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Úvodní slovo starosty

Usnesení z 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 13. prosince 2019

Vážení spoluobčané,
uplynulý rok 2019 utekl jako voda a my se již 
nacházíme v roce s magickým číslem 2020. 
Pevně věřím, že i v dnešní uspěchané době 
jste našli dostatek času k zamyšlení na tím, 
co se v  loňském roce událo a co se nám 
podaří učinit v roce letošním.
Před námi je nejkratší měsíc v roce, ale pro 
nás velice důležitý. Právě nyní probíhají dis-
kuze nad tvorbou rozpočtu na rok 2020. 
Zastupitelstvo má důležitý úkol-schválit 
rozpočet a  to podle akcí, které jsou pro 
naši obec prioritou. Určitě bude vycházet 
ze strategického rozvojového plánu a rov-
něž i potřeb financování oprav stávajícího 
majetku.
Proto bych byl rád, kdybychom v následu-
jícím roce dokázali táhnout za jeden pro-
vaz a to stejným směrem, a tak naplňovali 
potřeby občanů ve všech částech obce 
a  uspokojovali všechny věkové skupiny 
obyvatel.
V  současné době má obec na účtech 
30 mil. Kč a to je dostatek na spolufinanco-

vání investičních akcí.  Největší jistě bude 
tolik očekávaný chodník podél krajské 
komunikace, který již dlouho plánujeme 
v úseku od kříže po zatáčku u Kuběnů a od 
restaurace Chamrád k firmě Beskydské uze-
niny. O dalších vás budu informovat až po 
schválení rozpočtu.
Přesto se zde chci zmínit ještě o jedné věci.  
Podařilo se nám splnit poslední podmínku 
pro opravu kaple na Ptáčníku, a to získat do 
vlastnictví pozemek pod kaplí. Poděkování 
patří panu Slavomíru Bačovi, který bezplat-
ně pozemek převedl na obec.
Přeji vám, aby rok 2020 byl pro vás úspěšný, 
abyste jej prožili ve zdraví a radosti, ať jsou 
naplněny všechny vaše tužby a očekávaní.
Stejně jako v předcházejícím období při-
pomínám, že dveře obecního úřadu jsou 
pro vás vždy otevřené, ať se jedná o radu, 
pomoc, nebo připomínky k naší práci. Bu-
deme se těšit na každé setkání s vámi na 
společných akcích v obci – kde stojí za to žít.

Leo Volný, starosta

Zastupitelstvo obce Fryčovice

19/06/74
Schvaluje program jednání 6. zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 13. 12. 
2019.

19/06/75
Určuje ověřovateli zápisu z  6. zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 13. 12. 
2019: pana Pavla Bohušíka a  Ing. Jiřího 
Lanču, zapisovatelem Mgr. Veroniku Ko-
zarovou.
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19/06/76
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce.

19/06/77
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.

19/06/78
Schvaluje rozpočtové provizorium pro 
rok 2020. Hospodaření obce se bude řídit 
posledním upraveným rozpočtem přecho-
zího roku, navíc lze v rámci rozpočtové-
ho provizoria financovat akce schválené 
kompetentními orgány a hradit závazky 
z uzavřených smluv, dále je možno přijímat 
dotace a hradit výdaje určené k naplnění 
cílů příslušné dotace.

19/06/79
Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Fryčovice č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

19/06/80
Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Fryčovice č. 2/2019, kterou se vydává Po-
žární řád obce.

19/06/81
Schvaluje Plán rozvoje sportu obce Fryčo-
vice na období 2020 – 2025.

19/06/82
Schvaluje převod vlastnického práva 
k hmotné nemovité věci - pozemku parc. 
č. 2240/10, ostatní plocha, o výměře 58 m2, 
k. ú. Fryčovice, který vznikl na základě 
geometrického plánu č. 2270-177/2019, za 
celkovou cenu 5.800 Kč z vlastnictví Obce 
Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 
Fryčovice, IČO 00296635 do podílového 
spoluvlastnictví, každému s podílem o ve-
likosti ideální ½ vzhledem k celku, panu 
Mgr. Igoru Horylovi a Mgr. Karle Horylové, 
oba bytem Fryčovice. Podmínkou převodu 

vlastnického práva je závazek kupujících 
nahradit obci společně a nerozdílně ná-
klady spojené s tímto převodem, zejmé-
na náklady na vyhotovení kupní smlouvy, 
znaleckého posudku a náklady spojené se 
správním řízením o  vkladu vlastnického 
práva k hmotné nemovité věci do katastru 
nemovitostí. Zastupitelstvo obce ukládá 
starostovi zajistit vypracování kupní smlou-
vy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

19/06/83 
Schvaluje směnu hmotných nemovitých 
věcí - část hmotné nemovité věci, pozem-
ku parc. č. 375, ostatní plocha, k. ú. Fryčo-
vice, oddělené dle geometrického plánu 
č. 2283-119/2019 ze dne 17. 9. 2019 jako díl 
„b“ o výměře 37 m2, ve vlastnictví Obec 
Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 
Fryčovice, IČO 00296635, za celkovou cenu 
14.800 Kč stanovenou dle znaleckého po-
sudku č. 9072/2019, za hmotné nemovité 
věci ve spoluvlastnictví (každá s podílem 
o velikosti 1/3 vzhledem k celku) paní Mi-
leny Kavulokové, bytem Fryčovice, paní 
Ireny Markovičové, bytem Fulnek, a paní 
Aleny Wőhlové, bytem Bílovec, a to za část 
hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 377, zahrada, k. ú. Fryčovice, oddělenou 
dle geometrického plánu č. 2283-119/2019 
ze dne 17. 09. 2019 jako díl „a“ o výměře 
20 m2 a hmotnou nemovitou věc, poze-
mek parc. č. 377/4, ostatní plocha, k. ú. 
Fryčovice o výměře 144 m2, která vznikla 
na základě geometrického plánu č. 2283-
119/2019 ze dne 17. 09. 2019 oddělením 
od hmotné nemovité věci pozemku parc. 
č.  77, zahrada, k. ú. Fryčovice, za celkovou 
cenu 15.744 Kč stanovenou dle znalecké-
ho posudku č. 9073/2019. Zastupitelstvo 
obce ukládá starostovi zajistit vypracování 
směnné smlouvy a tuto smlouvu jménem 
obce uzavřít.

19/06/84
Schvaluje pořízení změny Územního 



Fryčovický ZPRAVODAJ

4

Výtah ze schůzí Rady obce Fryčovice 
za období prosinec 2019 – leden 2020

•	  Schvaluje rozšíření návrhu architekto-
nické studie o spodní chatu s pergolou 
v  areálu TJ Sokol Fryčovice a  dodání 
technických podmínek pro dětská hřiště 
na návsi a u lávky „u Škařupy“ a realizaci 
pergoly a oprava chaty v areálu TJ Sokol 
za účelem získání dotačního titulu MMR 
„místa aktivního a pasivního odpočinku“ 
zhotoviteli Ing. Ivanu Klučkovi. 

•	  Schvaluje výroční zprávu o činnosti ZŠ 
Fryčovice za školní rok 2018/19.

•	  Schvaluje návrh rozpočtu ZŠ Fryčovice 
na rok 2020 dle přílohy.

•	  Schvaluje smlouvu o nájmu části budo-
vy č. p. 77 firmě PROTETIKA PROTALEXA, 
s. r. o., se sídlem Staříč a obcí Fryčovice. 
Nájem je sjednán s účinností od 1. 12. 
2019 na dobu neurčitou. 

•	  Schvaluje dohodu o provedení prací mezi 
obcí Fryčovice a panem Mgr. At Mgr. Pe-
trem Juřákem. Předmětem smlouvy je 
zpracování knihy „Historie obce Fryčovi-
ce“ – texty týkající se archeologie, texty 
z období 1848 do současnosti. 

•	  Schvaluje dohodu o  provedení pra-
cí mezi obcí Fryčovice a panem PhDr. 
Janem Štěpánem, Ph.D. Předmětem 
smlouvy je zpracování knihy „Historie 
obce Fryčovice“ – texty od počátku 
Fryčovic do roku 1848. 19/29/423.

•	  Schvaluje vstup obce Fryčovice do por-
tálu veřejných zakázek www.vhodne
-uverejneni.cz. Tento portál je plně cer-
tifikován dle nového zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Za tímto účelem je 
nutné pro potřeby obce Fryčovice za-
koupit balíček PREMIUM ZADAVATEL.

