ni-infocentra/odiska/.

JAK NA TO?

Kdo karty mění? Společnost ČSAD Frý- 
dek-Místek a.s.

Kde? V přepravní kanceláři na autobuso-
vém nádraží ve Frýdku, na ulici Na Poříčí.

Kdy? V  pracovní dny od  6 do  18 hodin, 
v sobotu od 6 do 11.30 hodin.

Musím něco zaplatit? Jednorázový popla-
tek 130 Kč.

CO MÍT S SEBOU?

Příklad 1
Měním kartu na MHD zdarma za ODISku:
• vyplněnou Žádost o vydání ODISKY (lze 

vyzvednout na  místě nebo stáhnout 
z  webu ČSAD https://www.3csad.cz/
media/files/45/file/fm-zadost-o-vyda- 
ni-odisky.pdf  spolu se Souhlasem se 

zpracováním osobních údajů https://
www.3csad.cz/media/files/41/file/fm-
-souhlas-se-zpracovanim-osobnich- 
udaju.pdf).

• fotografii o rozměrech 35x45 mm
• průkaz totožnosti – OP
• při převzetí nové karty ODIS předložíte 

také dosud užívanou kartu na MHD zdar-
ma (zelenou)

• roční kupón na MHD zdarma bude pře-
hrán na kartu ODIS

Příklad 2
Jsem již držitelem karty ODIS, MHD zdarma 
jsem zatím nevyužíval, ale mám o to zájem. 
• je nutné vyřídit si potvrzení o bezdluž-

nosti vůči městu
• potvrzení vydává na počkání magistrát, 

ulice Radniční 1148, Frýdek
• k vystavení potvrzení je nutné předložit 

průkaz totožnosti (OP, pas), za nezletilé 
děti vyřizují potvrzení o bezdlužnosti ro-
diče a na magistrátu předkládají rodný 
list dítěte nebo jeho kartičku zdravotní 
pojišťovny

• vystavené potvrzení o bezdlužnosti ná-
sledně předložíte v přepravní kanceláři 
na autobusovém nádraží, kde bude na 
kartu ODIS nahrán roční kupón na MHD 
zdarma v  rámci MHD Frýdek-Místek 
(bezdlužnost lze doložit až při vyzved-
nutí ODIS karty)

• v případě zájmu lze nahrát také finanční 
hotovost do tzv. elektronické peněžen-
ky (v rámci ODIS lze použít pro platbu 
v příměstských autobusech nebo platbu 
vlakové jízdenky)

Příklad 3
Nejsem držitelem žádné karty, chci si vy-
řídit kartu ODIS a využívat možnost MHD 
zdarma ve F-M.
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• vyplněnou Žádost o  vydání ODISky 
a  Souhlas se zpracováním osobních 
údajů (lze vyzvednout na místě nebo 
stáhnout z webu ČSAD – viz příklad 1).

• fotografii o rozměrech 35x45 mm,
• průkaz totožnosti, v případě studentů 

doklad prokazující studium
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu – 

viz příklad 2

Jak dlouho bude vyřízení ODISky trvat? 
Doba pro vydání ODISky je 21 dnů.

Od 10. 12. 2019 bude možné cestovat v au-
tobusech ČSAD Frýdek-Místek a.s. pouze 
s čipovou kartou ODIS.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro cestují- 
cí je nejvýhodnější co nejdříve přejít na 

čipovou kartu splňující standardy čipové 
karty ODIS, neboť tuto čipovou kartu mo-
hou použít v městské hromadné dopravě 
i v příměstské autobusové dopravě, a vy-
užít tak výhod městského tarifu i  tarifu 
ODIS.

Přepravní a tarifní podmínky 
společnosti ČSAD 

pro MHD ve Frýdku-Místku na

https://www.3csad.cz/media/ 
files/50/file/prepravni- 

podminky-1-10-2018.pdf

Zdroj: internetové stránky 
Statutárního města Frýdku-Místku, 

sekce – občan

Nový zahrádkářský rok jsme zahájili 3. 1. 
2019 zasedáním výboru ZO s přípravou 
výroční členské schůze, která je rovněž 
schůzí volební. Kromě organizačních věcí 
jsme navrhli i nové členy do výboru, Patri-
ka Kaluse a Václava Sukeníka. Dohodli jsme 
i termín letošní výstavy, která se bude ko-
nat 1.–4. 11. 2019, a termín zahrádkářského 
večírku, který bude 30. 11. 2019.

