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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

přiblížil se konec roku 2020, roku, který 
se zapíše do historie jako období celosvě-
tové pandemie způsobené virem COVID 
- 19. Většina z nás věřila, že se pandemii 
podaří do pololetí zvládnout, nicméně 
situace kulminovala v minulých týdnech 
a nadále má významný dopad na celý náš 
život, na dění obyvatel této země, této 
planety. Probíhá druhá vlna pandemie 
a my jsme museli zrušit všechny kulturní, 
sportovní a společenské akce. Opatření 
proti této pandemii se tak promítla do ži-
vota nás všech. Musíme společně usilovat 
o ochranu zdraví a životů našich občanů. 
Vše ostatní je nahraditelné. Musíme zde 
poděkovat na prvním místě zdravotní-
kům, ale naše díky patří i všem ostatním, 
kteří se s nadměrným úsilím věnují vše-
mu, co nás denně obklopuje a zajištují 
celý chod života ve společnosti.
A nyní zase něco pozitivního. V závěru 
roku se podařilo dokončit a převzít nově 
postavené chodníky u krajské komuni-
kace od kříže ke Kuběnům a od Chamrá-
da k  Beskydským uzeninám za cenu 
9  130  000,- Kč. Pro bezpečnost našich 
občanů má tato investice velký význam.
I když se nám to zpočátku nedařilo, nově 
byla vyměněna lávka u Skařupů a potě-
šilo nás, že nakonec z původně navržené 
ceny 3 650 000,- Kč byla díky firmě TME-
TAL s. r. o. cena 1 178 000,- Kč. Tady se 
nám vyplatilo s řešením počkat na lepší 
a levnější variantu výměny lávky.
Od 1. prosince bylo uvedeno do provozu 
také workoutové hřiště na stadiónu TJ So-
kol Fryčovice, a tak se nám podařilo rozšířit 

další sportovní vyžití pro naše občany.
Rovněž jsme zakoupili a uvedli do provo-
zu traktor Kubota za cenu 1 850 000,- Kč. 
Ten se bude využívat především pro údrž-
bu naší obce, neboť nám neustále přibývá 
nejen ploch, ale i ostatní práce v údržbě.
Také musím přiznat, že ne vždy se všech-
no podaří v  plánovaném čase provést. 
Rozhodli jsme se postupně opravit lávky 
přes Ondřejnici podle jejich technické-
ho stavu. Plánovaná oprava a nátěr láv-
ky v centru obce u Novobilských se nám 
zkomplikovala. Po jejím odvozu jsme 
plánovali opravu jednoho pilíře – usaze-
ní lávky. Nemile nás překvapilo, že pilíře 
nemají základy a  stavební dozor spolu 
s  revizním technikem nařídili provést 
nově zbudovaní základů a pilířů pro její 
uložení a už bylo vše jinak. Nastal hava-
rijní stav. Zadali jsme zpracování doku-
mentace podle dnešní legislativy. Projekt 
s provedením mikropilotáže nám zhotovil 
Ing. Kubza, zaměření Ing. Porebský, posu-
dek Ing. Kurečka, mikropilotáž firma ZIKO 
a stavbu firma KÁMENBAU s.r.o. Učiníme 
vše pro to, aby se naše natřená lávka opět 
vrátila na místo v co možná nejkratším 
čase. Velice se omlouváme všem našim 
občanům za způsobené komplikace, kte-
ré byly dány zásadními problémy a skry-
tými vadami při opravě – stavbě lávky.
Letos prvně schvalujeme rozpočet obce 
v prosinci. Tady nebudu předbíhat, včas 
vás budu informovat o  akcích pro rok 
2021, ale až po jeho schválení zastupitel-
stvem obce. Také v prvním čísle Zpravo-
daje r. 2021 budu podrobněji informo-
vat o všech akcích, které jsou připraveny 
k provedení, stejně jako o akcích, které 
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INFORMACE Z OBCE

jsou v dlouhodobém plánu rozvoje naší 
obce do roku 2027.
Je tu advent, ale ty letošní Vánoce bu-
dou z pochopitelných důvodů jiné než 
ty, které jsme běžně v minulosti prožívali. 
Něco zůstane nezměněno – televizní po-
hádky, cukroví na stole, svařáky, dárky. 
Atmosféru vánočních svátků si musíme 
v  této době vytvořit. Je určitě důležité 
nepodléhat negativním jevům. Lidstvo 
v minulosti překonalo spoustu problémů, 
které jej trápily, ale vždy byly překonány. 

I tento virus COVID – 19 musí být překo-
nán. Dívejme se do budoucna s určitou 
dávkou optimismu – bude líp.
Co si ještě přát závěrem? Do nového roku 
2021 chceme, ať jste zdraví, spokojení 
a úspěšní. Ať se vám vše daří podle vašich 
plánů a představ. Ať další období všichni 
prožíváme a ne přežíváme. Přejeme si, ať 
se cítíte ve Fryčovicích dobře, bezpečně, 
šťastně a  v  dobré náladě, v  obci – kde 
stojí za to žít.

Leo Volný, starosta

Provozní doba obecního úřadu v období vánočních svátků
Středa  23. 12. 2020 od 8 - 12 hod.
Středa  30. 12. 2020 od 8 - 12 hod.
Čtvrtek  31. 12. 2020 ZAVŘENO

Výtah ze schůzí Rady obce Fryčovice  
za období říjen - listopad 2020

•	Schvaluje cenovou nabídku od pana 
Igora Sauera IngPLAN. Předmětem ceno-
vé nabídky je úprava křižovatky „U Kříže“ 
silnic II/476 a III/4845 v obci Fryčovice na 
kruhový objezd ve výši 56  870,- Kč vč. 
DPH.

•	Schvaluje územní souhlas s umístěním 
stavby realizovanou společností ČEZ 
Distribuce a. s. prostřednictvím společ-
ností NOVPRO FM s.r.o. v pozemku parc. 
č. 404, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, v k. ú. Fryčovice v majetku Obce 
Fryčovice.

•	Schvaluje smlouvu na údržbovou 
a  servisní službu tepelného čerpadla 
v kotelně FRY RELAX Centra mezi Obcí 

Fryčovice a  společnosti Bosch Termo-
technika s. r. o. Předmětem smlouvy 
je úprava podmínek při poskytování 
údržbových služeb, servisních zásahů 
a servisu na zavolání při poruše a úhrady 
odměny za tyto služby objednavatelem 
za cenu uvedenou v příloze č. 3 „Ceník 
údržbové a servisní služby – 2020“.

•	Pověřuje starostu obce k  podpisům 
smluv s  nájemci obecních bytů, ke 
schvalování nájmů za užití sálu v kultur-
ním domě podle platného ceníku a po-
volování užívání vozidel v majetku obce.

•	Bere na vědomí položkový rozpočet 
stavby – „Oprava podlahy strojovny ba-
zénu“ od společnosti Bernold s. r. o. ve 
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výši 304 833,10 Kč vč. DPH za výměnu 
podlahy a 156 520,- Kč bez DPH za de-
montáž a zpětnou montáž technologie. 
Před schválením nabídky je nutné před-
ložit vypracování nákladovosti provozu 
bazénu ve Fry Relax Centru za rok 2020 
na následující RO.

•	Pověřuje starostu obce k vypracování 
nákladovosti provozu bazénu ve Fry 
Relax Centru za rok 2020.

•	Bere na vědomí informaci Obvodního 
báňského úřadu pro území krajů morav-
skoslezského a olomouckého o schvále-
ní čerpání rezervy pro rok 2020 na vypo-
řádání důlních škod vlivem hornické čin-
nosti a na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených hornickou činností.

•	Bere na vědomí informaci o  stavech 
na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 10. 
2020: stav účtu vedeného u  MONETA 
Money Bank, a. s., je 18 905 010,57 Kč 
a stav účtu vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ 
BANKY je 15 152 965,13 Kč.

•	Bere na vědomí žádost pana Jozefa 
Michálka o koupi pozemku parc. č. 1725 
o výměře 2492 m2 v k. ú. Fryčovice v ma-
jetku Obce Fryčovice.

•	Pověřuje starostu obce ke zveřejnění 
záměru prodeje pozemku parc. č. 1725 
o výměře 2492 m2 v k. ú. Fryčovice v ma-
jetku Obce Fryčovice. Schválení prodeje 
a předložit na následujícím ZO.

•	Schvaluje rozvahu Základní školy 
Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěv-
kové organizace, se sídlem č. p. 628, za 
období 1. 1. – 30. 9. 2020. 

•	Schvaluje rozvahu Mateřské školy 
Fryčovice 451, příspěvkové organiza-
ce, se sídlem č. p. 451, za období 1.1. 
– 30.9.2020. 

•	Schvaluje uzavření příkazní smlouvy 
mezi Obcí Fryčovice a  panem Bc. To-
mášem Smutkem, jejímž předmětem je 
výkon činnosti koordinátora BOZP při 
přípravě akce „Sociální byty v objektu na 
parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice“ za cenu 
ve výši: odměna za činnost koordinátora 
BOZP v období přípravy staveb 500 Kč/
hod bez DPH, odměna za vypracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 6000 Kč bez DPH.

•	Schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Fryčovice 
a panem Jaroslavem Treutlerem, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břeme-
ne služebnosti inženýrské sítě – zřízení 
a  provozování elektrického zemního 
vedení NN na hmotné nemovité věci, 
pozemku parc. č. 2270/3, k. ú. Fryčovice, 
v majetku Obce Fryčovice, ve prospěch 
hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 638/11 k. ú. Kateřinice v  majetku 
pana Jaroslava Treutlera, za cenu ve výši 
2000 Kč bez DPH.

•	Schvaluje cenovou nabídku společnos-
ti NUKLEON CZ s. r. o. na výměnu kom-
presoru tepelného čerpadla v  hmotné 
nemovité věci, pozemku parc. č. 1485/8, 
jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 
727, stojící na pozemku parc. č. 1485/8, 
k. ú. Fryčovice, za cenu 109 160 Kč bez 
DPH, a  schvaluje uzavření smlouvy se 
společností NUKLEON CZ s. r. o.

•	Schvaluje poskytnutí dotace na činnost 
modelářského kroužku spolku modelář-
ský klub Fryčovice ve výši 2 000 Kč.

•	Schvaluje cenovou nabídku od spo-
lečností JAN SLABÝ stavby s. r. o, jejímž 
předmětem je nabídka na zajištění 
zimní údržby (úhrn, posyp) pozemních 
komunikací, platná pro sezónu 2020/21 
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pro Obec Fryčovice ve výši: Zetor – vy-
hrnování vozovek 600 Kč/hod bez DPH, 
Zetor – posyp vozovek 500 Kč/hod bez 
DPH, Struska (sypač o  objemu 1,5 m3) 
– 400 Kč/hod bez DPH a v případě ne-
čekaných kalamitních situací zajistí do-
davatel na požádání objednatele ostatní 
mechanismy: bagr JCB 3CX 750 Kč/hod, 
MAN (pro případný odvoz) 680 Kč/hod 
bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy 
se společností JAN SLABÝ stavby s. r. o. 

•	Schvaluje zvýšení ceny obědů v jídelně 
Základní školy Fryčovice, okres Frýdek
-Místek, příspěvkové organizace, se síd-
lem č. p. 628, na 75 Kč pro cizí strávníky 
s účinností od 1. 11. 2020.

•	Bere na vědomí projektovou doku-
mentaci stavby č. 4188 „VT Ondřejnice, 
Fryčovice km 9,750 oprava spádového 
stupně s  rybochodem“, jehož investo-
rem je Povodí Odry.

•	Bere na vědomí informaci o  stavech 
na účtech Obce Fryčovice ke dni 15. 10. 
2020: stav účtu vedeného u  MONETA 
Money Bank, a. s. je 18  838  922,61 Kč 
a stav účtu vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ 
BANKY je 15 210 098,13 Kč.

•	Bere na vědomí žádost Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského 
kraje o  doplnění chybějících údajů do 
Krizového plánu Moravskoslezského 
kraje za Obec Fryčovice.

•	Bere na vědomí informaci o uvažova-
né změně výšky projektované stavby 
KODUS Fryčovice („Pečovatelské byty 
Fryčovice“), jejíž výstavba je navržena 
zejména na hmotných nemovitých vě-
cech, pozemku parc. č. 1457 a pozem-
ku parc. č. 1458, vše k. ú. Fryčovice, a to 
v  počtu pater budoucí stavby KODUS 

– snížení o jedno patro (nově 3 podlaží) 
a pověřuje starostu, aby prověřil u spo-
lečnosti MR Design CZ, s. r. o., počet bytů 
při sníženém počtu pater a předběžné 
náklady na výstavbu po této změně.

