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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

uplynuly víc jak tři měsíce od vyhlášení 
nouzového stavu, který byl vyvolán pan-
demií koronaviru. První dny a týdny jsme 
prahli po všech nových informacích, kte-
ré se této krize dotýkaly, a nutno říct, že 
změnily ze dne na den životy nás všech. 
Najednou se stane, že celý svět řeší stej-
ný problém. Zasáhla nás vyšší moc a my 
všichni zjišťujeme, že se vše kolem mění, 
zastavuje, přizpůsobuje. S  nutnou dáv-
kou pokory si zde uvědomujeme, že jsme 
součástí přírody a především prostředí, ve 
kterém žijeme. Shodujeme se zde v reakci 
na pandemii se všemi okolními státy a je 
dobře, že byla zvolená cesta prvořadé 
ochrany zdraví a životů občanů na úkor 
ekonomických dopadů. Všechny negativní 
ekonomické dopady lze časem nahradit.

Poděkování
Je zde na místě moc poděkovat všem na-
šim občanům, kteří okamžitě reagovali na 
vzniklou situaci a nabídli pomoc při výro-
bě roušek, které byly nařízeny nosit. Děkuji 
i vám, kteří jste byli ochotni pomoci svým 
blízkým, sousedům a spoluobčanům. Nut-
no taky poděkovat všem zdravotníkům, 
státním zaměstnancům a  rovněž i  pro-
fesím, které neúnavně pracovaly ve pro-
spěch nás všech. Bez jejich úsilí by se život 
na této planetě snad zastavil. Budeme si 
samozřejmě všichni přát, abychom se co 
nejdříve vrátili zpět k  životu takovému, 
jako tomu bylo před touto pandemií.

Chodníky
Jak jste již byli informováni, na 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice konaného 

dne 22. dubna 2020 zastupitelstvo schvá-
lilo rozpočet obce na rok 2020. Největší 
investicí se tak staly chodníky od Kříže 
ke Kuběnům a  od Chamráda k  Beskyd-
ským uzeninám. Projektovaná cena je 
12.500.000 Kč. Na tuto akci bylo prove-
deno výběrové řízení a vítězem se stala 
�rma KÁMENBAU, s. r. o., Vidče za cenu 
9.130.000 Kč a rovněž jsme obdrželi dotaci 
z IROP (Integrovaného regionálního ope-
račního programu) ve výši 4.750.000 Kč. 
Dne 28.  května 2020 byla podepsána 
smlouva s uvedenou �rmou a práce tak 
mohou začít. 
Opravy komunikací
Také jsme provedli výběrová řízení na 
opravy komunikací ve čtyřech úsecích 
místních komunikací za 2.000.000  Kč 
podle rozpočtu a vítěznou �rmou se sta-
la společnost VALA – realizace staveb,  
s. r. o., Brušperk za 1.500.000 Kč a smlouva 
je připravená k podpisu. 
Lávka u Škařupů
Rovněž byla zadána objednávka míst-
ní �rmě TMETAL, s. r. o., na výrobu nové 
lávky u Škařupů, která bude umístěna se 
souhlasem Povodí Odry, státní podnik, na 
původním místě. 
Oprava kapličky na Ptáčníku
Dále probíhá příprava opravy kaple na 
Ptáčníku, která bude realizována o prázd-
ninách s částečnou svépomocí našich za-
městnanců. 
Výběrová řízení
Nově pak připravujeme výběrová řízení na 
nátěry dvou lávek přes řeku Ondřejnici se 
současnou opravou nosných pilířů, také 
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Usnesení z 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 22. dubna 2020

Zastupitelstvo obce Fryčovice

• Schvaluje program 8. zasedání zastupi-
telstva obce konaného dne 22. 04. 2020.

• Určuje ověřovateli zápisu z 8. zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 
22.  04. 2020 pana Michala Galáska, 
pana Kamila Čížka a zapisovatelem Mgr. 
Veroniku Kozarovou.

• Bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce.

• Schvaluje rozpočet obce Fryčovice na 
rok 2020.

• Schvaluje darovací smlouvu mezi spo-
lečností DELPHINUS DELPHIS s. r. o., se 
sídlem č.p. 28, 739 04 Raškovice, IČO 

62305042, a  Obcí Fryčovice, se sídlem 
Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, IČO 
00296635, jejímž předmětem je daro-
vání peněžitého daru ve výši 30.000 Kč 
za účelem pokrytí provozních nákladů 
společnosti DELPHINUS DELPHIS s. r. o.

• Schvaluje darovací smlouvu mezi po-
bočným spolkem Podané ruce – osobní 
asistence, se sídlem Zborovská 465, Mís-
tek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596, 
a Obcí Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 
739 45 Fryčovice, IČO 00296635, jejímž 
předmětem je darování peněžitého daru 
ve výši 70.000 Kč za účelem zajištění so-
ciální služby Osobní asistence dle § 39 

na workoutové hřiště a herní prvky pro děti 
a dále na výběr dodavatele velkoobjemových 
kontejnerů pro sběrné místo. 
Probíhá
Zatím nás nic nezastavilo v konání oprav, 
nátěrů a údržby obecního majetku a pokra-
čujeme i v drobných stavebních úpravách 
míst pro uložení sběrných nádob na odpady, 
opravujeme chatku na stadionu TJ Sokol a při-
pravujeme rovněž úpravy okolí památníku 
obětem II. sv. války 
Na závěr
Vážení spoluobčané, je nám všem jasné, že se 
život po uplynulé pandemii koronaviru zcela 
změní. Krizoví manažeři nejen v podnicích, ale 
i v našich obcích budou mít plné ruce práce, 
jak zvládnout další období - další život na 

této planetě. I když se nám postupně budou 
otevírat hranice mezi státy, přesto mnoho 
našich obyvatel neplánovaně uskuteční do-
volenou v naší krásné republice. Věřím, že se 
opět dokáže národ stmelit, zvýšit také domá-
cí poptávku a uskutečnit všechny plánované 
investiční akce a zase oživit ekonomiku.

Závěrem mi dovolte popřát mnoho zdraví, 
elánu a životního optimismu. Nic se z toho 
nedá koupit, přesto jde o nejdůležitější ko-
modity v lidském životě a v současné době 
jejich hodnota ještě více stoupla. Nebojte se, 
spolu to zvládneme a budeme se opět setká-
vat u všech akcí, které se u nás v obci budou 
konat, v obci – kde stojí za to žít.

Leo Volný - starosta
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z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v účinném znění.

• Schvaluje darovací smlouvu mezi 
pobočným spolkem Základní organi-
zace Českého zahrádkářského svazu 
Fryčovice, se sídlem č. p. 629, 739 45 
Fryčovice, IČO 48004154, a Obcí Fryčo-
vice, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 
Fryčovice, IČO 00296635, jejímž před-
mětem je darování peněžitého daru 
ve výši 33.800  Kč za účelem nákupu 
odměn pro děti Mateřské školy Fryčo-
vice, které se zúčastní soutěže pořáda-
né RR ČZS ve výši 2.800 Kč, včetně ceny 
pro vítěze soutěže Jablko roku ve výši 
4.000 Kč, úpravy vytápění moštárny 
ve výši 6.000 Kč, vydláždění venkov-
ního prostoru ve výši 10.000 Kč a ná-
kupu křovinořezu ve výši 5.000 Kč a na 
podporu floristického kroužku ve výši 
6.000 Kč.

• Schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
č. 1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Fryčovice mezi spolkem TJ Sokol 
Fryčovice z. s., se sídlem č. p. 450, 739 45 
Fryčovice, IČO 60043270, a Obcí Fryčovi-
ce, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 Fryčo-
vice, IČO 00296635, jejímž předmětem 
je poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč 
na činnost spolku v roce 2020.

• Stanovuje 

1. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích (obecní zřízení), v  účin-
ném znění, měsíční odměny za 
výkon jednotlivých funkcí neuvol-
něných členů zastupitelstva takto: 
člen zastupitelstva obce 1805 Kč, člen 
rady obce 7223 Kč, předseda výbo-
ru nebo komise 3611 Kč, člen výboru 
nebo komise 3010 Kč

2. v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v účinném znění, 
že při souběhu výkonu dvou či více 
funkcí z uvedeného výčtu - člena rady 
obce, předsedy nebo člena výboru za-
stupitelstva obce, předsedy nebo člena 
komise - se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytne 
jako součet měsíčních odměn až do výš 
e souhrnu odměn za tři různé funkce 
stanovených pro jednotlivé funkce ve 
výše uvedeném bodě 1).

3. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v účinném 
znění, že měsíční odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupi-
telstva obce se budou poskytovat od 
1. května 2020. V případě nastoupení 
náhradníka na uvolněný mandát za-
stupitele obce bude odměna náležet 
ode dne vzniku mandátu. V případě 
personální změny v obsazení jednot-
livých funkcí, tj. v  případě nového 
zvolení do funkce (předsedy výboru, 
předsedy komise, člena výboru, čle-
na komise) bude odměna náležet ode 
dne zvolení do této funkce

• Schvaluje pravidla pro odměňování čle-
nů výborů, komisí a zvláštních orgánů 
obce Fryčovice, kteří nejsou členy za-
stupitelstva.

• Vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2020 o regulaci hlučných činností.

• Schvaluje Zásady použití prostředků 
sociálního fondu účinné od 01. 01. 2020.

• Schvaluje návrh smlouvy o  smlouvě 
budoucí darovací s Moravskoslezským 
krajem, Správou silnic Moravskoslez-
ského kraje, příspěvkovou organiza-
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cí, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 
702 00 Ostrava, IČO 00095711, která je 
oprávněna k hospodaření se svěřeným 
majetkem Moravskoslezského kraje, 
se sídlem 28 října 2771/117, Moravská 
Ostrava a  Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 
70890692, jejím předmětem je darování 
části hmotné nemovité věci, pozemku 
parc. č. 2391/1 k. ú. Fryčovice – chodník 
Fryčovice – úsek od Chodury po konec 
katastru (směr Rychaltice), jak je vyzna-
čena v projektové dokumentaci stavby 
chodník Fryčovice – úsek od Chodury 
po konec katastru (směr Rychaltice), do 
vlastnictví Obce Fryčovice.

• Schvaluje kupní smlouvu mezi spo-
lečností BORCAD cz s. r. o., se sídlem 

č. p. 673, 739 45 Fryčovice, IČO 25855042, 
a Obcí Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 
739 45 Fryčovice, IČO 00296635, jejím 
předmětem je převod vlastnického 
práva k  hmotným nemovitým věcem 
– a) pozemku parc. č. 2412/17, ostatní 
plocha, o katastrem uváděné výměře 
53 m2, k.ú. Fryčovice; b) pozemku parc. 
č. 2412/19, ostatní plocha, o katastrem 
uváděné výměře 85 m2, k. ú. Fryčovice; 
všechny zapsány na LV 1 v k. ú. Fryčo-
vice z  vlastnictví Obce Fryčovice, se 
sídlem Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, 
IČO 00296635, do vlastnictví společnosti 
BORCAD cz s. r. o., se sídlem č. p. 673, 
739 45 Fryčovice, IČO 25855042, za kupní 
cenu ve výši 48.300 Kč.

Výtah ze schůzí Rad obce Fryčovice 
za období duben – květen 2020

• Schvaluje cenovou nabídku společnosti 
ASB SQUASH, s. r. o., Nový Jičín ve výši 
41.900 Kč bez DPH na renovaci squash 
kurtu v objektu víceúčelové tělocvičny 
FRY RELAC Centra. 

• Schvaluje návrh na uzavření licenční 
smlouvy o veřejném provozování hu-
debních děl mezi Obcí Fryčovice a OSA 
– Ochranný svaz autorský, z. s., ve výši 
18.339,24 Kč vč. DPH (roční poplatek).

• Schvaluje zadání studie na zpracová-
ní protierozního opatření panu Jakubu 
Kološovi. 

• Schvaluje doplnění redakční rady 
Fryčovického zpravodaje o Ing. Gabrielu 
Pultarovou.

• Bere na vědomí informaci k postupu 
likvidace kůlny za objektem hájenky 
č. p. 325. Likvidaci kůlny řešit s OKD jako 
odstranění následků důlní těžby.

• Bere na vědomí výstup projektové 
dokumentace na výstavbu chodníků 
v úseku Chodura – T-Metal.

• Bere na vědomí oznámení vedení ZŠ 
Fryčovice ve věci havarijního stavu oka-
pových svodů na objektu budovy ZŠ 
Fryčovice. Havarijní stav je nutno řešit 
výměnou okapových svodů.

• Bere na vědomí informaci o  stavech 
na účtech obce Fryčovice ke dni 31. 3. 
2020: účet MONETA Money bank, 
a.  s., 22  262  503,00 Kč a  účet ČNB 
11 510 197,33 Kč.
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• Bere na vědomí informaci o  výzvě 
9/2019 k předkládání žádostí o poskyt-
nutí podpory v rámci Národního progra-
mu Životního prostředí. 

• Bere na vědomí informaci o dalším po-
stupu k získání možné dotace na výstav-
bu druhého rybníku v Zámrklí. 

• Bere na vědomí informaci o provedení 
výměny dveří na faře za dveře protipo-
žární. 

• Schvaluje kladné stanovisko ke stavbě 
pro územní souhlas společnosti NOVP-
RO FM, s. r. o., za účelem stavby Fryčovi-
ce 1688/57, 4121629195, NNv, NNk.

• Schvaluje záměr na prodej části pozem-
ku parc. č. 1329 v majetku obce Fryčovi-
ce, k. ú. Fryčovice. Část pozemku určené 
v záměru k prodeji je nutno geometricky 
zaměřit.

• Schvaluje vypracovat návrh třístranné 
dohody mezi Obcí Fryčovice, ZŠ Fryčo-
vice a TJ Sokol Fryčovice, z. s., za účelem 
stanovení výše úhrady za využívání tělo-
výchovného zařízení ZŠ Fryčovice.

• Schvaluje vypracovat návrh smlouvy 
o výpůjčce mezí Obcí Fryčovice a TJ Sokol 
Fryčovice, z. s., se sídlem Fryčovice 450.

• Schvaluje vybudování kóje na tříděný 
odpad na Ptáčníku, u  mostu u  pana 
Slavíka, za čekárnou na točně u restau-
race Chamrád a vybudování zástěny na 
tříděný odpad u objektu Juřena, které 
vznikne přesunutím stávajícího sběrné-
ho místa tříděného odpadu z křižovat-
ky u obou pomníků obětem světových 
válek.

• Bere na vědomí informace k dodávce 
ocelové lávky u  Škařupů. Nabízená 
cena lávky od společnosti T-METAL je 
853.710,- Kč bez DPH (projekt, statika, 

výroba, pozinkování, montáž bez 
úprav). Termín: do tří měsíců od zadání 
objednávky.

• Bere na vědomí cenovou nabídku na 
doplnění veřejné zeleně v obci od Ing. 
Lucie Zátopkové.

• Bere na vědomí návrh nájemní smlou-
vy mezi obcí Fryčovice a Mysliveckým 
spolkem Fryčovice, se sídlem č. p. 325, 
739 45 Fryčovice a pověřuje Mgr. Jiřího 
Kubalu k jejímu doplnění.

• Bere na vědomí oznámení SMVaK, a. s., 
o snížení sazby DPH od 1. 5. 2020. Cena 
pitné vody je stanovena na 41,10 Kč/m3 
bez DPH a 45,21 Kč/m3 vč. 10% DPH).

• Bere na vědomí návrh projektu pergoly 
u spodní chaty v areálu TJ Sokol Fryčovi-
ce od �rmy INPROS FM, s. r. o.

• Bere na vědomí návrh projektu na ven-
kovní pódium, sociální a prodejní záze-
mí a venkovní kryté posezení v areálu 
TJ Sokol Fryčovice od �rmy MR Design 
CZ, s. r. o.

• Bere na vědomí situační výkres pro-
jektu úpravy před pomníkem obětem 
II. světové války před bytovým domem 
č. p. 54 od �rmy INPROS FM, s. r. o.

• Bere na vědomí nový termín 9. 5. 2020 
na sběr velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu v obci.