Na výroční členské schůzi jsme uvítali ně-
kolik hostů: zástupce obce p. Vratislava 
Konečného, za územní sdružení př. Vác- 
lava Kolka, za klub seniorů p. Zdeňka Míč-
ka a za ZO ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí 
př. Petra Pelíška. Minutou ticha jsme ucti-
li památku př. Zdeňka Grygara a Ludvíka 
Žídka, kteří odešli do  zahrádkářského 
nebe. Volbami jsme ustanovili výbor ZO 

na další volební období a zvolili předsedu 
př. Vladimíra Bujnoška, tajemnici Boženu 
Vidličkovou a předsedu kontrolní komise 
Jiřího Ulčáka. 

Staronový předseda seznámil přítomné 
s plánem činnosti v letošním roce. Jsou to 
zejména členské schůze s  odbornými 
přednáškami, na které jsou zváni nejen 
členové ZO, ale i všichni příznivci zahrád-
kaření. První schůze se uskuteční již 11. 4. 
v restauraci Sokolka, o odbornost se po-
stará p.  Filipec z  firmy Růžová školka. 
Atraktivní součástí naší činnosti budou 
rovněž poznávací zájezdy. Letos chystáme 
zájezdy do Polska (Goczalkowice) a na Slo-
vensko (Nitra). Chceme se zúčastnit floris-
tické soutěže i vybraných akcí pořádaných 
územním sdružením ČZS. Ke společným 

Český zahrádkářský svaz, 
základní organizace Fryčovice, INFORMUJE
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aktivitám zveme všechny příznivce za-
hrádkaření, zejména nové stavebníky 
v naší obci. Samozřejmostí programu vý-
roční schůze byl závěrečný volební guláš 
a následná nezávazná diskuse. Předseda 
dal vyzkoušet naši slivovici ze sklizně na 
Seibertově cestě; tato slivovice zvítězila 
v soutěži Staroveský košt. 

K zahrádkářům patří hlavně zahrádky, kte-
ré nás naplňují radostí, přinášejí pocity 
smysluplnosti, vnitřní vyrovnanosti a v ne-
poslední řadě i užitku. K tomu ovšem oče-
káváme přízeň počasí. Zdá se, že to letošní 
příznivé bude. Mrazy byly v době, kdy měly 
být. Nejnižší teploty dosahovaly -20 °C bě-
hem ledna a začátkem února, i když sněhu 
nebylo tolik, aby se naplnilo známé přísloví. 
Zatím nepřišly likvidační mrazy, extrémní 
sucho nás také ještě nesužuje, a i když hla-
diny spodních vod klesají, naše aktivita  
na zahradách o  slunečných víkendech  

začíná gradovat. Příroda se probudila k ži-
votu, vše se začalo zelenat a okrasné zahra-
dy rozkvétat, stromy mají bohatě nasazeno 
na květenství. Pro úspěšnou podzimní 
sklizeň nesmíme zapomenout na šetrnou 
ochranu rostlin a přiměřené hnojení. Letos 
jsme opět zajistili oblíbený hnojící substrát 
ze žampionárny (menší zásoba je ještě na 
moštárně a kdo by měl zájem, může dostat). 
Začátkem května již tradičně uspořádáme 
úklidovou brigádu na moštárně se smaže-
ním vaječiny a vztyčením májky. Ještě plá-
nujeme výstavbu přístřešku a moštárna 
bude připravena na novou sezónu a nápor 
moštováníchtivých zahrádkářů, občanů 
obce i okolí. Přejeme všem zahrádkářům 
a  příznivcům úspěšné krocení bujných 
vzrůstů stromů, keřů i trávy, regeneraci těla 
i duše a následné pocity spokojenosti.

Zpracoval 
Jaromír Ferdian
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DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FRYČOVICE 451, PO
NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020.

Zápis se koná v  budově MŠ-Fryčovice  
č.p. 451 – kancelář ředitelky školy.
Na našich stránkách: www.ms-frycovice.
webnode.cz, v odkazu – Přijímání dětí – 
najdete veškeré informace k zápisu.
Stáhněte si oboustranně: Žádost o přijetí – 
nutno vyplnit zdravotní způsobilost dítěte!
K zápisu se dostaví zákonný zástupce (ža-
datel) s dítětem a předloží rodný list dítě-
te a svůj průkaz totožnosti, odevzdá výše 
uvedený vyplněný formulář.
Abyste s dětmi nemuseli dlouho čekat, při-
hlaste se do připraveného časového harmo-
nogramu, který najdete rovněž v odkazu 
– Přijímání dětí.
V den zápisu mají všechny podané žádosti 
k přijetí v době od 9:00 do 16:00 hod. stej-
nou váhu. 

