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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

měsíc říjen nám již do našeho kraje při-
náší pravý podzim. Pro někoho z nás je 
to období smutné – ponuré, pro někoho 
naopak období, kdy se nám příroda zbarví 
do mnoha pestrých odstínů, které si na 
procházkách a pobytech v přírodě může-
me vychutnat.

Během prvních podzimních dnů jsme 
slavili 28. září Den české státnosti a při-
pomněli si významnou osobnost českých 
dějin – svatého Václava. Odkaz nebeského 
ochránce a patrona našeho národa platí 
i pro současnou dobu, kdy si musíme uvě-
domit jedinečnost českého národa a jeho 
kulturních hodnot. Poslední říjnové dny 
pak budou jako každoročně věnovány vý-
ročí vzniku Československa. I zde si musí-
me připomenout, že celé uplynulé století 
nebylo jednoduché. O národní identitu 
a místo ve světě museli naši předkové neu-
stále bojovat a bohužel děje se tak dodnes. 
Jsme zavázáni v tomto národním duchu 
pokračovat a dále tvořit novodobé dějiny.

Důvodů k veselí se vždy najde dost, ale 
jedno je pro nás velmi důležité. Naše osada 
Ptáčník letos oslavila 220 let od své první 
písemné zmínky. Našim spoluobčanům 
na Ptáčníku přeji, aby se ve své osadě cítili 
dobře, bezpečně a považovali svou osadu 
jako nedílnou součást naší obce. Je rovněž 
důležité naslouchat Vašim požadavkům 
a taky je následně splnit. Snad se nám to 
bude společně dařit, snaha tady jedno-
značně je.

Plánované opravy v základní škole a Fry 
Relax centru byly podle plánu provedeny 

a práce předány. Na podobné opravy a  re-
konstrukce majetku ve vlastnictví obce 
musíme každý rok z rozpočtu vyčlenit 
významnou část finančních prostředků.

Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání 
schválilo rozšíření stávajícího rozvojové-
ho dokumentu Obce Fryčovice do roku 
2020 o zřízení sběrného dvoru, vybavení 
nemovitostí kompostéry, obnovu mostů 
a lávek a rozšíření splaškové kanalizace. 
Jsou to další úkoly k řešení pro naši obec.

Současně zastupitelstvo schválilo podá-
ní žádosti o poskytnutí dotace na „Hřiště 
pro aktivní odpočinek“, jsme připraveni 
především zřídit workoutové hřiště v are-
álu TJ Sokol Fryčovice a další místa určená 
k aktivnímu odpočinku. Rovněž plánuje-
me provést obnovu sakrálních staveb a to 
kapli na Ptáčníku a opravu kříže u kostela 
a u Kuběnů (zastávka U Kříže).

Po změně umístění a uložení budeme 
opakovaně usilovat o obnovu lávky U Ška-
řupy. Nově po zakoupení areálu od paní 
Slováčkové se nám skýtá možnost zřídit 
v obci sběrný dvůr. Toto místo budeme 
dále nazývat technické služby obce Fryčo-
vice. Stavebně jsme připraveni dále žádat 
o dotaci na Rybník Fryčovice Dolní u obec-
ního lesa v Zámrklí a současně tolik očeká-
vaný chodník Fryčovice I. a II. (tj. od kříže 
k bývalé cukrárně u Kuběny a restaurace 
Chamrád směr Chodura). Na spoluúčast 
a dofinancování těchto akcí máme odsou-
hlaseny a připraveny finanční prostředky 
na našich účtech.

V krátké době proběhne rovněž dříve avi-
zovaná oprava, a to výměna oken byto-
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vého domu č. 54 tak, aby už letošní zima 
proběhla se sníženými náklady na vytápě-
ní jednotlivých bytů.

Zakoupením areálu technických služeb 
se nám značně přiblížila možnost vestav-
by sociálních bytů do podkroví budovy 
č. p.  727, kde se i v původním projektu 
s byty a kancelářemi počítalo. Nechceme 
úmyslně předbíhat a řešit jiné priority, ale 
současně chceme znát požadavky a po-
třeby Vás – občanů Fryčovic. Do tohoto 
zpravodaje č. 5 proto vkládáme dotazník, 
abychom zjistili, jaká je konkrétně Vaše po-
třeba na obecní byty v nastávajícím obdo-
bí. Vaše osobní údaje z tohoto dotazníku 
budou k dispozici pouze obecnímu úřadu 
a zůstanou anonymní. 

Všem našim občanům děkuji za zaslání 
dotazníku, který jste vyplnili a odevzda-
li. Výsledky jsou v tomto čísle zveřejně-
ny a budou sloužit zastupitelům a radě 
obce k projednání a získání dalších pod-
nětů pro naši práci.   

Podnikli jsme také další kroky v rozvoji 
obce. Například je zpracováván projekt na 
chodník v úseku Chodura – T-Metal. Zadali 
jsme projektantům návrh na vestavbu so-
ciálních bytů do podkroví v technických 
službách, kde je možnost umístit 8 bytů 
a to 6 x 2+ kk a 2 garsonky. Zadali jsme 
zpracování návrhu na komunitní dům pro 
seniory, který bude umístěn podle původ-
ního projektu v centru obce. Po dohodě 
s TJ Sokol Fryčovice byl zpracován návrh 
zadání na modernizaci venkovního areá-
lu sokolského hřiště - jedná se o hudební 
pavilón, prodejní stánky a WC.

Ve všech oblastech je naděje na získání 
dotací pro tyto návrhy. Nesmíme taky 
zapomínat, že žijeme a dále chceme žít 
obklopeni přírodou, proto taky budeme 
usilovat o její stálou úpravu a rozšiřování 
zeleně v obci.

Všichni chceme, aby se Vám v obci líbilo 
a byli jste spokojeni v obci, kde stojí za to 
žít.            Leo Volný, starosta

Usnesení ze 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 25. září 2019

Zastupitelstvo obce Fryčovice

• Schvaluje program jednání 5. zasedá-
ní zastupitelstva obce konaného dne 
25. 09. 2019. 

• Určuje ověřovateli zápisu z 5. zasedá-
ní zastupitelstva obce konaného dne 
25. 09. 2019: Zbyněk Tučný a Kamil Čížek 
a zapisovatelem paní Hanu Bílkovou.

• Bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce.

• Neschvaluje návrh na pořízení změny 
Územního plánu Fryčovice Mgr. Ing. Fran-
tiška Zapletala Ph.D, bytem Ostrava a Ing. 
Kataríny Zapletalové, bytem Brno

• Neschvaluje návrh na pořízení změny 
Územního plánu Fryčovice Jaroslava 
Treutlera, bytem Příbor
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• Neschvaluje návrh na pořízení změny 
Územního plánu Fryčovice Milušky 
Jakubková, bytem Krmelín, Stanislavě 
Zíkové, bytem Příbor a Elišce Žižkové, 
bytem Ostrava

• Schvaluje návrh na pořízení změny Územ-
ního plánu Fryčovice Václava Matuly 
a Danuše Matulové, oba bytem Fryčovice 

• Schvaluje návrh na pořízení změny 
Územního plánu Fryčovice  Bc. Naděždy 
Pustkové, DiS., bytem Ostrava

• Určuje pro jednání s pořizovatelem 
Územního plánu Fryčovice a jeho změn 
zastupitele Leo Volného

• Schvaluje rozšíření Strategického roz-
vojového dokumentu Obce Fryčovice 
do roku 2020 – programu rozvoje obce 
o tyto body:

 - sběrný dvůr v obci a vybavení nemo-
vitostí kompostéry

 - obnova mostů a lávek
 - rozšíření splaškové kanalizace.

• Schvaluje podání žádostí o poskytnutí 
dotace na:

 - hřiště pro aktivní odpočinek 
 - obnova sakrálních staveb
 - obnova lávky u Škařupy
 - vybudování sběrného dvora
 - výstavba vodní nádrže Rybník Fryčo-

vice Dolní
 - chodník Fryčovice I., II.a souhlasí se za-

jištěním vlastních nutných finančních 
prostředků na dofinancování akce

• Schvaluje uzavření darovací smlouvy, 
jejímž předmětem je bezplatný převod 
vlastnického práva k  hmotné nemo-
vité věci, pozemku parc. č. 458 ostatní 
plocha, k.ú. Fryčovice, od paní Pavlíny 
Laníkové, bytem Stará Ves nad Ondřej-
nicí, a od paní Jarmily Škutové, bytem 

Brušperk, do vlastnictví Obce Fryčovice. 