• Schvaluje uzavření licenční smlouvy 
o veřejném provozování hudebních děl 
mezi Obcí Fryčovice a spolkem OSA – 
ochranný svaz autorský, z. s., pro práva 
k dílům, jejímž předmětem je poskyt-
nutí oprávnění k veřejnému provozo-
vání hudebních děl za odměnu ve výši 
18 339,24 Kč vč. DPH za rok 2020.

• Schvaluje návrh smlouvy o společnosti 
pro projekt „Stezka pro pěší a cyklisty 
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Staříč – Fryčovice“ mezi Obcí Fryčovice 
a Obcí Staříč. Předmětem této smlouvy 
je příprava a vybudování cyklostezky 
a  chodníku vedoucího podél silnice 
III/4845 a to v úseku Kúty – Kříž. RO navr-
huje zahrnout tuto akci do rozvojového 
plánu obce a schválení této smlouvy na 
následující ZO.

• Schvaluje zveřejnění výzvy k podání 
nabídek pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu, veřejná zakázka na opravy 
cest v úsecích: u základní školy, u ma-
teřské školy, v úseku Štefek – Ivánková 
a sokolovna – Mičaník, zubní ordinace. 
Složení komise pro vyhodnocení po-
daných nabídek se sestává ze všech 
členů RO.

• Schvaluje cenovou nabídku společnos-
ti PVC OKNA, s. r. o., ve výši 80 178,13 Kč 
vč. DPH. Předmětem nabídky je výměna 
oken ve stavbě: Fryčovice, bez č. p., jiná 
stavba, stojící na pozemku parc. č. 1446, 
k. ú. Fryčovice.

• Schvaluje cenovou nabídku společnos-
ti PVC OKNA, s. r. o., ve výši 83 065,65 Kč 
vč. DPH. Předmětem nabídky je insta-
lace žaluzií a sítí proti hmyzu do oken 
ve stavbě: Fryčovice č. p. 54, stavba ob-
čanského vybavení, stojící na pozemku 
parc. č. 67, k. ú. Fryčovice.

• Schvaluje uzavření smlouvy o spolu-
práci mezi obcí Fryčovice a společností 
Radio Čas, s. r. o. Předmětem smlouvy 
je vzájemná spolupráce při podpoře ži-
votního stylu a pohybových aktivit pro 
podporu zdraví obyvatel Moravskoslez-
ského kraje. Společnost Radio Čas, s. r. o., 
se zavazuje odvysílat v rádiu informace 
týkající se Obce Fryčovice o  objemu 
5000 sekund za měsíc v roce 2020. Obec 
Fryčovice se zavazuje na vlastní nákla-
dy zajistit propagaci předmětu smlouvy 

vydáním 151 ks předplacených perma-
nentek na čerpání služeb v zařízení FRY 
RELAX Centra.

• Bere na vědomí výsledky hospodaření 
Mateřské školy Fryčovice 451, příspěvko-
vé organizace, se sídlem č. p. 451, 739 45 
Fryčovice za období 1. 1. – 31. 3. 2020.

• Bere na vědomí vyjádření statika na 
uložení nové lávky u Škařupů na stáva-
jící pilíře.

• Bere na vědomí oznámení Státního 
pozemkového úřadu o zahájení řízení 
o komplexních pozemkových úpravách 
v katastrálním území Fryčovice.

• Bere na vědomí informaci o stavech na 
účtech Obce Fryčovice ke dni 30. 4. 2020: 
stav účtu vedeného u MONETA Money 
Bank, a. s., je 21 831 446,98 Kč a stav účtu 
vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 
11 712 103,73 Kč.

• Bere na vědomí zadání pro technickou 
speci�kaci velkoobjemových kontejne-
rů určených ke sběru využitelných odpa-
dů. Na doporučení společnosti Frýdecká 
skládka, a. s., byly vybrány tyto společ-
nosti, které budou osloveny: ELKOPLAST 
CZ, s. r. o., Zlín, MONZA CZ, s. r. o., Slu-
šovice a MEVA-TEC, s.r.o. Roudnice nad 
Labem. Pro potřeby obce ke sběru třídě-
ného odpadu (plast a papír) a velkoobje-
mový odpad bude třeba 4 ks uzavřených 
velkoobjemových kontejnerů řady VOK, 
určené pro objemný odpad z domác-
ností. Vyhodnocení nabídek bude pro-
vedeno ihned na nejbližší schůzi RO po 
obdržení všech tří nabídek.

• Bere na vědomí cenovou nabídku od 
pana Petra Žídka na výrobu knihobudky 
ve výši 8 000 Kč s DPH. Obec Fryčovice 
uvažuje v dalším období o možném osa-
zení těchto knihobudek v obci v počtu 
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3 ks. Umístění knihobudek bude posou-
zeno na následující RO.

• Bere na vědomí informace o dalším po-
stupu při likvidaci stodoly nacházející se 
na pozemku parc. č. 1933, k. ú. Fryčovi-
ce, za stavba: Fryčovice, č. p. 325, ob-
jekt k bydlení, stojící na pozemku parc. 
č. 1933, k. ú. Fryčovice.

• Bere na vědomí informaci o symbolické 
vzpomínce 75. výročí osvobození obce, 
která proběhne v úterý 5. 5. 2020 v 16:00 
hodin u  pomníku obětem II. světové 
války. Vzpomínka proběhne z důvodů 
konání nouzového stavu pouze sym-
bolicky.

• Schvaluje poskytnutí peněžitého daru 
ve výši 1.000 Kč spolku Linka bezpečí, 
z. s. Praha, a uzavření darovací smlouvy.

• Neschvaluje nabídku společného pro-
jektu „Elektronický nákup potravin“ od 
společnosti eCENTRE, a. s. 

• Schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě o poskytování bezpečnostní 
služby č. S-026-2006-ÚO ze dne 19. 9. 
2006 mezi obcí Fryčovice a společností 
VKUS-BUSTAN, s. r. o. Frýdek –Místek, 
jehož předmětem je rozšíření služeb 
o hmotnou nemovitou věc, pozemek 
parc. č. 705/6, jehož součástí je stavba: 
Fryčovice, č. p. 628, stavba občanského 
vybavení, k. ú. Fryčovice, ve které sídlí 
Základní škola Fryčovice, okres Frý-
dek-Místek, příspěvková organizace, 
a obecní knihovna.

• Schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
č. 1/2020 mezi obcí Fryčovice a  Mgr. 
Dagmar Pustkovou, jejímž předmětem 
je nájem prostor Víceúčelové haly FRY 
Relax centra, nacházejícího se v hmotné 
nemovité věci, stavba: Fryčovice, č. p. 
628, stavba občanského vybavení, stojící 

na pozemku parc. č. 705/6, k. ú. Fryčo-
vice, za účelem provozování plavání 
a  saunování batolat, kojenců, před-
školních a školních dětí za nájemné ve 
výši 500 Kč/hod bez výjimky – bazén 
a 260 Kč/2 hod – sauna.

• Neschvaluje poskytnutí daru Středisku 
sociálních služeb města Kopřivnice, pří-
spěvkové organizaci.

• Schvaluje uzavření příkazní smlouvy 
mezí Obcí Fryčovice Ing. Miroslavem 
Mackem, jejímž předmětem je výkon 
stavebního dozoru pro stavbu „Opravy 
komunikací Fryčovice 2020“.

• Ruší zákaz osobní přítomnosti dětí na 
předškolním vzdělávání v mateřské ško-
le, jejíž činnost vykonává Mateřská škola 
Fryčovice 451, příspěvková organizace, 
se sídlem č. p. 451 a to s účinností od  
25. 5. 2020 0:00 hodin.

• Schvaluje prominutí ročního nájem-
ného za rok 2020 Mysliveckému spolku 
Fryčovice, se sídlem č. p. 325, za nájem 
skladovacích prostor nacházejících se 
v hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 74, jehož součástí je stavba č. p. 60, ob-
jekt k bydlení, stojící na pozemku parc. 
č. 74, k. ú. Fryčovice.

• Schvaluje manželům Jiřímu a Martině 
Vijačkovým napojení hmotné nemo-
vité věci, stavby: Fryčovice č. p. 725, 
rodinný dům, stojící na pozemku parc. 
č. 2360/31, k. ú. Fryčovice, k veřejné ka-
nalizaci ve vlastnictví Obce Fryčovice 
a vstup na hmotné nemovité věci, po-
zemek parcela č. 1491/1 vše k. ú. Fryčo-
vice, ve vlastnictví obce Fryčovice pro 
napojení k veřejné kanalizaci.

• Schvaluje paní Silvii Knoppové napo-
jení hmotné nemovité věci, pozemku 
parc. č. 38/1, k veřejné kanalizaci a vodo-
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vodu a vstup na hmotné nemovité věci 
ve vlastnictví Obce Fryčovice, pozemek 
parc. č. 45/1 vše k. ú. Fryčovice.

• Schvaluje termín 10. 6. 2020 pro konání 
seznámení se s projekty připravovanými 
Obcí Fryčovice pro členy Zastupitelstva 
obce Fryčovice.

• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností KAMENBAU, s. r. o., Vidče na 
základě provedeného výběrového říze-
ní, jejímž předmětem je výstavba chod-
níku I a II za cenu ve výši 9 130 804 Kč 
vč. DPH.

• Schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
mezí obcí Fryčovice a společností MR 
Design CZ, s. r. o., Ostrava, na základě 
provedeného výběrového řízení, jejímž 
předmětem je zpracování projektové 
dokumentace na stavbu „Komunitní 
dům pro seniory Fryčovice“ za cenu ve 
výši 1 594 400 Kč vč. DPH.

• Schvaluje pověření starosty obce k jed-
nání s vlastníky hmotných nemovitých 
věcí v  katastrálním území Fryčovice 
kolem komunikace III/4845 za účelem 
přípravy projektu „Stezka pro pěší a cyk-
listy Staříč – Fryčovice“.

• Schvaluje čerpání dotace od spolku 
MAS Pobeskydí, z. s. Třanovice, na vý-
stavbu chodníků I a II ve výši 4 748 072 Kč 
a  schvaluje, aby společnost INNOVA 
Int., s. r. o. Ostrava, vzala zpět žádost 
podanou Státnímu fondu dopravní in-
frastruktury na tutéž akci na dotace ve 
výši 4 369 471 Kč.

• Schvaluje možnost rekonstrukce kaple 
na Ptáčníku formou částečně svépomo-
cí za odhadní cenu do 450 000 Kč bez 
DPH. Pokud do konce června 2020 ne-

bude vyhlášena žádná dotace na tuto 
akci, bude stavba provedena bez dota-
ce. Zednické práce provede na dohodu 
pan Michal Kudělka.

• Bere na vědomí žádost Mysliveckého 
spolku Fryčovice, se sídlem č. p. 325, 
o poskytnutí aktuální informace k dlou-
hodobému pronájmu hmotné nemo-
vité věci, pozemku parc. č. 1933, jehož 
součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 325, 
objekt k bydlení, k. ú. Fryčovice.

• Bere na vědomí informaci o stavech na 
účtech Obce Fryčovice ke dni 7. 5. 2020: 
stav účtu vedeného u MONETA Money 
Bank, a. s., je 22 087 076,78 Kč a stav účtu 
vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 
11 769 237,73 Kč.

• Bere na vědomí informaci od společ-
nosti INNOVA Int., s. r. o., Ostrava o chys-
taných výzvách Ministerstva zeměděl-
ství o  podpoře na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích.

• Bere na vědomí informaci o možnosti 
čerpání dotace na obnovu obecního 
rozhlasu a veřejného osvětlení. Pravdě-
podobně poslední výzvy proběhnou na 
podzim roku 2020.

• Bere na vědomí informaci o  průbě-
hu setkání Obec Fryčovice – Základní 
škola Fryčovice – TJ Sokol Fryčovice,  
z. s., a Mgr. Kubalou za účelem vytvo-
ření dohody o využívání tělovýchovné-
ho zařízení TJ Sokol Fryčovice základní 
školou.

• Bere na vědomí informaci o přípravě 
smluv o výpůjčkách mezí Obcí Fryčovice 
a TJ Sokol Fryčovice, respektive SH ČMS 
– Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice, 
které připravuje Mgr. Jiří Kubala.
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INFORMACE Z OBCE  
Výtah z Řádu veřejného pohřebiště obce Fryčovice

Po 13 letech Rada obce Fryčovice schvá-
lila dne 09. 03. 2020 nový Řád veřejného 
pohřebiště, který nabyl účinnosti dne 
02. 04. 2020. Řád veřejného pohřebiště 
upravuje provoz veřejného pohřebiště 
v obci Fryčovice, jehož provozovatelem 
je obec Fryčovice

Provozní doba veřejného pohřebiště

• V zimním období od 6–20 hod.

• V letním období od 6–22 hod.

• V den Památky zesnulých, včetně před-
cházející soboty a neděle od 6–22 hod.

Podmínky pro sjednání nájmu hro-
bového místa

• Nájem hrobového místa vzniká na 
základě písemné smlouvy o  nájmu 
hrobového místa uzavřené mezi pro-
vozovatelem pohřebiště a nájemcem 
hrobového místa.

• Zájemce o  nájem hrobového místa 
na pohřebišti nemá nárok na okupaci 
opuštěného hrobového místa nebo in-
dividuální umístění hrobu na pohřebišti.

• Doba nájmu hrobového místa se sta-
noví tak, aby od pohřbení mohla být 
dodržena stanovená tlecí doba na 
pohřebišti, která činí 17 let. Nájem 
lze sjednat i  na dobu předcházející 
pohřbení nebo uložení urny.

• V případě pohřbení uložením lidských 
pozůstatků do země musí být délka 
nájmu ve smlouvě upravena tak, aby 
mohla být dodržena tlecí doba.

Rozsah služeb poskytovaných 
na pohřebišti

Základní služby

• Pronájem hrobových míst

• Výkopové práce související s pohřbe-
ním a exhumací

• Správa a údržba veřejného pohřebiště

• Vedení evidence související s provozo-
váním veřejného pohřebiště

Další poskytované služby

• Pohřbívání a provádění exhumací

• Ukládání zpopelněných lidských po-
zůstatků

• Propůjčení smuteční obřadní síně

Povinnosti nájemců hrobového mís-
ta při záměru zřízení hrobky

• V případě, že je hrobové místo určeno 
ke zřízení hrobky, je nájemce opráv-
něn zřídit hrobku jen způsobem, v roz-
sahu a za podmínek stanovených pro-
vozovatelem pohřebiště a v souladu 
s projektovou dokumentací ke stavbě 
hrobky. 

• V průběhu zhotovování, údržby, oprav, 
nebo odstraňování hrobky, hrobového 
zařízení odpovídá nájemce hrobového 
místa za udržování pořádku. Odstra-
ňovaný stavební materiál, náhrobky, 
vykopanou zeminu apod. je nájemce 
povinen nejpozději téhož dne odvézt 
na určené místo. 



www.frycovice.cz 3/2020

11

• Po skončení těchto prací je nájemce 
povinen na svůj náklad uvést okolí 
hrobového místa do původního stavu 
nejpozději do 48 hod. Ukončení prací 
je nájemce povinen ohlásit provozo-
vateli pohřebiště. 

• Nájemce je povinen nahlásit změny 
hrobového zařízení, zakládající povin-
nost změnit nebo doplnit předepsa-
nou evidenci a dále likvidaci hrobo-
vého zařízení.

Podmínky pro povolování exhumace 
po tlecí době

• Provedení exhumace po tlecí době je 
možné na základě písemné žádosti 
o  jejím provedení podané nájemcem 
hrobového místa a prokazatelném sou-
hlasu provozovatele veřejného pohře-
biště. Pokud tlecí doba před exhumací 
neuplynula, musí nájemce hrobového 
místa písemně požádat o souhlas také 
krajskou hygienickou stanici.

• Nájemce hrobového místa doloží k žá-
dosti o  exhumaci skutečnost úmrtí 
(např. úmrtním listem) a  písemný 
souhlas manžela zemřelého, není-li, 
dětí zemřelého, nejsou-li, pak rodi-
čů, nejsou-li, sourozenců zemřelého, 
nežijí-li, pak jejich dětí, nejsou-li, pak 
kterékoli osoby blízké, a není-li žádná 
z těchto osob, pak obce, na jejímž úze-
mí člověk zemřel. 