V žádném případě nebude v den zápisu 
vytvořeno pořadí s přednostní výhodou 
k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádos-
ti. Pokud počet žádostí překročí kapacitu 
školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí dětí 
podle kritérií, se kterými budou všichni 
zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zá-
roveň jsou kritéria umístěna na stránkách 
školy.
Důležitá informace: 
Pro děti, které dovrší do 31. 8. 2019 pět let, 
je od 2. 9. 2019 předškolní vzdělávání PO-
VINNÉ! Ty, které mají trvalé bydliště v obci 
Fryčovice, patří spádově do naší MŠ. V pří-
padě, že dítě bude navštěvovat jinou ma-
teřskou školu, zákonní zástupci, případně 
daná mateřská škola mají povinnost tuto 
skutečnost písemně nahlásit ředitelce MŠ 
Fryčovice.

VE STŘEDU 9. 5. 2019 SE KONÁ OD 9,00 - 16,00 HOD. 
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Vážení spoluobčané, milí fandové šibřinek,

letošní šibřinky pod názvem Šibřinky na po- 
kračování jsou za námi a troufám si říci, že 
to byl opět úspěšný ročník. Ti z vás, kteří na 
šibřinkách nebyli, možná z jejich názvu jen 
stěží vytuší, že jejich tématem byly seriály. 
A vlastně i samotné šibřinky takovým seriá- 
lem jsou a doufám, že ještě dlouho budou. 

Některé seriály již byly využity v minulých 
letech v rámci jiného tématu, a tak jsme si 
dávali pozor, abychom se příliš neopakova-
li. Nejmladší, poprvé vystupující účinkující 
předvedli číslo, které přiblížilo animované 
seriály Mickeyho klubík a Kačeří příběhy. 
Z dětských seriálů měly zastoupení také 
Včelka Mája a Pan Tau. V programu se ob-
jevily rovněž cizí seriály, mimo jiné M.A.S.H., 
který už byl na dřívějších šibřinkách přímo 
hlavním tématem, ale je to natolik oblíbený 
seriál, že jsme se rozhodli ho ještě jednou 
připomenout. „Oprášili“ jsme také Pobřež-
ní hlídku, která byla stejně jako kdysi i letos 
velmi úspěšným číslem. V případě Sestry 
v akci jsme se shodli, že vlastně všechno, 
co má více než dva díly, je seriálem, a tak 
i tento film s několika úspěšnými pokračo-
váními byl v  programu zastoupen. Ani 
známý Walker Texas Ranger a Divoký anděl 
nemohli na pódiu chybět. Krásným číslem 
bylo stínové divadlo, které ukázalo průřez 
několika českými i zahraničními seriálový-
mi tituly. Pěvecký um předvedli účinkující 
v soutěži Tvoje tvář má známý hlas a nutno 
podotknout, že jim to skutečně šlo jako 
v opravdové soutěži. Celý program pak 
uzavíralo vystoupení mužů na motivy kul-
tovního Okresního přeboru. Seriálovým 
programem provázeli konferenciéři, kteří 

vtipně navazovali na jednotlivá vystoupení, 
ale také třeba odhalili, jak to vypadá u ně-
kterých z nás doma večer u televize. Mys-
lím, že každý si mohl najít něco, čemu se 
od srdce zasmál.

Na přípravě letošních šibřinek se podílela 
více než stovka lidí a musím konstatovat, 
že nás velmi těší spolupráce, nálada a at-
mosféra, která po celou dobu přípravy i sa-
motných šibřinkových večerů panuje. Účin-
kujících ale není nikdy dost, a proto se opět 
obracím na ty z vás, kteří byste se k nám 
chtěli přidat – stačí přijít v prosinci za námi 
do tělocvičny. S konkrétním návrhem čís-
la do programu můžete oslovit přímo mě 
nebo Ing. Vratislava Konečného. 

Touto cestou bych ráda ještě jednou podě-
kovala všem, kteří se na přípravě a organi-
zaci letošních šibřinek podíleli a kteří tak 
drží tradici a odkaz našich předků. 