• Ruší usnesení č. 18/188 z 18. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice konaného 
dne 15. 12. 2017.

• Schvaluje uzavření darovací smlouvy, 
jejímž předmětem je bezplatný převod 
vlastnického práva k  hmotné nemovité 
věci, pozemku parc. č. 1696, k.ú. Fryčovi-
ce, a nově odměřeného pozemku parc. 
č. 1688/54, orná půda, k.ú. Fryčovice, 
který vznikl rozdělením pozemku parc. 
č. 1688/17, k.ú. Fryčovice, na základě 
geometrického plánu č. 2212-24/2018, 
od pana Slavomíra Bači, bytem Palkovi-
ce, do vlastnictví Obce Fryčovice. 

• Schvaluje návrhy změn Obecně závaz-
né vyhlášky obce o místním poplatku 
za  provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, které 
budou zapracovány do návrhu Obecně 
závazné vyhlášky obce o místním po-
platku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2020 tak, že čl. 6 odst. 2 zní: 

Dále se od poplatku osvobozují:

 - fyzické osoby zdržující se v zahraničí 
po dobu delší devíti měsíců daného 
kalendářního roku, pokud tuto sku-
tečnost prokazatelně doloží

 - fyzické osoby s evidenčním údajem 
o místě trvalého pobytu na ohlašovně 
Obecního úřadu Fryčovice

 - fyzické osoby s trvalým pobytem 
v obci, jejichž fyzický pobyt je záro-
veň neznámý

 - fyzické osoby dle Čl. 2, odstavec 1, pís-
meno a) které zároveň vlastní na území 
obce Fryčovice stavbu určenou k indivi-
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• Schvaluje výpověď nájemní smlouvy 
nebytových prostor v objektu č.p. 60 
společnosti Česká telekomunikační in-
frastruktura a.s. (CETIN a.s.).

• Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 dle 
přílohy.

• Schvaluje zadání žádosti o dotaci spo-
lečnosti INNOVA Int. s.r.o. na výstavbu 
chodníkových těles v úsecích „Kuběna 
– U Kříže“ a „Chamrád – Rymlova cesta“ 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
a MAS Pobeskydí.

• Schvaluje smlouvu společnosti  NOVPRO 
FM s.r.o. zastupující společnost ČEZ Dis-
tribuce a.s. o uzavření smlouvy budoucí 
o  smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro stavbu Fryčovice 1267, 4121515221, 
NNk, NNk pro parcelu parc. č. 1237/1, k. ú. 
Fryčovice v majetku obce Fryčovice za jed-
norázovou úhradu ve výši 2000 Kč + DPH.

• Schvaluje smlouvu společnosti  NOVPRO 
FM s.r.o. zastupující společnost ČEZ Dis-
tribuce a.s. o uzavření smlouvy budoucí 
o smlouvě o zřízení věcného břemene 

pro zřízení podzemní kabelové přípojky 
NN pro nové odběrní místo pro stavbu 
Fryčovice 9/2, 4121533883, NNk, NNk pro 
parcelu parc. č. 45/1, k. ú. Fryčovice v ma-
jetku obce Fryčovice za jednorázovou 
úhradu ve výši 2000 Kč + DPH.

• Schvaluje smlouvu společnosti PVC 
OKNA s.r.o. Předmětem smlouvy je vý-
měna oken v bytovém domě č._p._54 
v hodnotě 1.147.231.66 Kč bez DPH. 

• Schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
o umístění a provedení stavby č. j. 
SÚ/330/1247/2019/st pro firmu T-Metal 
s.r.o.. 

• Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
se společností INOX SERVIS s.r.o. Před-
mětem dodatku smlouvy je změna ter-
mínu ukončení díla „výměna technolo-
gie pro bazén a Whirpool“ na 31. 8. 2019. 

• Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
se společností BERNOLD s.r.o. Předmě-
tem dodatku smlouvy je změna termínu 
ukončení díla „rekonstrukce kotelny FRY 
RELAX CENTRUM Fryčovice“ 12. 9. 2019.

duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba a neposkytu-
jí v nich ubytovací služby, tyto osoby 
se od poplatku osvobozují jen z titulu 
vlastnictví stavby určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu, 
ve kterých není k trvalému pobytu hlá-
šená žádná fyzická osoba

 - děti, narozené v příslušném kalendář-
ním roce

 - fyzické osoby, které v příslušném ka-
lendářním roce dosáhly věku 80 let 
a starší

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta
Leo Volný, starosta

Výtah z jednání Rady obce 
Fryčovice za období srpen - září 2019
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• Bere na vědomí informaci o průběhu 
jednání se společností CIVIL PROJECTS 
s.r.o. za účelem prodloužení chodní-
kového tělesa v úseku „Rymlova cesta 
– hranice katastrů obcí Fryčovice a Ry-
chaltice.

• Bere na vědomí informaci o přípravě vy-
budování workoutového hřiště v areálu 
TJ Sokol Fryčovice z. s. na místě po likvi-
daci skladovací haly za sokolovnou.

• Bere na vědomí informaci o dalším po-
stupu při jednání s novým architektem 
pro rekonstrukci lávky „U Škařupů“, která 
by se realizovala formou výměny staré 
lávky na stávajících pilířích.

• Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle 
přílohy.

• Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o po-
skytování bezpečnostní služby č. S-026-
2006-ÚO se společností VKUS-BUSTAN 
s.r.o. o střežení objektu systémem dohle-
dového a poplachového přijímacího cen-
tra. Dodatek č. 2 se týká objektů Mateřské 
školy č. p. 451 a č. p. 38 (bývalá fara). 

• Schvaluje vícepráce od společnosti IN-
STOP servis s.r.o. při rekonstrukci ZTI  ZŠ 
Fryčovice v hodnotě 20.072,- Kč bez DPH 
dle rozpočtu víceprací.

• Schvaluje připojištění objektu technic-
kých služeb obecního úřadu pojišťov-
nou HVP a.s. 

• Schvaluje provozní řád víceúčelového 
hřiště a šaten umístěných za ZŠ Fryčo-
vice.

• Schvaluje pověření k zahájení výběro-
vého řízení na údržbu obecních komu-
nikací v obci v zimním období a k vývo-
zu kontejnerů na bioodpad společnosti 
Dobrá zakázka s.r.o.

• Schvaluje zavedení WI-FI připojení do 
obecní knihovny. Internetové připojení 
zajistí společnost ARIVANET s.r.o.   

• Schvaluje nabídku společnosti E+M plus 
spol. s.r.o. Předmětem nabídky je pro-
vedení poplachové zabezpečovacího 
a tísňového systému – PZTS Paradox 
v objektu technických služeb obecní-
ho úřadu v hodnotě 49.600 Kč bez DPH.

• Schvaluje nabídku od zhotovitele Ing. 
Petra Kolaříka na zpracování doku-
mentace „Chodník Fryčovice, úsek od 
Chodury po konec katastru ve směru 
na Rychaltice“ v hodnotě 345.000 Kč. 
Zhotovitel není plátcem daně.

• Bere na vědomí žádost pana Pavla La-
níka o opravu břehu potoka kolem po-
zemku parc. č. 777, k. ú. Fryčovice ve 
vlastnictví žadatele. Oprava břehu poto-
ka bude zařazena do oprav komunikací 
a obecních pozemků v dalším období.

• Bere na vědomí dopis z Generálního ře-
ditelství Hasičského záchranného sboru 
ČR. Leták pod názvem „Bezpečnostní 
desatero“ bude uveřejněn v následují-
cím čísle Fryčovického zpravodaje a uve-
řejněn na webových stránkách obce.

• Bere na vědomí zápis z jednání ve věci 
budoucího využití lokality Důl Staříč III.

• Bere na vědomí dopis od výkonné ře-
ditelky Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 
o povinnosti obcí zhotovení plánu roz-
voje sportu.

• Bere na vědomí nabídku společnosti 
AIR-KLIMONT s.r.o. Předmětem nabídky 
je cenová nabídka na provedení klimati-
zace v objektu kanceláří a obřadní síně 
v budově obecního úřadu v hodnotě 
724.283,49 Kč s DPH. Toto dílo bude za-
řazeno do rozpočtu na rok 2020.



www.frycovice.cz 5/2019

7

• Bere na vědomí nabídku na zpracování 
projektové dokumentace – vestavba 
půdních bytů do objektu č.p. 727 (tech-
nických služeb).