•	  Schvaluje výsledek výběrového řízení 
na zakázku „zajištění plužení pozem-
ních komunikací a odvozu kontejnerů 
s  bioodpadem v  obci Fryčovice“. Ve 
výběrovém řízení na zakázku zvítězila 
firma Tomáš Volný.

•	  Pověřuje starostu obce přípravou veřej-
né soutěže pro akci stavba chodníků I. 
a II. s firmou Dobrá zakázka, s. r. o. V rám-
ci veřejné soutěže oslovit min. pět firem 
a rovněž umístit zveřejnění této zakázky 
na profil zadavatele.

•	  Bere na vědomí oznámení Ing. arch. Mar-
tiny Bedrunkové o odstoupení z funkce 
předsedy a z členství v komisi stavební 
a rozvoje obce.

•	 Bere na vědomí oznámení Mgr.  Alexand-
ry Filarové o odstoupení z redakční rady 
Fryčovického zpravodaje od 1. 1. 2020.

•	  Bere na vědomí žádost o licenci k pro-
vozování linkové osobní dopravy pro 
linku 865305 dopravcem ČSAD Frýdek
-Místek, a. s.

plánu Fryčovice na základě doručeného 
návrhu pana Ing. Jana Strakoše, bytem 
Fryčovice.

19/06/85
Schvaluje pořízení změny Územního 

plánu Fryčovice na základě doručeného 
návrhu pana Jaroslava Treutlera, bytem 
Kateřinice.

Leo Volný, starosta
Ing. Vratislav Konečný, místostarosta
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•	  Bere na vědomí žádost o licenci k pro-
vozování linkové osobní dopravy pro 
linku 865312 dopravcem ČSAD Frýdek
-Místek, a. s.

•	  Bere na vědomí informaci o možnosti 
čerpání dotace na „železného koně“ pro 
stahování dřeva v lesích. Tato investice 
bude zařazena do rozpočtu na rok 2020. 

•	  Bere na vědomí seznam podmínek za 
účelem srovnání cenových nabídek pro 
realizaci akce KODUS Fryčovice. Tyto ce-
nové nabídky budou stanoveny do fáze 
provádějícího projektu včetně stavební-
ho povolení. Nastavené podmínky: 12 -15  
bytů ve formě 2+kk, společenská míst-
nost, výtah, technické vybavení v I. nad-
zemním podlaží, max. cena 36 mil. Kč, 
parkovací místa min. 1 ks/byt, max. výška 
budovy – 4 nadzemní podlaží.

•	  Bere na vědomí informaci SMVaK,  a. s., 
o  výši vodného pro rok 2020 ve výši 
47,27 Kč vč. DPH.

•	  Bere na vědomí informaci SMOPO  o výši 
stočného pro rok 2020 ve výši 39,85 Kč 
vč. DPH.

•	  Bere na vědomí cenovou nabídku na 
instalaci nových protipožárních dveří 
v objektu bývalé fary od firmy BO dveře, 
s. r. o.

•	 Bere na vědomí informaci vedoucí FRY 
RELAX Centra  Pavlíny Hlavaté o  ná-
vštěvnosti a ekonomice provozu centra 
v roce 2019.

•	  Schválila smlouvu o  dílo mezi obcí 
Fryčovice a  společností MUMANDI, 
s. r. o. Předmětem smlouvy je vypraco-
vání studie proveditelnosti žádosti o do-
taci k  projektu „Vybudování jazykové 
a ICT učebny v ZŠ Fryčovice“.

•	  Schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi obcí 
Fryčovice a  ZŠ Fryčovice. Předmětem 

bezplatné výpůjčky je objekt „Školní 
přírodní zahrady“.

•	  Schvaluje servisní smlouvu mezi obcí 
Fryčovice a společností R-Bit Technolo-
gy, s. r. o. Předmětem servisní smlouvy je 
poskytování technické podpory knihov-
ního systému KOHA. Knihovní systém 
KOHA byl zaveden v obecní knihovně 
Fryčovice od 1. 11. 2019.

•	  Schvaluje darovací smlouvu mezi obcí 
Fryčovice a  VŠB-TU Ostrava, fakultou 
stavební. Předmětem darovací smlou-
vy je finanční dar ve výši 20.000 Kč na 
dva projekty řešení centra obce. Částka 
bude vyplacena až po dodání výstupu 
řešení centra obce.

•	  Schvaluje doplnění redakční rady Fryčo-
vického zpravodaje o paní Natašu Sadíl-
kovou s platností od 1. 1. 2020.

•	  Schvaluje předsedu komise stavební 
a rozvoje obce pana Zbyňka Tučného.

•	  Schvaluje návrh rozpočtu MŠ Fryčovice 
na rok 2020 dle přílohy.

•	  Schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě mezi 
obcí Fryčovice a  společností VKUS
-BUSTAN, s. r. o. Předmětem dodatku č. 3 
je doplnění místa střežení objektů sys-
témem dohledového a poplachového 
přijímacího centra o objekt technických 
služeb č. p. 727.

•	  Bere na vědomí cenové nabídky na vý-
měnu dveří v objektu bývalé fary (vý-
měna za protipožární). Cenové nabídky 
od firmy BO dveře, s. r. o., a Libros byly 
přepracovány na plné dveře. 

•	  Bere na vědomí nabídku Moravskoslez-
ského kraje zapojení do projektové ak-
tivity „IN. F. Obálka v Moravskoslezském 
kraji“. Tento projekt projednat s vede-
ním klubu seniorů ve Fryčovicích.
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•	  Bere na vědomí nabídku pana Jaromíra 
Strakoše k provádění revizí a vyhraze-
ných elektrických technických zařízení, 
instalací a hromosvodů budov v majet-
ku obce.

•	  Bere na vědomí informaci o podpoře 
projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Sta-
říč – Fryčovice“, která již byla zařazena 
do plánu rozvoje sportu obce na léta 
2020 – 2025 a bude zařazena i do no-
vého rozvojového plánu obce na další 
období.

•	  Bere na vědomí informaci o dalším po-
stupu při převodu pozemků pod kap-
ličkou na Ptáčníku do majetku obce.

•	  Bere na vědomí protokol o  výsledku 
veřejnoprávní kontroly u ZŠ Fryčovice 
za období 1. 1. – 30. 9. 2019.

•	  Bere na vědomí protokol o výsledku ve-
řejnoprávní kontroly u MŠ Fryčovice za 
období 1. 1. – 30. 9. 2019.

•	  Bere na vědomí informace Mgr. Alexan-
dry Filarové o činnosti ZŠ Fryčovice.

•	  Schvaluje darovací smlouvu mezi obcí 
Fryčovice a Moravskoslezským krajem. 
Předmětem smlouvy je dovybavení jed-
notky SDH obce speciální technikou pro 
činnost složek integrovaného záchran-
ného systému při ochraně obyvatel – 
kompozitní tlaková láhev.

•	  Schvaluje nabídku na výměnu zázna-
mového zařízení CCTV v  objektech 
technických služeb a obecního úřadu 
od firmy E+M plus, s. r. o.

•	  Schvaluje nabídku na rozšíření systé-
mu CCTV v objektu technických služeb 
od firmy E+M plus, s. r. o. Předmětem 
nabídky je rozšíření stávajícího kame-
rového systému objektu.

•	  Schvaluje nabídku na instalaci docház-

kového systému v objektu technických 
služeb od firmy E+M plus, s. r. o. 

•	  Schvaluje nabídku pana Jaromíra Stra-
koše, revizního technika elektrických 
zařízení, k provádění revizí vyhrazených 
elektrických technických zařízení, insta-
lací a hromosvodů v objektech v majet-
ku obce Fryčovice.

•	  Schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě mezi 
obcí Fryčovice a společností Frýdecká 
skládka, a. s. Předmětem dodatku je na-
výšení počtu nádob na směsný komu-
nální odpad a plasty, které jsou uvedeny 
v aktualizované příloze č. 2 smlouvy.

•	 Schvaluje smlouvu o  dílo mezí obcí 
Fryčovice a firmou ZILO služby, s. r. o. 
Předmětem smlouvy je zhotovení pro-
jektové dokumentace akce „Sociální 
byty v objektu na parc. č. 1485/8 k. ú. 
Fryčovice.“

•	  Schvaluje žádost TJ Sokol Fryčovice 
o možnost bezplatného využití plavecké-
ho bazénu ve FRY RELAX Centru v době 
konání fryčovických šibřinek (od 29. 1. do 
1. 3. 2020) pro mládežnické složky.

•	  Schvaluje zprávu o  provedení hydro-
geologického průzkumu pro záměr 
rozšíření hřbitova. Tato zpráva bude 
podkladem pro vydání nového hřbi-
tovního řádu obce.