Nakonec mi dovolte pozvat vás už nyní na 
62. šibřinky, jež se uskuteční v únoru roku 
2020. Téma už víme, ale neprozradíme. 
Přijďte se podívat. 

Gabriela Pultarová

61. šibřinky – ŠIBŘINKY NA POKRAČOVÁNÍ
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ZIMNÍ SEZONA FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK

Je již tradicí, že malí fotbalisté vyplňují zim-
ní sezonu (trvající od listopadu do března) 
účastí na turnajích krajské zimní ligy. Náš 
oddíl pořádal v kategorii starší a mladší 
přípravky celkem 8 turnajů, o které se jako 
pořadatelé starali Jiří Petráš a Tomáš Str-
nadel a utkání řídili rozhodčí Patrik Štefek 
a Radek Překlasa. 

V sezoně 2018–2019 jsme obsadili turna-
je v kategoriích starší přípravky a mladší 
přípravky. 

Starší přípravka

Kategorii starší přípravky tvoří hráči na-
rození v roce 2008 a mladší. Dlouhodobé 
soutěže se účastnilo celkem 29 družstev 
z celého kraje a naši borci si vybojovali 

účast v závěrečném turnaji týmů umístě-
ných na 13.–18. místě. Turnaj se konal v naší 
tělocvičně v sobotu 16. 3. 2019 a obsadili 
jsme v něm krásné 3. místo. 

Hráli: Durajová Nikola, Mazurová Nikola, 
Tvarůžka Tomáš, Hodaň Hugo, Adamovský 
Patrik, Bílek Jakub, Volný Jakub, Strnadel 
Radek, Konvička Mikuláš, Dzuba Štěpán, 
Gabryš Jakub, Mazur Daniel, Wlaka Michal, 
Wlaka Martin a Uherík Kryštof.

Trenéři Strnadel Tomáš a Galásek Michal

Mladší přípravka 

Kategorii mladší přípravky tvoří hráči na- 
rození v roce 2010 a mladší, děvčata mo-
hou být o dva roky starší. I zde jsme si mezi 
29 družstvy vybojovali účast v závěrečném 
turnaji týmů na 13.–18. místě. Tento turnaj 

Informace oddílu kopané
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ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV ODDÍLU KOPANÉ – JARO 2019

MUŽI

Utkání Datum Den Hodina Bus – odjezd

TJ Sokol Fryčovice : Starý Jičín 23/03/2019 So 15:00

Spálov : TJ Sokol Fryčovice 31/03/2019 Ne 15:30 13:15

TJ Sokol Fryčovice : Kopřivnice 06/04/2019 So 15:30

TJ Sokol Fryčovice : Tichá 13/04/2019 So 16:00

TJ Sokol Fryčovice : Jeseník nad Odrou 20/04/2019 So 16:00

Petřvald na Moravě : TJ Sokol Fryčovice 27/04/2019 So 16:30 VL

TJ Sokol Fryčovice : Vlčovice 04/05/2019 So 16:30

Raškovice : TJ Sokol Fryčovice 12/05/2019 Ne 16:30 14:45

Mořkov : TJ Sokol Fryčovice 19/05/2019 Ne 17:00 15:15

TJ Sokol Fryčovice : Ostravice 25/05/2019 So 17:00

Odry : TJ Sokol Fryčovice 02/06/2019 Ne 17:00 15:00

TJ Sokol Fryčovice : Skotnice 08/06/2019 So 17:00

Veřovice : TJ Sokol Fryčovice 15/06/2019 So 17:00 15:10

DOROST

Utkání Datum Den Hodina Bus – odjezd

Inter Petrovice : TJ Sokol Fryčovice 31/03/2019 Ne 13:15 11:30

TJ Sokol Fryčovice : Kopřivnice 06/04/2019 So 13:15

TJ Sokol Fryčovice : Slávia Orlová 13/04/2019 So 13:45

TJ Sokol Fryčovice : Bystřice 20/04/2019 So 13:45

Příbor : TJ Sokol Fryčovice 27/04/2019 So 14:15 VL

TJ Sokol Fryčovice : Palkovice 01/05/2019 St 14:00

TJ Sokol Fryčovice : Ostrava Jih 04/05/2019 So 14:15

Petřvald : TJ Sokol Fryčovice 11/05/2019 So 14:15 13:00

Frýdlant n. O. : TJ Sokol Fryčovice 18/05/2019 So 14:30 13:00

TJ Sokol Fryčovice : Horní Žukov 25/05/2019 So 14:45

Staré Město : TJ Sokol Fryčovice 01/06/2019 So 14:30 13:10

TJ Sokol Fryčovice : Bohumín 08/06/2019 So 14:45

Brušperk : TJ Sokol Fryčovice 16/06/2019 Ne 10:00 VL

jsme pořádali v naší tělocvičně v neděli  
24. 3. 2019 a i zde jsme vybojovali 3. příčku.