• Schvaluje souhlas s připojením nové ka-
nalizační a vodovodní přípojky, vedené 
v parcele č. 2159/1 v majetku paní Bc. 
Naděždy Pustkové Dis. ke stávajícímu 
vodovodnímu a kanalizačnímu řádu. 
Souhlas vydává obec Fryčovice jako 
vlastník sousedního pozemku parc. 
č. 2158 k. ú. Fryčovice. RO pověřuje sta-
rostu obce k udělení souhlasu.

• Schvaluje pracovní řád obce Fryčovice.

• Schvaluje požární poplachové směrnice 
pro objekty v majetku obce Fryčovice.

• Schvaluje traumatologický plán obce 
Fryčovice. 

• Schvaluje cenovou nabídku společnosti 
BERNOLD s.r.o. na opravu a odvlhčení 
zdiva kotelny v objektu  víceúčelové 
tělocvičny FRY RELAX Centra za cenu 
78.287 Kč s DPH. 

• Schvaluje výměnu vnitřního okna v bu-
dově fary za protipožární. Dodávkou 
protipožárního skla byla oslovena firma 
PROMAT, která dodá cenovou nabídku 
podle projektové dokumentace rámu 
apodle stupně požární bezpečnosti 
skla.  

• Schvaluje termín konání 5. zastupitel-
stva obce na den 25. 9. 2019 a navržený 
program.

• Schvaluje nákup vánoční výzdoby na 
vánoční strom na návsi od společnosti 
BLACHERECZ. Jedná se o svítící hvězdy 
v celkové hodnotě 44.100 Kč. RO pověřu-
je starostu obce k podpisu objednávky.

• Schvaluje zadání hydrogeologického 
průzkumu pohřebiště a stanovení tlecí 
doby ve smyslu zákona o pohřebnictví 
č. 256/2001 Sb. společnosti GEOoffice 
s.r.o. Geologický průzkum proběhne 
na parcelách parc. č. 251 a 215/2 k. ú. 
Fryčovice. Nabídková cena provedení 
geologického průzkumu a stanovení 
tlecí doby je 56.000 Kč bez DPH.

• Schvaluje dodatek č. 002 k pojistné 
smlouvě č. 0508411018 s Hasičskou vzá-
jemnou pojišťovnou a.s., který se týká 
pojištění majetku obce Fryčovice. 

• Schvaluje vystoupení Heidi Janků se 
skupinou HeidiBand v termínu 27. 6. 
2020 na dni obce Fryčovice za cenu 
65.000 Kč + DPH. 

• Bere na vědomí informace o možnosti 
zadání studie Domu pro seniory firmě 
MR design na projekt domu s pečova-
telskou službou ve Fryčovicích.

• Bere na vědomí dopis Pedagogické ko-
mory z.s., který se týká úprav platových 
tříd ředitelek samostatných MŠ.

• Bere na vědomí text pracovní verze Po-
žárního řádu obce Fryčovice, který po 
doplnění o přílohy velitelem jednotky 
SDH Fryčovice bude předložen ke schvá-
lení na 6. zastupitelstvu obce formou 
veřejné vyhlášky.

• Bere na vědomí dopis oblastního spolku 
červeného kříže o udělení zlatého kříže 
II. třídy dárce krve občanu Fryčovic panu 
Romanu Václavíkovi.

• Bere na vědomí informaci z krajského 
úřadu o rozšíření povinného obsahu 
řádu veřejného pohřebiště a nejpozději 
do 1. 9. 2020 provést revizi tohoto řádu 
v souladu se zákonem.
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• Bere na vědomí zápis z komise lesního 
a vodního hospodářství a životního pro-
středí ze dne 21. 8. 2019.

• Bere na vědomí zápis o výsledku dílčího 
přezkoumání hospodaření obce Fryčo-
vice v roce 2019 krajským úřadem, které 
proběhlo 22. 8. 2019. U předloženého 
vzorku operací a písemností k 30. 6. 2019 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

• Bere na vědomí odborné vyjádření 
znalce prof. Ing. Darji Kubečkové Ph.D. 
k technickému stavu objektů na pozem-
ku parc. č. 72, 73/1 a 74, kú. Fryčovice 
v majetku obce Fryčovice.

• Bere na vědomí pracovní verzi vyhodno-
cení dotazníkového šetření 2019.

• Bere na vědomí informaci o stavu přípra-
vy projektové dokumentace pro výstav-
bu chodníků v úseku Chodura – T-Metal.

• Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 70190610 se společností PVC 
OKNA s.r.o. Předmětem dodatku č. 1 
ke smlouvě je změna termínu plnění. 
Předpokládaný termín zahájení díla 
je 21. 10. 2019. Zhotovitel se zavazuje 
dílo řádně provést do 15 dnů ode dne 
zahájení díla.

 Schvaluje spolupráci s neziskovou orga-
nizací Textilní banka.cz, která se zabývá 
pořádáním humanitárních sbírek použi-
tého textilu.

• Schvaluje dokument „Seznam prací 
a pracovišť zakázaný ženám, těhotným 
ženám a mladistvým“.

• Schvaluje částku 3000,- Kč na podpo-
ru výměny Baby boxu pro odložené 
děti v objektu Nemocnice F-M spolku                                 
STATIM z.s. 

• Schvaluje dodatek ke smlouvě se společ-
ností ELEKTROWIN a.s. Předmětem do-
datku ke smlouvě je zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení skupin 1, 4, 5 a 6.

• Bere na vědomí Inspekční zprávu a pro-
tokol o kontrole České školní inspekce, 
která provedla inspekční činnost v ZŠ 
Fryčovice ve dnech 5. - 7. 6. 2019.

• Bere na vědomí rozhodnutí Minister-
stva vnitra ČR o poskytnutí dotace 
014D24100 9440 Fryčovice – dopravní 
automobil. Cena dopravního automobi-
lu dle kupní smlouvy byla stanovena na 
částku 1.282.152,- Kč včetně DPH. Výše 
dotace je stanovena v maximální částce 
ve výši 450.000,- Kč.
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2019 

Ve dnech 1.7. – 31.7.2019 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkové šetření „DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI 
OBYVATEL OBCE FRYČOVICE 2019“ prostřednictvím  dotazníků přiložených ve Zpravodaji č.03/2019 a pomocí on-line dotazníků 
umístěném na webových stránkách obce. 

Cílem průzkumu bylo seznámit se s postoji obyvatel obce Fryčovice k různým oblastem života v obci tak, aby obec mohla v budoucnu 
vytvářet příznivější podmínky pro život občanů a maximalizovat tak kvalitu života v obci. 

Do průzkumu se zapojilo celkem 114 respondentů, tištěnou verzi dotazníků využilo celkem 63 respondentů, elektronickou celkem 51 
respondentů. 

Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce pro následující roky. Ze statisticky uchopitelných 
dat pak vybíráme následující zajímavé informace. 

1. JAK SE VÁM V OBCI ŽIJE? 
V první otázce měli občané možnost zhodnotit život v obci. Respondenti měli na výběr z 5-ti možností, přičemž většina hodnotí 
život v obci kladně, žádný z respondentů nehodnotil život v obci jako spíše špatný ani jako špatný.  To je patrné z grafu. 4 
respondenti otázku nevyplnili. 

 

2. CO SE VÁM NA ŽIVOTĚ V OBCI LÍBÍ? 
V další otázce „Co se Vám na životě v obci líbí“, měli respondenti na výběr z 11 odpovědí, případně mohli doplnit možnost vlastní. 
Téměř 75% uvedlo jako největší plus blízkost přírody. Kladně je hodnoceno také zajištění zdravotní péče, vzhled obce a kulturní 
a společenský život. U této otázky byla možnost zatržení více odpovědí. 