•	  Schvaluje smlouvu o  společnosti pro 
projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Staříč 
– Fryčovice“, mezí obcí Fryčovice a obcí 
Staříč. Předmětem smlouvy je koordi-
nace a spolupráce smluvních stran při 
realizaci projektu. 

•	  Schvaluje zadávací dokumentaci pro 
podání nabídek na projekt výstavby 
chodníků I. a II. Lhůta pro podání je min. 
3 týdny ode dne uveřejnění. RO jme-
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nuje výběrovou komisí na projekt vý-
stavby chodníků I. a II. ve složení: Volný 
Leo, Čížek Kamil, Ing. Konečný Vratislav, 
Ing. Mgr. Konečný Aleš a Bc. Janša Pavel.

•	  Schvaluje objednávku na doprovodný 
program Dne obce 27. 6. 2020 – akro-
batickou bike show.

•	  Schvaluje záměr obce na uzavření pach-
tovní smlouvy – propachtovat pozemky 
parc. č. 1843/22 a 1843/17 k. ú. Fryčovice 
v majetku obce na základě žádosti pana 
Petra Filipce. Obě parcely jsou již umístě-
ny ve větším obdělávaném celku Růžové 
školky a ke zjištění došlo po provedení 
digitalizace pozemků v obci. 

•	  Rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlou-
vy mezi obcí Fryčovice a společností MR 
Design CZ, s. r. o., na realizaci projektu re-
konstrukce areálu TJ Sokol Fryčovice.

•	  Rozhodla o  pověření starosty obce 
k  jednáním se státním pozemkovým 
úřadem ve věcech majetkových.

•	  Bere na vědomí informaci o povinnos-
ti mít k dispozici analyzátor plynu při 
kontrolách kanalizačních šachet. RO 
pověřuje místostarostu obce k zajištění 
nabídky na doporučený přístroj pracov-
níkem SMVaK. Jedná se o přístroj Dräger 
X-am 2500 Ex, O2, CO, H2S – LC.

•	  Bere na vědomí žádost předsedy Mysli-
veckého spolku Fryčovice Kamila Síbra 
o dlouhodobý pronájem objektu hájov-
ny č. p. 325 ve vlastnictví obce Fryčovice. 

•	  Bere na vědomí informaci od společ-
nosti EUROPROJECT dotace o možnos-
ti získání dotace na finanční podporu 
sportovní infrastruktury základních škol. 
Příjem žádostí probíhá do 17. 2. 2020.

•	  Bere na vědomí informaci od společnos-
ti INNOVA o blížící se možnosti čerpání 

dotací na obnovu sportovní infrastruk-
tury, na budování a obnovu míst aktivní-
ho a pasivního odpočinku a na podporu 
dostupnosti služeb pro obce do 3.000 
obyvatel.

•	  Bere na vědomí informaci o vyhlášení 
podmínek pro dotační program MSK 
„Podpora odpadového hospodářství“ 
pro rok 2020. Příjem žádostí bude v ter-
mínu od 3. do 28. února 2020.

•	  Bere na vědomí informaci o povinnosti 
vyvěšení informací o poskytnutí inves-
tiční dotace MSK na pořízení nového 
dopravního prostředku pro jednotku 
SDH Fryčovice. Tyto informace vyvěsit 
na webových stránkách obce, na ná-
stěnce v budově hasičské zbrojnice a na 
vývěsce před obecním úřadem.

•	  Bere na vědomí dopis od pana Michala 
Volného na řešení dopravní situace mezi 
č. p. 312 a lávkou přes řeku.

•	  Bere na vědomí informaci o stavu před-
kládané žádosti o dotaci na chodníky 
u MAS Pobeskydí.

•	  Bere na vědomí nabídku od společnos-
ti Linos Color na protikorozní ochranu 
mostů a lávek v obci.

•	  Bere na vědomí informaci o provádě-
ní rekonstrukce odboček z VN05 k DTS 
FM6719, FM6720. Během rekonstrukce 
obec Fryčovice zajistí na své náklady 
vedení veřejného osvětlení a obecního 
rozhlasu na nové betonové sloupy. Ter-
mín ukončení akce je 12. 3. 2020.

•	  Bere na vědomí závěrečnou hodnotící 
zprávu za rok 2019 od Podané ruce – 
osobní asistence.

•	  Bere na vědomí informaci o pronájmu 
kulturního sálu obecního domu na ob-
dobí leden – březen 2020 dle seznamu.
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•	  Bere na vědomí dopis s poděkováním 
za spolupráci od Diakonie Broumov, 
sociální družstvo.

•	  Schvaluje návrh zjednodušené studie 
projektu výstavby sociálních bytů v ob-
jektu technických služeb č. p. 727.

•	  Schvaluje návrh protihlukové vyhlášky 
obce Fryčovice a její zařazení ke schvá-
lení na následujícím jednání ZO.

•	  Schvaluje návrhy výše odměn pro členy 
finančního výboru, kteří nejsou členy ZO. 

•	  Schvaluje záměr pronajmout nemovi-
tou věc, pozemek parc. č. 1933, jehož 
součástí je stavba: Fryčovice č.p. 325, 
stojící na témže pozemku na základě 
žádosti Mysliveckého spolku Fryčovi-
ce, který hodlá hmotnou nemovitou 
věc užívat zejména za účelem činnosti 
spolku a organizování společenských 
událostí s tím, že by prováděli nezbyt-
né opravy a postupně by stavbu na své 
náklady opravovali.

•	  Pověřuje společnost Dobrá zakázka, 
s. r. o., přípravou veřejné soutěže pro 
akci výstavby komunitního domu se-

niorů. Předmětem veřejné soutěže je 
zpracování projektových dokumen-
tací ve stupních: architektonická stu-
die dokumentace pro územní řízení, 
dokumentace k  žádosti o  stavební 
povolení, dokumentace pro prová-
dění stavby včetně všech potřebných 
průzkumů. 

•	  Bere na vědomí zápis z jednání komise 
rozvoje obce konané dne 22. 1.  2020.

•	  Bere na vědomí zápis z komise kulturní, 
školské a sociální konané dne 8. 1. 2020.

•	  Bere na vědomí informaci o možnosti 
čerpání dotací na stabilizaci a  sanaci 
svahových nestabilit – kostel a okolí.

•	  Bere na vědomí nutnosti hledat řešení 
na protierozní a protipovodňové opat-
ření při výstavbě chodníků v úseku Cho-
dura – T-Metal.

•	 Bere na vědomí zařazení do oprav cest 
v rámci rozpočtu obce na rok 2020 úseky: 
Štefek – Bystřičan – Ivánek, Břeská – ko-
lem plotu MŠ a úsek FRY RELAX Cent-
rum – jídelna ZŠ včetně parkoviště pro 
7 automobilů.

Informace občanům
Sešlápnutím PET láhve do-
sáhneme úspory cca polo-
viny obsahu PE pytle, které 
jsou k dispozici na obecním 
úřadě.  Přestaneme tak vozit 
vzduch i ve velkých kontej-
nerech a zůstane tak místo 
na další plasty. 
Možná časem dosáhneme 
i  toho, že kontejnery nebo 
ohradníky nebudou oblo-

ženy pytli nebo jinými obaly 
z plastů.
Od 1. 1. 2020 je povinností 
obcí zajistit sběr tuků a olejů 
z  domácností (ne motoro-
vých). Obec již v  minulosti 
zajistila dva 240 l kontejnery 
(zelené barvy s logem firmy 
EKO-PF), které jsou umístěny: 
první na horním konci obce 
vedle kontejnerů na plasty 
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Nájmy a obsazenost kulturního sálu  
Obecního domu ve Fryčovicích 2019-2020

u č. p. 160 a druhý je u ohradníku vedle 
Restaurace Sokolka. O svoz tohoto dru-
hu odpadu se v současnosti stará firma 
EKO-PF. 
Svoz nadrozměrného a nebezpečného od-
padu se letos na jaře uskuteční v sobotu 

18. dubna 2020. O přesném harmonogra-
mu svozu budou občané informováni na 
webových stránkách obce, mobilním roz-
hlasem a na vývěskách v obci.