•	Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020 mezi 
Obcí Fryčovice a společností ZILO služby 
s. r. o, jehož předmětem je úprava čl. VI. 
smlouvy, která zůstává ve stejné výši, 
ale je stanovena po položkách, a úprava 
čl. VII. smlouvy, cena předmětu plnění 
bude uhrazena na základě zhotovitelem 
vystavené faktury (daňového dokladu) 
po ukončení jednotlivých částí díla dle 
rozdělení ceny v odst. VI.2. této smlouvy 
o dílo. Lhůta splatnosti faktury je stano-
vena na 15 dní. Za předání projektu pro 
společné územní a stavební řízení bude 
považován okamžik vydání „Oznámení 
zahájení společného územního a  sta-
vebního řízení“ Stavebním úřadem 
v Brušperku. 

•	Bere na vědomí výroční zprávu o čin-
nosti Základní školy Fryčovice, okres Frý-
dek-Místek, příspěvková organizace, se 
sídlem č. p. 628, za školní rok 2019/2020.

•	Bere na vědomí návrh návštěvního 
řádu workoutového hřiště.

•	Bere na vědomí cenovou nabídku 
společnosti INNOVA Int. s.r.o. na rea-
lizaci komplexních služeb spojených 
s přípravou a realizací projektů z pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj 
– Podpora obnovy a  rozvoje venkova 
pro rok 2021 ve výši: Analýza, konzul-
tace s administrátorem výzvy zdarma, 
zpracování žádosti 15 000 Kč bez DPH, 
podání žádosti administrátorovi vý-
zvy zdarma, odměna za úspěšné zís-
kání dotace ve výši 5 % ze schválené 
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dotace nebo nejméně 20  000 Kč bez 
DPH, v případě podání 2 a více žádos-
tí o  dotaci nabízí společnost slevu ve 
výši 15 % z ceny za zpracování žádosti 
a součásti odměny za úspěšné získání 
dotace je také administrace žádosti 
v realizační fázi.

•	Bere na vědomí žádost společnosti 
MUDr. Lindy Srbové, s. r. o. o řešení kli-
matizace v ordinaci praktického lékaře, 
který se nachází v  hmotné nemovité 
věci, pozemku parc. č. 1468/1, jehož 
součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 83, 
stavba občanského vybavení, stojící na 
pozemku parc. č. 1468/1, k. ú. Fryčovi-
ce, s  tím, že zřízení klimatizace v  této 
ordinaci bude zařazeno do investičních 
akcí v rámci rozpočtu obce na rok 2021.

•	Bere na vědomí informaci o  stavech 
na účtech Obce Fryčovice ke dni 30. 10. 
2020: stav účtu vedeného u  MONETA 
Money Bank, a. s. je 14  919  517,92 Kč 
a stav účtu vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ 
BANKY je 15 227 570,33 Kč.

•	Schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2020 dle přílohy. 

•	Schvaluje poskytnutí přístupových 
kódů do elektronické podatelny Mo-
ravskoslezského kraje a  podkladů pro 
zpracování projektové žádosti o dotaci 
z Moravskoslezského kraje na zahradu 
u mateřské školy paní Ing. Dagmar Jis-
krové.

•	Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 „Wor-
koutové hřiště ve Fryčovicích“ mezi Obcí 
Fryčovice a společností Clean4you s. r. 
o., jehož předmětem je prodloužení 
lhůty pro předání díla z  důvodu špat-
ných klimatických podmínek, v němž se 

stavební práce a dodávky provádí, a to 
na 90 kalendářních dnů ode dne uza-
vření smlouvy o dílo s tím, že nejpozději 
poslední den lhůty se zhotovitel zavazu-
je dokončené dílo předat objednavateli 
bez závad a nedodělků.

•	Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2020 „Pro-
jektová dokumentace pro komunit-
ní dům seniorů“ mezí Obcí Fryčovice 
a společností MR Design CZ, s. r. o, jehož 
předmětem je změna a úprava termínu 
plnění, a  to následovně tak, že zhoto-
vitel je povinen provést a  předat ob-
jednavateli jednotlivé části díla v těch-
to termínech: zaměření a  průzkumy, 
architektonickou studii dle čl. III odst. 
2 bod 2.1 (1. část díla) do 6 týdnů ode 
dne uzavření tohoto dodatku č. 1., doku-
mentaci k žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo zařízení včetně 
dokladové části (dle čl. III odst. 2 bod 
22.2 této smlouvy (2. část díla) do 22 
týdnů od odsouhlasení architektonické 
studie, projektovou dokumentaci pro 
stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 
této smlouvy (3. část díla) do 5 týdnů 
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o umístění stavby, termín vypracování 
projektové dokumentace do 27 týdnů 
od odsouhlasení architektonické studie 
a Projektovou dokumentaci stavby, kte-
rá bude použita pro výběr zhotovitele 
a  pro provádění stavby dle čl. III odst. 
2  bod 2.4 této smlouvy (4. část díla) do 
7 týdnů ode dne nabytí právní moci sta-
vebního povolení.

•	Schvaluje uzavření rámcové smlou-
vy o  výkonu technického dozoru sta-
vebníka při realizaci staveb mezí Obcí 
Fryčovice a  panem Ing. Miroslavem 
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Mackem, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provádět pro objednavatele 
služby spočívající ve výkonu technické-
ho dozoru investora při realizaci staveb 
v rozsahu dle konkrétních objednávek 
a  dále závazek objednavatele uhradit 
zhotoviteli za řádně poskytnuté služby 
cenu dle podmínek uvedených v  této 
smlouvě, tj. částku ve výši 4 800 Kč (Ing. 
Miroslav Macek není plátcem DPH) za 
jednu realizovanou kontrolu stavby dle 
objednávky, s  tím, že smlouva je uza-
vřena na dobu neurčitou s účinností od 
data podpisu smlouvy. 

•	Schvaluje zadání objednávky u společ-
nosti ZIKO sanace, s. r. o., na provedení 
mikropilotáže pro výstavbu pilířů pro 
opravenou lávku přes řeku Ondřejnici 
v centru obce.

•	Bere na vědomí cenovou nabídku od 
pana Kamila Vantucha, ve výši 1100 
Kč/m  nadzemního vedení a  2050 
Kč/m  za podzemní vedení k  hmotné 
nemovité věci, pozemku parc. č. 1933, 
jehož součástí je stavba: Fryčovice; č. p. 
325, objekt k bydlení, stojící na pozem-
ku parc. č. 1933, k. ú. Fryčovice s tím, že 
uvedené ceny jsou bez DPH,.

•	Bere na vědomí mostní list a protokol 
z hlavní prohlídky lávky „U Skařupů“ od 
paní Ing. Kateřiny Sedláčkové. 

•	Bere na vědomí návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu Obce Fryčovice na 
období 2021 – 2025.

•	Bere na vědomí návrh verze 3 rozpočtu 
Obce Fryčovice na rok 2021.

•	Bere na vědomí žádost o dotaci na rok 
2021 pro TJ Sokol Fryčovice z. s., se síd-
lem č. p. 450, 739 45 Fryčovice ve výši 
300 000 Kč.

•	Schvaluje rozpočet na rok 2021 Mateř-
ské školy Fryčovice 451, příspěvkové 
organizace, se sídlem č. p. 451. 

•	Bere na vědomí návrh rozpočtu sociál-
ního fondu, který je součástí rozpočtu 
Obce Fryčovice na rok 2021.

•	Bere na vědomí informaci o  stavech 
na účtech Obce Fryčovice ke dni 16. 11. 
2020: stav účtu vedeného u  MONETA 
Money Bank, a. s., je 15 084 398,18 Kč 
a stav účtu vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ 
BANKY je 15 284 704,53 Kč.

•	Bere na vědomí kalkulaci nákladů na 
zpracování odpadů na obyvatele obce 
Fryčovice za rok 2019, které slouží jako 
podklady pro revizi čl. 4 Obecně závaz-
né vyhlášky obce Fryčovice č. 1/2019 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, s tím, že skutečné náklady na 
obce na jednoho obyvatele jsou ve výši 
548,82 Kč. 

•	Bere na vědomí zápis o  výsledku díl-
čího přezkoumání hospodaření Obce 
Fryčovice v roce 2020.

•	Bere na vědomí zápis z jednání finanč-
ního výboru Obce Fryčovice ze dne 
11. 11. 2020.

•	Bere na vědomí informaci o zaslání pod-
kladů pro vypracování cenové nabídky 
na kontejnerový modul u workoutového 
hřiště společnosti FAGUS, a. s.

•	Bere na vědomí srovnání vývoje nákla-
dovosti na provoz FRY RELAX Centra za 
období 2017 – 2020.

•	Bere na vědomí informace o  dalším 
postupu při opravě lávky přes řeku On-
dřejnici v centru obce a informaci o tom, 
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že dne 20. 11. 2020 dojde ke geomet-
rické zaměření nových pilířů, 23.11.2020 
bude přenes rozměrů opravené lávky, 
24. 11. 2020 dojde k  shromáždění dat 
a v dalších krocích bude urychleně vy-
pracován projekt pilířů lávky a  o  tom, 
že provedení mikropilotáže pod lávkou 
provede společnost ZIKO sanace, s. r. o.

•	Bere na vědomí informaci o dokončení 
výstavby prodloužení vodovodu k  ne-
movité věci, pozemku parc. č. 1485/8, 
jehož součástí je stavba: Fryčovice; č. p. 
727, víceúčelová stavba, stojící na po-
zemku parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice.

•	Bere na vědomí dopis Mysliveckého 
spolku Fryčovice, se sídlem č. p. 325, 
ve kterém vyjadřuje nesouhlas s  ná-
jmem hmotné nemovité věci, pozemku 
parc.  č.1933, jehož součástí je stavba: 
Fryčovice; č. p. 325, objekt k bydlení sto-
jící na pozemku parc. č. 1933, k. ú. Fryčo-
vice, na dobu neurčitou s  výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a že trvají na smlouvě 
na dobu 40 – 50 let. RO trvá na smlouvě 
s nájmem na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou 3 měsíce.

•	Bere na vědomí žádost paní Mgr. Si-
mony Dostálkové, jednatelky společ-
nosti Lékárny U svatého Jiří s. r.o., která 
provozuje výdejnu léčiv v  Obci Fryčo-
vice, o zřízení klimatizace v prostorách 
výdejny léčiv nacházející se v  hmotné 
nemovité věci, pozemku parc. č. 1468/1, 
jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 
83, stavba občanského vybavení, stojící 
na pozemku parc. č. 1468/1, k. ú. Fryčo-
vice s tím, že s vybudování klimatizace 
se počítá v rozpočtu obce na rok 2021.

•	Bere na vědomí dopis od manželů 
Ing. Pavla a Ing. Radmily Mrázkových za 
účelem vyvolání zahájení stavebního 

řízení ve věci stavby sociálních bytů na 
hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 
1485/8, jehož součástí je stavba: Fryčovi-
ce; č. p. 727, víceúčelová stavba, stojící na 
pozemku parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice, 
kde se manželé rozhodli darovat Obci 
Fryčovice část hmotné nemovité věci, 
pozemku parc. č. 1483/1, k. ú. Fryčovice, 
formou bezúplatného převodu.

•	Schvaluje příspěvek zřizovatele z  roz-
počtu obce pro Základní školu Fryčo-
vice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, se sídlem č. p. 628 na rok 
2021 ve výši 2 800 000 Kč. 

•	Schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
mezi Obcí Fryčovice a panem Josefem 
Mikalou, jejímž předmětem je zhoto-
vení dvou obřadních stolů dle cenové 
nabídky ze dne 28. 5. 2020, za cenu ve 
výši 54 612 Kč, s tím, že zhotovitel není 
plátcem DPH.

•	Schvaluje uzavření dohody s Tomášem 
Volným, jejímž předmětem je zánik zá-
vazků smluvních stran vyplývajících ze 
smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 12. 2019, 
jejímž předmětem bylo provádění pluže-
ní komunikací a odvoz kontejnerů. 

•	Schvaluje cenovou nabídku od společ-
nosti ZIKO sanace, s. r. o. na provedení 
mikropilotů na akci „Obec Fryčovice – 
mikropiloty mostní ložiska“ za cenu ve 
výši 257  000 Kč bez DPH, a  schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností 
ZIKO sanace, s. r. o.