 

 

 

  

Výsledky dotazníku 2019
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3. CO SE VÁM NAOPAK NA SITUACI V OBCI NELÍBÍ? 
Zde byl respondentům ponechán prostor k vyjádření. Většina poukazuje na špatné mezilidské vztahy mezi zastupiteli obce. Dále 
jako výrazný problém vnímají občané nedostatek chodníků podél hlavních komunikačních tras, nedostatečný objem a počet 
odpadových kontejnerů a úklid kolem nich, poukazují na hlučné činnosti a znečišťování ovzduší, na nepřehlednost investic ve 
střednědobém a dlouhodobém časovém úseku a na investiční záměry obce samotné. 
Další často zmiňovanými nedostatky obyvatele Fryčovic vnímají také: chybějící domov pro seniory, špatně přístupné břehy řeky, 
nedostatek obchodů s potravinami, nedostatečná údržba a oprava mostů a lávek, atd. 
 
55 respondentů neodpovědělo 
 
Ze strany obce by měl být rovněž kladen důraz na dodržování pravidel silniční dopravy, případně některé úseky doplnit o vhodné 
dopravní značení a omezení. Často je poukazováno na nedodržování rychlostních omezení a úzký prostor komunikace (PMK). 
Zúžené úseky PMK jsou však jedním z bezpečnostních prvků sloužící účelu zklidnění motorové dopravy, v obci je toho využito 
v nejvíce frekventovaných místech. Dopravní řešení komunikací a chodníku v obci odpovídá požadavkům dopravních norem, to 
bylo schváleno dopravním inspektorátem Policie ČR. 
 

4. JAK NEJČASTĚJI TRÁVÍTE SVŮJ VOLNÝ ČAS V OBCI? 
Respondenti měli na výběr ze 7 odpovědí a možnost doplnit svou vlastní. Většina obyvatel  svůj volný čas  tráví péči o dům a 
zahradu a v přírodě. 
U této otázky byla možnost zatržení více odpovědí. 

 

5. JAK JSTE SPOKOJENI SE ZAJIŠTĚNÍM NÍŽE UVEDENÝCH OBLASTÍ V OBCI? 
Jednotlivé možnosti byly zaměřeny na subjektivní hodnocení jednotlivých oblastí. 
Obyvatelé jsou nejvíce spokojeni s vlastním bydlením, s většinou z dalších dotazovaných oblastí jsou spíše spokojeni. Nejvíce 
nespokojeni jsou obyvatele s klidem o nedělích a svátcích. 
Jednotlivé odpovědi jsou v grafu znázorněny v pořadí dle níže uvedených podotázek. 
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velmi 
spokojen/a 

spíše 
spokojen/a 

spíše 
nespokojen/a 

velmi 
nespokojn/a 

nedokážu 
posoudit / 

nevím 

bydlení 53 45 2 0 10 

obchod 16 52 31 10 1 

služby 10 66 22 0 12 

zdravotnictví 31 59 3 1 16 

sociální služby 4 30 19 4 53 

školství - mateřská škola 23 31 7 3 46 

školství - základní škola 21 32 9 5 43 

obecní úřad 23 69 13 2 3 

činnost zastupitelstva 10 35 28 11 26 

sportovní vyžítí v obci 25 61 7 1 16 

kulturní a společenský život 28 66 5 1 10 

péče o obec (o zeleň, úprava a vzhled obce, 
péče o památky, a další) 23 61 21 1 4 

čistota a údržba obce 21 63 23 0 3 

ekologie v obci 9 60 16 14 11 

bezpečnost v obci 21 57 13 5 14 

zapojení obyvatel do chodu obce 5 40 34 2 29 

webové stránky obce a informace na nich 11 40 30 10 19 

klid o nedělích a svátcích 17 37 30 22 4 

 

6. CO V OBCI POSTRÁDÁTE? 
Zde byl respondentům ponechán prostor k vyjádření.  
Z jednotlivých opovědí vyplývá, že lidem nejvíce schází chodníky podél komunikačních tras a dům s pečovatelskou službou pro 
seniory. Mnoho respondentů upozorňuje na nedostatečné odpadové hospodářství a odpovědnější přístup obce k ekologii, na 
dodržování klidu o nedělích a svátcích, na chybějící prostory jako je kavárna či cukrárna, chybějící bankomat, nedostatečný počat 
obchodů s potravinami či  v některých lokalitách chybějící osvětlení. 
Zájem obce by neměl být soustředěn pouze na její střed, ale měl by se věnovat i svým okrajovým částem. 

 
7. MĚLA BY SE OBEC ROZVÍJET V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH? 

Většina obyvatel by uvítala řešení daných oblastí, shoda panuje především v oblastech, jako je: péče o obec, ekologičtější 
smýšlení obce, podpora volnočasových aktivit, i ostatní.  
Jednotlivé odpovědi jsou v grafu znázorněny v pořadí dle níže uvedených podotázek. 
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rozhodně 
měla 

spíše 
měla 

spíše 
neměla neměla 

nedokážu 
posoudit 

podpora zájmových a spolkových činností 51 39 0 1 19 

spolupráce se sousedními obcemi 47 46 3 0 14 

podpora sportovních, kulturních a volnočasových aktivit 71 26 2 0 11 

dostupnost veřejné hromadné dopravy a její intenzita 58 36 4 1 11 

péče o obec (vzhled, údržba,...) 81 24 1 0 4 

omezení hlučných činností (NE, svátky) 67 19 14 4 6 

ekologické smýšlení obce a nakládání s odpady 79 22 2 1 6 

omezení znečišťování ovzduší spalování tuhých paliv 62 33 8 2 5 

omezení znečišťování ovzduší spalováním zahradního odpadu 54 32 17 1 6 

zajištění domácích štěpkovačů 32 32 10 16 20 

zajištění domácích kompostérů 47 27 11 12 13 

 

8. KAM BY MĚLY SMĚŘOVAT INVESTICE V OBCI? 
Obyvatelé obce by nejvíce ocenili vložení investic do výstavby chodníků, rekonstrukcí mostů a lávek a pro výstavbu komunitního 
domu pro seniory. Naopak nevidí přínos v investicích vynaložených pro Rekonstrukci Hájenky. Viditelný rozpor v názorech 
obyvatel je ve věci výstavby workoutového hřiště či rekonstrukce objektu č.p. 69. 
Jednotlivé odpovědi jsou v grafu znázorněny v pořadí dle níže uvedených podotázek. 
 

 

 

  
rozhodně 
měla 

spíše 
měla 

spíše 
neměla neměla 

nedokážu 
posoudit 

rozšíření nabídky sociálního bydlení pozn. 1) 38 35 14 3 20 

výstavba chodníků 81 20 0 3 6 

rekonstrukce mostu a lávek 62 42 1 0 5 

výstavba cyklostezek 40 41 14 6 9 

osvětlení a veřejný rozhlas 50 46 9 1 4 

rekonstrukce Hájenky 16 19 20 38 17 

výstavba komunitního bydlení pro seniory 75 17 10 1 7 

startovací bydlení, pozn. 2) 40 34 19 1 16 

výstavba workoutového hřiště - venkovní posilovny 19 31 14 18 28 

rekonstrukce objektu "u Juřenů" č.p 69, pozn. 3) 24 28 10 24 24 

rekonstrukce rekreačně sportovního areálu obce ve správě TJ Sokol 39 40 10 3 18 
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9. MÁTE DOSTATEK INFORMACÍ O OBCI? 
Obyvatelé hodnotili míru informovanosti. Většina obyvatel je dle tohoto výzkumu dostatečně informovaná, jak vyplývá z grafu. 

 

10. KDE HLEDÁTE INFORMACE O DĚNÍ V OBCI? 
Většina obyvatel jako nejzásadnější informační médium vnímá zpravodaj a webové stránky, na které se snáší též vlna kritiky pro 
její nepřehlednost. Velká část obyvatel by ráda využívala rozhlas, ovšem ten není dle jejich připomínek slyšitelný. 
Obyvatelé měli možnost doplnit vlastní odpověď. Jeden z respondentů uvedl, že informace získává také z mobilní aplikace obce 
Fryčovice. 