• Převoz exhumovaných nezpopel-
něných lidských ostatků na jiné po-
hřebiště musí být předem objednán 
u provozovatele pohřební služby a ob-
jednávka k žádosti přiložena.

Povinnosti návštěvníků veřejného 
pohřebiště a podmínky užívání zaří-
zení na pohřebišti

• Opustit veřejné pohřebiště před kon-
cem provozní doby.

• Provozovatel pohřebiště může z opráv-
něných důvodů (např. za sněhu, v době 
provádění terénních úprav apod.) pří-
stup veřejnosti na pohřebiště dočasně 
omezit nebo zakázat.

• Osobám pod vlivem návykových a psy-
chotropních látek je vstup na pohřebi-
ště zakázán.

• Motorová vozidla mohou na pohřebi-
ště vjíždět a zdržovat se jen s prokaza-
telným souhlasem provozovatele po 
předchozí úhradě úplaty dle ceníku 
a za podmínek stanovených provozo-
vatelem.

• Na pohřebišti je zakázáno pohybovat 
se na kolech, kolečkových bruslích, 
koloběžkách apod.

• Chovat se na pohřebišti důstojně, pi-
etně a řídit se Řádem pohřebiště. Není 
dovoleno nechat volně pobíhat psy, 
odhazovat odpadky mimo odpadové 
nádoby.

• Z hygienických důvodů není dovoleno 
na pohřebišti pít vodu z vodovodních 
výpustí a studní a odnášet vodu mimo 
pohřebiště.

• Na pohřebišti je dovoleno umístění 
reklam pouze na vyhrazených místech 
po předchozím souhlasu provozovate-
le veřejného pohřebiště.

• Smuteční obřadní síň slouží k obřadům 
pro rozloučení se zesnulými dle pokynů 
provozovatele veřejného pohřebiště.
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Znění celého Řádu veřejného pohřebiště naleznete 
 na webových stránkách obce https://www.frycovice.cz/  

v sekci vyhlášky a nařízení.

Povinnosti nájemce hrobového místa

• Při provádění prací (zhotovení, údržba, 
oprava apod.) je vždy třeba předchozí-
ho prokazatelného souhlasu nájemce, 
neprovádí-li tyto práce sám. Ten, kdo 
tyto práce provádí, je povinen tak činit 
dle pokynů provozovatele veřejného 
pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto 
řádu. 

• Dojde-li k zásahu do vedlejšího hrobo-
vého místa nebo zařízení a vznikne-li 
tímto škoda, je povinen hrobové místo 
uvést do původního stavu, nebo ško-
du nahradit ten, kdo ji způsobil. 

• Vlastním nákladem zajišťovat údržbu 
hrobového místa a zařízení v  rozsa-
hu stanoveném smlouvou o  nájmu 
a v rozsahu a způsobem:

• Nejpozději do 3 měsíců od pohřbe-
ní do hrobu zajistit úpravu pohřbí-
vací plochy hrobového místa.

• Průběžně zajišťovat údržbu hrobo-
vého místa.

• Odstranit včas odpad z vyhořelých 
svíček a  předměty, které narušují 
estetický vzhled pohřebiště. Ne-
odstraní-li je nájemce hrobového 
místa, učiní tak provozovatel pohře-
biště sám.

• Zajistit neprodleně opravu hrobového 
zařízení, pokud je narušena jeho stabi-

lita a ohrožuje tím zdraví osob. Pokud 
tak neučiní nájemce po uplynutí lhů-
ty uvedené ve výzvě provozovatele, 
provozovatel pohřebiště zajistí bez-
pečnost na náklady a riziko nájemce 
hrobového místa.  

• Strpět číselné označení hrobů prove-
dené správcem pohřebiště způsobem 
obvyklým na daném pohřebišti nebo 
jeho části.

• Při užívání hrobového místa je nájem-
ci zakázáno manipulovat s  lidskými 
ostatky. Se zpopelněnými lidskými 
ostatky může nájemce manipulovat 
a ukládat je na pohřebiště pouze s vě-
domím provozovatele. 

• Oznamovat správci pohřebiště veške-
ré změny údajů potřebných pro vede-
ní evidence pohřebiště. 

• Zdržovat se na pohřebišti pouze ve 
stanovené provozní době.

• Při skončení nájmu předat hrobové 
místo vyklízené ve lhůtě do 30 dnů od 
skončení nájmu. Nájemce si vezme vše, 
kromě uložených lidských ostatků. 

• Vysadit strom nebo keř pouze s před-
chozím písemným souhlasem pro-
vozovatele veřejného pohřebiště. 
Provozovatel může nájemci přikázat 
odstranění vysazené dřeviny bez jeho 
souhlasu, případně je odstranit na ná-
klad nájemce hrobového místa.
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Vážení spoluobčané!

V lednu 2020 uplyne patnáct let od ote-
vření našeho relaxačního centra. Za tuto 
dobu prošlo centrum dlouhým vývojem 
v  několika rekonstrukcemi.

Největší v  nich proběhla v letošním roce, 
kdy došlo k výměně bazénové technolo-
gie v   celého systému vytápění v   řízení 
centra, které realizovaly �rmy Bernold, 
s.r.o. v      INOX servis s.r.o. Všechny tyto 
změny budou jistě pro naše centrum pro-
spěšné v  doufám, že budou jen  začátkem 
modernizace, která je v podobných zaříze-
ních nutná v  přirozená. Věřím, že v tomto 
duchu budeme pokračovat i nadále pod 
vedením pana starosty Leo Volného, mís-
tostarosty Ing. Vratislava Konečného v  za 
spolupráce rady obce v  ostatních zaměst-
nanců obce.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem 
našim příznivcům za to, že nám po celá 

léta věnovali svou přízeň. Velký dík patří 
našim dlouhodobým spolupracovníkům 
- manželům Pustkovým, Ester Olmové, 

INFORMACE Z OBCE
Zastupitelstvo obce Fryčovice schválilo na svém 8. zasedání, které se konalo dne 
22. 04. 2020, novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o regulaci hlučných činností. 
Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 09. 05. 2020. Cílem je umož-
nit všem občanům pokojné soužití, proto vás žádáme o ohleduplnost a toleranci 
k druhým a dodržování tohoto právního předpisu.

Obec Fryčovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 
dne 22. 04. 2020 usnesením č. 20/08/100 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky 
(dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před hlukem a za-
bezpečení místních záležitostí jako stavu, 
který umožňuje pokojné soužití občanů 
i návštěvníků obce, vytváření příznivých 
podmínek pro život v obci a vytváření es-
tetického vzhledu obce.

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace 
činností, které by mohly narušit veřejný 
pořádek v obci nebo být v rozporu s dob-
rými mravy, ochranou zdraví, a směřují-
cí k  ochraně před následnými škodami 
a újmami způsobenými narušováním ve-
řejného pořádku na majetku, jako veřej-
ném statku, jehož ochrana je ve veřejném 
zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územ-
ním samosprávným celkem.

Článek 2 
Vymezení činností, které by mohly na-
rušit veřejný pořádek v obci nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku

(1) Činností, která by mohla narušit veřejný 
pořádek v obci, je:

a) používání hlučných strojů a  zařízení 
v nevhodnou denní dobu.

Článek 3 
Omezení činností

(1) Každý je povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního kli-
du po celý den veškerých prací spojených 
s užíváním zařízení a přístrojů způsobují-
cích hluk, např. sekaček na trávu, drtiček 
dřeva, cirkulárek, řetězových či kotoučo-
vých pil, křovinořezů, brusek, pneumatic-
kých kladiv, elektrických hoblíků, kompre-
sorů, stavebních strojů apod.

(2) Omezení uvedená v tomto článku se 
nevztahují na: 

- nezbytně nutná jednání vykonávaná 
v rámci sezónních prací v zemědělství,

- veřejně prospěšné stavby prováděné 
obcí, krajem či státem,



Fryčovický ZPRAVODAJ

14

INFORMACE Z OBCE
Přehled dalších platných obecně závazných vyhlášek a nařízení v obci
Chtěli bychom spoluobčanům ve struč-
nosti připomenout platné obecně záva-
zné vyhlášky a nařízení v obci, zejména 
jaká mají práva a také povinnosti při jejich 
dodržování. Úplné znění všech obecně 
závazných vyhlášek a nařízení jsou k dispo-
zici na webových stránkách obce v sekci 
obecní úřad – vyhlášky a nařízení. 

O poplatku za komunální odpad č. 
1/2019

Tato vyhláška se týká povinnosti občanů 
s trvalým pobytem v obci a občanů vlast-
nících rekreační stavbu, byt nebo rodinný 
dům bez trvalého bydliště platit poplatek 
za komunální odpad, který vzniká na území 
obce. Sazba poplatku na rok 2020 činí 500 Kč 
za osobu a rok. Poplatek je splatný nejpozději 
do 30. 04. 2020, avšak z důvodu nouzového 
stavu byla splatnost prodloužena do 30. 06. 
2020. Nově jsou osvobozeny děti narozené 
v příslušném kalendářním roce a občané, 
kteří v příslušném kalendářním roce dosáhli 
věku 80 let a starší. Dále se osvobozují zej-
ména občané, kteří se zdržují v zahraničí 
po dobu delší 9 měsíců daného roku, nebo 
občané umístění v domově pro osoby se 

zdravotním postižením, domově pro se-
niory, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení. Pokud chce poplatník 
uplatnit nárok na osvobození nebo úlevu, je 
povinen doložit údaj rozhodný pro osvobo-
zení či úlevu obecnímu úřadu. Nezaplatí-li 
poplatník poplatek včas nebo ve správné 
výši, obecní úřad mu vyměří poplatek pla-
tebním výměrem a  může se zvýšit až na 
trojnásobek. 

Požární řád č. 2/2019

Vyhláška upravuje organizaci a zásady za-
bezpečení požární ochrany v obci. Ochra-
na životů, zdraví a  majetku občanů před 
požáry, živelními pohromami a mimořád-
nými událostmi na území obce je zajištěna 
JSDH obce a dále jednotkami požární ochra-
ny HS F-M, JSDH Brušperk a HS Příbor. Za-
stupitelstvo obce minimálně jednou za rok 
projednává stav požární ochrany v obci nebo 
vždy po závažné mimořádné události vzta-
hující se k zajištění požární ochrany v obci. 
Starosta obce minimálně jednou ročně pro-
vádí kontroly dodržování předpisů a plnění 
obce na úseku požární ochrany. Ohlašovnou 
požárů je budova hasičské zbrojnice Fryčovi-

- údržbu veřejně prospěšných zařízení, ko-
munikací a veřejných prostranství k tomu 
oprávněnými osobami.

Článek 4 
Obecné výjimky

(1) Omezení uvedená v této vyhlášce se ne-
vztahují na neodkladné činnosti související 
s odstraňováním následků havárií, přírod-
ních kalamit a jiných událostí ohrožujících 
život, zdraví nebo majetek

Článek 5 
Sankční ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou lze postihovat 
jako přestupek  nebo jiný správní delikt, 
nejde-li o trestný čin.

Článek 6 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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ce č. p. 28. Telefonní číslo na tísňovou linku je 
150 nebo 112. Požární poplach se vyhlašuje 
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ přerušo-
vaným tónem sirény (25 sec. tón – 10 sec. 
pauza – 25 sec. tón) nebo rotační sirénou 
(jednoznačný a nezaměnitelný s jinými si-
gnály) a to po dobu 1 min.

O místních poplatcích č. 1/2018

Poplatek ze psů

Poplatek platí držitel psa, tzn. fyzická nebo 
právnická osoba s trvalým pobytem nebo 
sídlem na území obce staršího 3 měsíců. 
Držitel psa má povinnost ohlásit vznik, 
zánik (např. úhyn, ztrátu) nebo změnu 
(např. změna držitele psa) poplatkové po-
vinnosti do 15 dnů ode dne vzniku této 
skutečnosti. Sazba poplatku na rok 2020 
činí 100 Kč za prvního psa a rok, 150 Kč za 
druhého a dalšího psa téhož držitele za rok. 
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. 
2020, avšak z  důvodu nouzového stavu 
byla splatnost prodloužena do 30. 06. 2020.

Poplatek za užívání veřejného 
prostranství

Poplatek platí fyzické i  právnické osoby 
užívající veřejné prostranství umístěním 
dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, umístěním sta-
vebních nebo reklamních zařízení, zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístěním 
skládek, vyhrazením trvalého parkovacího 
místa a užíváním pro kulturní, sportovní a re-
klamní akce nebo potřeby tvorby �lmových 
a televizních děl. Veřejnými prostranstvími 
v obci jsou autobusová točna u restaura-
ce Chamrád, prostranství a  zeleň naproti 
bývalé prodejny OVOBRIX, parkovací plochy 
v centru obce včetně parčíku, prostranství 
za parčíkem v  centru obce, dětské hřiště 
v centru obce, parkoviště u obecního úřa-
du, prostranství před hasičskou zbrojnicí, 

prostranství kolem bytového domu, parčík 
u památníku obětem 1. sv. války, parčík u pa-
mátníku obětem 2. sv. války, parkoviště u ko-
stela, prostranství před farou a dále všechny 
místní komunikace v místní části Fryčovice 
a Ptáčník. Poplatek se platí od prvního dne 
užívání až do dne skončení užívání. Poplat-
ník je povinen ohlásit údaje o užívání (dobu, 
místo, způsob a výměru) veřejného prostran-
ství do 15 dnů před zahájením užívání a také 
po ukončení skutečný stav údajů o užívání. 
Sazba poplatku se vyměřuje za každý m2 
a každý započatý den. Osvobození se vzta-
huje na osoby zdravotně postižené za vyhra-
zení trvalého parkovacího místa a na akce 
charitativního a veřejně prospěšného účelu. 

Poplatek ze vstupného

Poplatek platí fyzické a právnické osoby 
pořádající akce kulturní, sportovní, pro-
dejní nebo reklamní, sníženého o  DPH, 
je-li v  ceně vstupného. Sazba poplatku 
činí z vybraného vstupného na kulturní 
akci 10  %, sportovní akci 5 %, prodejní 
a  reklamní akci 20 %. Poplatník má po-
vinnost ohlásit do 5 dnů před konáním 
akce údaje o akci (druh, datum, hodinu, 
výši vstupného).  Osvobozeny od toho po-
platku jsou akce charitativního a veřejně 
prospěšného účelu a dále výstavy zájmové 
činnosti občanů, sportovní a kulturní akce 
pořádané spolky. 

Nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem č. 1/2015

Vyhláška stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálního odpadu v obci dle 
složek na papír, plasty, sklo, kovy, biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného původu, ne-
bezpečný odpad, objemný odpad a smě-
sný komunální odpad. Odpad se třídí do 
zvláštních sběrných nádob a pytlů dle barev 
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Vítání občánků se uskuteční v  sobotu 
04. 07. 2020 dopoledne v  obřadní síni 
Obecního úřadu ve Fryčovicích. Svou 
účast na tomto slavnostním aktu mo-
hou rodiče nově narozených dětí po-
tvrdit buď v  kanceláři č. 108 obecního 

úřadu, nebo zasláním formuláře, který 
je k  dispozici na webových stránkách 
obce v  sekci obecní úřad – formuláře. 
V  případě neúčasti na vítání občánků 
informujte obecní úřad na telefonním 
čísle 558 668 119.

INFORMACE Z OBCE  
Vítání občánků

a nápisů (papír – modrá, plasty – žlutá, sklo 
– zelená, kovové obaly – červená). Sběr kovů 
je zajišťován ve výkupnách kovů. Sběr bio-
logicky rozložitelného odpadu rostlinného 
původu je zajišťován prostřednictvím vel-
koobjemových kontejnerů umístěných na 
určitých stanovištích v obci. Sběr a svoz ne-
bezpečného odpadu a objemného odpadu 
je zajišťován 2krát ročně (zpravidla na jaře 
a podzimu) jejich odebíráním na určených 
stanovištích v obci. Stavební odpad (sta-
vební a demoliční) lze použít, předat nebo 
odstranit pouze zákonem stanoveným 
způsobem.