Vratislav Konečný, místostarosta

Cizí osoby, organizace 
 a spolky: všechny akce 4 033 Kč

Místní organizace, spolky 
(ples, prodejní akce atd.):

komerční ráz + spotřeby 
energie + ubrusy, utěrky 1 815 Kč

Místní organizace, spolky 
(výroč.schůze, člen.schůze, 

večírek, výstavy atd.):

společ. charakteru 
+ spotřeba energie  
+ ubrusy, ručníky

1 008 Kč

Místní občan:
soukromé rodinné akce 

+ spotřeba energie  
+ ubrusy, utěrky

1 311 Kč

Kuchyně (každá započatá 
hodina + 100 Kč):

spotřeba energie  
+ ubrusy, utěrky 5 hod/500 Kč

Doplatky: ubrus 21 Kč/ks,  
utěrka 12 Kč/ks

Využití sálu: 15 x místní organizace, 
spolek

14 x místní občan

2x cizí osoba

Celkem 31 akcí konaných v roce 2019. V roce 2020 je objednáno 30 akcí.

Dana Glombíčková
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Etický kodex 
Fryčovického zpravodaje

Článek 1
Úvodní ustanovení
Kodex upravuje vydávání periodika Fryčo-
vický zpravodaj (dále jen zpravodaj)
zejména z hlediska:
•	 a) tematického zaměření a  obsahové            

náplně
•	 b) přípravy a distribuce jednotlivých vy-

dání

Článek 2
Základní ustanovení
•	 2.1. Vydavatelem zpravodaje je obec 

Fryčovice.

•	 2.2. Zpravodaj je registrován u Minister-
stva kultury ČR, MK ČR R 12361.

•	 2.3. Vydávání, tisk a distribuci zpravodaje 
zajišťuje obec Fryčovice.

•	 2.4. Koncept grafické podoby obálky 
(tzv. layout obálky) pro každý kalendář-
ní rok schvaluje redakční rada. V zájmu 
zachování zásad jednotného grafického 
designu se v průběhu roku kompoziční 
grafické prvky nemění.

•	 2.5. Zpravodaj vychází 6x ročně (jednou 
za dva měsíce) ve formátu A5 v maximál-
ním počtu 48 stran nákladem 900 ks.

•	 2.6. Zpravodaj je ke stažení ve formátu 
pdf v příslušné sekci webových stránek 
obce.

•	 2.7. Příspěvky do zpravodaje se přijíma-
jí do termínu redakční uzávěrky, která 
je vždy uvedena v  posledním vydání 
zpravodaje v tiráži na poslední stránce. 

Příspěvky došlé po uzávěrce budou za-
řazeny do následujícího čísla zpravodaje.

•	 2.8. Příspěvky k uveřejnění do zpravo-
daje jsou přijímány výhradně na adrese: 
podatelna@frycovice.cz. Příspěvky, kte-
ré byly zaslány na jinou adresu, než je 
adresa podatelny, nebudou zveřejněny. 
V předmětu zprávy musí být uvedeno, 
že se jedná o příspěvek do zpravodaje.

•	 2.9. Příspěvky v písemné podobě musí 
být osobně doručeny na podatelnu 
obecního úřadu.

Článek 3
Redakční rada
•	 3.1. Redakční rada je tvořena minimálně 

třemi členy včetně šéfredaktora, které 
jmenuje Rada obce Fryčovice. 

•	 3.2. Členství v redakční radě je dobro-
volné. Člen redakční rady se může své 
funkce na vlastní žádost vzdát. Tato in-
formace musí být doručena radě obce 
písemně. Šéfredaktor svolává a řídí jed-
nání redakční rady, následně projedná-
vá problematiku zpravodaje na jednání 
rady obce.  

•	 3.3. Redakční rada se schází podle potře-
by, obvykle po datu uzávěrky připravo-
vaného čísla zpravodaje. Zasedání rady 
svolává šéfredaktor. Zasedání redakční 
rady je neveřejné.

•	 3.3. Redakční rada postupuje samo-
statně, do činnosti redakční rady nesmí 
nikdo zasahovat s výjimkou Rady obce 
Fryčovice.
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•	 3.4. Redakční rada zprostředkovává ne-
jenom zprávy a názory vytvářené úřední 
činností, ale také informace externích 
přispěvovatelů, které se pojí k místnímu 
dění.

•	 3.5. Redakční rada respektuje pravidla se-
stavování obsahu zpravodaje, viz bod 4.2.

Článek 4
Tematické zaměření a obsah novin
•	 4.1. Cíle zpravodaje

•	 4.1.1. Cílovou skupinou zpravodaje jsou 
občané obce Fryčovice, osady Ptáčník 
a přilehlých obcí.

•	 4.1.2. Smyslem vydávání zpravodaje je 
především:

•	 a) přinášet občanům informace o dění 
v obci a jeho okolí – informace z místní 
samosprávy, z kulturního, sportovní-
ho a společenského života, ze zájmové 
činnosti, z činnosti sdružení a spolků 
atd.

•	 b) poskytování informací nezbytných 
pro dobrou a efektivní orientaci obča-
nů ve výše uvedených oblastech

•	 c) zprostředkovat rozmanité pohledy 
na různé aspekty života v obci pro-
střednictvím příspěvků čtenářů.

•	 4.2. Sestavování obsahu zpravodaje

•	 4.2.1. Redakční rada se vší zodpověd-
ností aplikuje právo volit témata, která 
zpracovává nebo zařazuje do zpravo-
daje. Při výběru témat se řídí snahou 
postihnout šíři poskytovaných zpráv, 
komentářů a  dalších sdělení různých 
přispěvovatelů k otázkám místního dění 
(společenského, kulturního, sportovní-
ho a ekonomického života).

•	 4.2.2. Při sestavování obsahu čísla při-
hlíží k:

•	 a) informační hodnotě příspěvků

•	 b) zajímavosti tématu vzhledem k cí-
lové skupině a zaměření zpravodaje

•	 c) aktuálnosti příspěvku

•	 d) k  obsahu vzhledem v  kontextu 
ostatních článků určených ke zveřej-
nění ve stejném čísle i  článků dříve 
zveřejněných – vychází z požadavku, 
vyváženosti a různorodosti

•	 e) jazykové a stylistické úrovni, ke sro-
zumitelnosti sdělení

•	 f) možnostem rozsahu každého vydá-
ní daným počtem stránek zpravodaje

•	 g) připomínání významných skuteč-
ností, jubileí a osobností.

•	 4.2.3. Redakční rada nesmí vlastní pří-
spěvky ani příspěvky externích přispě-
vovatelů záměrně zkreslovat, nesmí 
svévolně manipulovat s fakty.

•	 4.2.4. Za pravdivost informací jednot-
livých příspěvků, se všemi důsledky 
z toho plynoucími, je zodpovědný vždy 
autor příspěvku. 

•	 4.2.5. Redakční rada dbá na to, aby foto-
grafie nebo grafika, které texty dopro-
vází, byly adekvátní formou opatřeny 
zdrojem svého původu.

•	 4.3. Omezení při zveřejnění příspěvků

•	 4.3.1. Redakční rada má právo z důvodů 
naplněnosti aktuálního čísla příspěvek 
nezveřejnit.

•	 4.3.2. Redakční rada může došlý příspě-
vek redakčně zkrátit tak, aby odpovídal 
informativnímu charakteru a  rozsahu 
zpravodaje nebo jednotlivých rubrik. 
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V  tomto případě bude pod článkem 
uvedeno „redakčně upraveno“ nebo 
„redakčně kráceno“.

•	 4.3.3. Redakční rada je povinna odmít-
nout zveřejnění takových zpráv a sděle-
ní, jež svým obsahem:

•	 a) mohou porušovat platné právní 
normy

•	 b) obsahují hanlivé, neslušné, vulgár-
ní, nenávistné, zastrašující, sexuálně 
orientované nebo jiné materiály či vý-
razy, které jsou v rozporu s dobrými 
mravy, zejména obsahují-li jakoukoli 
diskriminaci z  důvodu rasy, pohlaví 
nebo národnosti nebo napadají-li 
náboženské nebo národnostní cítě-
ní, ohrožují-li obecně nepřijatelným 
způsobem mravnost, snižují-li lidskou 
důstojnost, obsahují-li prvky porno-
grafie nebo násilí

•	 c) obsahují osobní útoky

•	 d) přesahují vymezený rámec, pro kte-
rý je zpravodaj určený

•	 e) jsou anonymní nebo není-li možné 
autora příspěvku kontaktovat

•	 f) obsahují skrytou nebo neohlášenou 
reklamu.

•	 4.3.4. Zpravodaj není a nebude místem 
pro řešení občanskoprávních sporů. Ne-
respektování   těchto pravidel bude mít 
za následek nezveřejnění příspěvků. 