 

11. PROSTOR PRO VAŠE PODNĚTY. 
Zde byl ponechán prostor pro připomínky obyvatel. 28 účastníků výzkumu tuto možnost nevyužilo. 
Nejvíce podnětů a připomínek se týká oblasti odpadového hospodářství (ať už se jedná o úklid prostor s umístěnými kontejnery, 
přidání dalších kontejnerů  - pro bioodpad, kovy, apod., nebo řešení nakládání se srážkovou vodou, či omezení znečišťování 
ovzduší), výstavby domovu pro seniory, zlepšení vystupování a mezilidských vztahů (nejen mezi zastupiteli). Výrazný zájem 
občané projevují také o vynakládané investice a údržbu týkající se především obecního majetku (mosty, lávky, opravy obecních 
nemovitostí, zpřístupnění břehů řeky, řešení zástavby centra obce, atd.). Omezení hlučných činností je také častou připomínkou. 
Mnoho obyvatel také upozorňuje na některá dopravní řešení v obci a na jejich dodržování, a to především na rychlost, čí úzké 
cesty (toto opatření ovšem slouží právě účelu zpomalení motorové dopravy). 
Podnětnou připomínkou je: zajištění připojení na vodovodní řád též vlastníkům nemovitostí (určených k bydlení), jež jsou závislé 
na dodávce vody ze studní. 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření provedla Ing. arch. Martina Bedrunková, předsedkyně komise stavební a 
rozvoje obce. Výsledky byly odsouhlaseny členy komise stavební a rozvoje obce a starostou obce Fryčovice. 
 
Ve Fryčovicích dne 4.9.2019 
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Harmonogramy svozu odpadů  
Obec Fryčovice v roce 2020

Proč důsledně třídit odpady?

1. Sběr a svoz směsného komunálního od-
padu z popelnic P 240 l s pravidelným 
svozem 1 x za 14 dní tzn. 26 svozů za 
rok:
Dolní konec obce bude svážen každý 
lichý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 
hod. – 1. Svoz 2. 1. 2020

Horní konec obce bude svážen každý 
sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 
hod. – 1. Svoz 9. 1. 2020

2. Sběr a svoz směsného komunálního 
odpadu z kontejnerů K 1 100 l s pravi-
delným svozem 1 x týdně tzn. 52 svozů 
za rok:
Každý týden ve čtvrtek
 – 1. Svoz 2. 1. 2020 

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

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

4. Sběr a svoz nádob na separovaný 
sběr – papír, plasty, sklo v r. 2020:
Svoz kontejnerů K 1100 l na plasty s kombi-
novaným svozem, a to s četností svozu 1 x 
za 14 dní v období od 1. 1. do 30. 4.  2020 
a v období od 1. 10. do 31. 12 2020 a svoz 
1 x týdně v období od 1. 5. do 30. 9. 2020 
tzn. 39 svozů za rok.
Svoz kontejnerů K 1100 l na papír s četnos-
tí svozu 1 x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok, 
každý lichý týden
Svoz zvonů Z 2150 l na barevné sklo s čet-
ností svozu 1 x za měsíc tzn. 12 svozů za rok

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

Jarní svoz:
sobota 18. 4. 2020  

v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.

Podzimní svoz:
sobota 10. 10. 2020 

v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.

Každý materiál má specifické vlastnosti, 
díky kterým se používá k určitému účelu. 
Ne všechny suroviny však mají obnovitel-
né zdroje. V dnešní době se produkuje 
stále větší množství nejrůznějších výrobků 
a s ohledem na rostoucí populaci je obno-
vitelnost surovin stále závažnějším problé-
mem.Recyklace je způsob, jak využít velké 
množství odpadů, které na celém světě 

denně vzniká. Nevytříděný odpad se však 
využívá velmi těžko. Nechceme-li napo-
dobit Indy, kteří chodí denně přebírat hro-
mady odpadků holýma rukama, aby si 
vydělali na živobytí nálezem PET lahví 
a dalších recyklovatelných odpadů, pojď-
me raději naše odpady třídit a ukládat do 
sběrných nádob. To jsou ty barevně rozli-
šené kontejnery, které najdete rozmístěné 
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po obci.  Podstatné je informovat se, co 
do které nádoby patří, a separaci odpadů 
důsledně dodržovat. Díky tomu lze výraz-
ně snížit náklady na recyklaci a přetřídění 
separovaného odpadu a zvýšit kvalitu no-
vých výrobků vyrobených z recyklátu. Ne 
všechny plasty jsou totiž stejné a lze je 
recyklovat stejným způsobem, to stejné 
platí také pro sklo i papír. Nejlépe se recy-
kluje novinový papír, sešity nebo běžné 
časopisy. Chemicky ošetřený papír, třeba 
křídový nebo voskovaný, nelze k běžné 
recyklaci použít. Právě papíru je denně 
obrovská spotřeba a dá se poměrně dobře 
recyklovat na nové sešity, časopisy, obalo-
vé materiály či kartonové krabice. Plasto-
vých hmot existuje velké množství, proto 
je třeba se informovat, které můžete hodit 
do kontejneru na plastový odpad a které 
sem nepatří. Mnohé překvapí, že do směs-
ného kontejneru na plasty patří také nápo-
jové kartony. Plastový odpad prochází 
přetříděním, kde se oddělí PET a PVC odpa-
dy a každý se zpracuje na nové produkty. 
Z PET lahví se vyrobí nové PET lahve nebo 
silonové vlákno, z PVC vznikají různé vytla-
čované výrobky, potrubí nebo plastová 
okna. Směsný plast je také dále zpracová-
ván, jeho recyklací se vyrábí střešní krytiny, 
lavičky nebo třeba dětská hřiště.

Každoročně se zvyšují náklady, které musí 
obec vynaložit na likvidaci komunálního 
odpadu. Je to také tím, že se zvyšuje po-
stupně i počet obyvatel naší obce. Je dů-
ležité třídit komunální odpad, protože za 
vytříděný odpad se dostává zpátky finanč-
ní odměna na účet obce od firem, které se 
touto činností zabývají (EKO-KOM, EKO-
LAMP, ELEKTROWIN apod.). Postupně se 
se každým rokem zvyšuje i skládkovné na 
skládkách komunálního odpadu.  Minis-
terstvo životního prostředí pak formou 

vyhlášek a nařízení vede firmy, které se 
svozem komunálního odpadu zabývají, 
k  tomu, aby se na skládky dostávalo co 
nejméně komunálního odpadu a zvyšoval 
se tím podíl vytříděného odpadu.  Další 
variantou, jak se zbavit nevytříděného ko-
munálního odpadu, je spalování ve spa-
lovnách. V našem regionu, který je již tak 
zatížený špatnou kvalitou ovzduší, je to 
o to složitější. Na místech, kde se uvažo-
valo o této možnosti výstavby spaloven 
tuhého domovního odpadu, se okolní 
obce a města staví k této problematice 
velmi negativně.  Proto je pro nás v obci 
důležité třídit komunální odpad a tím ne-
zatěžovat rozpočet obce. Ve skutečnosti 
jsou náklady na občana vyšší než součas-
ných 500 Kč na občana, který je stanoven 
v platné vyhlášce o odpadech, a rozdíl 
obec kryje ze svého rozpočtu. Každým 
rokem se tyto nůžky mezi stanoveným 
poplatkem a skutečnými náklady rozeví-
rají více a více. Každoročně se celkové ná-
klady na likvidaci domovních odpadů 
u nás v obci zvyšují o cca 100.000 Kč (ná-
klady na skládkování a slevy nebo úlevy 
z poplatku). 

V České republice musí kolektivní systémy 
zřídit nejméně jedno veřejné místo zpět-
ného odběru v každé obci s počtem více 
než 2.000 obyvatel, tj. cca 800 obcí. Tato 
podmínka je u nás v obci splněna vytvo-
řením míst, kde jsou umístěny nádoby 
a kontejnery na zpětný odpad (žluté, ze-
lené a modré kontejnery, hnědé popelni-
ce na tuky a oleje a červené kontejnery na 
elektroodpad).  V letošním roce jsme za-
čali s úpravami těchto míst formou výstav-
by ohrad na kontejnery. V příštím roce 
budeme v této tendenci pokračovat na 
dalších místech v obci. Naše obec zakou-
pením areálu nových technických služeb 
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č. p. 727, který jste si mohli dne 14. 9. 2019 
v rámci  dne otevřených dveří prohléd-
nout, vytvořila podmínky pro vznik sběr-
ného dvora v obci.  Tento sběrný dvůr by 
měl být tvořen místem s několika velko-
objemovými uzavřenými kontejnery na 
plasty a papír. Právě tyto dvě komodity 
odpadu nám v poslední době  dělají nej-
větší problémy, neboť se stále   potýkáme 
s nepořádkem kolem sběrných míst v obci. 
Pro funkci sběrného dvora bude vytvořen 
řád sběrného dvora, který bude zohled-
ňovat i okolí technických služeb.  Od příš-
tího roku bude zahájen v obci také sběr 
použitých zářivek, žárovek a výbojek 
a také drobného elektrozařízení do 50 cm 
(mimo obrazovky, monitory a zařízení ob-
sahující chladicí médium). 