Tržní řád č. 1/2013

Toto nařízení vymezuje místa, podmínky 
a pravidla pro nabídku prodeje zboží a po-
skytování služeb mimo provozovnu k tomu 
určenou kolaudačním rozhodnutím na 
celém území obce. Místy pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb jsou parkoviště 
u prodejny Hruška, parkoviště před restau-
rací Sokolka a parkoviště před tělocvičnou TJ 
Sokol Fryčovice. Tržní místa i pojízdný prodej 
je provozován po celý rok a doba prodeje 
je stanovena od 7 – 19 hod. Prodejci musí 
dodržovat čistotu a bezpečnost na tržních 
místech. Na území obce je zakázán podomní 
a pochůzkový prodej a nabídka služeb. 

Zákaz volného pobíhání psů  
č. 2/2003

Vyhláška stanovuje zákaz volného pobíhání 
psů na veřejných prostranstvích obce (např. 
chodnících, veřejné zeleni). Každý majitel psa 
má povinnost zabezpečit svůj pozemek před 
útěkem psa. Dále je povinen na veřejném 
prostranství mít psa na vodítku a s ohledem 
na okolnosti a povahu psa jej zajistit náhub-
kem. Pustit psa může jen tehdy, pokud pes 
ovládá povely a má náhubek. 

Účelem obecně závazných vyhlášek je „řídit“ 
veřejný pořádek v obci. Občané by podle 
nich tedy měli upravit své chování. Porušení 
obecně závazné vyhlášky je přestupek. Vždy 
je možné takové porušení řešit nejprve spo-
lečnou domluvou, případně upozorněním. 
V  případě opakovaného porušování je 
možné se obrátit buď na obecní úřad, který 
takové oznámení postoupí Magistrátu města 
Frýdku-Místku, nebo to přímo oznámit na 
přestupkovém oddělení Magistrátu, který je 
příslušný k projednávání přestupků. Pokud 
dojde k závažnému porušení vyhlášky způ-
sobující ohrožení života, zdraví nebo majet-
ku, je na místě kontaktovat Policii ČR. Obecně 
závazné vyhlášky by měly napomáhat udržet 
v obci řád, bezpečnost a klid, proto se všichni 
chovejme tak, abychom je dodržovali.

Vítání občánků se uskuteční v sobotu 
04. 07. 2020 dopoledne v obřadní síni 
Obecního úřadu ve Fryčovicích. Svou 
účast na tomto slavnostním aktu mo-
hou rodiče nově narozených dětí po-
tvrdit buď v kanceláři č. 108 obecního 

úřadu, nebo zasláním formuláře, který 
je k dispozici na webových stránkách 
obce v sekci obecní úřad – formuláře. 
V případě neúčasti na vítání občánků 
informujte obecní úřad na telefonním 
čísle 558 668 119.
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Balím si baťůžek, čeká mě cesta,
nejedu k babičce ani do města.
Pomalu loudám se k zahradní brance,
tady jsem postával a mával mamce.
Nesu si bačkůrky, pyžamko s ptáčkem,
kapesník s beruškou, tepláčky s vláčkem.
Nejdu sám, počkám si na kluky, na holky.
Víte, kam cestujem? No přece ze školky.
Prázdniny nás volají, dobrodružství čekají!

U nás v mateřinkách…
Dlouho očekávané voňavé léto s příchutí 
jahod, malin a  jiných dobrot je konečně 
tady a my jen můžeme doufat, že po ob-
dobí „rouškoschovávané“ nás sluníčko na-
bije svou léčivou energií a pomůže nám 
překonat smíšené pocity touhy po změně, 
ale i obav…

Také naši mateřinkoví školáčci vyhlíží 
prázdniny.

V obou školičkách jsme se snažily pro děti 
vytvořit láskyplné a pohodové prostředí, 
aby pobyt v nich byl pro ně tou nejpří-
jemnější zkušeností, na kterou budou rádi 
vzpomínat. Strávili jsme společně mnoho 
hezkých a veselých chvil se spoustou her 
i při společných akcích s rodiči.

Na podzim to byl strašidelný rej společně 
s Hopsalínem.  V předvánočním čase si 
děti 3. třídy vyrobily ve společných díl-
nách s  rodiči krásné sváteční dekorace 
z keramiky. Do obou školiček zavítal čert, 
Mikuláš a anděl s nadílkou. Maminky dětí 
4. třídy vyrobily „v holčičím tvoření“ krásné 
drobnosti na vánoční jarmark. Děti první, 
druhé a čtvrté třídy spolu s rodiči a praro-
diči napekly cukroví na „Vánoční besídku“, 

na kterou si připravily krásná vystoupení 
všechny děti. Odměnou jim byla radost 
a mnohdy i dojetí jejich blízkých a skvělá 
„Andělská párty“.

V lednu jezdily děti na Bílou, kde si po celý 
týden pod vedením zkušených instruktorů 
zdokonalovaly své lyžařské dovednosti.

V únoru byl další akcí s rodiči „Maškarní 
bál“ s Hopsalínem – plný zábavných her 
a s bohatou tombolou.

V důsledku Covidu-19 se v polovině března 
uzavřely obě pracoviště MŠ Sluníčko. Koro-
navirus změnil životy nás všech – učitelů, 
dětí i jejich rodičů. Rodiče museli zvládat 
omezené možnosti při trávení času se svý-
mi dětmi. Mnozí z nich ještě museli chodit 
do práce. 

Ale ani my – zaměstnankyně MŠ jsme 
nezahálely. Provedla se mimořádná dez-
infekce a  úklid všech prostor, vybavení 
a hraček obou budov. Proběhla také kom-
pletní údržba a úprava rozsáhlé zahrady 
MŠ č. p. 451. 

Využili jsme situace a  na odloučeném 
pracovišti byly namontovány žaluzie, 
nainstalována klimatizace, aby přes noc, 
bez přítomnosti dětí, pomohla ochladit 
sluncem rozpálené prostory herny a třídy. 
Byly zde zabudovány protipožární dveře, 
aby oddělovaly prostory MŠ od prostor 
OÚ. Začala se připravovat studie zahrady 
odloučeného pracoviště č. p. 38.

Ale nezapomínaly jsme ani na naše děti. 
Učitelky všech tříd ve svých uzavřených 
facebookových skupinách, které jsou pří-
stupné jen rodičům těchto dětí, začaly 

U nás v mateřinkách



Fryčovický ZPRAVODAJ

18

Příměstské tábory v Základní  
škole Fryčovice

„vzdělávání na dálku“ obohacené o videa 
a hrané pohádky pro děti, které tak měly 
možnost být alespoň takto v kontaktu se 
svými učitelkami. Společně s  rodiči pak 
podle svých možností a chuti plnily úkoly. 
Podle námětů vytvářely výrobky, učily se 
básničky a písničky k různým tématům.  
Rodiče některých dětí posílali zpětnou 
vazbu učitelkám – fotky při tvoření, hotové 
výrobky i videa básniček a písniček s po-
hybem. Hotové výrobky či pracovní listy 
si pak přinesly do školičky a pochlubily se 
svým kamarádům. Ukázalo se, že i  tato 
nová možnost komunikace a spolupráce 
s dětmi i rodiči byla úspěšná.

Letošní zápis nových dětí proběhl bez je-
jich přítomnosti, ale i bez přítomnosti rodi-
čů, a to v době od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020. 
Žádost o přijetí na školní rok 2020 – 2021 

podalo 35 žadatelů, z toho 29 dětí z Fryčo-
vic a  6 dětí z  jiných obcí. Uvolnilo se 
24 míst, tudíž bylo přijato 24 dětí z Fryčo-
vic. Omezený provoz obou pracovišť MŠ 
pro děti zaměstnaných rodičů byl obno-
ven od 25. 5. 2020 za dodržování všech 
potřebných opatření a doporučení MŠMT. 
Děti byly rozděleny do všech čtyř tříd tak, 
aby počty ve třídách byly co nejmenší. 

Chtěly bychom poděkovat rodičům, kteří 
svou vstřícností a zodpovědným přístu-
pem pomáhají zvládnout tuto nepopu-
lární a nelehkou situaci.

Jaké bude letošní léto, prázdniny, dovole-
né – ukáže čas. 
Přejeme všem hlavně pevné zdraví a čas 
strávený s vašimi dětmi v klidu a v pohodě. 

Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko

• 7. 7. - 10. 7. 2020 + 13. 7. 2020 - Zábavný (M. Dětská, M. Baumanová) doporučené pro 1. - 4. tř. 

• 13. 7. - 17. 7. 2020 – Sportovní a kreativní (J. Sedláková, P. Bednářová) doporučené pro 3. - 6. tř.

• 20. 7. - 24. 7. 2020 - Sportovní (J. Še�, H. Še�ová) doporučeno do 9. tř.

• 27. 7. - 31. 7. 2020 - Hasičský (M. Šrámek, L. Dětský) doporučené pro 5. - 9. tř. (do 15 let)

Místní koordinátor (organizační dotazy): Mgr. Alexandra Filarová, 739 104 415

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, 
evidované na úřadu práce, podnikající jako 
OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny 
pro rodiče s vazbou na Pobeskydí - bydlí zde 

nebo pracují, nebo jejich děti navštěvují míst-
ní školu. Pobeskydí je 43 venkovských obcí 
mezi, které patří i Fryčovice (http://www.
pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).
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Vzpomínka na ozdravný pobyt 
žáků ZŠ Fryčovice

Jet na pobyt není na naší škole nic neo-
bvyklého, protože je pořádáme pravidelně 
již řadu let. Pro všechny zúčastněné je to 
vždy výborná zkušenost hlavně po stránce 
osobnostní a sociální. 

Stejně jako předchozí roky, tak i letos jsme na 
pořádání ozdravného pobytu zaměřeného 
na environmentální tematiku získali dota-
ci ze Státního fondu životního prostředí. 
O  tuto dotaci jsme žádali již ve školním 
roce 2017/2018, kdy jsme předpokládali, že 
se pobytu zúčastní 80 žáků. Získání dota-
ce je podmíněno environmentálním pro-

gramem, spoluúčastí koordinátora EVVO 
(environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta) a také délkou pobytu, což bylo 
v našem případě dodrženo. 

V neděli 8. 3. 2020 odjely od ZŠ Fryčovice 
2 autobusy dětí  - „jen“ 65 žáků 1. stupně, 
na ozdravný pobyt do hotelu Stará Pošta 
v Bělé pod Pradědem, místní části Filipovi-
ce. Tam strávily 6 dní plné pohody, zábavy 
a čerstvého vzduchu, neboť většina činno-
stí byla situována do venkovního prostředí, 
k čemuž nám výrazně napomohlo počasí.

Na hotelu se děti při první společné 
večerní aktivitě rozdělily do osmi věkově 
smíšených skupin, ve kterých v rámci or-
ganizovaných programů pracovaly téměř 
po celou dobu. 

Co vše rodiče dokládají:

• Přihláška

• Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci 
na úřadu práce, potvrzení o zaplaceném 
pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ 
vystavuje příslušná okresní správa so-
ciálního zabezpečení) - od obou rodičů, 
samoživitelé dokládají čestné prohlášení

• smlouva o poskytnutí bezplatné služby 
hlídání dětí v rámci projektu

• monitorovací listy rodičů (od obou, sa-
moživitelky pouze jeden, podepište 
i  údaje po ukončení…, tj. uveďte dva 
podpisy na jednom monitorovacím listu).

• nástupní list dítěte (donést v den nástupu)

• potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete 
podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání 
nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, 
evidenci na úřadu práce) musí doložit oba 
rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud 
v době příměstských táborů u vás dojde ke 
změně, musíte donést nové potvrzení (např. 
změníte práci, zaevidujete se na úřadu prá-
ce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají 
čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na 
manažerku projektu Krystynu Novákovou 
(tel.: 774 489 762).

http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/frycovice-tabory/
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Pro žáky byl připraven bohatý program 
zaměřený na ekologickou tematiku - po 
celou dobu pobytu se žáci hravou for-
mou seznamovali se základními životní-
mi podmínkami, zažili Den krajiny, Den 
hor a lesa, Den lidí, Den zvířat, Den vody 
a Den Země. 

Letos byl pro žáky zajištěn ekologický pro-
gram �rmou Actaea na téma CHKO Jeseníky 
– to nejcennější v Jeseníkách, přičemž se 
zaměřili především na seznamování se s ži-
vočichy nacházejícími se v této oblasti.

Musím pochválit rovněž zázemí hotelu 
Stará Pošta, který se o žáky a jejich dopro-

vod staral velice pečlivě, žádný požadavek 
nebyl problémem. 

Pobyt byl realizován s přispěním Státního 
fondu životního prostředí

Každý pobyt je zatížen nějakou zkouškou 
zvenčí, ani letos tomu nebylo jinak. Za sebe 
ale mohu říci, že tento pobyt pokládám za 
jeden z nejvydařenějších nejen po stránce 
programové, ale také co se chování a spo-
lupráce dětí týče.

Všem těm, kteří se jakkoli do přípravy či 
realizaci pobytu zapojili, velice děkuji.

Mgr. Petra Strnadlová
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Vážení občané,

11. března se uzavřely základní školy a my všichni jsme byli najednou postaveni 
před naprosto novou situaci, s kterou jsme se nikdy nesetkali (a ani nás nenapad-
lo, že bychom se setkat mohli). Zpočátku nám připadaly úvahy o tom, že by školy 
měly být zavřeny až do konce března, velmi pesimistické, ale pomalu jsme přivykali 
myšlence, že v tomto roce žáci do školních lavic možná nezasednou vůbec. 

Všichni hledali způsoby, jak se s danou situací vypořádat, a učili se, jak pracovat 
s žáky „na dálku“. Vznikaly různé naučné a výukové pořady, natáčela se videa, 
mnozí uvolnili jindy placené služby a nabízeli je k dispozici široké veřejnosti zdarma.

Naše škola zvolila takovou formu výuky, která vyhovovala většině rodičů i žáků. 
Děti měly zadávány práce formou týdenních plánů a měly vždy možnost obrátit 
se s dotazy na jednotlivé učitele emailem, u většiny telefonem nebo přes různé 
komunikační kanály jako Skype, WhatsApp apod. Několikrát se sešlo úzké vedení 
školy a zabývali jsme se všemi aspekty možného dopadu různých forem výuky na 
dálku (množství ICT techniky v rodinách, rychlost připojení internetu, povinnost 
být v určitý čas připojený, rodinné zázemí a klid na práci v domácím prostředí, 
nutnost podpory rodičů atd.) 

Škola se zajímala o názory rodičů na formu výuky, kterou zvolila, a rodiče byli 
vyzváni k zpětné vazbě. Mnozí tuto možnost využili a my jsme se snažili jejich 
připomínky zohlednit.

11. května se do školních lavic vrátili žáci deváté třídy, které v červnu čekají přijímací 
zkoušky na střední školy. Denně kromě pátku procvičují učivo z matematiky a čes-
kého jazyka. 25. května jsme přivítali některé žáky prvního stupně a navázali s nimi 
na domácí výuku. Některé děti zůstávají ve škole i po dopolední části a  věnují se 
zájmové činnosti. Pro žáky, kteří do školy nenastoupili, nadále připravujeme výuku 
„na dálku“. 8. června nabídneme žákům druhého stupně možnost konzultací zejmé-
na v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce, ale umožníme i individuální 
konzultace v ostatních naukových předmětech dle zájmu dětí.

Nevím, jak se situace vyvine a co nás čeká, ale chci věřit, že v září budeme moci 
v klidu zahájit školní rok a to podstatné, důležité a potřebné doučíme a zvládneme.

Děkuji všem zaměstnancům školy za náročnou práci během těchto a uplynulých 
dní, zejména děkuji pedagogům, kteří realizovali výuku „na dálku“, a děkuji rodičům 
za jejich podporu a nelehkou úlohu, kterou najednou museli přijmout. 