•	 4.3.5. Kritické příspěvky musí být kon-
struktivní, slušné a  srozumitelné, bez 
osobních urážek a invektiv. Takové pří-
spěvky musí být redakci dodány s dosta-
tečným předstihem, aby redakce mohla 
dát prostor pro vyjádření kritizovanému 
subjektu a oba příspěvky pak mohly být 
kvůli objektivitě zveřejněny v jednom čís-

le. Zveřejnění takového příspěvku může 
redakční rada z tohoto důvodu odsunout 
do následujícího čísla zpravodaje.

Článek 5
Inzerce
•	 5.1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňová-

na zpravidla za úplatu.

•	 5.2. Výši úhrady za inzerci stanoví Rada 
obce (viz ceník inzerce).

•	 5.3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.

•	 5.4. Redakční rada si vyhrazuje právo 
odmítnout zveřejnění inzerátu odpo-
rujícím dobrým mravům.

•	 5.5. V případě inzerátu politické kampa-
ně je k těmto účelům vyhrazena maxi-
málně jedna stránka uvnitř zpravodaje.

Článek 6
Financování novin
•	 6.1. Náklady na vydávání zpravodaje 

jsou hrazeny z prostředků obce.

•	 6.2. Platby za zveřejnění inzerátů v no-
vinách jsou příjmem obce.

Článek 7
Rozsah otiskovaných příspěvků
•	 7.1. Neziskové organizace a  spolky… 

nadpis článku (65 znaků vč. mezer), 
úvodní zvýrazněný text (237 znaků vč. 
mezer), hl. článek (1 363 znaků vč. mezer 
– bez foto nebo 1 109 znaků vč. mezer 
s fotem)

•	 7.2. Školská zařízení… nadpis článku (65 
znaků vč. mezer), úvodní zvýrazněný 
text (473 znaků vč. mezer), hlavní článek 
(2 727 znaků vč. mezer – bez foto nebo 
2 219 znaků vč. mezer s fotem)
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Co všechno vám může nabídnout 
chytře komunikující obec
Víte, že naše obec využívá Mobilní Roz-
hlas a je tedy schopna chytré a efektivní 
komunikace s občany? Zapojte se do ko-
munikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat 
se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní 
obdobou klasického obecního rozhlasu. 
Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje 
možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových 
zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou 
komunikaci mezi obecním úřadem a ob-
čany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, 
ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou 
Mobilního Rozhlasu navíc je, že neslou-
ží pouze k  jednostrannému informování 
o dění v obci, ale umožňuje vám také na 
jednotlivá sdělení reagovat. 

Vedení obce tedy vidí, nejen komu bylo 
sdělení doručeno, ale také reakce příjem-
ců. Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas 
v  budoucnu využít i  třeba k  vytváření 
jednoduchých minireferend a průzkumů. 
Bude tedy možné v reálném čase konzul-
tovat některá rozhodnutí s  občany, což 
samosprávě umožní plánovat další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také 
patří Mobilní Rozhlas do skupiny chytrých, 
tedy SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře ko-
munikující obec?
•	Neunikne vám žádná důležitá informace, 

i když jste třeba v práci nebo na dovolené.

•	Sami si volíte, jaké informace chcete do-
stávat.

•	Máte možnost se zapojit do dění v obci 
a jednoduše sdělit vedení svůj názor.

•	Máte šanci nahlašovat problémy v obci, 
jako je nepořádek nebo vandalismus, 
jednoduše přes aplikaci v mobilním te-
lefonu. Aplikace je bezplatnou součástí 
platformy Mobilní Rozhlas.

•	Můžete jednoduše pomáhat sousedům 
- třeba při hledání ztracených věcí nebo 
zatoulaných zvířat.

•	Více peněz na důležité věci – Mobilní 
Rozhlas je levné a efektivní řešení obec-
ní komunikace.

•	Lepší znalost svých obyvatel, protože od 
nich má pravidelnou zpětnou vazbu.

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snad-
no můžete zapojit i vy. Stačí se do systému 
zaregistrovat a nastavit si preference toho, 
jaké informace chcete od své obce získávat. 
Budete tak dostávat skutečně jen ty zprá-
vy, které vás budou zajímat. Registrovat se 
můžete online na webu frycovice.mobil-
nirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu nebo 
vyplněním tištěného formuláře na svém 
obecním úřadu nebo v obecní knihovně.
Díky zapojení do systému budete moci od 
obce dostávat důležitá upozornění, při-
čemž starostové mají možnost cílit zprávy 
i třeba dle bydliště občana. Pokud napří-
klad ve vaší ulici bude plánována odstávka, 
dostanete o ní informaci přímo na telefon 
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Klub seniorů Fryčovice

Plán činnosti Klubu seniorů ve Fryčovicích
březen – červen 2020

v podobě SMS. Občany, kterých se odstáv-
ka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat 
nebudou. 
Kromě zpráv o zajímavých kulturních ak-
cích či praktických upozornění na odstávku, 
havárii nebo blokové čištění je Mobilní Roz-
hlas skvěle využitelný i v případě krizových 
situací. Obec může občany varovat před 
nebezpečím a  zároveň od nich získávat 
zpětné reakce. Skrze automatizované te-
lefonní hovory pak lze i třeba koordinovat 
dobrovolné hasiče. 
Podstatou Mobilního Rozhlasu je,   aby se po-
třebné informace vždy dostaly k příjemci. 

 Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejně-
ním informace a jejím reálným doručením 
a přečtením ze strany občana. Zapojte se 
tedy a ujistěte se, že vám již z dění v obci 
nic neunikne.
V obci Fryčovice byl mobilní rozhlas zave-
den v červenci loňského roku. Do dnešního 
dne využilo této služby celkem 304 přihlá-
šených občanů obce nebo z blízkého oko-
lí. Mobilní rozhlas byl občany obce kladně 
přijat jako vhodný doplněk informovanosti 
o akcích v obci nebo o různých omezeních 
služeb. 

Vratislav Konečný, místostarosta

Výroční členská schůze se uskuteční v pá-
tek 24. dubna 2020 od 16.30 hodin v kul-
turním sále Obecního domu Fryčovice.                                                                                                            
V programu vystoupí děti Mateřské školy 

Sluníčko, k tanci a poslechu zahraje hu-
dební skupina Duo Star, zajištěno je ob-
čerstvení a bohatá tombola.

Výbor klubu seniorů 

4. březen Setkání v klubu 

11. březen Připomenutí MDŽ 15,30 h

18. březen Pletení z papíru 

25. březen Zdravá životospráva – VZŠ Ostrava 15,30 h 

1. duben Soupis zájemců na zájezd 
 (spol. Marlenka a Hyundai) - výběr peněz 

3. duben Divadlo J. Myrona - West Side Story

8. duben MUDr. Linda Srbová –  beseda o všem, co nás trápí 15,30 h 

9. duben Velikonoční jarmark

15. duben Doplnění informací o zájezdu do spol. Hyundai a Marlenky 

21. duben 
(úterý) Z á j e z d  -   MARLENKA a HYUNDAI 
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Milé čtenářky, milí čtenáři a přátelé dobré knihy,  na začátku nového roku  
vás chci seznámit s činností naší knihovny za rok 2019.

Do fondu jsem zapsala 278 nových knih, 
z toho 93 knih byly dary od našich občanů, 
největší počet od pana Michala Volného  
a Moravské zemské knihovny v Brně. Do 
úbytků bylo zapsáno 148 knih, ty byly vět-

KNIŽNÍ FOND ČINIL 
celkem 9 643 knih, 
z toho  6 645 krásné literatury, 
 2 998 naučné literatury.

22. duben Příprava na členskou schůzi,   
výběr peněz na zájezd do Polska 

24. duben 
(pátek) Výroční členská schůze - kulturní sál 16,30 h 

29. duben Zábava dle zájmu, výběr peněz do Zabelkowa 

6. květen Májové setkání 

13. květen Oslava Dne matek 15,30 h 

14. květen 
(čtvrtek) Z á j e z d  do  Zabelkowa  (Polsko) - sokolovna 7,00 h 

20 .květen Sportovní odpoledne v klubu 

21. květen 
(čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a - sraz u KS 11,00 h

27. květen Přihlášky na zájezd do Velkých Losin 

28. květen 
(čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a  - sraz u KS 11,00 h

3. červen Setkání se starostou obce Leo Volným 15,30 h 

4. červen 
(čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a - sraz u KS 11,00 h 

10. červen Setkání v klubu 

11. červen 
(čtvrtek) C y k l o v y j í ž ď k a  - sraz u KS 11,00 h

17. červen Informace o předprázdninovém setkání 

18. červen 
(čtvrtek) Zá j e z d  -  Velké Losiny 

24. červen Setkání v přírodě – piknik 15,00 h

27. červen Den obce 14,00 h

Obecní knihovna
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šinou zastaralé nebo opotřebované. Čte-
nářů bylo 301, z toho 90 dětí do 15 let, což 
je  nárůst oproti loňskému roku.
Návštěvnost knihovny činila 3 982 ná-
vštěvníků.