•	Bere na vědomí smlouvu o  výpůjčce 
mezi TJ Sokol Fryčovice z. s., se sídlem 
č.  p. 450 a  Základní školou Fryčovice, 
okres Frýdek-Místek, příspěvkovou 
organizací, se sídlem č. p. 628, jejímž 
předmětem je výpůjčka místnosti 
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nacházející v  hmotné nemovité věci, 
stavbě: Fryčovice, č. p. 450, stavba ob-
čanského vybavení, stojící na pozemku 
parc. č. 1445, k. ú. Fryčovice, včetně je-
jich součástí a příslušenství, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, na dobu neurči-
tou, a to počínaje dnem 1. ledna 2021, 
s tím, že náklady na plnění spojená s uží-
váním předmětu výpůjčky nebo s ním 
související služby byly dohodou smluv-
ních stran stanoveny ve výši 236 Kč za 
hodinu užívání předmětu výpůjčky, .

•	Schvaluje program a termín 11. zase-
dání Zastupitelstva obce Fryčovice na 
18. 12. 2020 od 17 hodin v sále kultur-
ního domu.

•	Bere na vědomí oznámení Sdružení 
měst a obcí povodí Ondřejnice o ceně 
stočného od 1.1.2021 ve výši 40,30 Kč 
s DPH za 1 m3 odvedené vody. 

•	Souhlasí s  napojením budoucího ob-
jektu komunitního domu, který se bude 
nacházet na hmotných nemovitých vě-
cech, pozemcích parc. č. 1457, parc. č. 
1458, parc. č. 1456, parc. č. 1463/1, parc. 
č. 2364/11 a  parc. č. 2394/1, vše k. ú. 
Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice, na 
splaškovou a dešťovou kanalizaci a vyjá-
dření ke stavbě pro MR Design CZ, s. r. o.

•	Bere na vědomí návrh tržního řádu, 
který byl zkontrolován právním odbo-
rem Moravskoslezského kraje.

•	Bere na vědomí zprávu o  ukončení 
stavby – lávka „U Škařupů“.

•	Bere na vědomí návrh verze 4 rozpočtu 
Obce Fryčovice na rok 2021.

•	Bere na vědomí informaci Severomo-
ravských vodovodů a  kanalizací a. s. 
o  změně ceny vodného od 1.1.2021, 

voda pitná (vodné) za cenu 47,87 Kč/m 3 
vč. DPH.

•	Bere na vědomí nabídku na koupi 
hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 1725, k. ú. Fryčovice, v majetku Obce 
Fryčovice, ze strany pana Vlastimila Ma-
chýčka, Mgr. Veroniky Muroňové a Joze-
fa Michálka. 

•	Bere na vědomí technickou zprávu 
a vypracovaný projekt na opravu lávky 
pro pěší přes Ondřejnici u  hřiště, na-
cházející se na hmotné nemovité věci, 
pozemku parc. č. 2392/1, k. ú. Fryčovice, 
od zhotovitele, společnosti MK statika 
a projekce s. r. o.

•	Schvaluje podání objednávky na změ-
nu Územního plánu č. 1 Fryčovice Ur-
banistickému středisku Ostrava, s. r. o.

•	Pověřuje starostu obce k  jednání 
o  smlouvě budoucí se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvko-
vou organizací, která je oprávněna 
k  hospodaření se svěřeným majetkem 
Moravskoslezského kraje, jenž je vlast-
níkem hmotné nemovité věci, pozemku 
parc. č. 2391/1, k.ú. Fryčovice za úče-
lem bezúplatného převodu pozemku 
pod dílem na obec a k vydání souhlasu 
vlastníka pozemku, nutného pro vydání 
stavebního povolení pro dílo „Chodník 
III v úseku Beskydské uzeniny – TMETAL“.

•	Schvaluje podání žádosti o  dotaci 
s názvem „Obnova lávek“ do dotačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR – Program obnovy a rozvoje venkova 
pro rok 2021 – DT „C“. Podáním žádosti 
pověřuje společnost INNOVA Int. s. r. o

•	Schvaluje podání žádosti o dotaci s ná-
zvem „Rekonstrukce multifunkčního ob-
jektu Hájenka“ do dotačního programu 
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Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Pro-
gram obnovy a rozvoje venkova pro rok 
2021 – DT „E“. Podáním žádosti pověřuje 
společnost INNOVA Int. s. r. o.

•	Pověřuje starostu obce k  podání žá-
dosti a předání studie na Správu silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, o  zřízení kruhového ob-
jezdu „U Kříže“ v křižovatce silnic II/486 
a III/4845.

•	Pověřuje starostu obce zadáním stu-
die a  vypracování projektu „Rozšíření 
a opravy hřbitova“ panu Ing. Arch. Ka-
milu Zezulovi.

•	Pověřuje starostu obce podáním ob-
jednávky na zpracování analýzy u spo-
lečnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o., 
za účelem přípravy opravy veřejného 
osvětlení v obci.

Vážení občané, 

vzhledem k tomu, že uplynuly již více než 
2 roky od doby, kdy jsme zahájili funkč-
ní období 2018 – 2022, rozhodli jsme se 
předložit vám stručný přehled akcí, které 
se podařilo uskutečnit:

•	výstavba chodníků v úseku „od kříže ke 
Kuběnům“ a od „Chamráda po Beskyd-
ské uzeniny,“

•	 zhotovení nové lávky u Skařupů,

•	 zakoupení objektů č. p. 77 a 727 včetně 
pozemků nacházejících se za obecním 
úřadem za účelem zajištění vhodných 
pracovních podmínek pro zaměstnance 
obce, nových prostor pro uložení stále 
přibývající techniky, sklady pro spolky 
a obec, dále také pro vybudování dal-
ších obecních bytů a zřízení sběrného 
místa,

•	dokončení prodloužení vodovodu k ob-
jektu technických služeb č. p. 727,

•	pořízení nového automobilu Volksw-
agen Crafter pro jednotku SDH Fryčovice,

•	nákup traktoru Kubota M5111 s čelním 
nakladačem, který pomáhá zajistit 

efektivnější výkon prací v obci (kosení 
obecních pozemků a  okrajů cest, na-
kládání s  odpady, lesní práce, zimní 
údržba ...)

•	 rekonstrukce kaple na Ptáčníku,

•	nátěr vstupních bran hřbitova + umístě-
ní nových informačních tabulí a vývěsek 
u vstupu na hřbitov,

•	 zajištění celoročního přístupu na toalety 
v budově smuteční síně na hřbitově,

•	oprava kanalizačního žlabu podél obec-
ní cesty ke kostelu,

•	nové, přehlednější webové stránky 
obce, 

•	 zavedení mobilního rozhlasu, 

•	umístění uvítacích tabulí upozorňujících 
na zákaz podomního prodeje v  obci 
a obsahujících informaci o první písem-
né zmínce o obci Fryčovice,

•	Fryčovický zpravodaj v novém formátu, 
vycházející již ne 4krát, ale 6krát ročně 
pod taktovkou nové redakční rady,

•	podařilo se zrealizovat dvě setkání rady 
obce s občany Fryčovic,

POVEDLO SE ZA DVA ROKY
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•	výměna oken bytového domu č. 54,  
instalace žaluzií a sítí proti hmyzu,

•	oprava celé bazénové technologie ve 
FRY Relax Centru Fryčovice,

•	 realizace projektu přírodní zahrada 
v areálu základní školy,

•	oprava rozvodů vody v základní škole

•	výměna osvětlení ve všech učebnách 
základní školy,

•	vybudování jazykové a  počítačové 
učebny v základní škole,

•	oprava obecních komunikací ve čtyřech 
úsecích,

•	nátěr lávky přes řeku Ondřejnici,

•	 zakoupení velkoobjemových kontej-
nerů, které budou umístěny na sběrné 
místo do areálu technických služeb 
obce Fryčovice,

•	 stavební úpravy míst pro uložení sběr-
ných nádob na odpady + zřízení nové-
ho místa pro uložení sběrných nádob na 
odpady u restaurace Chamrád, 

•	odstranění nevzhledného plotu u are-
álu U Juřenů a vybudování nových par-
kovacích míst u bytového domu č. 54,

•	oprava spodní chaty v areálu TJ Sokol,

•	 stavba venkovního krytého posezení 
v areálu TJ Sokol,

•	 stavba workoutového hřiště v  areálu 
TJ Sokol a kultivace přilehlého okolí, 

•	odstranění hospodářské budovy za há-
jenkou z důvodu jejího havarijního stavu,

•	pořízení tří knihobudek,

•	postupné řešení odvodu povrchových 
dešťových vod, zcela u  kříže a  z  velké 
části u fojtské cesty,

•	výsadba zeleně v katastru obce.

Skoro každý z uvedených bodů by jistě 
vydal na samostatný článek. Některé 
z  nich i  na několik článků. Ne všech-
ny projekty se vyvíjejí hladce tak, jak 
bychom si představovali. Řadu z  nich 
pozdržely faktory, které se buď neda-
ly předvídat, nebo faktory, které jsme 
nemohli ovlivnit. U  části projektů bylo 
nutné o nich šířeji diskutovat a důklad-
ně vážit jednotlivá stanoviska. Hlavní 
však je, že nejen dle našeho názoru, ale 
i  podle názoru řady z  vás se nám život 
v obci a současně i obec samotnou daří 
posunovat stále kupředu.

Jsme si však také vědomi toho, že násle-
dující dva roky našeho funkčního období 
nebudou z důvodu očekávaného výpad-
ku příjmů obce v důsledku vládních opat-
ření proti šíření onemocnění covid-19 
právě jednoduché. Samozřejmě musíme 
i nadále naplňovat hlavní body rozvojo-
vého plánu obce schváleného zastupitel-
stvem. Ale už nyní víme, že více než dříve 
budeme muset myslet na zadní vrátka 
a zaměřit se na činnosti, kde lze ušetřit. 
Již jsme předběžně analyzovali některé 
výdaje obce a zahájili diskusi o tom, zda 
jsou opravdu nezbytné a zda je opravdu 
chceme v takové míře (nebo vůbec) v dal-
ších letech vynakládat. Ale to už je téma 
k diskusi, které přesahuje názory radních, 
potažmo zastupitelů obce, a proto jsme 
se rozhodli, že do této diskuse zapojíme 
i vás, občany obce. To však až na počátku 
příštího roku. 

Zatím jen vězte, že pro vás pracujeme rádi, 
a nezlobte se, když některé věci nepostu-
pují tak rychle, jak byste si představovali. 
Inu, byrokracie je někdy silný soupeř.

 Rada obce Fryčovice
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Obecní kalendáře

Každoročně se bude občanům rozdávat jeden obecní kalendář na rok 2021 na čís-
lo popisné. V případě zájmu o další obecní kalendáře si mohou občané kalendář 
dokoupit v úředních hodinách v kanceláři č. 109 u paní Glombíčkové. 

Nová otevírací doba pošty ve Fryčovicích

PONDĚLÍ 11 – 12 hod., 13 – 18 hod.
ÚTERÝ 8 – 12 hod., 13 – 15 hod.
STŘEDA 11 – 12 hod., 13 – 18 hod.
ČTVRTEK 8 – 12 hod., 13 – 15 hod.
PÁTEK 8 – 12 hod., 13 – 15 hod.

Prosíme všechny žadatele o obecní byt, kteří mají již podanou žádost, o písemné vyjá-
dření, zda jejich zájem stále přetrvává. 

Potvrzené žádosti zašlete do 27. 1.2021, na adresu Obecního úřadu Fryčovice, nebo na 
e-mail: kulturnisalfrycovice@seznam.cz

Žádosti, které nebudou písemně potvrzeny, budou VYŘAZENY. 

Dana Glombíčková

Obec Fryčovice zavedla v  půlce roku 
2019 službu – mobilní rozhlas. Tato služ-
ba představuje „komunikační kanál“ 
mezi občany a  obecním úřadem. Pro-
střednictvím mobilního rozhlasu občané 
dostávají aktuální informace o  dění 
v obci. Jedná se zejména o:

- Pozvánky na různé kulturní, spole-
čenské a sportovní akce v obci

- Změny úředních hodin obecního úřa-
du, pošty, obecní knihovny, lékárny, 
zdravotního střediska apod.

- Informace z  obecního úřadu, např. 
k  volbám, ke krizovým situacím, 

Aktualizace podaných žádostí  
– Obecní byty č. p. 54

Zaregistrujte se  
do mobilního rozhlasu v obci
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upozornění na podomní prodej, nale-
zení psa v obci, platnost nového práv-
ního předpisu, ztráty a nálezy apod.

- Připomínky důležitých termínů, 
např. svozu plastů, sběru velkoobjemo-
vého a  nebezpečného odpadu, zapla-
cení místních poplatků, zasedání zastu-
pitelstva apod.