Přeji všem hezké léto plné pohody,    

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy
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V pátek 19. 6. 2020 nás trápila  
voda z polí
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Letošní rozpočet pamatuje i na přípravné 
práce pro komunitní dům, který by měl být 
umístěn v  centru obce, na volném pro-
stranství. Obci se v jarních měsících poda-
řilo vybrat zhotovitele projektové doku-
mentace, a to �rmu MR Design CZ, s. r. o., 
za 1,5 mil. Kč. Novostavba bude mít 12 bytů 
2+kk, společenskou místnost, byt správce 
a zázemí. Odhadovaná cena tak, jak bylo 
sděleno po dotazu �rmám, by neměla pře-
sáhnout 38 mil. Kč. Jeden byt tak vychází 
na 2,92 mil. Kč. Skutečná cena, za kterou se 
dům postaví, bude známa až v následují-
cích letech, dle výsledku soutěže na zho-
tovitele stavby.

Jednu projektovou dokumentaci, shodou 
okolností od stejné �rmy, na daný záměr 
obec již má a zaplatila za ní 766 tis. Kč. 

Zpracování projektové dokumentace pro-
bíhalo od roku 2016 a nakonec v roce 2018 
zastupitelstvo rozhodlo ukončit přípravy 
s ohledem na zjevnou neekonomičnost 
projektu. Z očekávané ceny 27,6 mil. Kč 
(stanovené v  roce 2016 zpracovatelem 
vstupní studie) vzešla nakonec po ode-
vzdání rozpočtu cena 45,5 mil. Kč. Obec 
má na daný projekt platné stavební povo-
lení, ve kterém se počítalo s 16 byty (1+kk 
a 2+kk) a také společenským zázemím. Při 
rozpočítání celkových nákladů na počet 
bytů vycházela cena za byt na 2,84 mil. Kč. 
Vizuální podoba původního projektu viz 
níže.

Pokud s odstupem času srovnáváme cenu 
bytu připravovaného a  plánovaného 
domu pouze podle „rozpočtových“ cen, 

Práce na komunitním domě  
opět zahájeny

Zdroj: Studie - Ing. arch. Klimek (2016)
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vychází nám nové zadání dražší, čímž po-
píráme, že minulá cena byla neekonomic-
ká a v podstatě bychom se mohli k původ-
nímu projektu vrátit, upravit ho a ušetřit 
tak čas a prostředky.

Nabízí se také druhá otázka, zdali není 
možné některé podklady z původní doku-
mentace, jako např. průzkumy a zaměření, 
použít, a tím zlevnit stávající dokumenta-
ci, pokud se rozhodneme, že se skutečně 
k původnímu projektu ani po úpravách 
vracet nechceme.

Zajímavé podněty pro umístění domu by 
nám mohla poskytnout také zástavbová 
studie centra obce, kterou vypracovává 
Fakulta stavební VŠB – TU a jež by mohla 
být důležitým podkladem předcházejícím 
rozhodnutí o umístění stavby.

S ohledem na nákladnost a zdlouhavost 
celého procesu považujeme za vhodné 
jednu z největších plánovaných investic 

následujících let podrobit hlubší analýze 
a diskusi tak, aby i následující zastupitel-
stva, která projekt budou realizovat, byla 
s projektem ztotožněna a neodložila jej 
„do šuplíku“.

Spolu�nancování projektu je předpoklá-
dáno z   dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj, která činí 600 tis. Kč na jeden byt. 
Vlastní prostředky obce na do�nancování 
projektu budou v  řádu desítek milionů 
korun a budou penězi nás všech. Za tuto 
investici však naši senioři a  jinak znevý-
hodnění občané získají důstojné a bezba-
riérového bydlení. Pozitivem také je, že 
v bytech bude  regulované nájemné, kte-
ré by obyvatele nemělo výrazně zatěžo-
vat.

S přáním, ať se dílo podaří ke spokojenos-
ti nás všech

Ing. Dagmar Jiskrová a Ing. Roman 
Pecka, zastupitelé obce

Zdroj: Studie - Ing. arch. Klimek (2016)
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Informace o pečovatelských  
bytech Fryčovice

Na 19. zasedání zastupitelstva obce ko-
naného dne 27. 3. 2018 bylo schváleno 
usnesení bodem 19/196 ukončení příprav 
stavby „Pečovatelské byty Fryčovice“ podle 
současné projektové dokumentace s ohle-
dem na zjevnou neekonomičnost projektu 
a ukládá radě obce a starostovi obce před-
nostně řešit podobu nové stavby s podpo-
rovanými byty sloužícími k poskytování so-
ciálního bydlení pro osoby v ekonomicky 
neaktivním věku – seniory. Tento bod byl 
schválen jednohlasně v počtu 14 přítom-
nými hlasy zastupitelů. (Mezi přítomnými 
zastupiteli byli přítomni i paní Ing. Dag-
mar Jiskrová a i pan Ing. Roman Pecka). 
Nepřítomna byla Ing. Jiřina Gřesová. Záro-
veň zastupitelstvo obce rozhodlo rozdělit 
úkol řešení centra obce na dvě fáze. První 
je řešení domu s pečovatelskou službou 
a druhá fáze je příprava studie urbanistic-
ko – archektonických úprav centra obce. 

Nové vedení obce se řídí usnesením z to-
hoto zastupitelstva. V létě 2019 proběhlo 
v obci dotazníkové šetření, které mapo-
valo oblast zájmu občanů obce.  V poža-
davcích nejvíce bodoval dům s pečova-
telskými nebo sociálními byty a výstavby 
chodníků.  Na podzim proto rada obce 
rozhodla uspořádat ještě jedno upřesňující 
dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno 
na to, jaké bydlení občané preferují. Do 
dotazníku se přihlásilo celkem 21 osob, 
z nichž 9 preferovalo sociální bydlení a zby-
lých 12 preferovalo bydlení ve formě bytů 
v pečovatelském domě.  Zároveň s touto 
anketou občané mohli navrhovat, jaké veli-

kosti bytu si představují. Proto se rada obce 
rozhodla na základě tohoto dotazníku jít 
dvěma směry. Prvním je příprava sociálních 
bytů úpravou nadzemního podlaží objek-
tu technických služeb č. p. 727, kde podle 
návrhu by se mohlo vybudovat 8  bytů 
(7 x 2+kk a 1 x 1+kk). Druhým směrem je 
příprava vybudování domu s pečovatel-
skou službou s jasně zadanými parametry 
(12 bytů 2+kk, byt správce, bezbariérový 
přístup, společenská místnost, zázemí 
v přízemí, okna bytů směřovat výhradně 
na směr východ - západ a výška budovy by 
neměla překročit nejvyšší budovy v obci - 
obecní byty č. p. 54, obecní úřad nebo ZŠ. 
RO vyhlásila výběrové řízení na projekt 
domu s pečovatelskou službou, do kterého 
se přihlásily jen dvě projekční kanceláře 
(MR Design CZ s. r. o. a ATELIÉR 38 s. r. o.).  Ve 
výběrovém řízení byla vybrána projekční 
kancelář MR Design CZ s. r. o., která nabídla 
nižší cenu ve výši 1 560 900 Kč. 

Srovnávat minulý projekt s novým návrhem 
ani nejde, protože výslednou cenu projek-
tovaného domu s pečovatelskou službou 
zatím neznáme. Také za dva roky se ceny 
pohnuly směrem nahoru. Za tu dobu se dá 
předpokládat, že i ten pozastavený projekt 
by se v dnešní době stavěl za vyšší cenu 
(cena v roce 2018 byla 45,5 mil. Kč). Stále 
hovoříme o rozdílu ceny cca 10 mil. Kč mezi 
projektem pozastaveným a novým. Rada 
obce také postupně získala další informace 
i z okolních obcí, kde byl zájem občanů 
především o byty velikosti 2+kk. Do zadání 
nového projektu domu s pečovatelskou 
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Jak na DBV-T2

službou se tak dostal návrh, který jsem již 
zmínil dříve, tj. všechny byty budou o veli-
kosti 2+kk. V pozastaveném projektu byly 
projektovány i byty malometrážní. Proto 
jich tam bylo i více.

Neméně důležitým zadáním je i orienta-
ce oken bytů. Zohlednili jsme doporučení 
projekční kanceláře, že optimální je směr 
východ – západ. U pozastaveného projektu 
to tak nebylo. Při přípravě nového projektu 
se budeme snažit vyvarovat chyb, které 

byly u pozastaveného projektu a které tuto 
stavbu zbytečně prodražovaly.

Nové vedení obce se snaží pokračovat ve 
snaze plnit přání občanů, kteří se vyjádřili 
v  dotazníkovém šetření. Bude vycházet 
vstříc k občanům, kteří potřebují sociální 
bydlení, a také občanům, kteří by mohli 
bydlet v domě s pečovatelskou službou.  
Zároveň se budeme snažit využít všechny 
možné dotace na tento typ bydlení.

Vratislav Konečný, místostarosta

Jak naladit DVB-T2?

V letošním roce dojde k dokončení změny 
systému pozemního digitálního vysílání. 
Pokud přijímáte signál pomocí družice 
(např. SKYLINK, FREESAT, TELLY, T-MOBILE) 
nebo pomocí IPTV (O2, TELLY, T-MOBILE, 
apod.), tak se vás přelaďování netýká. Aby-
ste naladili vysílání v DVB-T2 HEVC / H.265, 
musí televizor nebo set-top box tento 
standard podporovat. Informaci o  tom, 
jestli vaše televize, respektive set-top box 
nový standard podporuje, najdete přímo 
v  detailu produktu a  rovněž v  manuálu 
daného zařízení (logo „ověřeno DVB-T2“). 
Přelaďování televizních přijímačů DVB-T2 
není nijak složité. Na televizoru nebo set-
-top boxu spustíte buď automatické vy-
hledávání sítí (do paměti přijímače se mu 
načtou veškeré sítě DVB-T2, jejichž signál 
je v dané lokalitě dostupný), nebo zvolíte 
manuální ladění, při němž můžete sami 
zadat vysílací kanály, které chcete přidat. 
Běžné antény na rodinných domech není 
třeba měnit, v případě společných TV an-
tén (STA) bude třeba povolat servisní �rmu, 

která zajistí technické úpravy zařízení STA. 
V bytovém domě č. p. 54 byla tato kontrola 
signálu v květnu již provedena.

Multiplexy DVB-T a DVB-T2
Jednou z hlavních předností digitálního 
vysílání je větší množství kanálů. To je 
možné díky použití tzv. multiplexů, tedy 
vysílacích sítí, které obsahují hned něko-
lik televizních stanic, rozhlasové stanice 
a s nimi spojené doplňkové služby. V so-
učasné podobě DVB-T a také v konečné 
podobě DVB-T2 najdeme 4 celoplošné 
multiplexy a několik multiplexů regionál-
ních. Diváci po celé republice tak mají 
přístup k více než třem desítkám českých 
televizních programů zdarma. 

Pokud se rozhodnete pro ruční ladění, tak 
těm, kteří mají antény nasměrované na 
Ostravu Hošťálkovice (také Hladnov), Lysou 
Horu nebo Radhošť, se doporučuje použít 
kanál 26, 28, 31 a 45; u pozice Velký Javorník 
(Frenštát pod Radhoštěm) kanál 42.

Vláda dne 25. 5. 2020 rozhodla o posunu 
dokončení přechodu na nový standard 
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digitálního televizního vysílání DVB-T2 
o  čtyři měsíce na konec října. Posun si 
vyžádá maximálně 50 milionů korun navíc. 
Vyplývá to z informací na vládních interne-
tových stránkách. V březnu bylo vypínání 
stávajících vysílačů kvůli koronaviru poza-
staveno. Podle Českých Radiokomunikací 
by se vypínání vysílačů DVB-T mohlo ob-
novit v polovině července. 

I když některé kroky přelaďování napříč 
republikou přibrzdil krizový stav, tak 
v naší oblasti toto přelaďování již začalo 
koncem dubna (kanály 26, 28, 31 a 42 již 
souběžně fungují se starými frekvencemi). 
K úplnému vypnutí starého DVB-T vysílání 
na kanálech 37, 38, 48, 50 a 54 dojde od 
července do října 2020.

Vratislav Konečný, místostarosta

První výročí zavedení mobilního 
rozhlasu v obci

Naše obec zavedla od července loňského 
roku moderní informační aplikaci - mobilní 
rozhlas. Počátkem května letošního roku 
služby mobilního rozhlasu využívalo již 
341 přihlášených kontaktů. Naše obec se 
tak zařadila do vice než 800 českých sa-
mospráv, které se svými občany komuni-
kují moderně přes Mobilní Rozhlas. Kvůli 
koronavirové krizi za sebou mají města 
a obce velmi hektické týdny, kdy měly plné 
ruce práce s informováním svých občanů 
o  veškerých nařízeních vlády a  jejich 
průběžných změnách. Právě v tomto ob-
dobí jsme poznali výhody této moderní in-
formační technologie. Proto zde uvádíme 
informace pro ty, kteří dosud tuto aplikaci 
nepoužívali nebo o ní teprve uvažují. 

Přihlášení do mobilního rozhlasu je možné 
dvěma způsoby. První způsob přes minia-
plikaci Mobilní rozhlas/Zlepšeme Česko 
přímo z vašeho mobilního telefonu. Dru-
hým způsobem je přihlášení vyplněním 
přihlášky a odevzdáním na obecním úřadu, 
který obratem zajistí vaši registraci do mo-
bilního rozhlasu. Přihlášky do mobilního 

rozhlasu byly v minulosti distribuovány do 
každé domácnosti nebo byly uveřejněny 
ve Fryčovickém zpravodaji. V současnosti 
lze přihlášku stáhnout z webových stránek 
obce v sekci „mobilní rozhlas“ nebo jsou 
přihlášky k dispozici na chodbě obecního 
úřadu a v obecní knihovně. 

Lidé, kteří se do této aplikace zaregistrují, 
dostávají ihned z obecního úřadu informa-
ce o aktuálním dění v obci pomocí několika 
komunikačních kanálů: SMS zpráv, hlaso-
vých zpráv, e-mailů nebo zpráv do stejnoj-
menné mobilní aplikace. Občané se tak 
mohou dozvídat například o důležitých vy-
hláškách a nařízeních, odstávkách energií, 
uzavírkách silnic, splatnosti poplatků, ale 
také o pozvánkách na společenské, kultu-
rní a sportovní akce nebo veřejná jednání. 
Každý si sám vybírá, které ze skupin infor-
mací a zpráv chce dostávat.

Výhody mobilního rozhlasu
Doručitelnost přes mobilní telefony do-
sahuje téměř 100 %. Sdělení pomocí této 
aplikace se k  občanům dostane, ať jsou 
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právě na dovolené, na chatě, v práci nebo 
na nákupu. SMS přijde i těm, kteří nevlast-
ní chytrý telefon. Pokud občané právě 
nemohou sdělení přijmout, jednoduše 
se k  němu vrátí, až budou mít čas. SMS 
zpráva se uloží do jejich telefonu a hlaso-
vou zprávu si mohou kdykoliv poslechnout 
zpětným zavoláním. Můžete si být jistí, že 
používáním této aplikace již tak nikomu 
nic neunikne. Možnost pracovat s  Mo-
bilním Rozhlasem bez elektřiny oceníte 
hlavně při krizových situacích, přírodních 
pohromách a výpadcích proudu. Občané 
budou mít k dispozici aktuální informace 
za všech okolností. Systém je připraven pro 

používání na počítači, ale i na tabletu a na 
mobilním telefonu. Obec tak může komuni-
kovat s občany i mimo obecní úřad. Systém 
je navíc přístupný z  jakéhokoliv počítače 
připojeného k  internetu, takže sdělení 
může odesílat více pověřených osob. 

Zavedení mobilní aplikace nebude zname-
nat zrušení klasického drátového obecního 
rozhlasu, který se bude nadále v obci po-
užívat. V případě dotazů na tuto aplika-
ci jsme k dispozici v úředních hodinách 
obecního úřadu nebo se můžete dotázat 
telefonicky na tel. č. 603 996 644.