Pro informace o knížkách v knihovně slou-
ží on-line katalog (https://frycovice-kata-
log.brusperk.com) a od loňského roku má 
knihovna také svoji stránku na Facebooku.

V knihovně také probíhaly nejrůznější akce 
pro děti, například v dubnu jsme uspořá-
dali 10. ročník Noci s Andersenem, jíž se 
zúčastnilo 28 dětí.

Do výtvarné soutěže s názvem „Nakresli 
svou oblíbenou pohádkovou postavičku“ 
se přihlásilo 35 dětí. Děti oceněných obráz-
ků obdržely drobné dárky.

Znovu jsme se zapojili do projektu Mo-
ravské zemské knihovny v Brně – Česká 
knihovna, ve kterém obdržíme zdarma 
knihy podle vlastního výběru.

V knihovně také probíhaly dílničky pro do-
spělé, hlavně to bylo pletení z papírových 
ruliček a kreslení horkým voskem. Pod ve-
dením lektorky paní Marie Ulčákové se jich 
účastnilo 28 žen. Některé obrázky kreslené 
horkým voskem si můžete prohlédnout 
níže a na další straně.

Z knížek, které vedou žebříček popularity, 
zmíním zejména Alenu Mornštajnovou, 
Radku Třeštíkovou, Patrika Hartla, Alenu 
Jakoubkovou. Ze zahraničních vedou hlav-
ně autoři detektivek jako Harlan Coben, 
Robert Bryndza, Jo Nesbo nebo Sandra 
Brown.

Z dětské literatury je to opět Deník malé-
ho poseroutky, pro děvčata Pupíky nebo 
Lebedovy Pohádky skřítka Medovníčka.

Přeju vám krásné, pohodové dny a těším 
se na setkání s vámi v naší knihovně.

Sadílková Nataša
Obecní knihovna Fryčovice

Výpůjčky celkem: 8 102 dokumentů
Z  TOHO:
Naučná lit. pro dospělé  538 knih
Beletrie pro dospělé  4 972 knih
Naučná dětská  186 knih
Beletrie dětská  923 knih
Periodika 1 483 časopisů
Návštěvnost webu  6 720 lidí
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Klub skalničkářů ADONIS Ostrava
pořádá tradiční klubové jarní výstavy pro veřejnost.

Výstavy skalniček se konají v prostorách
 Střediska přírodovědců KORUNKA

Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 10
Předjarní výstava je spojena s prodejem skalniček, 

trvalek a cibulovin.
Koná se ve středu 1. 4. 2020 od 9 do 17 hod

a ve čtvrtek 2. 2. 2020 od 9 do 17 hod
Hlavní výstava je spojena s prodejem skalniček a trvalek

Koná se v pátek 24. 4. 2020 od 9 do 17 hod 
a v sobotu 25. 4. 2020 od 8 do 12 hod
Vstupné na výstavu je 20,- Kč.

 

 Zajištěna je i poradenská služba z řad členů klubu.
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Úspěch ve  
výtvarné soutěži 
– Namaluj muziku
Vůbec poprvé jsme se zúčastnili výtvarné 
soutěže Namaluj muziku, kterou pořádala 
společnost Stonavská Barborka, z. s, a ve 
které se žáci snažili zachytit svůj vztah 
k hudbě. Do soutěže jsme poslali něko-
lik velmi povedených prací našich žáků 
a obrovskou radost jsme měli z 5. místa 
v kategorii starší žáci. Autorem úspěšné-
ho díla je Erik Kuběna (osmá třída). Erikovi 
blahopřejeme a všem žákům děkujeme 
za jejich účast.

Mgr. Renáta Foltová
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Projektový den 
„Kdo přežije“

Lyžařský kurz

Dne 21. 1. 2020 se na naší škole uskutečnil 
projektový den „Kdo přežije“.
Žáci na deseti stanovištích plnili úkoly, kte-
ré souvisely se záchranou života, požární 
ochranou, a vyzkoušeli si různé způsoby 
chování při mimořádných událostech, kte-
ré by mohly nastat.
Například na stanovišti PČR byli žáci po-
učeni, jak by se měli chovat, kdyby je ně-
kdo šikanoval přes sociální sítě, jinde se 
dozvěděli, co by mělo obsahovat evakuač-
ní zavazadlo, a zopakovali si telefonní čísla 
tísňového volání.
Projektový den se nám vydařil a doufáme, 
že si děti odnesly maximum dovedností 
do života. Mgr. Hana Štychová

Dne 12. 1. odjeli žáci 6. a 7. třídy na lyžařský 
kurz do Malenovic na chatu P.O.M.A.
Sněhové podmínky nebyly pro lyžování 
příliš příznivé, ale přesto jsme se všichni 
naučili lyžovat a jezdit na snowboardu. Ve 
středu jsme si prohlédli okolí Malenovic. 
Každý večer nám učitelé připravili zábav-

ný program. Ve čtvrtek proběhy závody, 
které jsme všichni zvládli. K  večeru za 
námi přijela kapela HEC, se kterou jsme si 
všichni dobře zatančili. V pátek 17. 1. jsme 
se s krásnými vzpomínkami a ve zdraví 
vrátili domů.

Žáci ZŠ Fryčovice
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Světová škola 
pořádá bazárek oblečení

Český zahrádkářský svaz, 
základní organizace Fryčovice

 Myslete udržitelně a ekologicky. To je hes-
lo a hlavní smysl akce, kterou letos pořáda-
jí žáci základní školy ze semináře v rámci 
projektu Světová škola.
Udržitelná móda je skvělý způsob, jak se 
přiblížit slow fashion. Pojďte tedy s námi 
do toho! Děti si zvolily i další hesla:

„Dones, co nenosíš!” 
„Kup si za symbolickou cenu, 

co nosit budeš.”

Přijďte si i vy vyzkoušet, jaké to je pořídit 
si něco nového do šatníku, ale nevkročit 
do obchodu!
Do výměny přijímáme oblečení pro děti 
a dospělé v perfektním stavu. Oblečení 
musí být bezvadné a čisté. Děti mohou 
přinést také čisté hračky a hry. 
Výběr oblečení bude probíhat ve dnech 
30. 3. - 31. 3. 2020 u  třídních učitelů 
žáků. Samotný bazar proběhne 1. 4. 2020 
v době od 14:00 - 18:00 hod.
Žáci ze semináře se také rozhodli, že zbylé 
oblečení darují Charitě České republiky. 
Hračky a hry předají dětem v nemocnici.
Přijďte a podpořte dobrou věc!
Pošlete dál, co se vám nehodí, ale pro ně-
koho jiného znamená radost! Kupte si za 
symbolickou cenu, co budete rádi nosit.

Žáci ze semináře, Mgr. Šimon Blabla  
a Mgr. Martina Holíková

Opět začíná nový zahrádkářský rok. Zimní 
období bylo časem odpočinku a přípravou 
na jarní zahradní aktivity. Letos nás zimní 
počasí trochu zaskočilo. Teplý prosinec, 
kdy před Vánocemi bylo až 17°C, a leden 
s teplotami až 10°C vytáhl ze země sedmi-
krásky i fialky a petrklíče. Mrazíky byly těs-
ně pod nulou jen v noci. Jaký bude únor, 
naplní se známá pranostika „únor bílý, 

pole sílí“? My doufáme, že ano a moštár-
na bude oproti loňskému roku letos plně 
využita. Uplynulý rok jsme bilancovali na 
zahrádkářském večírku s občerstvením, 
hudbou a tancem i na novoroční výborové 
schůzi. Slavnostně byli oceněni vítězové 
soutěže o  fryčovické jablko roku, která 
je pořádána při příležitosti naší výstavy 
ovoce, zeleniny a květin již od roku 2001. 
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Od té doby jich přibylo dalších 18. Letos 
to bude jubilejní 20. ročník. Ceny předá-
val starosta obce  Leo Volný a předseda 
zahrádkářů  Vladimír Bujnošek.