- Informace od obecních organizací, 
spolků, např. od moštárny, klubu seni-
orů, ZŠ

- Informace od jiných úřadů a společ-
ností, např. od SmVaKu, dopravních 
podniků, Charity F-M

- Prodeje, výkupy a  nabídky služeb 
v  obci, např. prodej drůbeže, oděvů, 
výkup jablek, rozvoz jídel, revize kotlů 
a komínů, čištění peří apod.

Občané používající tuto službu jako 
aplikaci v  mobilním telefonu mohou 
přes záložku Zmapujto.cz hlásit obec-
nímu úřadu černé skládky, nepořádek 
v  obci, poškození veřejného majetku, 
ztráty a nálezy apod.

Jak se zaregistrovat?
Registrace je ZDARMA. Existují 3 způsoby:

1) Stáhnout si mobilní aplikaci Zlep-
šeme Česko do mobilního telefonu 
(poté si nastavit Obec Fryčovice)

2) Přes webovou stránku www.frycovi-
ce.mobilnirozhlas.cz

3) Vyplněním registračního formuláře 
na obecním úřadě (zaměstnanci OÚ 
Vás poté zaregistrují).

Jakým způsobem můžu dostávat tyto 
informace?
1) Prostřednictvím zprávy do mobilní 

aplikace Zlepšeme Česko – pokud 
mám chytrý telefon a  stáhnu si tuto 
aplikaci

2) Prostřednictvím e-mailu – uvedu e-
mail při registraci

3) Prostřednictvím SMS zprávy – uvedu 
telefonní číslo při registraci

4) Prostřednictvím hlasové zprávy – uve-
du telefonní číslo při registraci a zatrh-
nu kolonku „nevidomí a slabozrací“.

Pokud chce občan, který již tuto službu 
využívá, například změnit způsob dor-
učování těchto informací (např. z  hlaso-
vé zprávy na SMS zprávu), nebo zrušit 
tuto službu, stačí zavolat na OÚ na tel. 
č.: 558 668 119.
K 30. 11. 2020 využívá tuto službu 363 
registrovaných občanů. 

Mobilní rozhlas poskytuje důvěryhodné 
informace přímo z  obecního úřadu do 

Vašeho mobilního telefonu, 
ať jste kdekoliv. Pokud nes-
ledujete webové stránky 
obce, neposloucháte obec-
ní rozhlas, ale chcete vědět 
o  dění v  obci, doporučuje-
me využívat službu - mobil-
ní rozhlas.

Zdroj: Mobilní rozhlas 

Mgr. Veronika Kozarová
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Parkování v zimním období

Vážení spoluobčané,

s nadcházejícím zimním obdobím a s tím 
spojenou údržbou komunikací vyvstává 
do popředí problém s  parkováním vo-
zidel na místních komunikacích. Jelikož 
většina těchto komunikací není stavebně 
řešena tak, aby umožňovala parkování vo-
zidel při dodržení zákona č. 361/2000 Sb., 
žádáme vás, abyste svá vozidla na nich 
neparkovali. Podle zákona č. 361/2000 
Sb. o  provozu na pozemních komuni-
kacích, § 25 odst. 3, při stání musí zů-
stat volný alespoň jeden jízdní pruh ši-
roký nejméně 3 metry pro každý směr 
jízdy. Šířka místních komunikací není 
ve větší míře taková, aby tato podmínka 
byla při stání splněna. Řidiči, kteří vozi-
dla na místních komunikacích v rozporu 
s tímto ustanovením parkují, se dopouš-
tějí přestupku proti zákonu o provozu na 
pozemních komunikacích.

Žádáme majitele motorových vozidel 
o přeparkování k rodinným domům, do 
dvorů a  na jiná vhodná místa tak, aby 
zimní údržba komunikací byla lépe pro-
veditelná a  nedošlo k  případnému po-
škození zaparkovaného vozidla. Umož-
níte tak i lepší dostupnost vozidlům pro 
odvoz odpadů, průjezd sanitních vozů, 
vozidel hasičů a zásobování.

Taktéž vyzýváme občany, kteří v blízkos-
ti místních komunikací pěstují okrasné 
a  ovocné dře-viny, které svými větvemi 
zasahují do místních komunikací, aby 
provedli ořez těchto větví. V zimním ob-
dobí vlivem váhy sněhu brání průchodu 
občanů, znesnadňují a mnohde znemož-
ňují provádění zimní údržby komunikací 
technikou. 

 Vratislav Konečný, místostarosta

Změna ceny vodného a stočného  
od 1. ledna 2021

Voda pitná   43,52 Kč/m3 (bez DPH)
(vodné) 47,87 Kč (vč. 10% DPH)

Voda odvedená             36,64 Kč/m3 (bez DPH) 
    40,30 Kč/m3 (vč. 10% DPH)  
                 

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 
2021, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi od-
běratelem a dodavatelem.
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Problémy s tříděnými odpady v obci
V poslední době se nám množí případy, 
kdy se na skládku větví u  hájenky v  Zá-
mrklí odkládají i  materiály, které tam 
nepatří. Jedná se převážně o trávu a listí. 
K  uložení trávy a  listí slouží bio kontej-
nery v  obci nebo při zapůjčení klíčů od 
hnojiště (na obecním úřadu) je možno 
tyto druhy odpadu přímo odvézt na hno-
jiště. Místo u  hájenky slouží pouze pro 
odkládání větví. Pařezy prosím ukládejte 
odděleně od větví. Na vymezený prostor 
pro uložení větví upozorňují tabulky. 
Využívám také této příležitosti k  apelu 
na občany, aby tam v  žádném případě 
nevhazovali mezi větve kamení, betony 
nebo zbytky železných konstrukcí (např. 
z  plotů). Firma, která tento bio odpad 
zpracovává pomocí štěpkovače, při po-
sledním zpracování narazila na zbytek 
kovové branky, kterou někdo vhodil mezi 
větve a obsluha stroje to včas neodhalila. 
Došlo k  poškození nožů drtícího stroje 

a k jeho nutné a nákladné opravě. Vzhle-
dem k množícím se případům špatného 
uložení odpadu se obec rozhodla za-
koupit fotopast, která bude monitorovat 
problémové úseky, ať je to již zmíněný 
sklad větví u  hájenky, ale také se bude 
různě umísťovat podle potřeby i  kolem 
kójí na tříděný odpad. I  zde nezodpo-
vědní občané ukládají odpad, který sem 
rozhodně nepatří. Na každém barevném 

Obec Fryčovice vytřídila v období od 01. 07. – 30. 09. 2020 23,384 t odpadu.
- papír 3,278 t 
- plast 8,982 t
- sklo 9,328 t  
- kovy 1,680 t
- nápojový karton 0,116 t

Za vytříděný odpad obec dostala od EKO-KOMU, a.s. odměnu za zajištění zpětného 
odběru a za zajištění využití odpadů z obalů ve výši 66 093,78 Kč.
Zdroj: Zpráva od společnosti EKO-KOM, a.s. ze dne 02. 11. 2020

Mgr. Veronika Kozarová

Množství vytříděného odpadu v Obci 
Fryčovice za období červenec – září 2020
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kontejneru je také umístěn návod, co do 
kterého z nich lze a nelze ukládat. V po-
slední době se v kontejnerech nesprávně 
objevují např. zbytky PVC podlahy nebo 
PVC hadice, které se mohou odevzdat 
při svozu nadrozměrného odpadu nebo 
mimo tento svoz ve sběrném dvoře CO-
LLO LOUKY v Místku u Tesca. Ve sběrném 
dvoře je tento odpad možno odevzdat 
zdarma na občanský průkaz s  trvalým 
pobytem v obci. Také apelujeme na ob-
čany, aby se snažili PET obaly před vhoze-
ním do PET pytlů sešlápnout, aby se jich 
pak do kontejneru vešlo více. 

V  současnosti jste si určitě všimli, že 
v kontejnerech na tříděný odpad se nám 
ve větší míře hromadí plastový nebo pa-
pírový odpad. Přitom se četnost svozu 
proti minulým létům nezměnila. Zřejmě 
na to má určitý vliv i  současný nouzový 
stav, kdy si mnozí občané místo nákupů 
v kamenném obchodě ve větší míře ob-
jednávají zboží v e-shopech. Navíc zazna-
menáváme i  větší podíl cizích občanů, 
kteří využívají našich kontejnerů při prů-
jezdu naší obci a vyhazují tam své odpa-
dy. Slibovali jsme, že v areálu technických 
služeb č. p. 727 za obecním úřadem po-
stupně dojde k vytvoření sběrného mís-
ta. Nyní můžeme oznámit, že pořízením 
čtyř velkokapacitních kontejnerů (každý 
s  objemem 34 m3) dochází ke splnění 

tohoto slibu. Před vjezdem do technic-
kých služeb č. p. 727 ze strany od areálu 
TJ Sokol jsou již umístěny dva kontejne-
ry určené pro papír a plasty. Pokud jsou 
kontejnery na sběrných místech v  obci 
plné, nebo se nárazově potřebujete to-
hoto odpadu zbavit, můžete jej uložit do 
označených velkoobjemových kontej-
nerů. Věříme, že tato cesta pro sběr této 
problémové komodity odpadů je v dané 
chvíli ta nejefektivnější. Rozšíření sběr-
ných míst o další pronajaté kontejnery na 
papír a plasty by se určitě projevilo v na-
výšení ročního poplatku pro naše občany 
a touto cestou jít nechceme. 

Prosíme také občany, aby do označených 
velkoobjemových kontejnerů vhazovali 
opravdu jen to, co do nich patří.

Zde uvádíme výčet druhů odpadů, kte-
ré do velkoobjemových kontejnerů lze 
ukládat:

PLASTY:

Zde vhazujte vše, co patří do žlutého kon-
tejneru. V  průměrné české popelnici za-
bírají nejvíc místa ze všech odpadů, pro-
to je nejenom důležité jejich třídění, ale 
i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáč-
ky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve 
a nápojové kartóny, obaly od pracích, čis-
tících a kosmetických přípravků, kelímky 
od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie 
od spotřebního zboží, obaly od CD disků 
a další výrobky z plastů. Pěnový polysty-
ren sem vhazujeme v menších kusech.

Do kontejneru v žádném případě nevha-
zujte: mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čisticích přípravků, obaly od žíra-
vin, barev a  jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny či novodurové trubky 
a pneumatiky.
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PAPÍR:

Zde vhazujte vše, co patří do modrého 
kontejneru. Ze všech tříděných odpa-
dů právě papíru vyprodukuje průměrná 
česká domácnost za rok hmotnostně 
nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají 
nejsnazším způsobem, jak se ho správně 
zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné 
suroviny, které nejsou vždy dostupné, 
na druhou stranu nabízejí za papír roztří-
děný podle druhů finanční odměnu. Do 
kontejnerů na papír patří časopisy, novi-
ny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv 
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými 
okénky sem můžete také vhazovat, ne-
vadí ani papír s  kancelářskými sponka-
mi. Zpracovatelé si s  nimi umí poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez 
plastového vnitřku!

Do kontejneru v žádném případě nevha-
zujte celé svazky knih (vhazovat pouze 
bez vazby, ve větším počtu patří na sběr-
ný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv 
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už 
nadále recyklovat. To samé platí o termo-

papíru (účtenkách). Pozor, použité dětské 
pleny opravdu nepatří do kontejneru na 
papír, ale do popelnice!

V nejbližších dnech dojde ještě k doplně-
ní sběrného místa o velkokapacitní zvony 
na sklo. Nově vás také informuji i o tom, 
že zakoupením nového traktoru Kubo-
ta se změnil systém svozu bio odpadu 
v obci. Od listopadu letošního roku jejich 
svoz zabezpečují pracovníci technických 
služeb pomocí nově pořízeného traktoru. 

Vratislav Konečný, místostarosta
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Workoutové hřiště ve Fryčovicích otevřeno

Harmonogramy svozu odpadů 
pro rok 2021

1. Sběr a svoz směsného komunálního od-
padu z  popelnic P  240 l  s  pravidelným 
svozem 1x za 14 dní, tzn. 26 svozů za rok:
Dolní konec obce bude svážen kaž-
dý sudý čtvrtek v  době od 6:00 do 
14:00 hod. – 1. svoz 14. 1. 2021
Horní konec obce bude svážen kaž-
dý lichý čtvrtek v  době od 6:00 do 
14:00 hod. – 1. svoz 7. 1. 2021

2. Sběr a  svoz směsného komunálního 
odpadu z kontejnerů K 1 100 l s pravi-
delným svozem 1x týdně, tzn. 52 svo-
zů za rok: Každý týden ve čtvrtek – 
1. svoz 2. 1. 2021 

3. Sběr a  svoz plastů z  pytlů v  r. 2021 
–  1x  za 2 měsíce: (každou 1. sobotu 
v každém druhém měsíci v roce) 
6. 2. 2021, 3. 4. 2021, 5. 6. 2021, 7. 8. 
2021, 2. 10. 2021, 4. 12. 2021

4. Sběr a svoz nádob na separovaný sběr 
– papír, plasty, sklo v r. 2021:

Svoz kontejnerů K  1100 l  na plasty 
s  kombinovaným svozem, a  to s  čet-
ností svozu 1x za 14 dní v  období od 
1. 1. do 30. 4. 2021 a v období od 1. 10. 
do 31. 12 2021 a svoz 1x týdně v obdo-
bí od 1. 5. do 30. 9. 2021, tzn. 39 svozů 
za rok.