Vratislav Konečný, místostarosta

INFORMACE Z OBCE 
Čipy psů

Od 01. 01. 2020 platí novela veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb., která stanovu-
je, že všichni psi na území ČR musí být 
označeni mikročipem, jinak se bude na 
jeho očkování proti vzteklině pohlížet 
jako na neplatné. Povinností majitele 
psa je uvést číslo mikročipu v dokladu 
o očkování (v očkovacím průkazu, v pasu 
psa). Pokud byl pes označen čitelným 
tetováním před 03. 07. 2011, nemusí mít 
mikročip. Štěňata musí být načipována 
nejpozději do tří měsíců věku, a jestliže 
přechází štěně mladší tří měsíců k no-
vému majiteli, musí být již načipováno. 
Majiteli psa může být uložena pokuta až 
do výše 50.000 Kč za nesplnění povin-
nosti čipovat psa. Novela sice neukládá 
povinnost číslo čipu registrovat, ale 
z důvodu �nanční úhrady za čip a mož-
nosti identi�kace ztraceného psa by čip 
ztratil svůj význam. Jednotný registr pro 

evidenci čipů dosud neexistuje, proto 
jej majitelé psů nejčastěji zapisují do 
Národního registru majitelů zvířat. Do 
budoucna by měla vzniknout centrál-
ní evidence psů, jejímž správcem bude 
Státní veterinární správa.

Obec zakoupila čtečku čipů, pomocí které 
se budou identifikovat toulající se psi 
v obci, pokud budou zaregistrování (viz 
odstavec výše). Z tohoto důvodu žádáme 
majitelé psů, aby nahlásili číslo čipu svého 
psa na obecním úřadě, kde se vede jejich 
evidence. Může to pomoci například při 
identi�kaci odcizených psů, při postihu 
vyplývajícího ze zodpovědnosti za škodu 
způsobenou psem a podobně.

Na závěr bychom chtěli vyzvat všechny 
majitelé psů, aby uklízeli exkrementy po 
svých psech na veřejných prostranstvích 
v obci a neznečišťovali je.
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JAK A PROČ TŘÍDIT ODPAD
Základním předpokladem pro úspěšné 
a efektivní provozování systému nakládání 
s komunálním odpadem je dodržovaní sys-
tému občany tak, jak je nastaven obecní 
vyhláškou. V  praxi to znamená správné 
a důsledné třídění odpadu na jednotlivé 
složky a jejich shromažďování na příslušná 
místa a do příslušných nádob v určených 
termínech. Z toho vyplývá, že občan musí 
být informován, které složky má z domo-
vního odpadu vytřídit, kde je má skladovat 
a kam a kdy je odložit.

Druhou důležitou složkou komunikace 
je motivace obyvatel. Občan by měl být 
přesvědčen o tom, že je správné (nebo ale-
spoň nutné) chovat se tak, jak mu obecní 
vyhláška velí.

V naší obci se v současné době nachází 
osm sběrných míst na tříděný odpad a bio-
odpad. V poslední době se stává, že v ba-
revných kontejnerech na tříděný odpad na 
bioodpad se často ocitá odpad, který tam 

rozhodně nepatří.  Proto je nutné uveřejnit, 
jak správně třídit, co kam patří či nepatří.

V poslední době se výrazně zvýšil podíl 
odpadu z plastů a z papíru. Obec na tuto 
skutečnost reaguje tím, že v letošním roce 
dojde k  rozšíření o  jedno sběrné místo 
u restaurace Chamrád. Dalším postupem 
zkvalitňování služeb v  oblasti odpado-
vého hospodářství dojde v nejbližší době 
zakoupením čtyř kusů velkoobjemových 
uzavřených kontejnerů na papír, plasty 
a  velkoobjemový odpad. Na sklo bude 
připraven velkoobjemový zvon. Kontejne-
ry a zvon na sklo budou umístěny v areálu 
technických služeb obecního úřadu, aby 
byly k dispozici našim občanům a odlehčily 
tak sběrným místům v obci. Na službách 
spojených s vývozem těchto kontejnerů 
budeme úzce spolupracovat s Frýdeckou 
skládkou, a. s.  

Obec bude nadále zajišťovat dvakrát do 
roka sběr nadrozměrného, nebezpečného 
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odpadu a elektroodpadu a co druhý měsíc 
organizovat sběr plastů do žlutých PET 
pytlů. Při posledním sběru v  květnu se 
nasbíralo zatím nejvíce odpadu, který se 
touto formou v obci sbíral. Zřejmě tomuto 
stavu nahrála skutečnost, že v době trvání 
krizového opatření mnozí občané pobývali 
doma, a tak se provedli velký úklid.

Vedení obce se snaží také o  zlepšení 
estetického vzhledu sběrných míst. 
V  loňském roce jsme začali sběrná místa 
opatřovat ohradníky, do kterých se umí-
stily kontejnery na tříděný odpad. V  le-
tošním roce v  tom budeme pokračovat 
a čtyři sběrná místa osadíme zástěnami. 

Letos přijde řada na ohradníky u mostu 
u pana Slavíka, na Ptáčníku, u Juřeny (tam 
dojde k přesunu kontejnerů z křižovatky 
u památníku) a na novém sběrném místě 
u restaurace Chamrád. Pevně věříme, že 
pořízením velkoobjemových kontejnerů 
a estetizací sběrných míst dojde k ome-
zení hromadění některých druhů odpadů 
u kontejnerů.

CO KAM PATŘÍ
Na každém kontejneru pro tříděný odpad 
je nálepka s vyobrazením, co do tříděného 
odpadu patří a co recyklovat nejde. Tady je 
obecný přehled toho, co můžete třídit a co ne:

JAK TŘÍDIT PAPÍR
Co patří do modrého kontejneru na papír

• časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, cokoliv z papírové lepenky

• knihy pouze bez pevné vazby

• obálky s fóliovými okénky

• nevadí ani papír s kancelářskými sponkami

• bublinkové obálky pouze bez plastového 
vnitřku

Do kontejneru na papír nepatří:

• mastný nebo jinak znečištěný papír

• uhlový papír

• termopapír (účtenky)

• dětské pleny

• plata od vajíček a ruličky od toaletního 
papíru

Tyto komodity vhazujte do popelnic na 
komunální odpad.

JAK TŘÍDIT PLASTY
Plasty patří do žlutého kontejneru. Protože 
plasty zabírají nejvíce místa ze všech od-
padů, před vhozením plasty sešlápněte 
nebo zmačkejte.

Co patří do žlutého kontejneru na plasty:
• fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 

PET lahve

• obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků (není nutné vymývat)

• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků 
(není nutné vymývat)

• balící fólie od spotřebního zboží, obaly 
od CD disků a další výrobky z plastů

• pěnový polystyren v menších kusech
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Do kontejneru na plasty nepatří:

• mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků

• obaly od žíravin, barev a  jiných nebez-
pečných látek

• podlahové krytiny a novodurové trubky

Tyto komodity vhazujte do popelnic na 
komunální odpad.

JAK TŘÍDIT SKLO
Sklo patří do zeleného nebo bílého kon-
tejneru (zvonu). 

Co patří do zeleného kontejneru na sklo:

• barevné sklo-lahve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů

• tabulové sklo z oken a dveří
• Co patří do bílého kontejneru na sklo
• sklo čiré-sklenice od kečupů, zavařenin, 

nápojů a rozbité skleničky

Do kontejneru na sklo nepatří:

• keramika a porcelán

• autosklo, zrcadla nebo drátované sklo

• zlacená a pokovená skla

• varné a laboratorní sklo

• vratné zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu

Tyto komodity odvážejte do sběrného 
dvora u TESCA (COLLOLOUKY), kde je pro 
občany obce zajištěn sběr těchto odpadů 
(nutný občanský průkaz), nebo využijte 
termínů sběru velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v obci.

JAK TŘÍDIT BIOODPAD
Pokud nemáte vlastní zahrádku a  kom-
post, bioodpad vhazujte do zelených vel-
koobjemových kontejnerů.

Co patří do zeleného kontejneru na 
bioodpad:

• veškeré rostlinné zbytky

• pytlík s čajem nebo lógr z kávy

• sláma, seno

• pečivo 

• skořápky od vajíček

• zbytky ovoce a zeleniny

• popel ze dřeva

• podestýlka domácích býložravců, chlu-
py, peří

Do kontejneru na bioodpad nepatří:
• maso, kosti, masné výrobky a  jiné ži-

vočišné zbytky

• rostliny napadené různými chorobami

• exkrementy masožravých zvířat nebo 
popel z uhlí či cigaret

• větve, stromy, nábytek, palety

Větve odkládejte vedle kontejnerů nebo 
odvážejte na plochu v Zámrklí vedle há-
jenky. Odvoz bioodpadu zajišťuje smlu-
vní �rma na základě instrukcí vedení obce 
(podle naplněnosti kontejnerů). Bioodpad 
z těchto kontejnerů se odváží do prostoru 
„hnojiště“, kde se skládkuje a několikrát 
rozhrnuje a  nakonec se pomocí rozme-
tačů dostává na pole jako hnojivo. Proto 
do kontejnerů nevhazujte odpad (viz vyj-
menované položky v sekci „do kontejnerů 
na bioodpad nepatří“), který se tak musí 
pracně před skládkováním vytřídit a jsou 
s tím spojené vícepráce. 

U bioodpadu dochází k největší nekázni 
při třídění. Z tohoto důvodu obec zvažuje 
pořízení fotopastí u biokontejnerů, aby-
chom snížili četnost dotřiďování bioodpa-
du při skládkování.
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JAK TŘÍDIT ELEKTROODPAD
Na drobný elektroodpad jsou v obci roz-
místěny červené kontejnery. 

Co patří do červeného kontejneru elek-
troodpad:
• drobné elektrické spotřebiče (ty které 

projdou vstupním podavačem)
• baterie, počítače, tiskárny
• kabely ke spotřebičům nebo k počítačům
Do kontejneru na elektroodpad nepatří:
• zářivky, žárovky
• monitory, obrazovky
Tyto komodity odvážejte do sběrného 
dvora u TESCA (COLLOLOUKY), kde je pro 
občany obce zajištěn sběr těchto odpadů 
(nutný občanský průkaz), nebo využijte 
termínů sběru velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v obci.

JAK TŘÍDIT TUKY A JEDLÉ OLEJE
Na tuky a  jedlé oleje slouží hnědé kon-
tejnery. Ty naleznete v  současné době 
na dvou místech v obci (u sokolovny a na 
horním konci za druhou lávkou u č. p. 160). 
Do kontejneru vhazujte tuky a  jedlé ole-
je v  uzavřených PET láhvích. Vzhledem 
k nové povinnosti obce zajištění odběru 
této komodity (aby nekončila v kanaliza-
ci), bude obec počet míst v obci s tímto 
druhem odpadu rozšiřovat.

JAK TŘÍDIT PLECHOVKY
Na plechovky, konzervy slouží dva červené 
kontejnery u  sokolovny. O  jejich vy-
prazdňování se starají zaměstnanci obce.

Nebezpečný odpad je možné odevzdat 
dvakrát ročně v obci při avizovaném sběru 
nadrozměrného a nebezpečného odpa-
du. Mimo tento sběr je možné tento druh 
odpadu celoročně odvážet do smluvního 

sběrného dvora Frýdecké skládky a.s. COL-
LOLOUKY u Tesca.

Co považujeme za nebezpečný odpad?
Zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů 
a mořidel (zahrádkáři jistě znají), repelenty, 
zbytky čisticích prostředků z domácnosti, 
zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, 
olejů, lepidel, nemrznoucích směsí, aku-
mulátory, staré a nepoužité léky, odpady 
z nemocnic (jsou často infekční),  zářivky, 
úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery, 
obrazovky monitorů, televizí (možná i ra-
darů), chladničky (ve své podstatě veškerá 
elektronika, mobily, térový papír, PVC (in-
stalatérské trubky, linoleum, některé dětské 
hračky, lékařské nástroje, apod.), autovraky, 
veškerá další chemie z dílny mladých che-
miků a pyrotechniků, odpady z průmyslo-
vé a chemické výroby (těch je v celkovém 
součtu NO nejvíce), kaly chemické výroby 
a z čistíren odpadních vod, železniční praž-
ce, výrobky z azbestu.

Ne všechny výše zmíněné komodity musejí 
být nezbytně chápány zákonem jako ne-
bezpečné. Jsou prostě nebezpečné.

V souvislosti s pořízením velkoobjemových 
kontejnerů začne v objektu technických 
služeb sloužit služba odběru žárovek a záři-
vek. Na tento druh služeb se obci podařila 
obci uzavřít smlouva na odběr a následnou 
recyklací s �rmou EKOLAMP a.s.

Doufáme, že tyto informace pomohou 
k odstranění nedostatků při třídění odpadů 
v obci a k pořádku na sběrných místech 
v obci. Pokud budete mít dotazy v  této 
oblasti, s  důvěrou se obraťte na obecní 
úřad na telefonní číslo: 603 996 644 nebo 
posílejte na email: podatelna@frycovice.cz

Vratislav Konečný, místostarosta
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Zanedbali jste kvůli koronaviru 
kontrolu kvality vody ve své 
studni? Je nejvyšší čas pro nápravu

Řada lidí nejen v  moravskoslezském 
regionu v letošním roce v souvislosti 
s omezeními, které vyvolala epidemie 
COVID-19, zanedbala kontrolu kvality 
vody ve studních. Je třeba být odpo-
vědný ke svému zdraví a napravit to!
Po jarním tání je potřeba, stejně jako 
po deštích, které dorazily do moravsko-
slezského regionu v květnu, po povod-
ních, nebo při suchu zkontrolovat, ja-
kou vodu ze studny pijeme. Její kvalita 
je citlivá na klimatické podmínky, které 
jsou v letošním roce velmi rozkolísané.
Sněhu nenapadlo v zimě mnoho, paradoxně 
víc bylo dešťových srážek. Po extrémně su-
chém dubnu vydatně zapršelo v řadě míst 
moravskoslezského regionu také v květnu. V  
případech, které v důsledku vedou k přítoku 
zvýšeného množství vody do lokálních vod-
ních zdrojů, přichází na řadu nezbytná péče 
o studny a kvalitu vody v nich.

Řada lidí v  letošním roce odložila každo-
roční analýzu vody, kterou ze studny pijí, 
v  souvislosti s  omezujícími opatřeními, 
která přinesla epidemie nového typu ko-
ronaviru. Vzhledem k tomu, že nouzový 
stav v naší zemi skončil a společnost se až 
na speci�cké případy vrací k normálnímu 
fungování, je vhodný čas jarní zpoždění 
nebo opomenutí napravit.

„Letošní rok je speci�cký. Je logické, že 
v  době, kdy se společenská a  mediální 
diskuze koncentrovala na téma nového 

typu koronaviru, lidé odsunuli na vedlejší 
kolej to, co jim v  daném době nepřišlo 
zásadní. A  tím mohla být třeba právě 
analýza vody ve studni, kterou používají 
pro pití doma, nebo na svých chatách 
a chalupách. Stejně jako my jsme z pre-
ventivních důvodů zpřísňovali pravidla 
pro vykonávání jednotlivých činností, řada 
lidí mohla mít obavy vozit k nám vzorky 
vody ze studní, nebo pouštět k sobě domů 
někoho mimo vlastní rodinu. Tuto obavu 
chápeme, ale jsme přesvědčeni, že také 
v této oblasti by se naše společnost měla 
s dodržením všech přísných zdravotních 
a hygienických pravidel vracet k normál-
nímu fungování. I proto jsme pro zájemce 
připravili pro červen výhodnou nabídku, 
jak si nechat zkontrolovat kvalitu vody ve 
své studni,“ říká ředitel společnosti Vodo-
Tech Radek Kaňok.

Od 1. do 30. června je možné využít 
nabídku společnosti VodoTech na roz-
bory vody s dvacetiprocentní slevou bez 
ohledu na počet analyzovaných ukaza-
telů. „Provádíme chemické, mikrobio-
logické, biologické i  senzorické zkoušky 
všech typů vod. Kromě naší akreditované 
Centrální laboratoře v Ostravě – Marián-
ských Horách působíme v  regionu také 
v areálech čistíren odpadních vod v Havířo-
vě, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je 
možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo 
v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítko-
va a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde 
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přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ 
vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.