Hráli: Durajová Nikola, Mazurová Nikola, 
Všolková Adéla, Tesař Alex, Mazur Daniel, 

Šefl Václav, Kratochvíl Jakub, Horký Radek, 
Horký Vilém, Wlaka Michal, Wlaka Martin, 
Uherík Kryštof a Hrabec Šimon.

Trenéři Cibík Adam a Strnadel Tomáš



Fryčovický ZPRAVODAJ

24

Naše škola je zapojena do projektu MAP 
Frýdek-Místek II. MAPy jsou součástí akce 
KLIMA, která stojí na vizi „Chceme v našich 
školách rozvíjet motivující kulturu zamě-
řenou na maximální úspěch pro každého 
žáka a každého učitele a na trvalý pedago-
gický rozvoj celé školy.“ MAPy se primárně 
zaměřují na děti a žáky do patnácti let a na 
řešení místně specifických problémů a po-
třeb v oblasti včasné péče, předškolního, 
základního, zájmového a  neformálního 
vzdělávání. MAPy jsou nástrojem politiky 
vzdělávání v jednotlivých regionech a je-
jich existence je klíčovou podmínkou fi-
nancování některých záměrů z Operační-
ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu. V  rámci MAPu realizujeme 
v současnosti následující aktivity:

• Příměstský tábor (Realizujeme celkem tři 
turnusy – dva během jarních prázdnin 
a jeden během letních prázdnin. Tábory 
jsou hrazeny z projektu, rodiče zaplatí 
pouze stravování.)

• Setkání s knihou (zaměřeno na čtenář-
skou gramotnost)

• Klub učitelů českého jazyka a cizích ja-
zyků (ZŠ Fryčovice je garantem činnosti 
tohoto klubu.)

Mgr. Alexandra Filarová

ŽÁCI

Utkání Datum Den
Hodina

st/ml
Bus 

odjezd

TJ Sokol Fryčovice : Svinov 30/03/2019 So 9:00/10:45

TJ Sokol Fryčovice : Stará Bělá 06/04/2019 So 9:00/10:45

Vřesina : TJ Sokol Fryčovice 13/04/2019 So 14:00/12:30 11:00

TJ Sokol Fryčovice : 1. FC Poruba 20/04/2019 So 9:00/10:45

Ludgeřovice : TJ Sokol Fryčovice 27/04/2019 So 9:00/10:45 7:30

Frýdlant nad Ostravicí : TJ Sokol Fryčovice 04/05/2019 So 9:00/10:45 7:30

TJ Sokol Fryčovice : Frenštát p.R. 11/05/2019 So 9:00/10:45

Hlubina : TJ Sokol Fryčovice 18/05/2019 So 10:30/9:00 7:30

Petřkovice : TJ Sokol Fryčovice 26/05/2019 Ne 9:00/10:45 7:30

TJ Sokol Fryčovice : Kozlovice 01/06/2019 So 9:00/10:45

Volno : TJ Sokol Fryčovice 08/06/2019 So

Tel. kontakty na dopravce – ČSAD F-M: 602 509 284 nebo 605 869 557

ZŠ Fryčovice
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Dne 26. 3. 2019 proběhl na Střední prů- 
myslové škole chemické akademika Hey-
rovského v Ostravě 11. ročník žákovské 
konference, na které žáci základních škol 
prezentovali badatelské projekty z oblasti 
EVVO (tato akce probíhá za finanční pod-
pory Moravskoslezského kraje). ZŠ Fryčo-
vice vyslala tři badatele s dvěma příspěvky.

Příspěvek „Mysli globálně, jednej lokálně!“ 
prezentovali dva žáci sedmé třídy a pří- 
spěvek „Působení běžných a ekologicky še-
trných čisticích prostředků na rostliny“ pre-
zentovala žákyně páté třídy. Právě tento 

příspěvek byl oceněn jako nejlepší! Musím 
podotknout, že jeho autorka byla jedinou 
účastnicí, která na svém bádání pracovala 
sama, tedy bez pomoci jiného spolužáka, 
a navíc byla jediným badatelem z první- 
ho stupně základních škol, protože ostat-
ní příspěvky prezentovali žáci druhého 
stupně.