Svoz kontejnerů K 1100 l na papír s čet-
ností svozu 1x za 14 dní, tzn. 26 svozů 
za rok, každý lichý týden.

Svoz zvonů Z  2150 l  na barevné 
sklo s  četností svozu 1x za měsíc, 
tzn. 12 svozů za rok.

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

jarní svoz: sobota 17. 4. 2021  
v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.

podzimní svoz: sobota 9. 10. 2021  
v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.

Nové workoutové hřiště – neboli venkov-
ní posilovna je připravena sloužit spor-
tovním nadšencům z řad široké veřejnos-
ti bez ohledu na věk cvičenců.

Ptáte se proč právě workoutové hřiš-
tě? A co je vlastně to workoutové hřiště, 
k čemu slouží, jaké jsou jeho přínosy?

Vezměme to hezky popořádku.

Úkolem obce je, krátce a  zjednodušeně 
řečeno, zajišťovat vytváření podmínek pro 
uspokojování potřeb svých občanů. A prá-
vě mezi tyto potřeby patří také ochrana 
a rozvoj zdraví. Je to i nynější „pandemic-
ká situace“, která řadě z  nás připomněla, 
že péči o  své zdraví a  tělesnou schránku 
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není vhodné zanedbávat a  že zdravý ži-
votní styl není jen vyprázdněné sousloví. 
Jelikož chceme, aby občané Fryčovic měli 
co nejpestřejší výběr sportovních aktivit 
takříkajíc po ruce a  aby měli co nejvíce 
různých aktivit, kterými mohou své zdra-
ví utužit, rozhodli jsme se je rozšířit právě 
o workoutové hřiště. 

Workoutové hřiště je prostor pro venkov-
ní cvičení a  je tvořeno fitness prvky pro 
cvičení s vlastním tělem. Jedná se o spor-
tovní disciplínu zaměřenou na pohyb 
a cvičení se svou vlastní váhou, v přírodě 
pod širým nebem. Workoutová hřiště se 
těší stále větší oblibě a za posledních ně-
kolik let jich v  našich městech a  obcích 
vyrostly stovky. Jak již bylo řečeno, cvičí se 
venku na speciálních prvcích. Tyto prvky 
se skládají hlavně z  hrazd, bradel a  žeb-
řin. Na našem hřišti navíc najdete šplhací 
lano, držák gymnastických kruhů, šikmou 
lavici pro trénink břišních svalů, stupňo-
vou lavici pro trénink nohou a k dispozici 
je také pole dance otočná tyč. Konstrukce 
rovněž umožnují široké využití vlastních 
gumových expandérů, odporových gum 
a  závěsných posilovacích systémů TRX. 
Pro pokročilejší cvičence jsou na konstruk-
ci připraveny nastavitelné zarážky na osu 
velké činky. Mezi základní cviky patří kliky, 
dřepy, shyby, zdvihy nohou ve visu nebo 
kliky na bradlech. Výsledkem je pak pro-
cvičení celého těla na čerstvém vzduchu. 

Cvičební prvky jsme se rozhodli umístit 
v  areálu TJ Sokol Fryčovice, na travnaté 
ploše za restaurací Sokolka, v  blízkosti 
obecních parkovišť a  cyklostezky, kte-
rá prochází středem obce. Zatím byly 
provedeny nezbytné základní úpravy 
nejbližšího okolí hřiště, v  nichž budeme 
pokračovat na jaře. Součástí těchto úprav 
bude také postupné částečné vizuální 
oddělení hřiště od nejbližšího okolí.

Zacvičit si můžete přijít opravdu kdykoliv 
a  především, zcela zdarma. Samozřejmě 
je nutné dodržovat provozní řád tohoto 
hřiště a dbát tak na bezpečnost a zdraví ne-
jen své, ale i dalších cvičenců. Nutno však 
uvést, že ač velmi malé děti rády navště-
vují tato hřiště, na rozdíl od těch dětských 
workoutová hřiště k hraní pro děti určena 
nejsou. Hrazdy a další části hřiště jsou vy-
soké a pro malé děti nebezpečné, obzvlášť 
pokud jsou děti ponechány bez dozoru. 

I  přes omezení vyplývající z  charakteru 
hřiště a  jeho provozního řádu se jedná 
o  aktivitu pro všechny, jež mají rádi po-
hyb a  zejména pak pohyb na čerstvém 
vzduchu. Záměrem bylo podpořit i tento 
druh, řekněme, individuálního sportu. 
Jak již bylo výše uvedeno, workout nyní 
zažívá boom, a tak věříme, že toto hřiště 
určitě nebude prázdné a že v budoucnu 
je budeme moci rozšířit i o další prvky dle 
poptávky.

Závěrem považujeme za vhodné doplnit, 
že hřiště bude přístupné celoročně. Do-
mníváme se, že nemusíme hovořit o pří-
nosech pravidelného otužování (to by 
bylo na samostatný článek), a  doufáme, 
že se objeví i celá řada sportovců, kteří si 
rádi zacvičí i v tomto, o něco chladnějším, 
ročním období. 

Sportu zdar a na viděnou na našem no-
vém workoutovém hřišti.

 Rada obce Fryčovice
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Provozní řád workoutového hřiště

Upozornění!
Tento provozní řád slouží k zajištění po-
řádku, bezpečnosti, zdraví a  ochrany 
uživatelů a  návštěvníků hřiště. Uživatelé 
i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem 
řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

I. Účel ploch hřiště
Sportovní část hřiště je určená k  provo-
zování sportovních činností v  podobě: 
workout, street parkour, crossfit. Pro tyto 
aktivity slouží venkovní posilovna – wor-
koutové hřiště - a zelené plochy.

II. Správa areálu
- Areál je otevřen celoročně, bez ome-

zení a přístup do něj je na vlastní ne-
bezpečí.

- Provozovatel dohlíží na dodržování po-
řádku a provozního řádu návštěvníky.

- Provozovatel je oprávněn vykázat 
z hřiště ty uživatele, kteří nedbají po-
kynů a  nedodržují provozní řád. Ná-
vštěvníci se na hřišti pohybují na vlast-
ní odpovědnost a nebezpečí.

- Provozovatel neodpovídá za bezpeč-
nost návštěvníků a  uživatelů hřiště 
a  ani neručí za ztrátu nebo odcizení 
odložených věcí. Za újmu na zdraví, 
popř. životě návštěvníka, které jsou 
způsobeny nesprávným využíváním 
sportovišť, vlastní nekázní, přeceně-
ním vlastních schopností a zdravotní-
ho stavu, či nerespektováním provoz-
ního řádu hřiště, provozovatel nenese 
odpovědnost.

- Provozní doba pro veřejnost může být 
upravena z  důvodů předem domlu-

vených akcí školských, sportovních, 
společenských zařízení a  organizací, 
či vzhledem k povětrnostním podmín-
kám nebo ročnímu období.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky 
hřiště

1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku 
a  ochrany majetku, jsou návštěvníci 
povinni respektovat provozní řád.

2. Návštěvníkem se stává každý, kdo 
vstupuje do prostoru hřiště. Každá 
osoba využívající workoutovou sesta-
vu a  cvičící na ni je sama zodpověd-
ná za zhodnocení svého aktuálního 
zdravotního stavu a  rozhodnutí, že je 
schopna na workoutové sestavě cvi-
čit. Při jakékoli odchylce zdravotního 
stavu nebo indispozici není povoleno 
na sestavě cvičit. Uživatel je povinen 
se vyvarovat přetěžování se při cviče-
ní a neprovádět prvky ohrožující jeho 
zdraví.

3. Za deště, bouřky a silného větru musí 
návštěvníci z důvodu bezpečí nepro-
dleně opustit hřiště. Hřiště nepouží-
vejte, pokud je zařízení kluzké, vlhké, 
namrzlé nebo jinak viditelně poško-
zené.

4. Vstup na hřiště je volný, a to v otevírací 
době 365 dní v roce.

5. Vstup a  využívání sportoviště po-
voleno osobám starším 15-ti let 
a vyšším 140 cm. Mladší osoby mo-
hou hřiště využívat pouze v dopro-
vodu dospělé osoby.

6. Každý jednotlivý cvičební prvek je ur-
čen pro cvičení jedné osoby s doporu-
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čenou váhou do 95 Kg. Zamýšleným 
prostorem pro cvičení se bere střed 
cvičebního prvku.

7. Návštěvník je povinen nahradit veškeré 
škody nebo ztráty, které byly jeho vinou 
způsobeny provozovateli v plné výši.

8. Za újmu na zdraví nebo majetku ná-
vštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné 
činnosti, provozovatel neodpovídá. 
Dále provozovatel neodpovídá za 
vzniklou újmu na zdraví z důvodu ne-
vhodného užívání sportovního vyba-
vení a vybavení sportoviště.

9. Provozovatel neručí za odložené věci, 
peníze a jiné cennosti.

10. V  případě, že se Vám nebo někomu 
dalšímu stane úraz, případně jste 
svědky takové události, kontaktujte 
bezodkladně zdravotnickou službu 
na čísle 155.

11. Veškeré zařízení a plochy hřiště musí 
uživatel užívat pouze k účelu, ke kte-
rému jsou určeny. Neoprávněným 
osobám je zakázáno manipulovat 
s  provozním zařízením (workoutové 
sestavy, parkourové překážky apod.).

12. Zákaz vnášení skleněných nádob, 
sklenic, lahví a chemikálií.

13. V prostorách hřiště je přísně zakázáno:

- kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm

- zapalovat nebo odstřelovat světli-
ce či jiné pyrotechnické prostřed-
ky, létající hořící lampiony

- požívání alkoholických nápojů a ji-
ných omamných prostředků

- jízda na kole, motorkách, používání 
kolečkových bruslí, skateboardů apod.

- vodění psů a jiných zvířat

- ničit zeleň a venkovní inventář hřiště, 
přemisťovat inventář hřiště

- je zakázán vstup podnapilým osobám

- vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož 
i předměty, které lze jako zbraň použít

- hlučným chováním obtěžovat ostatní 
spoluobčany

- odhazování odpadků – vytváření jaké-
hokoliv odpadu

- vstupovat na pryžový povrch v  ne-
sportovní a v znečištěné obuvi.

14. V případě porušení tohoto řádu může 
být návštěvník provozovatelem nebo 
jinými odpovědnými osobami ze hři-
ště vykázán a  podle okolností může 
být jeho chování i  předmětem pře-
stupkového řízení, případně předmě-
tem šetření Policie ČR.

V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH VOLEJTE 
TELEFONICKY
Evropské číslo tísňového volání  112
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150

Kontakt na správce hřiště
provozovatel: Obec Fryčovice
Sportovní areál TJ Sokol Fryčovice z. s.
kontaktní tel.: Obecní úřad 558 668 119, 
starosta obce Leo Volný: 606 083 906, 
místostarosta Ing. Vratislav Konečný 
603 996 644
kontaktní e-mail: podatelna@frycovice.cz

Platnost provozního řádu
Tento provozní řád platí od 01.12.2020
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Knihovnické okénko
Milí čtenáři,

i  když říjen a  listopad knihovnám a  ani 
vám nepřál, já jsem nezahálela a připra-
vila jsem pro vás nové knížky. Jako vždy 
jsou to hlavně thrillery, detektivní romá-
ny a taky romantické romány pro ženy - 
historické i ze současnosti.

Z  thrillerů bych mohla jmenovat třeba 
Temný vzorec od Andrewa Mayneho, 
Lišku od Fredericka Forsytha, či Krá-
le králů Wilbura Smitha; detektivky od 
Val McDermidové, Johna Lutze, Helen 
Fieldsové nebo Harlana Cobena.