Samozřejmě i v příštím roce bude pro ob-
čany obce zajištěn sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu ve dvou termí-
nech, které budou uveřejněny na webo-
vých stránkách obce, ve zpravodaji a ob-

jeví se také v obecním kalendáři, který 
právě připravujeme.

Nastává podzim a jako každý rok i letos 
někteří spoluobčané budou na svých za-
hradách pálit vlhké shrabané listí a trávu. 
Každý ví, že tento dým je obtěžující, dlou-
ho doutnající, sousedé nemohou otevřít 
okna, pověsit vyprané prádlo a někdo 
může mít  dýchací potíže. V naší obci jsme 
vybaveni kontejnery na sběr bioodpadu. 
Od letošního roku budou tyto kontejnery 
na svých místech celoročně!  Pokud už 
pálíte zákonem povolený suchý rostlinný 
odpad, tak pouze v takovém množství, aby 
rychle shořel, a zvolte takové místo, aby 
kouř neobtěžoval sousedy a aby zároveň 
bylo zabezpečeno proti vzniku požáru. 
Zkusme se k sobě chovat ohleduplně a ne-
čiňme sousedům to, co se ani nám nelíbí, 
mysleme i na ochranu životního prostředí. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta

Většina z nás musí občas řešit, co s úspor-
nou zářivkou, která po letech přestala 
svítit. Vysloužilé lineární či úsporné 
kompaktní zářivky a výbojky totiž ne-
patří do popelnice na směsný odpad, kde 
z nich při rozbití mohou unikat nebez-
pečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická 
wolframová žárovka se prostě vyhodila do 
popelnice na komunální odpad a z obcho-
du se přinesla nová. Od září 2012 se ale 
klasické wolframové žárovky přestaly v Ev-
ropské unii prodávat, a tak v posledních 
letech postupně přecházíme na ekono-

micky a ekologicky šetrnější světelné zdro-
je. Podle místnosti a svých preferencí vo-
líme kompaktní a lineární zářivky či LED 
žárovky. Vybíráme různou intenzitu a cha-
rakter světla - výběr moderních světelných 
zdrojů je opravdu pestrý. Má to ale jeden 
háček: pokud taková úsporka či LED žá-
rovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši 
a nepatří ani do tříděného skla. 

Důvodem jsou druhotné suroviny, které 
lze díky recyklaci znovu využít a také jedo-
vatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i  kom-
paktní) v malém množství obsahují. Při 
špatném či neodborném zacházení a ve 

Kam s nefunkční zářivkou?
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vyšších koncentracích může rtuť ohrozit 
lidské zdraví a životní prostředí. Nejjedno-
dušší je vzít starou zářivku či LEDku a ode-
vzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možnost, která se naskytne v obci od 
roku 2020, jak správně naložit s nefunkč-
ním světelným zdrojem, je odevzdat ho 
ve sběrném dvoře (areál technických slu-
žeb č.p. 727). Obsluha sběrného dvora ho 
od Vás zdarma převezme a uloží do spe-
ciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho 
rozbití. Zpětný odběr světelných zdrojů 
i  dalších elektrozařízení pro naši obec 
bude zajišťovat kolektivní systém EKO-
LAMP, který nejen přispívá na náklady 

provozu sběrného místa, ale navíc plně 
hradí veškeré náklady na přepravu a recy-
klaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecní-
ho rozpočtu část prostředků, které by-
chom jinak museli použít na ekologickou 
likvidaci nebezpečného odpadu. Menší 
nepohodlí spojené se správnou likvidací 
úsporné zářivky nám vynahradí nižší spo-
třeba elektrické energie a vědomí, že spo-
lečně přispíváme k ochraně životního 
prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými 
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKO-
LAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

ZŠ Fryčovice nepodporuje jen své žáky, ale 
snaží se pomáhat i v některých charitativ-
ních oblastech. Jedním z nich je podpora 
Fondu ohrožených dětí KLOKÁNEK. Zapo-
jujeme se do jejich výtvarné soutěže „Kou-

zelný úsměv aneb obrázek, který udělá 
radost hned dvakrát“. Smyslem je neje-
nom samotná soutěž, ale vybrané obrázky 
jsou poté vystavovány ve vybraných gale-
riích, při různých akcích a nabízeny k pro-
deji. Obrázky lze zakoupit přes e-shop na 
www.galerieproklokanek.cz nebo formou 
kalendáře. Výtěžek je použit pro potřeby 
dětí KLOKÁNKU. Letos byly mezi výstavní 
a prodejní práce vybrány dva obrázky na-
šich žákyň loňské deváté třídy Kateřiny 
Pezové a Nely Tichovské, kterým upřímně 
gratulujeme a budeme netrpělivě čekat, 
zda se v kalendáři pro rok 2021 jejich ob-
rázek neobjeví. Pro příští rok 2020 je již 
kalendář zhotoven z loňských příspěvků. 
I vy tak můžete zakoupením obrázku nebo 
kalendáře pomoci. 

Mgr. Renáta Foltová

Úspěch dvou žákyň hned na startu 
nového školního roku!
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Do projektu Světová škola jsme vstoupili 
před třemi lety. Ve školním roce 2018/2019 
jsme museli projít náročným auditem, kte-
rý zjišťoval, zda splňujeme všechny pod-
mínky pro obhájení titulu. Všechna kritéria 
jsme naplnili. Ve čtvrtek  26. září si mohli 
naši žáci slavnostně vyzvednout certifikát 
na žákovské konferenci v Olomouci. Naše 
děti zde prezentovaly, čím se zabývaly 
v  minulém školním roce. Nebylo toho 
málo. Zabývaly se rovnoprávností mužů 
a žen, klimatickou změnou, udržitelností 
životního prostředí na vesnici. Během škol-
ního roku byly děti velmi aktivní. Zrealizo-
valy tři kampaně k zlepšení životního pro-
středí ve Fryčovicích, přispěly dětem 
v Africe na obědy, zažily si, co je to férový 
obchod s čokoládou, a dozvěděly se, co je 

to udržitelná móda. Nejtěžším úkolem 
bylo zorganizovat tematický den pro ve-
řejnost. Za účasti šesti zahraničních stu-
dentů žáci provázeli akcí nazvanou „Mezi-
národní karneval”. Cílem akce bylo 
odstranit stereotypy v posuzování před-
sudků vůči cizincům.

Moc si titulu vážíme a uvědomujeme si, že 
je to začátek dlouhé cesty, abychom se 
stali opravdu světovou školou. Jsme rádi, 
že se můžeme pochlubit velkou cedulí, 
která bude umístěna u hlavního vchodu 
do školy.

Mimochodem - titulem Světová škola se 
v České republice pyšní pouhých 84 zá-
kladních a středních škol! 

Mgr. Martina Holíková

Titul Světová škola jsme obhájili!
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17. října se v Českém Těšíně ko-
nal 4. ročník soutěžního festi-
valu žákovských a student-
ských environmentálních filmů 
– Envofilm 2019, kterou pořádá 
Albrechtova střední škola Čes-
ký těšín. Soutěžní snímky byly 
z České republiky, Slovenska 
i Polska. Letos jsme poslali dva 
snímky. Martin Kublák a Filip 
Gróf natočili snímek s názvem 
Život a autory snímku Příběh 
atmosféry Země  byla Veronika Laníková, 
Veronika Piskořová a Natálie Ivánková. Na 
vzniku druhého snímku se dále podíleli 

také Pavel Strakoš, Lucie Volná, 
Tereza Tesařová a Klára Ma-
sopustová. Snímky se natáčely 
v loňském školním roce. Filip 
Gróf je žák 8. třídy, Natálie je od 
září žákyní střední školy a ostat-
ní chodí do 9. třídy. A jak to do-
padlo? Příběh atmosféry Země 
získal vítězství v kategorii filmů 
základních škol. Všichni jsme 
měli obrovskou radost a do 
Fryčovic jsme dovezli prvního 

„Oscara.“ Všem žákům děkujeme za jejich 
nasazení a vítězům gratulujeme.