Kdo pije ze studny?
Zhruba 90 % lidí v České republice je zá-
sobováno vodou z veřejných vodovodů. 
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je 
závislých na vodě z veřejných nebo do-
movních studní. Další zhruba pětina 
obyvatelstva používá vodu ze studní na 
chalupách, chatách o víkendech a na do-
volené. A všichni tito lidé by měli odpověd-
ně přistupovat k tomu, aby monitorovali, 
jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má 
odpovídající kvalitu s ohledem na lidské 
zdraví.

Společnost VodoTech doporučuje maji-
telům studní provádět nejen pravidelné 
čištění a údržbu, ale také věnovat pozor-
nost kontrole kvality využívaných zdrojů. 

Argument uživatelů, že není potřeba vodu 
ze  zdroje testovat, protože dlouhodobé 
užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravot-
ních komplikací, a voda má navíc vynikající 
chuťové vlastnosti, neobstojí. 

Především děti a citlivější osoby mohou 
být postiženy střevními či zažívacími pro-
blémy v případě výskytu bakterií fekálního 
původu. Například při vypití vody konta-
minované bakterií Escherichia coli, mohou 
nastat zdravotní komplikace.  A tato rizika 
jsou vyšší především v obdobích, kdy do 
studny přitéká více vody z okolí. Tedy na-
příklad v obdobích jara, nebo vydatných 
přívalových srážek.

Veškeré další informace lze najít na webu 
www.vodotech.cz

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povod-
ně, sucho

Materiál využitý pro stavbu studny, 
vrty a rozvody vody

Okolní prostředí – možná kontaminace 
například ze zemědělské nebo průmyslové 
činnosti

Geologické podloží – může mít vliv na 
přítomnost manganu, železa a dalších kovů

Veškeré další informace lze najít na webu 
www.vodotech.cz

Kontakt: 
Pavla Veselá

  Vodotech, spol. s r.o.

  Centrální akreditovaná laboratoř

  Slavníkovců 571/21  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

 Telefon: 595 694 335, 702 154 771

  pavla.vesela@vodotech.cz
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Snížení DPH mění od 1. května 
výši vodného a stočného

Vodné a stočné bude nově činit 85,37 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, 
tedy o téměř čtyři koruny méně než doposud
Severomoravské vodovody a  kanali-
zace Ostrava zohledňují snížení sazby 
daně z přidané hodnoty o pět procent-
ních bodů, které vstupuje v platnost 
1. května 2020. Novela zákona o DPH 
přeřazuje úpravu a rozvod vody pro-
střednictvím sítí a také odvádění a čiš-
tění odpadní vody včetně ostatních 
služeb souvisejících s těmito činnostmi 
z první snížené sazby daně do druhé, 
tedy z 15 % na 10 %.
Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro 
zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, 
Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,21 ko-
run za metr krychlový včetně 10% DPH, cena 
za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 
bude nově 40,16 korun včetně DPH. U vod-
ného představuje snížení oproti současné výši 
2,06 koruny, u stočného 1,83 koruny. Souhrn-
ně jde o pokles o 3,89 koruny včetně 10% DPH.

Souhrnně činí nové vodné a  stočné 
85,37 korun, včetně 10% DPH.

„Re�ektujeme změnu legislativního prostředí 
od prvního května a v dané souvislosti upravu-
jeme výslednou úroveň solidární ceny vod-
ného a stočného pro region, kde působíme. 
Logicky se také mění sazby pro oblasti, kde 
provozujeme vodárenskou infrastrukturu, 
která není v našem majetku, na základě smlu-
vních vztahů. Naše politika udržuje dlouho-
době výši vodného a stočného několik korun 
pod celorepublikovým průměrem. Cílem je 
nadále poskytovat našim zákazníkům vyso-
ce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za 
přiměřené ceny,“ říká generální ředitel spo-
lečnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Kontakt: 
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.  tel. 725 500 509  e-mail marek.sibrt@smvak.cz  www.smvak.cz
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Nechejte si rychle a pohodlně  
napustit bazén!  
Vyhnete se sousedským sporům 

Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cister-
nou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným 
problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům
Zahradní bazén je možné napouštět 
zdlouhavě z  veřejné vodovodní sítě 
s  rizikem řady nepříjemností, nebo 
zvolit pohodlnější a výhodnější cestu 
v podobě dovozu vody do bazénu cis-
ternou Severomoravských vodovodů 
a kanalizací Ostrava. Proces bude vý-
razně rychlejší a nedotkne se negativ-
ně okolních odběratelů. Zájem o tuto 
službu každoročně výrazně stoupá – 
loni se téměř zdvojnásobil.
Opatrnost je na místě také v případě 
napouštění bazénu ze studny. Je vhod-
né si nechat provést laboratorní rozbor, 
zda je voda k danému použití vhodná 
a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpře-
hlednila cenovou politiku služby – kromě 
bezplatné zákaznické linky je možné využít 
jednoduchý poptávkový formulář na inter-
netových stránkách www.smvak.cz v sekci 
Nabídka služeb. 

Na rozdíl od některých jiných tuzemských 
vodárenských společností se SmVaK Ostrava 
rozhodly nabízet službu i v letošním roce po-
znamenaném v naší zemi od března epidemií 
nového typu koronaviru. Služba bude poskyt-
nuta při přísném dodržení všech hygienických 
a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní 
riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení 

osobních ochranných pomůcek v podobě ru-
kavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo 
bezkontaktní způsob platby.

Česká republika je evropským premiantem 
z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. 
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc ve-
dlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých ba-
zénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvy-
klé v minulosti. Proto jich u domů v našich 
městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou 
stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský 
region.

Jak správně postupovat při napouštění zah-
radních bazénů? Které zásady dodržovat, aby 
se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené 
vody nebo předešli problémům ve vodovod-
ní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé 
lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět ba-
zén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do 
rukou profesionálů?.

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se 
rozhodne větší množství odběratelů v lo-
kalitě napouštět prostřednictvím přípojky 
bazén ve stejný čas, a  lidé ho chtějí mít 
navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém 
zvýšení odběru může dojít ke změnám hy-
draulických poměrů vyvolaným vysokou 
rychlostí proudění vody v potrubí. To má 
za následek uvolňování usazenin a zákal 
vody, který se může dostat do poměrně 
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širokého okolí. Nárazové odběry mohou 
také způsobit pokles tlaku vody. To se ne-
gativně projeví u  ostatních odběratelů, 
kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ 
říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK 
Ostrava Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít dodržo-
váním několika základních pravidel. Ba-
zén je vhodné napouštět pozvolna, klid-
ně několik dnů a ideálně mimo odběrové 
špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.

„Existuje ale pohodlnější a  efektivnější 
řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu 
do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjem-
nostem, které mohou potenciálně nastat. 
Budou mít navíc jistotu, že nebudou ome-
zovat své sousedy, a předejdou tím případ-
ným sousedským sporům. V loňském roce 
jsme ke spokojenosti našich odběratelů 
napustili více než tři sta deset bazénů, 
přičemž počet zájemců o  tuto službu 
každoročně roste,“ vysvětluje Koníř. 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyva-
telé Opavska, kteří si nechali loni napustit 
100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto 
službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 
napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na 
Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně 
nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého 
bazénu a autocisterny se mohou obrátit 
na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 
800 292 400, kde jim budou poskytnuty 

detailní informace o  možnosti dodávky 
a  ceně dle parametrů bazénu. Linka je 
bezplatná a  je v provozu v pracovní dny 
od půl osmé ráno do osmi hodin večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdáleno-
sti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, 
které službu poskytuje, a objemem bazé-
nu. V případě, že je možné bazén navézt 
jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti 
deseti kilometrů 1165 korun bez DPH.

Opatrnost je na místě také v případě, že 
si lidé napouštějí bazén ze své studny. 
Je žádoucí si nejdříve nechat ve specia-
lizované laboratoři prověřit, zda je voda 
ke koupání vhodná. Obrátit se je možné 
například na laboratoře společnosti Vo-
dotech (www.vodotech.cz). 

„Kromě základních chemických ukaza-
telů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost 
vody doporučujeme sledovat i bakteriál-
ní znečištění, které by mohlo být příčinou 
nepříjemných kožních či zažívacích pro-
blémů. V případě vyšší tvrdosti vody také 
dochází k reakci s prostředky k dezinfekci 
vody a mohou se vysrážet některé kovy. 
To má za následek nejen tvorbu vodního 
kamene a  povlaků na stěnách bazénů, 
ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká 
vedoucí laboratoří společnosti Vodotech 
Pavla Veselá.

Kontakt: 
Mgr. Marek Síbrt,  

manažer vnějších vztahů, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.  tel. 725 500 509  e-mail marek.sibrt@smvak.cz  www.smvak.cz
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Rouška píše dějiny
Prožíváme složitou dobu, pro kterou by-
chom v našich životech hledali jen těžko 
srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný 
pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi 
je jejím symbolem pokrývka obličeje vše-
obecně nazývaná rouškou. 

Kousek látky rozličných tvarů, barev 
i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, 
všechny kolem a v důsledku i nás samotné. 
Do našich pamětí se vrylo notoricky známé 
heslo „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška 
chrání mě“. Kousek látky, který stmelil 
národ a ukázal, kolik solidarity a ochoty 
pomoci druhým v nás je. Jako symbol 
doby si zaslouží pozornost současníků, ale 
i příštích generací. Rozhodli jsme se proto 
vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici 
v Muzeu Policie České republiky a za-
nechat tak historickou stopu. Do pro-
jektu se může zapojit každý. Pošlete nám  
vámi zhotovenou zajímavou roušku, třeba 
i  se vzkazem policistům či konkrétnímu 
policistovi a my z vašich děl vytvoříme hi-
storickou sbírku, odkaz dalším budoucím 
generacím. 

Zapište se i vy sami do historie korona-
virové krize vlastnoručně vyrobenou 
rouškou pro hrdiny. 

Své výtvory posílejte přímo na adresu: 
Muzeum Policie České republiky, 
Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se 
na ně moc těšíme. Dle podmínek České 
pošty je až do odvolání možné zasílat 
roušky zdarma, pokud jsou umístěné 
v  průhledném obalu a  jsou označeny 
nápisem „Roušky“.

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Poděkování NOF
Sdružení NOF děkuje všem, kteří v této době jakkoliv přispívají k řešení KORO-
NAVIROVÉ krize - ať už šitím roušek, prací v obchodech, jídelnách a dalších rizi-
kových sektorech, tak i samotným zodpovědným přístupem k daným omezením 
nařízených vládou ČR. Je to krizové období, které nikdo z nás nepamatuje, a do-
ufejme, že už také hodně dlouho nezažijeme. Věřme, že z této zkušenosti vyjdeme 
ještě silnější, zodpovědnější a ohleduplnější k ostatním, než tomu bylo v minulosti. 
Ještě jednou velké DĚKUJEME a před všemi smekáme. 

Sdružení NOF
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice
Nový zahrádkářský rok jsme 
chtěli zahájit výroční člen-
skou schůzi 15. 3. 2020, na 
které  jsme chtěli bilancovat 
rok minulý a nastínit plán na 
rok letošní. Místo toho všichni 
skloňujeme ve všech pádech 
nové pojmy. Napadl nás nový 
koronavirus, nemoc Covid-19. 
Obejdu se bez něj. Bojujeme 
proti němu rouškami. Korona-
vire, porazíme tě. Mluví se o něm všude, 
musíme s ním stále bojovat. Není na něj 
zatím lék ani vakcína. Napadených touto 
nemocí zatím ale stále přibývá, bohužel 
i úmrtí, i když již pomaleji. 
Pro zahrádkáře to ale znamená proza-
tímní zrušení veškerých akcí s více osoba-
mi, včetně výborových schůzí. Plánovat 
se nedá nic. Na moštárnu nám dovezli 
objednaný substrát ze žampionárny. Při 
zajištění veškerých opatřeních jsme se 
ho snažili distribuovat, což se nakonec 
povedlo. Prodejny zahrádkářských po-
třeb nejsou zavřeny a pobyt na vlastní 
zahrádce je vítán (i bez roušky). Postu-
pem času se vývoj počtu napadených 
i vyléčených vyvíjí příznivě a od 25. 5. 
jsou opět otevřeny restaurace, bazény 
a  podobná zařízení, i  když s  přísnými 
bezpečnostními opatřeními – roušky, 
odstupy atp. 
Na zahrádky má ale hlavní vliv počasí. 
Teplé počasí z období Vánoc přetrvávalo 
i v lednu a únor bílý také nebyl. Příroda se 
probudila, v březnu rozkvetly i meruňky, 
z  úlů vyletěly včely. Od 22.  3. ovšem 
přišel mráz a ranní teploty až -7°C i více 

byly pro mnohé neochráněné 
rostliny likvidační. Mrazivá 
rána převážně pokračovala 
i během celého dubna až do 
třech zmrzlých. Z  jihu Mo-
ravy hlásí, že meruňky ne-
budou. Uvidíme, jaký dopad 
to bude mít na letošní úrodu 
ostatního ovoce. Není jisté, 
zda se bude vůbec moštovat 
a  bude-li podzimní výstava, 

jelikož se očekává druhá vlna korona-
virové pandemie. Ale i přes nepříznivou 
a nejistou situaci nesmíme zapomeno-
ut na šetrnou ochranu rostlin a  jejich 
přiměřené hnojení. 
Začátkem května, již tradičně, jsme plá-
novali úklidovou brigádu na moštárně. 
Smažení vaječiny a  vztyčení májky se 
ovšem nekonalo, ale moštárna úklid 
potřebovala a zvládlo se to. Do moštár-
ny jsme zásluhou předsedy Vladimíra 
Bujnoška instalovali nová krbová kamna 
a další „vytunění“ interiéru. Moštárna je 
tak na novou sezónu připravena. Plánu-
jeme i dostavbu přístřešku – provedení 
dlažby, posezení. Pro úpravu ploch ko-
lem moštárny jsme pořídili nový křovi-
nořez. Pro podporu našich aktivit jsme 
požádali obec o  finanční výpomoc. 
I  v  této nelehké době se prostředky 
v rozpočtu obce našly, za což děkujeme.
Přejeme všem zahrádkářům a  přízni-
vcům úspěšné zkulturnění jejich zahrad 
po zimním období, výsadbu zeleniny 
a ostatních rostlin a příjemnou relaxaci 
v zeleni.

Zpracoval Jaromír Ferdiand
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Z dopisu obyvatel Ptáčníka
Milí spoluobčané, 
tento článek je věnován všem nadše-
ným majitelům terénních motorek 
a  čtyřkolek.  Území mezi Ptáčníkem, 
Borošínem a Staříčem je poměrně od-
lehlé a hůře přístupné. Díky této horší 
dostupnosti se zde vytvořily ideální 
podmínky pro vyvedení mláďat mnoha 
živočišných druhů. Jsou zde staré duté 
vrby, ideální pro hnízdění drobných ptá-
ků a taky pro hnízdečka již několik let 
z jižní Moravy rozšířené největší samo-
tářské včely drvodělky.  Padlé kmeny 
slouží jako úkryty pro malé bažanty 
a koroptve, hustá tráva ukrývá srnčata 
a v suchém listí budují své úkryty ježci. 
Již několik let můžeme sledovat maje-
státní let nádherného dravce motáka 
pochopa, který si vybral místní rákosiny 
za svůj letní domov, v noci tajíme dech 
nad neslyšným letem vzácné sovy ka-
louse ušatého, rozveselují nás upovída-
né rodiny krkavců, káňat, mezi domy 
zalétá krahujec, poštolka a občas nás, 
k  nelibosti chovatelů slepic, navštíví 
i  jestřáb.  V  květnu slyšíme volání 
chřástala polního a o prázdninách ty-
pické „pět peněz“ malinkých křepelek.  
Ptáčník dostal své jméno právě pro hoj-
ný výskyt hnízdících ptáků a také proto, 
že je využívaný tažnými ptáky jako noc-
ležiště na jejich cestě.  