Z románů pro ženy představuji knihy Ju-
lie Caplinové-Cukrárna v Paříži, Kavár-
na v  Kodani, knihy Kataríny Gillerové 
nebo Jany Benkové. Příznivce fotbalu 
zaujme výpravná kniha Jiřího Holiše - 
Milan Baroš, opravdová legenda.

Taky jsem nezapomněla na děti, pro kte-
ré jsem obdržela knihy z projektu Česká 
knihovna. Michaela Fišarová napsala 
knihu V  bříšku, Daniela Krolupperová 
Vánoční tramvaj, Jarmila Marešová 
Veverka a Myška v Praze. Ocenění Zlatá 
stuha získala kniha Věry Hudáčkové Ba-
rochové Terezka a Ušáček. 

V  současné nelehké době možná mnozí 
čtenáři sáhnou po humoristické próze, 
proto bych ráda přiblížila dva humoristic-
ké romány. 

Miroslav Macek napsal 
zdařilé pokračování 
Saturnina od Zdeňka 
Jirotky a  to Saturnin 
zasahuje. Jedná se už 
o  druhou knihu tohoto 

autora. Tentokrát Saturnin odjíždí lyžovat 
do prostředí zasněžených Orlických hor. 
Vydá se tam v  doprovodu starých zná-
mých - věčně nesnesitelné tety Kateřiny, 
jejího neotesaného synka Milouše, dok-
tora Vlacha i  laskavého dědečka. Dozví-
me se, komu se podaří salto nazad a pro 
koho se rozezní svatební zvony.

Druhou knížkou je již pátý díl Bočkovy 
Aristokratky. Hlavní hrdinka Marie odjíž-
dí s  matkou a  kuchařkou, paní Tichou, 
na pozvání do Nizozemského království. 
V  Haagu se setká s  královnou Beatrix, 
omylem navštíví ob-
chod s  marihuanou, 
zažije oslnivý úspěch 
na recepci v  králov-
ském paláci a  potká 
sympatického mla-
dého muže. To vše 
a  spoustu dalších ve-
selých příhod si mů-
žete přečíst v  knize 
Evžena Bočka - Aris-
tokratka u  královského dvora. Je  to 
oddechová kniha plná vtipných pasáží 
a hlášek..

Anotace knih byly částečně převzaty 
z Databáze knih.

V dnešním příspěvku jsem vám předsta-
vila jen zlomek titulů, ostatní novinky na-
leznete na fotografiích na našem webu.

Také jste už určitě zaznamenali naše 
knihobudky (více si o  nic přečtete na ji-
ném místě tohoto čísla zpravodaje). Tře-
ba i v nich objevíte knihu, která vám bude 
blízká.

Sadílková Nataša, knihovnice
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Knihobudky ve Fryčovicích
Obec Fryčovice ve spolupráci s  obecní 
knihovnou zahájila ve středu 11. 11 2020 
provoz KNIHOBUDEK. Princip fungování 
je velice jednoduchý: půjč si knihu – pře-
čti si ji – vrať knihu, nebo vyměň za jinou, 
ideální jednu dej a jednu si vezmi. Jedná 
se o bezplatné půjčování a výměnu knih 

mezi veřejností bez registrace nebo jiné 
evidence. Věříme, že i knihobudky si na-
jdou své příznivce a že budou veřejnosti 
sloužit dlouhou dobu. Knihobudky na-
leznete v obci na třech místech – u nové 
lávky U  Skařupů, u  kapličky na Ptáčníku 
a na návsi u dětského hřiště.

Provozuje OBEC FRYČOVICE společně 
s OBECNÍ KNIHOVNOU. Případné závady 
oznamte na telefonní čísla: 602 602 589 
nebo 604 264 111.

Tříkrálová koleda bude!

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdra-
ví vinšujem vám… Tato známá melodie 
rozeznívá na začátku ledna domácnosti 
mnoha z nás. A to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v  České republi-
ce. A  co je vlastně její podstatou? Na to 
odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je vyjá-
dřením lidské vzájemnosti a pospolitosti, 
kterou jsme schopni jako lidé vytvářet. 
Sbírka je synonymem pomoci potřeb-
ným a  vzájemné solidarity jak v  časech 
dobrých, tak i v  těch ne úplně veselých. 
Všechny tyto dobré vlastnosti máme 
podle mého názoru v sobě, což se ukazu-
je nejen na této sbírce, ale i nyní v ‚časech 
koronavirových‘. Stejně tak symbolizuje 
Tříkrálová sbírka vytváření společen-

ství, potkávání se. I když setkávání bude 
v  příštím roce asi trochu jiné než dopo-
sud.“

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístec-
ku organizuje Charita Frýdek-Místek ve 
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi. Díky vaší 
štědrosti a  obětavé práci koledníků se 
nám v  předešlém ročníku podařilo cel-
kem vybrat 2 374 608 Kč, z  toho 75 108 
korun ve vaší obci. 

Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli 
současné situaci spojené s  šířením koro-
naviru a  vládními omezeními jiná. Odliš-
nosti přiblížil ředitel Charity Frýdek-Mís-
tek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude 
sbírka v mnohém odlišná. I když pracuje-
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me s různými variantami a scénáři, nikdo 
nemůže přesně říci, zda bude možné a jak 
bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky 
v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrá-
lového požehnání dům od domu spojené 
s  vybíráním příspěvků na podporu cha-
ritního díla a  pomoc potřebným – to je 
základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato 
největší sbírková akce v republice proběh-
ne, dozná však změn. Koledování v příštím 
roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy 
o 2 týdny déle. Máme připraveny alterna-
tivní možnosti pro koledování, Tříkrálové 
požehnání, možnosti přispět, pokud ne-
budou moci koledníci vyjít v  rozsahu, na 
jaký jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpoklá-
dali, velká část sbírky se díky restriktivním 
opatřením přesune do on-line prostoru. 
Budoucnost je zatím tak trochu zahale-
na mlhou, proto doporučujeme sledovat 
naše webové stránky nebo sociální sítě, 
kde budou zveřejňovány aktuální infor-
mace.“

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme 
předem danými pravidly tak, aby byla 
maximalizována její transparentnost. 
Každá Charita například sepisuje tzv. zá-
měry, tedy dokumenty, ve kterých vy-
světluje, jak chce získané peníze použít. 

„Využití plánujeme obdobné jako v  loň-
ských letech. Mimo opravy a rekonstruk-
ce v pobytových zařízeních vedoucích ke 
zvýšení kvality života klientů a  podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 
děti a  mládež, chceme koupit potřebný 
vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, 
která zajišťuje i mobilní hospicovou péči 
a  zajistit nové zoo-terapeutické aktivity 
pro klienty. Stejně tak vnímáme aktuální 
situaci a jeden z našich záměrů pamatu-
je na možnou realizaci protikovidových 
opatření v příštím roce, protože bezpečí 
našich klientů a  pracovníků je pro nás 
velmi důležité téma. Veškeré záměry na-
leznete na našich webových stránkách,“ 
doplnil Martin Hořínek. 

Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 
1. do 24. ledna. Přispívat můžete do tříkrá-
lových pokladniček, pomocí QR kódu ve 
vaší bankovní aplikaci, příspěvkem na 
účet nebo pomocí dárcovské DMS.

Více informací o sbírce najdete na webo-
vých stránkách Charity Frýdek-Místek 
nebo www.trikralovasbirka.cz.

Jana Opluštilová
koordinátor Tříkrálové sbírky 

Charity Frýdek-Místek

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak! 
1. – 24. 1. 2021

Vážení a milí přátelé, dobrovolníci, velcí 
i  malí koledníci. Ačkoli se s  Tříkrálovou 

sbírkou 2021 pojí ještě mnoho nezná-
mých, jedno je jisté. Tříkrálová sbírka 
bude, jen zatím není jasné, v jaké formě. 
Zvažují se různé varianty, které by re-
spektovaly aktuální epidemiologickou 
situaci, a které by mohly pomoci k tomu, 
aby TS mohla opět proběhnout, i  když 
v pozměněné podobě. 



www.frycovice.cz 6/2020

25

Protože některé okolnosti TS jsou za-
tím nejasné, bude termín jejího trvání 
prodloužen. Konat se bude 1.-24. ledna 
2021.

FYZICKÉ PŘISPěNÍ DO KASIČKY
Jisté je, že v obci Fryčovice budete moci 
až do 24. ledna přijít přispět do tříkrálo-
vých pokladniček na těchto místech:

- REGIO POTRAVINY pan Kublák
- Potraviny Hruška
- Prodejna firmy Kozubek
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

(pouze dle aktuálně stanovených 
opatření)

- Kadeřnictví paní Laníková (pouze 
dle aktuálně stanovených opatření)

SBÍRKA VE VIRTUáLNÍM PROSTORU 
Velmi pravděpodobné je, že se v  dů-
sledku restriktivních opatření spojených 
s koronavirem velká část TS 2021 přesu-
ne do on-line prostoru.

Pokud si tedy přejete podpořit Tříkrálo-
vou sbírku a  pomoci potřebným v  na-
šem regionu, můžete tak jednoduše uči-
nit ve své mobilní 
bankovní aplikaci 
pomocí QR kódu 
nebo zasláním fi-
nančního příspěvku 
na sbírkový účet 
6 6 0 0 8 8 2 2 / 0 8 0 0 
VS:77708004.

KLASICKÉ KOLEDOVáNÍ V ULICÍCH
Optimistický scénář TS počítá i  s  uvol-
něním restrikcí a  klasickou tříkrálovou 
koledou. Realističtěji se jeví koledování 
s omezeními, při níž budou pečlivě dodr-
žena všechna nařízení. Úplný zákaz kole-

dování by nás sice mrzel, přesto ani tato 
varianta není vyloučená. Vše závisí na 
okolnostech a celkové situaci. Proto pro-
síme, sledujte aktuální informace ohled-
ně průběhu sbírky, které najdete na so-
ciálních sítích nebo webových stránkách 
charity www.trikralovasbirka.cz.

“Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na 
svět trochu lásky a dobra.” - Alfred Delp

KAžDá KORUNA POMáHá
Všechny varianty a  přípravy sbírky mají 
jedno společné. Ani tentokrát se neobe-
jdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců. 
Protože cíl zůstává stále stejný - pomo-
ci lidem v  nouzi. Věříme, že i  vzhledem 
k neobvyklým okolnostem TS 2021 nám 
zachováte svou přízeň a  podaří se nám 
cíl sbírky i  tentokrát naplnit co možná 
nejlépe. 

O tom, komu peníze ze sbírky poslouží, 
a jak konkrétně se plánují využít, se jako 
tradičně můžete dočíst na webových 
stránkách TS https://www.trikralovasbir-
ka.cz/vyuziti/.

Závěrem vám chci popřát radostné vá-
noční dny, klid a  mír v  srdci. Nový rok 
beze stresů, mnoho zdraví, lásky a štěstí.

Anna Vyvialová
koordinátorka TS pro obec Fryčovice

Kontakt:
e-mail: vyvi.ana@seznam.cz,
telefon: 774 930 957

Další informace:
https://www.trikralovasbirka.cz
https://www.facebook.com/trikralovas-
birka/
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U nás v mateřinkách

Ze základní školy

Už nadešel vánoční čas a kouzlo Vánoc je 
všude kolem nás…
Stromeček září, večeře se chystá,
pro všechny blízké je v srdci dost místa.
Nastává čas splněných přání,
společných chvilek a milých setkání.

…Opět po roce, přicházejí Vánoce…
Nejkrásnější doba v  roce, kdy jsou naše 
srdíčka otevřená dokořán, toužíme po po-
kojných svátečních dnech se svými blízký-
mi a rozzářených očích našich nejmenších.
O letošních Vánocích je pro mnohé z nás 
touha strávit čas se svými blízkými a obe-
jmout je ještě větší než kdy jindy.
Obě naše školičky jsou plné dětí, které už 
se Vánoc nemohou dočkat. Přestože žije-
me ve zvláštní době, snažili jsme se, aby 
ani děti a ani rodiče nebyli ochuzeni o ka-
ždoroční kouzelnou atmosféru spojenou 
s předvánočním časem v mateřské škole.
Školičky i  jejich okolí jsme si slavnostně 

vyzdobili. Navštívil 
nás Mikuláš, čert 
a  anděl, kteří spo-
lečně rozdali dětem 
nadílku. Místo díl-
niček a pečení s ro-
diči na besídku si 
každá třída upekla 
cukroví se svými učitelkami a  jeho vůně 
ještě více umocnila blížící se svátky. 
Děti si vyrobily dárečky pro své nejbližší 
a připravily program „na besídku“, kterou 
letos rodiče zhlédli díky videonahráv-
kám. Všichni společně jsme se těšili na 
Ježíška…
 Přejeme všem, aby se setkávání a objetí 
stala opět samozřejmostí, aby ohledupl-
nost a souznění lidí překonaly tuto zvlášt-
ní dobu a  v  novém roce přejeme všem 
hlavně pevné zdraví.