První letošní výborová schůze byla 9. 1. 
2020. Pro další činnost organizace jsme 
připravili bohatý plán práce, který zahrnuje 
širokou oblast aktivit od zájezdů, prestiž-
ních výstav, společenských akcí k členským 
a výborovým schůzím, vzdělávání a spolu-
práci s ostatními zájmovými organizacemi 
a spolky. Udržujeme těsnou spolupráci se 
základní školou a mateřskou školou Fryčo-
vice. Oblíbený je floristický kroužek vedený 
paní Heljenkovou. Děti ZŠ a MŠ se zdárně 
účastní celorepublikových i okresních za-
hrádkářských soutěží. Bez ocenění, tzv. na 
bedně, se většinou nevracejí. Plánujeme 
dále zvelebovat prostor moštárny, ať už je 
to posezení v pergole, nebo nová kamna 
v místnosti moštování. Doufáme, že i široká 
veřejnost se zúčastní našich aktivit a bude 
využívat našich služeb, které poskytujeme 
všem občanům obce a širokého okolí. 
Pro připomenutí to jsou:
•	 hromadný nákup ovocných stromků 

a keřů
•	 zajišťování substrátu, speciálních hnojiv, 

prostředků ochrany rostlin proti škůd-
cům a chorobám

•	 odborné přednášky při příležitosti člen-
ských schůzí

•	 organizování naučných zájezdů, odbor-
ných přednášek a besed

•	 moštování ovoce a případně i výkup pa-
daného ovoce, pokud se dohodneme 
s odběratelem.

Pro zahrádkáře bude opět k dispozici oblí-
bený hnojicí substrát ze žampionárny, kte-
rý dovezeme a uskladníme na naší moš-
tárně. Tam bude k dispozici pro všechny 
zájemce. K mání jsou pro zahrádkáře i další 
hnojiva a ochranné prostředky. Inspirací 
i  návodem pro nás je oblíbený časopis 
Zahrádkář. Každý měsíc připomíná, na co 
je ten pravý čas, kdy a jak začít s výsevem 
semen zeleniny, ořezem stromů a vinné 
révy i ostatními pracemi na zahrádkách.
V současné době má naše ZO 132 členů, 
z toho 8 čestných. Roční členské známky 
nám sice podražily na 150 Kč, ale doufá-
me, že na členskou základnu to vliv mít 
nebude a noví zájemci o členství se jen 
pohrnou. 
První letošní členská schůze bude 15. 3. 
2020 ve 14.00 v Sokolce (neděle).
Program schůze:
1. Zahájení schůze, přivítání hostů
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva o činnosti ZO ČZS za rok 2019 

a plán činností na rok 2020
4. Zpráva o  hospodaření ZO ČZS za rok 

2019
5. Revizní zpráva ZO ČZS za rok 2019
6. Diskuze
7. Závěr, pohoštění a volná zábava
Všichni zahrádkáři i příznivci jsou zváni.
Do nového zahrádkářského roku přejeme 
všem občanům v  jejich snažení mnoho 
úspěchů. Ať se splní všechna očekávání.

Zpracoval Jaromír Ferdian
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Tříkrálová sbírka 2020 hlásí: 
je dokoledováno!
Tříkrálová sbírka je úcta ke staré lidové tra-
dici, kterou koledníci přináší. Tři králové 
šíří poselství radosti a požehnání všem, 
které navštíví. Čekají je nachozené kilome-
try, někdy mrazivé, deštivé počasí, někdy 
i odmítnutí, ale především skvělý pocit, že 
udělali něco pro dobrou věc a zažili něco 
nového. Setkávají se i s milými ohlasy. Pře-
konali sami sebe.

Výsledky sbírky:
Letošní sbírka dospěla do finále. Vyko-
ledovalo se rekordních 75.108 Kč, tedy 
o 11.033 Kč více než v loňském roce. Zá-
sluhu na tom nesou nejen vaše štědré pří-
spěvky, ale hlavně 8 kolednických skupi-
nek, které se v prvních lednových týdnech 
vydaly do ulic.

Tříkrálová sbírka nejsou jen finanční pro-
středky pro potřebné, ale i ryzí a nezapo-

menutelná dávka pozitivní energie, jež 
si vzájemně koledníci s ostatními předají 
a společně prožijí. Někteří lidé zpívají spolu 
s koledníky, usmívají se nebo pláčou doje-
tím. Sbírka je o velkých krásných emocích. 
Kdo jednou obešel s kasičkou ulici a za-
zpíval „štěstí, zdraví  vinšujem vám”, kdo 
to jednou prožil, propadne kouzlu koledy 
a lednového obdarovávání.

Letos tomu bylo už po čtrnácté, co naší obcí 
procházelo několik kolednických skupinek. 
Tyto skupinky se s každým rokem malinko 
navyšují a s nimi i výtěžky TS. V roce 2007 
se vykoledovalo 10.635 Kč, letos o 64.437 Kč 
více. To už je důvod k radosti.

„Tato obrovská solidarita a ochota pomá-
hat rok co rok nepřestává udivovat a jsme 
za ni neustále vděčni,” říká o TKS Lukáš 
Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Vedoucí a kolednická skupinka Vykoledovaná částka v Kč

Magda Prajová:
Klárka Klečková

Patrik a Laura Matějovi
17.470

Jan Nevlud:
Táňa a Viktor Nevludovi 3.713

Hana Jamrozová:
David, Marek a Jiří Vyvialovi 6.772

Simona Dostálková:
Eliška Hrabovská

Martin a Štěpán Kublákovi
15.660

Naďa Pustková:
Kateřina,Theodor

Bianca a Sarah Pustkovi, Anna Dětská
5.225
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Vedoucí a kolednická skupinka Vykoledovaná částka v Kč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 4.990

Kristián Gřes:
Justýna, Hermína a Faustýna Gřesovy 7.176

Monika Hrtánková:
Anička Hrtánková

Eliška a Alice Nevludovy
5.561

Silvie Laníková:
František Pultar

Sebastián Mičaník
8.541

Celkem 75.108

Obec Částka v Kč

Brušperk 53.354

Palkovice 130.160

Stará Ves n. O. 113.814

Kozlovice 111.167

Hukvaldy 81.270

Staříč 64.230

Krmelín 74.395

Rozpečeťování kasiček proběhlo jako každým rokem na Obecním úřadě ve Fryčovicích 
s pomocí účetní Hany Bílkové, pod dohledem Mgr. Jany Opluštilové, Sylvy Vojkovské, 
pracovníků Charity F-M, a koordinátorky TS Anny Vyvialové.

Srovnání výsledků s okolními obcemi:

 „I z malých pomocí mohou vzniknout zázračné a velké činy.”   E.Caddyová
Záměry pro využití sbírky naleznete uvedeny v prosincovém vydání Fryčovického 
zpravodaje nebo na webových stránkách Charity F-M https://charitafm.cz/trikralova
-sbirka/vyuziti-sbirky/.
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Děkujeme vám!
Děkujeme, děkujeme. Za dary, velkorysost, vstřícnost, ochotu, důvěru, za každičký 
úsměv pro tříkrálovou družinu, za laskavost a otevřené srdce. Velký dík patří těm, kteří 
se na sbírce jakýmkoli způsobem podíleli. Velké poděkování všem vyřizují také koor-
dinátorky TS pro Charitu F-M Mgr. J. Opluštilová a S. Vojkovská.
Koledování je dokončeno a koledníkům této sbírky Charita F-M opět připravila volné 
vstupenky do Aquaparku Olešná. Jejich platnost trvá do 29.2.2020. Milí koledníci, 
užijte si zasloužené odměny!