Jsme na ten náš malý ptačí ráj uprostřed 
zemědělské krajiny náležitě hrdí a rádi se 
o něj se slušnými návštěvníky podělíme. 
Velice si vážíme, že s námi v takové blíz-

kosti sdílejí své domovy mnohé zvířecí 
druhy.  Jsme malá a poměrně uzavřená 
komunita obyvatel, jsme patrioti, a o to 
víc nás mrzí, když musíme každý rok sle-
dovat bezohlednou jízdu tzv. motorkářů 
přes toto území.   Jsme si jistí, že rozjež-
děné ježčí pelíšky, zabitá mláďata zajíců, 
bažantů, koroptví a  k  smrti vyděšená 
štvaná stáda srn nepřidají pravověrnému 
motorkáři na kreditu. Je to pouhý důkaz 
snobství, hlouposti, bezohlednosti a nu-
lové znalosti motoristického sportu.  I ty 
polní plodiny mají své majitele a určitě 
bychom nechtěli, aby se někdo k našemu 
majetku choval stejně bezohledně jako 
rádoby motorkáři na polích. Prosíme 
o trochu ohledu k nám místním i k našim 
zvířecím jeslím, ať ptačím, nebo zaječím, 
ač jsme si plně vědomi, že majitelé těch-
to strojů mají řidičský průkaz, a tudíž by 
měli vědět, že vjíždění do polních a les-
ních porostů je protizákonné.  Přesto 
slušně žádáme a jsme si jisti, že adrenalin 
na motorce či čtyřkolce zažijete i na mo-
tokrosové dráze jako ti správní praví mo-
torkáři oddaní tomuto sportu. 

Až budete chtít příště navštívit naše 
okolí, zvažte prosím, zda raději neosed-
lat kolo, koně či ideálně vlastní nohy. 
Každopádně z motorky nadýchaná bílá 
peříčka mlynaříka dlouhoocasého, zvě-
davě nakukujícího z korun stromů, ne-
uvidíte. 

Za obyvatele Ptáčníka  
Ing. Milada Schlingerová
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Okolo Fryčovic 
Uděláme si procházku okolo Fryčovic 
a  navštívíme místa, o  kterých nám jako 
dětem stařenka vyprávěla nebo která si 
pamatujeme ze svého dětství. Začneme 
ve středu obce na návsi. Pokud přijede-
te autem, tak na prostorném parkovišti 
pohodlně zaparkujete a můžeme vyrazit. 
Přejdeme okolo budovy obecního úřadu, 
ve které je také společenský sál, pošta a or-
dinace praktické lékařky. Pokračujeme dál 
po obecní cestě okolo hasičské zbrojnice, 
dál mineme budovu staré školy, ve které 
se dnes nacházejí byty a prostorné míst-
nosti klubu seniorů. Zamíříme ke kostelu 
zasvěcenému Nanebevzetí Panny Marie 

z doby okolo roku 1345. U kostela se také 
nachází hřbitov se smuteční obřadní síní.   
Dál můžeme vystoupat až na nejvyšší bod 
Fryčovic, Sovinec (354 m), ke kterému vede 
naučná stezka oborou založenou v roce 
1988. Obora slouží k chovu jelence bělo-
ocasého (viržinského). 

Vrátíme se zpátky na rozcestí a pokraču-
jeme dál. Přejdeme řeku Ondřejnici a za-
bočíme doleva, projdeme okolo bývalé 
oblíbené restaurace Tvardek a  těsně 
před křižovatkou silnice z  Ostravy na 
Hukvaldy je bývalý penzion, místně na-
zývaný U Maďara. Před námi je výhled na 
místní část Ptáčník, kde máme možnost 
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navštívit Veselou zahradu, zakoupit si ně-
jakou květinku nebo keramiku. Vrátíme se 
zpátky na křižovatku U Kříže a vydáme se 
polní cestou, zvanou Kuběnovou, naho-
ru směrem k šachtě Staříč. Hned po levé 
straně za čekárnou jsou ještě patrné po-
zůstatky po cihelně, která zanikla za první 
republiky v době velké hospodářské krize. 
Než přebrodíme potok Košici, tak na tomto 
místě dříve  volně vyvěral ze země zemní 
plyn, který většinou hořel a vytvářel hlavně 
v noci zajímavou scenérii, působící až my-
sticky. Po výstavbě dolu byl plyn odveden 
a místo zaniklo. 

Za druhé světové války zde také došlo 
ke střetu mezi ustupujícími Němci a Ru-
dou armádou a výsledkem bylo několik 
zničených samohybných děl a padlí vojáci 
obou armád.

Pokračujeme dál přes hráz rybníka, který 
slouží jako zásobárna užitkové vody pro 
šachtu a hlavně je to krásné a klidné místo 
oblíbené zejména u rybářů.

Projdeme lesem a  dojdeme k  chátrající 
budově místní hájenky a vlevo po pěkné 
lesní cestě přijdeme k obrázku Panny Ma-
rie s Ježíškem. Podle legendy se v těchto 
místech za doby, kdy krajem táhla švéd-
ská vojska směrem na hrad Hukvaldy, 
nacházel polní lazaret, a tak se stávalo, že 
vojáci, kteří podlehli svým zraněním, byli 
zde i pochováni. Jejich duše ale v daleké 
cizině nenacházely klidu a tomu, kdo se 
do těchto houštin zatoulal, se stávalo, že 
nemohl dlouho nalézti cestu ven. Proto 
nechala paní nadlesní postavit zmíněný 
obrázek, k němuž se chodívala za padlé 
vojáky modlit. Po čase byly její modlitby 



www.frycovice.cz 3/2020

43

vyslyšeny, duše vojáků našly klid, který se 
rozprostřel i na okolní lesy.

Pokračujeme dál až na druhou stranu sil-
nice z Českého Těšína dál na Příbor, na-
zývanou dříve Císařskou, nebo také místně 
Tisarskou, kterou  překročíme, nebo lépe 
podejdeme můstkem a  korytem poto-
ka. Dostaneme se na bývalou německou 
střelnici z války, která byla i s občerstvením 
a kde myslivci později pořádali přebory ve 
střelbě na asfaltové holuby a na svatodušní 
pondělí se zde škvařila vaječina a vyhráva-
la místní dechovka. Jednou se zde dokonce 
zastavil i prezident T.G.Masaryk, který zde 
právě projížděl.

V  pozdějších letech se střelnice moder-
nizovala a  sloužila ministerstvu vnitra 
a Lidovým milicím ke cvičným střelbám. 

Ještě dnes najdeme ve stromech nad střel-
nicí stopy po kulkách, zarytých hluboko 
do kmenů starých stromů. Jsou zde také 
patrné prohlubně po dávné těžbě vápen-
ce. Dnes je zde velká zpevněná plocha; 
uvažovalo se o výstavbě obalovny, ale po 
protestech okolních obcí bylo od tohoto 
záměru zatím upuštěno. Budeme-li sto-
upat dál údolím Košice, kolem rezervoárů 
starého vodovodu, který zásoboval vo-
dou město Brušperk, dojdeme na hřeben 
Palkovických hůrek. V  dřívějších létech 
zde stávala hospoda U Kociána, u které 
se v předvečer 1. máje pálily čarodějnice 
a stavěla se májka. Pod nejvyšším bodem 
hůrek Kubánkovem (660 m) zase dochází 
na Nový rok k setkávání turistů z okolních 
vesnic.  Zpátky do údolí se můžeme vracet 
po pěkné lesní cestě přes osadu Krnalovice, 
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kde roste památný krnalovický tis. Opět 
protneme Tisarskou, a když budeme mít 
štěstí, tak můžeme ve správné době najít 
i  vzácnou a  chráněnou lilii zlatohlavou. 
Dostaneme se k  lesíku nazývanému Že-
brák. Zde se stará cesta prudce svažovala 
a nutila formany zastavit a k brzdění vozů 
použít tzv. kocůry. Toho využívali různí 
zlodějíčci a  lapkové a  tyto povozy pře-
padávali. Toto místo si oblíbili také kočující 
cikáni, kteří tady rádi tábořili a po okolí si 
opatřovali jídlo pro sebe i koně. U bývalého 
dříve navštěvovaného, dnes chátrajícího 
a opuštěného motorestu Slezan, jehož so-
učástí byla také sauna, se vydáme okolo 
lesa směrem k hájence. V lese byly v dřívější 
době ještě patrné pozůstatky kalových 
nádrží, které zde zbyly po průzkumných 
vrtech, když se hledaly ložiska uhlí. Pokud 
narazili na plyn, místo opustili a  metan 
ještě dlouho unikal do ovzduší. 

Na chvíli se můžeme zastavit u malé vod-
ní nádrže, která byla vybudována jako 
protipovodňová a revitalizační k záchraně 
ohrožených druhů vodních živočichů. Je 
to ale také pěkné a klidné místo sloužící 
k  odpočinku. Na podzim zde probíhá 
výlov, který je hojně navštěvován. Když 

se vydáme zpátky k vesnici, tak dojdeme 
k  lesíku Olšina. Hned na jeho začátku je 
zanedbaná studánka, zvaná Seibertova, 
která je v místě bývalé bažiny, a podle po-
věsti se zde utopil koňský povoz i s osád-
kou císařských vojáků a s truhlicí zlaťáků. Na 
Velký pátek, kdy se země otvírá a vydává 
své poklady, tak voda ve studánce zmizí 
a na dně lze vidět třpytící se zlaté dukáty.

Teď už nám zbývá jenom projít okolo 
bývalého centrálního hnojiště a  přejít 
hlavní silnici, kde stávala kaplička, která 
musela zbytečně ustoupit při výstavbě 
nové silnice. Vydáme se po staré cestě 
a před mostem odbočíme vlevo a tak zva-
nou Židovskou ulicí se dostaneme lávkou 
přes řeku, na dětské hřiště a na náves. Pro 
osvěžení si můžeme v kiosku za teplého 
počasí koupit pohárek zmrzliny, a pokud je 
s námi čtyřnohý přítel, tak mu zakoupíme 
něco za odměnu v prodejně Kozubek, pro 
ostatní je možnost posílení v  pekařství 
Boček, nebo v restauraci Sokolka.

Doufám, že jsme se pěkně prošli, zavzpo-
mínali si a oživili některé pověsti a vzpo-
mínky naše a našich předků.

Stanislav Horvath

Obrázky poškozené kapličky u Chamrádů.
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KSČM
Vážení občané,

letošní oslavy 75. výročí ukon-
čení 2. světové války a osvobo-
zení Československa se uskutečnily v naší 
obci a v celé vlasti, vlivem celosvětové epi-
demie Covid – 19, v komorním duchu. 

S panem starostou Leo Volným jsme měli 
původně představu, že letos oslava pro-
běhne důstojně – minimálně na stejné 
úrovni jako před pěti lety. Vynucená sku-
tečnost však byla jiná. 

V den výročí osvobození naší obce 5. května 
proběhlo kladení věnců a kytic u památníku 
1. a 2. světové války v zastoupení: za vedení 
obce starosta Leo Volný, místostarosta Ing. 
Vratislav Konečný; za KSČM Zdeněk 
Ranocha, Bc. Boris Richter, Ing. Jindřich 
Lanča a  Josef Matuška; za bojovníky za 
svobodu Stanislav Dětský a  Antonín 
Hořínek. Připomněl jsem důsledky té hrůzy. 
Přišlo o život více jak 65 milionů lidí, z toho 
vojáků víc jak 23 milionů a víc jak 12 milionů 
lidí bylo umučeno v  koncentračních 
táborech. Ztráty na životech v jednotlivých 
státech: Sovětský svaz 23,2 milionů, Čína 
10 milionů, Německo 7,5 milionů, Polsko 5,6 
milionů, Rumunsko 641 tisíc, Maďarsko 580 
tisíc, USA 418 tisíc, Československo 365 tisíc 
a v dalších státech padlo více jak 5 milionů 
osob.

Na území Československa padlo v bojích: 
140 tisíc vojáků sovětské Rudé armády, Ru-
munů 33 tisíc, Američanů 116 vojáků a Če-
choslováků 18 tisíc.

Při osvobozování naší obce od německých 
okupantů 5. května 1945 padlo 18 vojáků 

Rudé armády, 7 našich občanů 
a dalších 16 osob bylo umuče-

no během války v koncentračních tábo-
rech. Gestapem bylo vězněno 50 mužů a 24 
žen.

U pomníku jsem připomněl naši účast výše 
jmenovaných za KSČM a Bojovníků za svo-
bodu na pietním aktu v neděli 3. května 
k 75. výročí osvobození od nacistické oku-
pace a bojů s hitlerovci. Každoročně se koná 
na frýdeckým hřbitově u památníku, kde je 
pohřbeno 966 vojáků a důstojníků Rudé 
armády, kteří padli při osvobozování obcí 
v  našem okrese. Položením květin jsme 
uctili jejich památku. V minulosti jsme vždy 
vítali Noční Vlky - Jízda Svobody, kteří letos 
nedorazili z důvodu uzavření hranic. Jezd-
ci zúčastněných národů startují na motor-
kách s doprovodnými vozy v Moskvě, za-
stavují se v  různých krajích a  končí 
v Berlíně. 

Věčná sláva hrdinům, kteří padli za naši 
svobodu. Máme je navždy v srdcích a pře-
dáváme toto poselství - učitelé, rodiče, pra-
rodiče, našim potomkům. 

Poděkování patří všem, kteří aktivně bojo-
vali proti fašismu, umírali ve stoje, abychom 
MY Slované nežili na kolenou. Čest jejich 
památce.

S pozdravem Světu Mír, Práci čest a corona-
viru ZMAR!

Jménem svým a členů KSČM Fryčovice

Ve Fryčovicích 23. května 2020 
Zdeněk Ranocha, předseda
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Nabídka občanům

Obec Fryčovice nabízí občanům k prodeji palivové dříví:

• MĚKKÉ (smrk, borovice, lípa) za cenu od 550 Kč/m3 + DPH

• TVRDÉ (dub, buk, habr, jasan) za cenu od 1 200 Kč/m3 + DPH

• SAMOTĚŽBA za cenu 200 Kč/m3 + DPH

Odběr na skládce v Zámrklí u hájenky (č. p. 325). Informace na tel. č. 737 723 738, Ing. Jiří Lanča.

INZERCE
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INZERCE



Fryčovický ZPRAVODAJ

48
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Vážení čtenáři,

držíte v rukou třetí číslo Fryčovického zpravodaje v tomto roce. Spolu s nedávnými 
gra�ckými změnami se náš zpravodaj začíná postupně obsahově pro�lovat pře-
devším jako časopis, v němž občané získávají informace nejen o záměrech a plánech 
vedení obce, ale také o tom, co se v obci v uplynulých týdnech událo, nebo co se 
teprve připravuje, a to v oblasti školství, kultury, sportu a jiné spolkové činnosti. 
Chtěli bychom zkrátka každého občana Fryčovic šířeji seznamovat s aktuálním 
veřejným děním v obci. Právě takovému obsahovému zaměření ostatně odpo-
vídá označení „zpravodaj“ v názvu tohoto časopisu. Jako veřejné periodikum jsme 
samozřejmě otevřeni též příspěvkům polemického a diskusního rázu – nicméně 
vzhledem k tomu, že Fryčovický zpravodaj vychází co dva měsíce, není schopen 
zajistit pružnou výměnu názorů a argumentů (jako je tomu při jiných příležitostech, 
například na veřejném zasedání zastupitelstva). V rámci vyváženosti a objektivity 
poskytne redakce Fryčovického zpravodaje vždy i kritizované straně dostatečný 
čas a prostor k vyjádření ve stejném čísle, takže autoři kritických příspěvků musejí 
počítat s možnou publikační prodlevou.

Věříme, že každý čtenář si najde ve Fryčovickém zpravodaji mnoho důležitých 
a zajímavých informací o dění v naší obci.

Redakce Fryčovického zpravodaje

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji platný od 1. 2. 2019:
Celá strana A5  1200 Kč
½ A5      750 Kč
¼ A5      500 Kč