Mgr. Renáta Foltová

Vítězství v Envofilmu 2019
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Letošní léto nebylo takové, jak si mnozí 
představovali. Sucho a následné bouřky 
a průtrže mračen úrodě moc nepřidaly. 
Jablíčka padají nezralá a často i nevzhled-
ná jako třeba ta na zahradě u mne.

Že je úroda jablek omezená, je poznat ze-
jména na moštárně. Vloni přicházely prv-
ní požadavky na moštování již před zahá-

jením provozu naší moštárny. Během 
provozní doby se tvořily fronty trpělivých 
čekatelů. Letos tomu tak není, při službě 
v moštárně je často nuda. Jednotlivci již 
mohli při nepříznivém počasí využít nové 
pergoly. Jsme zvědaví na celkové množství 
zmoštovaného ovoce.

V současnosti se již připravujeme na tra-
diční výstavu. Věříme, že se mezi vystavo-
vateli na naší výstavě najde dostatek vhod-
ných vzorků ovoce, zeleniny a květin nejen 
mezi zahrádkáři, neboť zúčastnit se může 
každý. Díky tomu snad bude letošní výsta-
va ještě poutavější. Bude se konat od 1. 11. 
do 4. 11. 2019, tentokrát opět v budově 
hasičské zbrojnice. Sběr exponátů proběh-
ne ve dnech 30. 10. od  14°° do 18°° a 31. 10. 
2019 od 13°° do 16°° hod. Zpětný výdej 

vzorků pak bude 4. 11. 2019 od 14°° do 16°°. 
Výstavu jako vždy obohatí i výtvarné prá-
ce dětí ZŠ a MŠ Fryčovice nebo expozice 
včelařů. Všichni občané jsou na výstavu 
srdečně zváni.

Aktivně jsme se podíleli i na vytváření 
okresní výstavy zahrádkářů o víkendu 
21.- 22. 9. 2019, tentokrát poprvé v Raško-
vicích ve sportovní hale. Vzorky dodala 
Veselá zahrada, Vladimír Bujnošek, Božena 
Vidličková, Ludmila Dvorská, Drahomír 
Bohušík a Jaromír Ferdian. Výstava se líbi-
la, i když prostředí sportovní haly nebylo 
pro výstavu ideální.

V důsledku neúrody se v letošním roce se 
na rozdíl od loňského roku nepovedlo skli-
dit na Seibertově cestě žádné švestky. 
Bude nutno čerpat z loňských zásob. 

Nejen prací na zahrádkách jsme živi. Pro 
zpestření života zahrádkářů jsme zorgani-
zovali 24. 8. 2019 zájezd do Nitry na Agro-
komplex 2019. Bylo co vidět i co koupit, 
i když na rozdíl od té výstavní byla ta ko-
merční část podle mnohých zbytečně roz-
sáhlá, zejména pokud byly nabízeny věci, 

Český zahrádkářský svaz, základní 
organizace Fryčovice
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které se zahradničením nemají nic společ-
ného. Doufáme, že všichni účastníci zájez-
du byli i tak velice spokojeni a to přede-
vším i díky tomu, že předseda ZO nabídl 
vhodné občerstvení.

Pravidelné členské schůze s odbornou 
přednáškou jsou velmi vítané pro získání 
širších znalostí a utužení společenských 
vztahů. Ta nadcházející proběhne 17. 10. 
2019 v Sokolce od 18°° hod. Přednášku na 
téma „Bylinky“ přednese paní Ludmila 

Pavlíková, která provozuje zaběhnuté by-
linkářství v Ostravě. Zváni jsou nejen čle-
nové zahrádkářského svazu, ale také ostat-
ní občané, kteří budou mít o přednášku 
zájem.

Na závěr roku je již připraven tradiční za-
hrádkářský večírek v sále obecního domu, 
na který jsou vždy srdečně zváni i naši 
přátelé a příznivci. K tanci a poslechu za-
hraje skupina Evy band. Termín je stano-
ven na 23. 11. 2019 od 18°° hod.

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian

Zprávy  z volejbalu
2. FRYČOVICKÝ VOLEJBALOVÝ KEMP

Na poslední prázdninový týden připravil 
oddíl volejbalu TJ Sokol Fryčovice pro děti 
a mládež, kteří se chtějí zlepšit ve hře pod 
vysokou sítí, 2. fryčovický volejbalový 
kemp. Celkem se přihlásilo 10 dětí. Náplň 
jednotlivých dnů pro zlepšení herních vo-
lejbalových činností a doplňkových aktivit 
pro ně připravili trenéři František Kopecký 
a Jaromír Pinkava. Nebylo to jenom odbí-
jení, ale také zlepšení kondice, regenerace 
v brušperském bazénu (neboť  fryčovický 
nefungoval) nebo cyklovýlet k lišce Bys-
troušce. Čtvrteční trénink byl věnován be-
achvolejbalu a tréninkovou jednotku vedl 
olympionik Přemysl Kubala. 

Děti si tohoto dne užily a velmi ocenily dy-
namiku cvičení, pečlivou přípravu, trpěli-
vost při vysvětlování i přátelské chování 
člena síně slávy Českého volejbalového 
svazu. Závěrečného pátečního tréninku 
2.  fryčovického volejbalového kempu se 
zúčastnili také někteří rodičové či příbuzní 
mladých volejbalových adeptů. Společnou 
rozcvičku a „závodivky“ absolvovali ještě 
na venkovních kurtech, turnaj tří komplet-
ních družstev se kvůli dešti  již musel ode-
hrát v tělocvičně. Na závěr byly předány 
absolventům účastnické listy a bylo jim také 
přislíbeno uspořádání 3. fryčovického vo-
lejbalového kempu v roce 2020.
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DRUŽSTVO ŽEN

Naše družstvo žen zahájilo novou sezónu 
2019/2020 ostravské okresní soutěže velmi 
úspěšně -  v domácím prostředí vyhrálo 
nad družstvem Sokol Poruba 3:0 a násled-
ně i ve Vratimově 3:2. Další dvě utkání se 
odehrála  v naší sportovní hale TJ Sokol 
Fryčovice a naše ženy tentokrát podlehly 
jak silnému družstvu VK Polanka nad Od-
rou 0:3, tak také družstvu TJ Sokol Svinov 
B 1:3. Naše družstvo hraje zpravidla v se-
stavě Pavla Bočková, Petra Gřesová, Iva 
Somrová, Lenka Čtvrtlíková, Lucka Holu-
bová, Veronika a Dáša Hynčicová, Tereza 
Hudečková a Markéta Sulková. V dosavad-
ní neúplné tabulce je naše družstvo TJ So-
kol Fryčovice na 6. místě z celkově deseti 
družstev. V dalším kole podzimní části 
soutěže přivítají naše ženy v naší sportov-
ní hale družstvo TJ Sokol Svinov A. Utkání 
se odehraje v pondělí 14. 10. 2019 v 19:30 
hod. Přijďte povzbudit naše děvčata!

OVS TROJIC MLADŠÍHO ŽACTVA 
ZAHÁJENA

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se odehrál v Raško-
vicích kvalifikační turnaj Okresního volej-
balového svazu trojčlenných družstev 
mladšího žactva nové sezóny 2019/2020. 
Turnaje se zúčastnilo 25 družstev, které 
byly rozděleny do pěti skupin. Naše druž-
stvo mladších žáků ve složení Fanda Pultar, 
Ilona Mikalová, Kristýna Dzubová a Zuzka 
Rošíková bylo nalosováno do skupiny D. 
V utkáních rozdílné úrovně byl patrný za-
čátek sezóny, pro další kola soutěže máme 
co zlepšovat. 

Výsledky našeho družstva:

Fryčovice – TJ Sokol F-M C 2:0
Fryčovice – VK Raškovice A 0:2
Fryčovice – Green Volley Beskydy B 2:0
Fryčovice – TJ Sokol Palkovice holky 2:0
Ve skupině jsme se umístili na 2. místě 
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a v 1. kole OVS trojek budeme hrát ve dru-
hé nejsilnější skupině. Celkově by se mělo 
odehrát 6 turnajů a my pevně věříme, že  
se nám letos podaří připravit jeden turnaj 

ve Fryčovicích. Mrkněte na facebook Vo-
lejbal Fryčovice.                       Za oddíl volejbalu

 Ing. František Kopecký
Ve Fryčovicích  3. 10. 2019
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„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním 
období

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší ná-
vštěvnost obchodních center, a to nejen 
z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro 
své nejbližší. V tomto období mívají sebou 
nakupující také větší finanční hotovost. 
Je faktem, že i na psychiku nás všech může 
mít toto náročnější období roku vliv. Mo-
ravskoslezští policisté chtějí upozornit 
veřejnost na možné krádeže při předvá-
nočním nakupování. Samotní poškození 
totiž svou nepozorností mohou usnadnit 
páchání protiprávního jednání. 