Těšíme se zase v příštím roce.
Anna Vyvialová, koordinátorka TS pro obec Fryčovice

Kontakt: vyvi.ana@seznam.cz, 774 930 957
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ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV ODDÍLU KOPANÉ  - JARO 2020
Muži

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd
TJ Sokol Fryčovice : Tísek 21.03.2020 So 15:00
Skotnice : TJ Sokol Fryčovice 28.03.2020 So 15:30 14:15 VL
TJ Sokol Fryčovice : Ostravice 04.04.2020 So 15:30
TJ Sokol Fryčovice : Lískovec 11.04.2020 So 16:00
Veřovice : TJ Sokol Fryčovice 18.04.2020 So 16:00 14:30
TJ Sokol Fryčovice : Jeseník n. O. 25.04.2020 So 16:30
Spálov : TJ Sokol Fryčovice 03.05.2020 Ne 16:30 14:30
TJ Sokol Fryčovice : Tichá 09.05.2020 So 16:30
Kopřivnice : TJ Sokol Fryčovice 16.05.2020 So 17:00 15:45 VL
TJ Sokol Fryčovice : Vlčovice 23.05.2020 So 17:00
Kozlovice : TJ Sokol Fryčovice 31.05.2020 Ne 17:00 15:45 VL
TJ Sokol Fryčovice : Mořkov 06.06.2020 So 17:00
Starý Jičín : TJ Sokol Fryčovice 12.06.2020 Pá 18:00 16:30
Dorost

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd
TJ Sokol Fryčovice : Slavia Orlová 21.03.2020 So 12:30
Dobrá : TJ Sokol Fryčovice 28.03.2020 So 13:00 11:45 VL
TJ Sokol Fryčovice : Inter Petrovice 05.04.2020 Ne 13:15
TJ Sokol Fryčovice : Český Těšín 11.04.2020 So 13:30
Staré Město : TJ Sokol Fryčovice 18.04.2020 So 13:30 12:10 VL
TJ Sokol Fryčovice : Heřmanice 25.04.2020 So 14:00
Loko. Petrovice : TJ Sokol Fryčovice 02.05.2020 So 13:30 11:30
TJ Sokol Fryčovice : Brušperk 09.05.2020 So 14:00
Kopřivnice : TJ Sokol Fryčovice 16.05.2020 So 14:30 13:15 VL
TJ Sokol Fryčovice : Bystřice 23.05.2020 So 14:30
Horní Žukov : TJ Sokol Fryčovice 31.05.2020 Ne 17:00 15:30
TJ Sokol Fryčovice : Příbor 06.06.2020 So 14:30
Petřvald : TJ Sokol Fryčovice 13.06.2020 So 14:30 13:00
Žáci

Utkání Datum Den Hodina bus-odjezd
st/ml

TJ Sokol Fryčovice : Stará Bělá 28.03.2020 So 9:00/10:45
Hlubina : TJ Sokol Fryčovice 04.04.2020 So 10:30/9:00 7:40
TJ Sokol Fryčovice : Petřkovice 11.04.2020 So 9:00/10:45
Libhošť : TJ Sokol Fryčovice 19.04.2020 Ne 12:15/14:00 10:55
TJ Sokol Fryčovice : Svinov 25.04.2020 So 9:00/10:45
Frýdlant n. O (Ostravice) : TJ Sokol Fryčovice 02.05.2020 So 9:00/10:45 7:30
TJ Sokol Fryčovice : Kozlovice 09.05.2020 So 9:00/10:45
TJ Sokol Fryčovice : Ostrava Jih 16.05.2020 So 9:00/10:45
Polanka n. O. : TJ Sokol Fryčovice 23.05.2020 So 10:30/9:00 7:35
TJ Sokol Fryčovice : Frenštát p. R. 30.05.2020 So 9:00/10:45
1. FC Poruba-Hřiště Sareza : TJ Sokol Fryčovice 06.06.2020 So 10:00/11:45 8:30

KOPANÁ
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ZPRÁVY Z VOLEJBALU
Novoroční turnaj mužů

V sobotu 4. 1. 2020 se odehrál 
v naší sportovní hale tradiční 
novoroční turnaj mužů. Přes-
né číslo letošního ročníku 

nelze s  jistotou zjistit, bo turnaj se hraje 
odjakživa… Turnaje se zúčastnila celkem 
4 družstva, Kopřivnice, Frenštát, Fryčovice 
1 a Fryčovice 2. Turnaj měl letos velmi dob-
rou úroveň, všechna družstva byla velmi 
vyrovnaná a  většina utkání skončila tím 
nejtěsnějším poměrem setů.
Nejvyrovnanější sestavu a nejlepší výkon 
předvedli volejbalisté z  Kopřivnice, kteří 
všechna utkání vyhráli a stali se již poně-
kolikáté vítězem Novoročního turnaje ve 
Fryčovicích. O druhém místě se rozhodova-
lo v posledním utkání turnaje mezi družstvy 
Frenštátu a Fryčovice 1. Nakonec rozhodo-
val „zlatý míč“, když za stavu 1:1 na sety byl 
stav ve třetím setu vyrovnaný 25:25. Šťast-
nější byli frenštátští volejbalisté, kteří zablo-
kovali tvrdou smeč domácích. Na čtvrtém 
místě skončilo družstvo Fryčovice 2.
 Nejlepším hráčem turnaje byl zaslouženě 
vyhlášen smečař Aleš Jurtík, bývalý extrali-
gový hráč Opavy z týmu Fryčovice 2.
Velmi potěšitelné pro budoucnost fryčo-
vického volejbalu bylo zařazení a výborný 
výkon našich odchovanců Jakuba Laníka 
a Matěje Dudy, kteří hrají kadetskou regi-
onální ligu za kluby Volejbal Ostrava, resp. 
VAM Havířov. Určitě by je rád doplnil také 
další mladá naděje Lukáš Boček, který však 
byl zraněný.
Sestavy domácích družstev:
Fryčovice 1 - František Kopecký, Josef 

Kučera, Vladimír Pinkava, Tomáš Zmija, 
Jakub Laník a Matěj Duda
Fryčovice 2 - Tomáš Sadílek, Aleš Jurtík, Jiří 
Šefl , Radek Němec, Petr Prosický a Roman 
Schreck.

OVS trojic mladšího žactva
V úterý 14. 1. 2020 se v hale SPŠ ve Frýd-
ku-Místku odehrálo další kolo Okresní 
volejbalové soutěže trojic mladších žáků. 
Naše družstvo TJ Sokol Fryčovice hrálo ve 
skupině C ve složení Fanda Pultar, Kristýna 
Dzubová a Ilonka Mikalová. Velkou záslu-
hu na účasti našeho družstva na turnaji 
má vedení ZŠ Fryčovice a hlavně rodiče, 
kteří souhlasili s uvolněním mladých vo-
lejbalistů ze školního lyžařského kurzu 
v Malenovicích.
Naše družstvo zahájilo turnaj remízou 1:1 
s družstvem Sokol FM B, ale pak už nepro-
hrálo ani set a po velmi dobrém výkonu 
podpořeném velkou bojovností a touze 
zvítězit postupně vyhrálo s VK Beskydy 
Frýdlant n. O. 2:0, ZŠ Kunčice p. O. 2:0 a na 
závěr přesvědčivě s GV Beskydy B 2:0. Naše 
družstvo mladších žáků TJ Sokol Fryčovice 
turnaj vyhrálo a postoupilo zpět do druhé 
nejvyšší skupiny B. V dalším kole OVS se 
utkáme v pátek 7. 2. 2020 ve Frýdlantě n. O. 
s družstvy VK Raškovice A, KV Kopřivnice 
A, SK Metylovice A a Red Volley Frýdlant 
n. O. B. Držme palce našim mladým volej-
balistům, aby hlavně měli dobrý pocit ze 
svého předvedeného výkonu! 
Mrkněte na Facebook Volejbal Fryčovice. 

Za oddíl volejbalu 
Ing. František Kopecký 



www.frycovice.cz 1/2020

27



Fryčovický ZPRAVODAJ

28

Zdroj: Deník/Jalůvková Andrea

Fotografi e z
NOVOROČNÍHO PŘECHODU PALKOVICKÝCH HŮREK



www.frycovice.cz 1/2020

29

REKLAMA

Prodej, servis elektrokol 
 Haibike  

Cube 
 Orbea 
 Crussis  

Spirit 
 

 

Dušan Ivánek , Fryčovice 121 , tel: 777243819 
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Kulturní sál Obecního domu Fryčovice 
pořádá 

20. 3. 2020 v 17.00 hod. 

VELKÝ KONCERT 
DECHOVÉ HUDBY FRYČOVICE 

pod vedením Petra Strakoše 
Věnovaný vzpomínce na muzikanty 

 Aloise Zahradníka a Ludvíka Strakoše 
Moderuje Blanka Hrubá 

Pěvečtí sólisté: 
Veronika Bílková, Hana Jamrozová, Petra Rybníkařová, 

Jiří Gřes, Petr Němec 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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REKLAMA
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
MOBILNÍ OPLOCENÍ - prodej, pronájem, doprava. 

- PLETIVOVÉ PLOTY 
- BRANKY, BRÁNY 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY 2D/3D 
- STÍNÍCÍ TKANINA 

----------------------------------------------------------------- 

GARÁŽOVÁ VRATA 
   VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ 
Na přání provedeme i montáž. 
 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

------------------------------------------------------- 
      POTŘEBY PRO CHOVATELE DRŮBEŽE 

 Klece pro křepelky, krmivo pro křepelky 
 Krmítka, napáječky, líhně, ohřev 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 
 Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 

Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00. 

REKLAMA REKLAMA
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