Zaměstnanci a děti MŠ Sluníčko

V posledním čísle zpravodaje pravidelně 
informujeme o  činnosti základní školy, 
o tom, co vše se událo, jaké akce se nám 
podařilo zorganizovat, kde všude jsme 
s dětmi byli. Letošní výčet vlivem epide-
miologické situace bude ale velice krátký.

Školní rok jsme tentokrát zahájili netypic-
ky. Nesešli jsme se všichni ve školní jídel-
ně, abychom přivítali prvňáčky a popřáli 
všem bohatý a pohodový školní rok, ale 
výuku jsme zahájili rozhlasem a  trochu 
slavnostnější atmosféru jsme připravili 
pro naše nejmenší, které jsme slavnostně 
uvítali ve školním divadélku.

Žákům šestého ročníku bylo ještě umož-
něno na začátku září zažít adaptační 
pobyt na Hůrkách a  osmáci s  deváťáky 
podnikli jednodenní výšlap na Prašivou.

Tím ale akce školy pomalu končily. Mezi 
poslední, které se podařilo realizovat, 
patřily bazárek oblečení uspořáda-
ný v  rámci projektu Get Up and Goals 
a v rámci stejného projektu účast našich 
žáků na celorepublikové minikonferenci 
(tentokrát ale v  online prostředí) věno-
vané ekologii.
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Žáci ZŠ Fryčovice vystoupili jako hosté 
celorepublikové konference! 

Advent přichází

 Ve čtvrtek 19. 11. proběhla 
v rámci TÝDNE GLOBÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ online konfe-
rence, která se věnovala kli-
matické změně. Magda Ma-
tušková, Kateřina Prokopová, Erik Kuběna 
a  Filip Gróf zde vystoupili jako speciální 
hosté. Během svého vstupu prezentovali 
aktivity naší školy s  tématem Změna kli-
matu a odpovídali na dotazy účastníků. 

 Byla jsem ráda, že se žáci i v tak náročné 
době do této výzvy pustili. Museli si před-
točil vlastní video, ve kterém se představili 

a  popsali osobní zkušenosti 
s  realizacemi miniprojektů, 
které pomáhali zorganizo-
vat v rámci projektu Světová 
škola.

 Vstupy žáků byly moc pěkné a i odpovědi 
na otázky zvládli skvěle. Myslím, že zaujali 
nejen své vrstevníky, ale také i ostatní pe-
dagogy v republice.

 Věřím, že nejen těmto žákům nadšení vy-
drží a že se podaří myšlenky udržitelnosti 
šířit dále!

Začíná období adventu, které je neod-
myslitelně spjato s  používáním svíček. 
Domácnosti jsou v dnešní době doslova 
přeplněny hořlavými materiály. Čalou-
nění nábytku, koberce nebo závěsy jsou 
vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes 
častá varování hasičů dochází každý rok 
v  období adventu k  mnoha požárům, 
způsobených rozšířením ohně od hoří-
cí svíčky umístěné na adventním věnci. 
Jakákoli zapálená svíčka je v  podstatě 
otevřený oheň, a proto bychom při ma-
nipulaci s  ní měli dbát zvýšené opatr-
nosti. Je potřeba si uvědomit, že ne kaž-

dý adventní věnec je určen k zapalování. 
Při pořizování adventního věnce je tedy 
potřeba zjistit, zda se jedná pouze o de-
korativní adventní věnec, na kterém se 
svíčky nezapalují nebo je adventní vě-
nec upraven tak, aby při dodržení bez-
pečnostních pravidel nedošlo k zapálení 
chvojí a  dekorace umístěné na advent-
ním věnci. Na první pohled se věnec 
určený k  zapalování liší od dekorativní-
ho tím, že je svíčka oddělena od chvojí 
nehořlavou podložkou. Toto však nelze 
vztáhnout paušálně na každý adventní 
věnec, proto vždy před koupí zkontro-

Žáci se nám do tříd vracejí. Školou opět 
zní dětské hlasy a my doufáme, že situ-
ace dovolí, abychom se k  distančnímu 
vzdělávání nemuseli vracet.

Vážení občané, za všechny zaměstnan-
ce a žáky školy Vám přeji šťastné a veselé 
Vánoce plné pohody, klidu a  radostných 
chvil a v novém roce hodně štěstí a zdraví.

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy
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Vánoce 2020…
V letošním roce nám ne-
bylo přáno sejít se spo-
lečně na návsi a rozsvítit 
náš „fryčovický vánoční 
strom“….

Ale přesto, Vánoce přicházejí…Postupně 
rozsvěcujeme svíčky na adventním věnci 
a chystáme se na nejkrásnější svátky v roce. 

Budou trochu jiné, než je obvyklé, ale… 
opět jsou tu chvíle, kdy kolem vládne 

lujte návod, který by měl být ke každé-
mu adventnímu věnci připojen. 

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde 
bude adventní věnec se zapálenými svíč-
kami umístěn. Zapálený adventní věnec 
umístěte na nehořlavou podložku. Roz-
hodně není vhodné umístit adventní věn-
ce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapá-
lené svíčky s hořlavým vybavením domác-
ností např. k oknům, kde vlivem průvanu 
může dojít k  pohybu záclon do blízkosti 
svíčky, do blízkosti sedacích souprav nebo 
na police a skříně, kde může dojít k rychlé-
mu rozšíření případného požáru. Dávejte 
také pozor domácí zvířata nebo děti, které 
mohou při hře snadno převrhnout hořící 
svíčku a neštěstí je na světě.

Zapálené svíčky na adventním věnci stej-
ně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechá-
vejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se 
může vlivem malé nehody jako třeba za-
pomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku 
protáhnout na delší dobu, během které se 
případný požár snadno rozšíří na celý byt. 
Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň 
spolehlivě uhaste.

Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrov-
ských oslav. S  nimi také přichází řada 
nebezpečí, zejména proto, že se samo-
zřejmě jejich příprava neobejde bez ob-
starání tzv. zábavné pyrotechniky. Nej-
větší nebezpečí představují neodborně 
podomácku vyrobené pyrotechnické 

výrobky, proto používejte pouze pyro-
techniku uvedenou do oběhu legálně 
s návodem, jak ji obsluhovat a skladovat. 
Zábavnou pyrotechniku používejte tak, 
abyste předešli zraněním nebo škodám 
na majetku. Pyrotechniku skladujte v su-
chu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, 
kamen nebo jiných zdrojů tepla) a mimo 
dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů 
veškerý hořlavý materiál, který by mohla 
odpálená pyrotechnika snadno zapálit. 
Vždy dodržujte návod výrobce. Při ma-
nipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní 
osoby. Neodpalujte pyrotechniku z oken 
svého bytu či domu. S  pyrotechnikou 
manipulujte vždy na volném prostran-
ství, v  dostatečné vzdálenosti od domů, 
zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů 
a keřů (použití pyrotechnických výrobků 
v bytech a uzavřených prostorách je zpra-
vidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé 
petardy a  nesahejte na ně. A  rozhodně 
nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod 
vlivem alkoholu. V  neposlední řadě ne-
smíme zapomenout na domácí zvířata. 
Uvědomme si, že zvířata velice bolestně 
vnímají zvukové projevy při odpálené py-
rotechnice, když např. pes má oproti člo-
věku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, 
agrese nebo pokusy o útěk našich domá-
cích mazlíčků jsou ty nejmenší následky 
našich veselých silvestrovských oslav.

 Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje
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ruch, všude se uklízí a peče, vzduch voní 
vanilkou, purpurou a jehličím. Vymýšlíme 
přání, lámeme si hlavu nad tím, co koupit, 
jakým dárkem potěšit. Ale ta pravá atmo-
sféra Vánoc přichází nenápadně, malými 
krůčky… Advent je příležitostí něco hez-
kého prožít se svými blízkými ve svých ro-
dinách. Vždyť každá rodina je jedinečná 
tím, kdo ji tvoří - nikdo se nedá nahradit 
a nic se nedá opakovat.

Vánoce znamenají čas očekávání, čas ra-
dosti, čas veselí, čas štěstí a zázraků. Čas 
být spolu s pocitem bezpečí, čas na obda-
rovávání nejen dárky, ale i kouskem lásky, 
která sídlí v našich srdcích.

Kdo má srdce dokořán, ten světlo vánoč-
ní vidí a vnímá...

Vánoce mají své zvláštní kouzlo. To kouz-
lo však nespočívá v krásně nazdobeném 
stromečku a  dárcích, ale především ve 
vzájemné úctě, lásce a  přátelství. Je to 
čas, kdy míváme k  sobě mnohem blíže, 
máme více času na své blízké. Být všichni 
spolu, usmířit narušené vztahy, najít si čas 
pro druhé, hledat podstatné hodnoty ži-
vota a až nakonec třeba i uklidit a nakou-
pit dárky. Potom Vánoce budou jiné! Své 
kouzlo si Vánoce uchovaly i  v  předsta-

vách a vzpomínkách nás, dospělých, kdy 
se vracíme do míst našeho dětství, těšíme 
se snad stejně jako naše děti, i když naše 
radost není tak spontánní jako jejich. 
Nechme se dětmi ovlivnit a  prožívejme 
radost s nimi!

Není krásnějšího daru, než vidět radost 
v očích těch, na kterých nám nejvíce záleží.

Na bílém obláčku andílek maličkými 
prstíky rozsvítí sněhové hvězdičky, jednu 
vám posílám i s přáním od srdce, ať s lás-
kou prožijete i ty letošní Vánoce!

Mějte je krásné, ať už je slavíte jakkoliv, ať 
mají jakoukoliv podobu. 

Atmosféra klidu a míru, ať dodává všem 
stále sílu, nikdy neztraťte naději a ať své 
blízké vidíte častěji.

Také pohodové Vánoce přeji vám, ať na 
Štědrý večer není nikdo sám. Ať Vánoce 
stráví všichni spolu, a sejdou se u štědro-
večerního stolu.

Ať se vám vyplní všechna přání a nový rok 
vám přinese tolik potřebné zdraví a štěstí.

 Miroslava Šmiřáková, 
 předsedkyně školské, kulturní,  

sociální a bytové komise

Jaký byl letošní včelařský rok  
ve Fryčovicích?
Po loňském podzimu, kdy nám včely hy-
nuly a slábly, byl jarní rozvoj úspěšný. Vše 
záleží na počasí, síle včelstva a  lokalitě, 
kde se včely nachází. Snůškové rozdíly 
jsou v každé vesnici jiné, odvisí na lokalitě 
pěstovaných plodin. V souvislosti se změ-
nami ve způsobu našeho života se mění 
i podmínky pro včely. Výstavba rodinných 

domků rychle roste a už se nesázejí ovoc-
né stromy a květiny, jen keře a tráva, která 
se často kosí, a tím včely ztrácejí potravu. 
Na polích se pěstují 2-3 plodiny, což je 
pro včely málo. Ideálně by mělo být jedno 
včelstvo na 1 km², přitom bývá až 9 včel-
stev na 1 km². Když včela nemá dostatek 
snůšky, nektarové a  pylové, tak strádá 
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Český zahrádkářský svaz,  
základní organizace Fryčovice

Podzim už skončil a  přichází zimní čas. 
První sníh. Probudili jsme se 29. 11. a pole 
byla bílá. Ovšem z úrody ze zahrádek ne-
jsme nadšeni. Švestek jsme mnozí měli 
dostatek, abychom přežili koronavirové 
období, ale ostatní plodiny nás nepotěšily. 
Ve druhé vlně dosahovaly pozitivní denní 
případy na Covid – 19 až 15.000 nakaže-
ných osob a křivka nárůstu byla exponen-
ciální. Nekonala se tradiční výstava ani za-
hrádkářský večírek. Celá činnost ČZS i spo-
lečnosti je ochromena. Z  prodejen jsou 
v provozu zejména jen potraviny pro lidi 
i  zvířata, drogerie, s  povoleným počtem 
1 zákazník na 15 m2. Zákaz vycházení po 
21. hodině (kromě venčení psů), později 
po 23. hodině. Roušky nosíme všude na 
veřejnosti. Účinek těchto opatření se již 
začíná projevovat a dočkáme se rozvolně-
ní omezení a  snad si zajdeme i  na jedno 
čepované. Pro zahrádkáře je ale důležitá 
úroda, která byla nevalná, jablka malá 

a chabé kvality. Přesto moštárna při zajiš-
tění všech bezpečnostních opatření byla 
v  provozu a  zájem byl. Vymoštovali jsme 
10.400 kg ovoce. 