A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít 
neznámý pachatel, který jí v jednom z ost-
ravských obchodních domů odcizil z nákup-
ního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla 
peněženku s finanční hotovostí, platební 
kartou a osobními doklady. Způsobená ško-
da byla ženou vyčíslena na částku více jak 
dva tisíce korun. 

V jiném případě měl neznámý pachatel v Os-
travě, opět s využitím nepozornosti tento-
kráte 89letého muže, odcizit z tašky umístě-
né v nákupním vozíku příruční taštičku 
s peněženkou. V té se nacházely osobní do-
klady, platební karta a finanční hotovost ve 
výši několika tisíc korun. Celkovou škodu 
vyčíslil poškozený na částku více jak sedm 
tisíc korun.

Jak je z uvedených případů zřejmé, pacha-
telům této majetkové trestné činnosti po-
stačí situace, kdy nakupující odloží do 

nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. 
Dalším momentem, který mohou pacha-
telé využít, je situace, kdy nakupující uklá-
dají zboží do zavazadlového prostoru 
vozidla a například onu tašku či kabelku 
před tímto odložili do vozidla na místo pro 
řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo ne-
uzamknou a přední části nevěnují tolik 
pozornosti. Tyto typické situace zachytili 
moravskoslezští policisté i v preventivním 
videospotu kampaně s názvem „KDO 
S  KOHO“ odkaz: https://www.youtube.
com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je 
zachycena i další situace, při které dochá-
zí ke krádežím, a to v prostředcích MHD. 

Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy 
měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Os-
travě. Z tašky pověšené na kočárku měl od-
cizit peněženku s osobními doklady, finanč-
ní hotovostí a platební kartou, vše v celkové 
hodnotě více jak čtyři tisíce korun. 

Ke spáchání uvedených protiprávních jed-
nání stačí opravdu jen krátký okamžik. 
Navíc poškozeným při krádeži vznikne 
nejen materiální škoda, ale čeká je napří-
klad i vyřizování nových dokladů. Policis-
té proto opětovně apelují na občany, 
aby při nakupování a rovněž cestování 
byli obezřetní, své tašky či batohy si 
řádně uzavírali a nenechávali je volně 
odložené. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

Policie ČR informuje
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Dejme občanům šanci 
rozhodnout, co chtějí zlepšit!
Rádi bychom při tvorbě rozpočtu na ná-
sledující období prosadili, aby se vždy část 
prostředků rozpočtu vyčlenila na akce, 
které si občané sami navrhnou. 
Jde o princip tzv. participativního rozpoč-
tu, do kterého se každý rok zapojuje více 
a více obcí.  Tento systém umožňuje, aby 
se spoluobčané přímo rozhodli o využití 
obecních prostředků, které jsou prostřed-
ky všech.

Naším cílem bude přesvědčit vedení obce 
o smysluplnosti tohoto projektu tak, aby 
již pro rok 2020 obec vyčlenila část peněz 
z ročního rozpočtu a občané mohli podá-
vat návrhy, co by se za tyto peníze mělo 
v obci v následujícím roce vylepšit.  Zají-
mavé je, že do spolurozhodování se mo-
hou zapojit i osoby mladší 18 let, protože 
i ony umí najít zajímavá místa, která si pod-
le nich žádají řešení.

Celý proces je možno představit následovně:
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Změny v poplatku  
za komunální odpad

Platný ceník inzerce ve FRYČOVICKÉM ZPRAVODAJI.
  Celá strana A5 1200 Kč
  ½ A5 750 Kč
  ¼ A5  500 Kč

Při objednávání reklamy ve zpravodaji vždy uvádějte velikost inzerce,
fakturační adresu a IČ.

Jsme přesvědčení, že je důležité vtáhnout 
občany do dialogu o utváření místa, kde 
žijeme. Věříme, že máme obec plnou 
schopných lidí se zajímavými nápady 
a byla by škoda aspoň část z těchto nápa-
dů nezrealizovat. 
Prostředky na projekty nebývají obvykle 
velké a bude záviset na rozhodnutí zastu-
pitelstva, zdali a jak velkou alokaci určí. 
Zkušenosti měst a obcí hovoří, že jde čas-
to o projekty v řádu statisíců korun, které 
směřují do veřejných prostranství (lavičky, 

koše, osazení květin), sportovišť, hřišť, ale 
také na společenské aktivity typu vzdělá-
vání, slavnosti či sousedské setkání.
Budeme se snažit prosadit tento záměr 
s  tím, aby finanční výbor obce vypracoval 
metodiku celého procesu tak, aby byl 
transparentní a přitom zpříjemnil život 
v  naší obci a naplnilo se i naše předvoleb-
ní heslo, že „Fryčovice jsou obec, kde 
stojí za to žít“.

Ing. Dagmar Jiskrová a zastupitelé za 
ČSSD

Na zářijovém zasedání zastupitelstva 
jsem předložila návrhy na změnu vyhláš-
ky o komunálním odpadu. Názory na 
navrhované změny byly různé, ale po 
diskusi se podařilo získat většinu zastu-
pitelstva pro podporu alespoň dvou na-
vrhovaných úprav.

Od 1. ledna by tak od poplatku za od-
pad měly být osvobozeny děti naroze-
né v příslušném kalendářním roce 
a také senioři, kteří v daném kalendář-
ním roce dosáhli věku 80 let a starší. 

Touto cestou se vydala již v různé podobě 
řada měst a obcí. Jsem velmi ráda, že jsem 
byla schopna přesvědčit o správnosti to-
hoto návrhu.

Ti, kteří byli účastni jednání, ví, že to ne-
byla cesta vůbec lehká. Nyní vyhlášku ješ-
tě musí zkontrolovat ministerstvo a pak již 
nic nebude bránit tomu, aby od 1. ledna 
2020 vstoupila v platnost.

Ing. Dagmar Jiskrová,
 zastupitelka za ČSSD
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 TERAPIE 

Jako frekventantka akreditovaného komplexního 
vzdělávacího programu v psychoterapii u ČAP: 
Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le nabízím 
možnost využít individuální, skupinovou či rodinnou 
terapii ZDARMA. 

V rámci terapie jsou využívány psychoterapeutické 
metody s cílem rozvinout osobnost člověka a pomoci 
lidem, kteří prožívají různá trápení. Jedná se o 
vědomou, záměrnou a strukturovanou interakci mezi 
terapeutem a klientem. 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Diana Kleknerová 
Kleknerova.D@seznam.cz 
723 779 018 

Fryčovický ZPRAVODAJ č. 5/2019  •  Uzávěrka dalšího čísla bude 26. listopadu 2019. Do doby  
uzávěrky nám zasílejte 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 zodpo-
vídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. 
Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  •  Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Fr. Místek

Rádi bychom koupili  
rodinný dům nebo stavební  

pozemek ve Fryčovicích.  
Peníze máme v hotovosti  

z prodeje dvou bytů 
ve Frýdku-Místku.

 Děkujeme za jakýkoliv kontakt. 
Tel: 770 653 100

UPOZORNÉNÍ PRO OBČANY!

V poslední době si občané pletou sklád-
ku větví u bývalé hájenky v Zámrklí se 

skládkou BIOODPADU, 
hlavně nasečené trávy!

K hájence vozte jen větve! Na rozložitel-
ný bioodpad slouží kontejnery. 

Popis toho, co do nich patří je vyvěšený 
na bocích kontejnerů.

Od letošního roku budou kontejnery 
na svých místech celoročně.

Pokud potřebujete odvézt větší množ-
ství nasečené trávy nebo listí, stačí si 
předem zavolat na obecní úřad, kde si 
můžete vyzvednout klíče od skládky 
bioodpadu (bývalé hnojiště), kde mů-
žete větší množství trávy nebo jiného 

bioodpadu vyvézt!

VÝZVA!

Do kontejneru na bioodpad 
větve nepatří!

Pokud je nemůžete odvézt k hájence, 
tak je laskavě odkládejte 

vedle kontejneru na bioodpad!

Obecní úřad Fryčovice