Všem třem našim žákům-mladým bada-
telům děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a vítězce upřímně gratulujeme. 

Mgr. Renáta Foltová

Badatelské projekty EVVO 2019 
aneb Vítězství je naše!
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Jet na ozdravný pobyt není na naší škole 
nic neobvyklého, protože tyto pobyty po-
řádáme pravidelně řadu let. Pro všechny 
zúčastněné je to vždy výborná zkušenost 
v rozvoji osobnostním i sociálním. Letos 
poprvé se však konal šestidenní pobyt pro 
téměř celý první stupeň. 

Dne 17. 3. 2019 odjely od ZŠ Fryčovice dva 
autobusy s devadesáti žáky do hotelu Sta-
rá Pošta v Bělé pod Pradědem, místní části 
Filipovice. Při první společné večerní akti-
vitě byly děti rozděleny do devíti věkově 
smíšených skupin – expedic, ve kterých 
téměř po celou dobu pracovaly v rámci 
organizovaných programů. Vymyslely si 
svá pojmenování a  svůj pokřik a  nutno 
podotknout, že mnohé z nich byly velmi 
originální. Pro žáky byl připraven bohatý 
program s ekologickou tematikou, žáci se 
tak hravou formou seznamovali se základ-
ními životními podmínkami a  vztahem 
lidské aktivity k přírodě. Zajištěn byl i výlet 
do Muzea papíru ve Velkých Losinách, kde 
si ve workshopu mohli vyzkoušet výrobu 
ručního papíru. Mnohé žáky právě tato 
aktivita nadchla. Z dalších akcí byla velice 
poutavá přednáška pozvaného myslivce. 

Žáci si také užili koupání v hotelovém ba-
zénu, dvou diskoték, venkovních sportov-
ních aktivit a vycházek po okolí spojených 
se stavěním domečků pro skřítky. Děti tak 
strávily šest dní plných pohody, zábavy 
a čerstvého vzduchu, neboť většina činnos-
tí probíhala v přírodě. 

Pochvalu zaslouží zázemí hotelu Stará Poš-
ta a jeho personál, který se o žáky a dopro-
vod staral velice pečlivě a žádný náš poža-
davek nebyl problémem. „Třešničkou na 
dortu“ bylo ubytování na pokojích s televizí. 

Pobyt byl rea-
lizován s  při-
spěním Stát-
ního fondu životního prostředí. Získání 
dotace je přitom podmíněno environmen-
tálním programem, spoluúčastí koordiná-
tora EVVO (environmentálního vzdělávání,  
výchovy a osvěty) a také délkou pobytu, 
což bylo v našem případě dodrženo.

Všem, kteří se do přípravy či realizace po-
bytu jakkoli zapojili, velice děkuji. Fotky 
z pobytu jsou ke zhlédnutí na www.zsfry-
covice.cz.

Mgr. Petra Strnadlová

Ozdravný pobyt v Jeseníkách

Seminář Světová škola

Naše škola je již třetím 
rokem zapojena do zají-
mavého projektu Světová 

škola. Oceněním Světová škola se v součas-
né době pyšní pouze 69 českých základ-
ních a středních škol a téměř dvě stovky 
evropských škol. Školy zapojené do tohoto 

projektu úzce spolupracují se 
společností Člověk v tísni, orga-
nizacemi Multikulturní centrum 
Praha, APROK a ADRA.  Filozofií Světové 
školy je podpora vzdělávání a  příprava 
žáků na reálný život v globalizovaném svě-
tě. Opírá se o jednoduchou metodologii 
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tří kroků: uč se, zjišťuj a jednej. Světová 
škola rozvíjí aktivní žáky, kteří jsou podpo-
rováni svými učiteli. V letošním roce se za-
pojíme do nového mezinárodního projek-
tu, který se jmenuje GET UP AND GOALS. 