Na bodě mrazu nadále zůstávají i družební 
setkání se slovenskými přáteli ze Stráňav 
a organizace zájezdů. Nepořádáme ani vý-
borové a členské schůze s oblíbenými od-
bornými přednáškami pozvaných hostů.

Celostátní soutěže ČZS na rok 2021 se 
zatím připravují. Již 28. ročník výtvarné 
soutěže je na téma „Zahrada plná života“ 
a  fotografická soutěž na téma „Náš život 
s rostlinami“. Doufáme, že fryčovické děti 
se jich budou moci zúčastnit (podrobnosti 
na www.zahradkari.cz). 

Všem zahrádkářům a  příznivcům přeje-
me příjemné a poklidné prožití vánočních 
svátků a celého zimního období. Těšme se 
na jaro.

Jaromír Ferdian

a slábne. Když přijde vytáčení medu, což 
bývá v době mezi květnem a 20. červen-
cem, včelař jim všechny zásoby vybere. 
Někdy se přidá dlouhodobě špatné počasí 
a  včelstvo tak hyne. V  dřívějších dobách, 
kdy nebyl znám cukr a včely byly v lesích, 
med se vybíral na jaře a  včely se o  sebe 
postaraly samy. Doba šla kupředu, vče-
ly se přemístily k obydlím, med se vybírá 
během léta a  začalo se krmit cukrem na 
zimní období. Cukr pro včely není plno-
hodnotná potravina, včelař má část medu 
nechat včelám na zimu. 

Často se občané ptají, jak je možné, že 
stromy kvetou a na stromech nejsou vidět 

žádné včely. Proč neopylují květy? Včela 
vylétává z  úlu při teplotě už 8°C  a  sama 
pozná, když je v květu nektar a pyl, a pak 
nalítává a  oplodňuje květy. Když nektar 
není, tak na květ včela nelítá. Když není 
dostatečná teplota či prší, květy vyplaví 
pyl i nektar. Naopak při velkém horku slu-
níčko vysuší nektar, a  tak včely nesbírají 
a hladovějí. Přesto všechno byl letošní rok 
průměrný a  včely něco nasbíraly a  od-
dělky jsme pro doplnění včelstev udělali. 
V současné době mají být včelstva v klidu, 
léčená, zakrmená a připravená na zimu.

Pranostika říká, v září úle zavři.
Za včelaře zpracoval Zdeněk Sojka
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Klub seniorů Fryčovice

Výbor klubu seniorů ve Fryčovicích v sou-
časné koronavirové době nepředkládá 
svým členům celkovou programovou 
nabídku na období roku 2021. K opětov-
nému setkávání v  klubu každou středu 
přikročíme až protiepidemická opatření 
dovolí, den zahájení bude s  předstihem 

upřesněn rozhlasem, na panelu i  na 
vstupních dveřích klubu. Termín výroční 
schůze je stanoven na 23. duben 2021, 
plán činnosti bude prozatím dílčí, bude 
řešen a doplňován podle vyvíjející se si-
tuace.

 výbor klubu seniorů 

Pod stromeček přejeme 365 dárků, 
v každém z nich - jeden krásný, 
úsměvný a šťastný den. 
Vánoce plné pohody  
a úspěšný rok 2021 

přeje Klub seniorů Fryčovice. 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych krátce reagoval na člá-
nek Ing. Františka Kopeckého z Fryčovic-
kého ZPRAVODAJE 5/2020, a  to o  mož-
nosti „kruháče“ také ve Fryčovicích.

Neoficiálně jsem o  eventualitě kruhové-
ho objezdu v nepřehledném a nebezpeč-
ném úseku křižovatky U  Kříže s  panem 
starostou hovořil již začátkem letošního 
roku, protože přechod pro chodce ne-
přicházel v  úvahu. Oficiální diskuse pro-
běhla v  červnovém zastupitelstvu obce, 
v návaznosti na vybudování cyklostezky 
Staříč–Fryčovice.

Jsem rád, že nezůstalo u  planých slibů. 
První kroky již opravdu učiněny byly, a to 
zadáním studie „Kruhový objezd U Kříže,“ 
jak jste se mohli dočíst v „Úvodním slovu 
starosty,“ rovněž v čísle 5/2020 Fryčovic-
kého ZPRAVODAJE.

Děkuji tímto panu starostovi, místosta-
rostovi, radě obce a  všem zastupitelům, 
kterým není lhostejná bezpečnost silnič-
ního provozu v naší obci, protože kruho-
vý objezd bude jistě přínosem nejen pro 
obyvatele dolního konce Fryčovic a osa-
dy Ptáčníka.

Dušan Chýlek, Ptáčník

Kruhový objezd ve Fryčovicích
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Vážení spoluobčané! 
Dne 2. - 3. 10. 2020 se konaly volby spo-
lečně do MSK a Senátu Parlamentu ČR.

Druhé kolo voleb do Senátu následova-
lo 9. - 10. 10. Účast byla v  naší obci his-
toricky nejmenší, v prvním kole 33,46 % 
a v druhém kole 9,35 %. Nízká účast byla 
určitě ovlivněna druhou vlnou celosvěto-
vé pandemie Covid-19, která si vyžádala 
nouzový stav a určitá omezení v ekono-
mice státu i  s  jejími velkými dopady. Za 
obrovské nasazení celému zdravotnictví, 
hasičům, vojákům, policii, pracovníkům 
v  pečovatelských službách a  pracovní-
kům ve školství patří náš obdiv, uznání 
a poděkování.

Za volební obvod pro FM číslo 69 za 
KSČM do senátu kandidoval Bc. Daniel 
Pawlas, stávající poslanec PS Parlamentu 
ČR, bývalý primátor Havířova.

Ve svém programu si dával za cíl:

- Změnit proamerický a  protizemanov-
ský senát.

- Spoluúčast pacientů v žádném případě 
nezvyšovat!

- Snížit počet zdravotních pojišťoven.
- Vodu do našich rukou.
- Kategoricky proti vyvážení zisků do za-

hraničí 
Letos je tomu 20 let od prvních voleb do 
zastupitelstev do jednotlivých krajů.

Cíle našich kandidátů:

•	 Nepřipustit vybudování vojenské zá-
kladny NATO!

•	 Naši trvalou podporu a investování do 
moderního vybavení složek integrova-
ného, záchranného systému.

•	 Bezplatné vzdělávání na všech veřej-
ných školách.

•	 Bezplatnou hromadnou dopravu.
•	 A  NIKDY nedopustíme privatizaci ne-

mocnic.
•	 Z  povodí Ondřejnice (= Fryčovice, 

Hukvaldy, Staříč, Brušperk, Stará Ves 
nad Ondřejnicí a  Krmelín) byli našimi 
kandidáty pánové: Ing. Ivo Dienelt za 
Hukvaldy a  Zdeněk Temel z  Fryčovic. 
Všem, kteří byli zvoleni, po celé čtyři 
roky přejeme: Ať se jim daří spokoje-
nost občanů posunout o  pomyslnou 
laťku ještě výše.

Vážení občané,
ještě stále se nacházíme v době, která je 
poznamenána důsledky pandemie. Pře-
jme si její dopady pocítit co možná nej-
méně. Nejohroženějšími skupinami jsou 
pracující, mladé rodiny a senioři. Zůstaň-
me optimisty, nepochybujme a přejme si, 
aby bylo opět lépe.

K blížícím vánočním svátkům vám všem 
přejeme šťastné a  veselé prožití s  těmi 
nejmilejšími a  nejbližšími. Mimo jiné si 
vzpomeneme i na ty, kteří již nejsou mezi 
námi, ale v našich srdcích zůstanou.

K novému roku hlavně pevné zdraví, štěs-
tí a spokojenost.

Jménem svým a  jménem členů výboru 
KSČM Fryčovice s  pozdravem Světu Mír, 
Práci čest a coronaviru zmar!

Zdeněk Ranocha
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Vážení spoluobčané!
Nejkrásnější čas v  roce se 
opět blíží.
Nebyl to rok jednoduchý. 
Všechna omezení, která 
nás v  letošním roce po-
tkala, velmi zkomplikovala 
nejen osobní život všech, 
ale i život pracovní.

Všichni pevně věříme, že 
se již brzy dočkáme zlep-
šení a vše se vrátí do nor-
málních kolejí.

Chtěli bychom všem po-
přát krásné vánoční svát-
ky, hodně zdraví do roku 
2021, poděkovat našim 
příznivcům za jejich pod-
poru a  vyslovit přání, aby 
nám zůstali i nadále věrní.

Všechny potřebné infor-
mace najdete na našich 
webových stránkách 
www.fryrelaxcentrum.cz.

Zaměstnanci FRY Relax 
Centra Fryčovice

FRY RELAX CENTRUM

KOUPě ZEMěDěLSKÉHO POZEMKU
Za účelem provozování zahradnictví koupíme zemědělský pozemek (orná půda) v okolí 
Fryčovic, Rychaltic, Staříče, Sviadnova, Brušperka, Trnávky a Staré Vsi nad Ondřejnicí 
o velikosti 1-1,5 ha. Pozemek může být mírně svažitý s neúrodnou půdou, pod vedením, 
případně jiné břemeno. Ne záplavová oblast. Potřebujeme možnost oplotit pozemek 
či postavit skleníky apod. Voda v blízkosti pozemku. Možnost vrtu pro získání vody, 
případně potok výhodou. Možná vzájemná výměna. Cena dohodou. Prosím nabídněte.

Ing. Milada Schlingerová 
Fryčovice - Ptáčník, Tel.: 605116421

INZERCE

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:

 Celá strana A5  1200 Kč
 ½ A5  750 Kč
 ¼ A5  500 Kč
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Na základě dotační výzvy 
Programu rozvoje venkova 
vyhlášené v rámci Strategie 
komunitně vedeného místní-
ho rozvoje MAS Pobeskydí byla Ing. Taťá-
na Lančová vybrána k dotační podpoře a 
bylo ji umožněno modernizovat strojní 
vybavení nákupem nového rozmetadla 
průmyslových hnojiv.

Rodinná farma sídlící ve Fryčovicích se 
zabývá rostlinnou výrobou, především 
pěstováním obilnin, sóji, řepkou. Cennou 
komoditou je také pěstování konzum-
ních brambor, které zde nabízí k prodeji 
ze dvora. Jako mladý začínající země-
dělec je stále závislá na službách jiných 
podniků. Cílem projektu je osamostat-
nění se pomocí nákupu nové techniky, 
momentálně rozmetadla průmyslových 

hnojiv. Nové rozmetadlo 
umožní nižší náklady na po-
třebné operace na poli, což 
bude do budoucna výhodou. 

Nový typ rozmetadla využívá GPS signál, 
který mu umožňuje přesný pohyb trakto-
ru po pozemku, okrajové přesné hnojení 
pozemku, dále pak variabilní dávkování 
hnojiva po pozemku na základě výnoso-
vých map. Toto vše zajišťuje prokazatel-
nou úsporu 10-20 % použitých hnojiv.

Rozmetadlo sníží závislost na službách, 
zlepší ekonomickou stránku podniku a 
přispěje k šetrnějšímu chování k život-
nímu prostředí. V roce 2017 byl pořízen 
nový traktor Case IH Luxxum 120, který je 
svou velikostí a silou akorát přizpůsoben 
pro práci s rozmetadlem a společně bu-
dou tvořit výkonný funkční celek.

Místní akční skupina Pobeskydí 
podpořila nákup nové techniky
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Z činnosti pracovníků údržby 
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Vážení spoluobčané, dámy a pánové, milé děti!
Nastal nám nejkrásnější čas v roce, čas vánoční, čas radosti, čas oče-
kávání, tužeb, zázraků, splněných přání, náhodných setkání, společ-
ných chvil s nejbližšími i vzpomínek na ty, kteří s námi již nemohou být. 
Naše domovy zaplní vůně cukroví, zvuky koled, jas vánočních stromků 
a oči rozzáří pohled na vánoční dárky.
Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska 
a přátelství dává smysl našim dnešním pohnutým dnům.
Sdružení NOF přeje všem krásné a pohodové svátky vánoční, plné šťastných a sr-
dečných chvil. Do nového roku 2021 přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, 
úsměv a pohodu.

Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům 
obce veselé prožití svátků vánočních, radost z příchodu Spasitele 
a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, překonání koronavirové 
pandemie co nejdříve. A také hojnost Božího požehnání po celý rok.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
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Spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré, 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů 

přeje TJ Sokol Fryčovice
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