V průběhu dvou let 
se školní týmy jede-
nácti českých škol 

podrobně seznámí s Cíli udržitelného roz-
voje (SDGs). Žáci šestého a sedmého roč-
níku naší školy si mohli v rámci povinně 
volitelných předmětů ve školním roce 
2018/2019 zvolit seminář, ve kterém se 
seznamují s SDGs a s problémy životního 
prostředí. V semináři jsou aktivní a již v lis-
topadu uspořádali své první kampaně. 
V  rámci „Týdne globálního vzdělávání“ 
s podtitulem Mysli globálně, jednej lo-
kálně se žáci zamýšleli nad udržitelností 
měst a obcí pod heslem Co by se mělo 
změnit v naší obci, aby se stala lepším 
místem pro život? Skupinky si vybraly tři 
kampaně, které realizovaly téměř měsíc 
a půl. Byla to pro ně první zkušenost. Jak 
žáci akci hodnotí?

1. skupina si zvolila anketu na téma – 
„Třídění odpadu ve Fryčovicích“

Dívky z 6. třídy se dotazovaly 100 občanů 
z Fryčovic a svou akci zhodnotily takto:
V průběhu týdne holky z naší skupiny dě-
laly anketu s místními obyvateli. Byly jsme 
překvapené, že všichni byli milí a ochotní 
nám dotazník vyplnit. Ze 100 lidí nám pou-
ze jeden člověk nevyplnil nic. Zjistily jsme, 
že většina místních obyvatel třídí odpadky. 
Nejvíce jim chybí kontejnery na oblečení, 
na nebezpečný odpad, baterie a listí.

2. skupina si zvolila téma – „Odhazo-
vání odpadků v lese“ 

Svůj tým šesti chlapců jsme pojmenovali 
„LESÁCI“. Rozhodli jsme se uklidit obecní 

les. Na pomoc nám přišla osmá třída. Uklí-
zení probíhalo od 13:15 do 15:30. Dohroma-
dy přišlo 23 lidí. V lese jsme našli převážně 
plastové předměty. Sbírání proběhlo bez 
problémů. Nasbíraly se dva velké pytle 
a půl malého. Odpadky odvezli pracovní-
ci z obce. Teď děláme prezentaci o odpad-
cích, která ukazuje, jak dlouho by se v lese 
rozkládaly. Akce se nám líbila a klidně si ji 
znovu zopakujeme! Kluci 6. a 7. třída.

3. skupina mapovala problematická 
místa v kampani nazvané „Odhazo-
vání odpadků ve vesnici“

Projekt naší skupinky se zabýval sbíráním 
odpadků po  vesnici. Přišli nám pomoci 
kamarádi, ale nikoho z  dospělých jsme 
nepřesvědčili. Bylo nás celkem 15. Začali 
jsme u obecního úřadu a pokračovali jsme 
směrem k dolnímu konci Fryčovic. Velmi 
nás šokovalo, když jsme našli několik spo-
jených krabic od  petard (z  ohňostroje), 
které tam zůstaly. Celkem jsme nasbírali 
jeden a  půl pytle plastů, jeden papírů 
a  půlku pytle skla. Děkujeme ostatním 
skupinkám za podporu a všem, co nám 
přišli pomoct. Dívky 7. třída.
Uvedené postřehy jeli žáci v prosinci pre-
zentovat do Olomouce na konferenci. Naši 
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šesťáci a sedmáci si připravili prezentaci 
svých projektů a pak odpovídali na otázky 
odborníků.
Musím naše žáky velmi pochválit, protože 
své výstupy měli pečlivě připraveny, ne-
báli se mluvit, vyjádřit své názory, pocity 
a svým projevem předčili i starší středo-
školáky.

Ve druhém pololetí se zaměřujeme na té- 
ma klimatické změny a migrace. Děti si při-
pravují mini projekty, ve kterých prezentu-
jí jejich výsledky. V rámci semináře se také 
učí, jak pracovat s  informacemi, kriticky  
je posoudit a nebát se vyjádřit svůj názor. 
Pro inspiraci používají materiály, které 
zkoušeli žáci z ostatních zapojených zemí.
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Fryčovický ZPRAVODAJ č. 2/2019  •  Uzávěrka dalšího čísla bude 3. června 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 900 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 prosí všechny organizace, spolky nebo občany, kteří chtějí pu-
blikovat články nebo inzerci ve zpravodaji, aby dodávali obrázky samostatně 
s popisem a názvem přispěvatele. Veškeré obrázky by měly mít velikost nad 
1 MB. Pod touto hranicí negarantujeme čitelnost obrázku. 

Za redakční radu
 Ing. Konečný Vratislav


