
1

Fryčovický
ZPRAVODAJ

„Nebuďte neviditelní..“
čtěte na s. 31

Historie kapličky na 
Ptáčníku
čtěte na s. 19

Výsledky voleb v obci
čtěte na s. 18

5/2020

www.frycovice.cz



Fryčovický ZPRAVODAJ

2

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

říjnové dny nám přinesly do našeho kraje 
pravý podzim. Byli jsme zvyklí vychutná-
vat si v tomto období „babí léto“, ale letos 
je tomu jinak.  Užíváme si jak barevnosti 
podzimní přírody, tak i ponurosti dešti-
vých dnů.

Po odeznění omezení z  jarních měsíců 
jsme doufali, že již budeme opět normál-
ně žít. Opak je však pravdou, stále nás 
provází neklid a nejistota. Radost z pře-
konání první vlny covidu-19 dnes vystří-
daly obavy z nových radikálních omezení 
druhé vlny. Tato doba přináší spoustu otá-
zek, na které očekáváme odpovědi z řad 
odborníků a ne politiků. Věřím, že se nám 
společně podaří překonat i tento návrat 
pandemie. V průběhu letošního roku byly 
postupně zrušeny všechny společenské 
akce, během kterých se setkávalo více 
lidí. Některé akce jsou nenávratně pryč, 
jiné pak mohou být opět provedeny v ná-
hradním termínu. Chci zde moc poděko-
vat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na zvládnutí celé situace vyvola-
né pandemií covid-19. Bohužel časem se 
musíme vyrovnat se všemi negativními 
důsledky, které nám tento stav přinesl.

Letos jsme poprvé zahájili v ZŠ Fryčovice 
nový školní rok bez společného setkání 
všech žáků a učitelů. Všem žákům základní 
školy přeji, aby se jim ve škole líbilo, a věřím, 
že žáci deváté třídy se dobře připraví na při-
jímací zkoušky a budou směřovat ke svým 
vysněným povoláním. Opakovaně děkuji 
všem pedagogům za jejich práci a nasa-
zení v krizových situacích, rodičům pak za 
trpělivost a dobrou spolupráci se školou. 

Z plánovaných akcí letošního roku byly 
zdárně dokončeny firmou VALA čtyři úse-
ky obecních komunikací, realizace těchto 
staveb činila 1.742.605 Kč. Rovněž byla pro-
vedena oprava kaple na Ptáčníku, která 
byla slavnostně požehnána v Den české 
státnosti - svátku sv. Václava 28. září. Nej-
větší investiční akcí letošního roku je stav-
ba dvou chodníků, kterou zhotovuje firma 
KámeNBAU. Ta zatím úspěšně probíhá a je 
pravděpodobné, že bude do příchodu 
zimy dokončena a předána. Na důležitý 
dopravní uzel U Kříže bude následně nava-
zovat cyklostezka do sousední obce Staříč. 
Taktéž se nám podařilo vyjednat možnost 
vyřešit tuto nebezpečnou křižovatku kru-
hovým objezdem. Rada obce již provedla 
první kroky a to zadání studie „Kruhový 
objezd U Kříže“. Tím by se z velké části vy-
řešila situace na úseku bezpečnosti dopra-
vy. Věřím, že až dostanete do rukou tento 
zpravodaj, bude už na svém místě jak nová 
lávka pro pěší u Skařupů, tak i opravená 
lávka v centru obce.

Nově jsme získali dotaci na modernizaci 
jazykové a učebny IT v naší ZŠ Fryčovice, 
která je ve výši téměř 4.000 000 Kč a sna-
žíme se ji ihned provést.

Zahájili jsme výstavbu workoutového 
hřiště v  areálu TJ Sokol Fryčovice. Zho-
tovitelem je firma Clean4you s.r.o., cena 
výstavby je 846. 879 Kč. Tímto stále více 
rozšiřujeme možnost sportovního vyžití 
našich občanů. Na úseku třídění odpadu 
jsme rozhodli posílit sběr papíru a plastů 
zakoupením velkoobjemových kontejnerů 
od firmy eLKOPLAST Zlín. Ostatní odpady 
máme zdárně vyřešeny.
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V letošním roce poprvé plánujeme sesta-
vit a schválit rozpočet obce už v prosinci,                   
i když bude složité odhadnout vývoj roku 
2021 na straně příjmu. Fryčovice jsou naše 
obec, kterou společně tvoříme a  bude 
tomu i nadále. Přeji Vám všem, abyste se 
v ní cítili dobře, spokojeně a bezpečně, 
v obci – kde stojí za to žít.

28. září 2020 byla slavnostně požehnána 
kaple na Ptáčníku. Po několika letech byla 
provedena její oprava za cenu 355. 000 Kč, 
která byla hrazena z rozpočtu naší obce. 
Chci zde poděkovat všem, kteří se na této 
opravě podíleli. Především děkuji firmě 
KLemP - panu Radomíru Šajtarovi za to, 
že nová a krásná střecha byla provede-
na s  50% slevou. Dále děkuji michalu 

Kudělkovi za stavební práce, Zdeňku míč-
kovi za nový oltář, Kamilu Rusiňákovi za 
vnitřní malbu a nátěr dveří a mříží, firmě 
HOUSe Pro s.r.o. za nátěr fasády.

Poděkování patří rovněž Ing. Jaromíru 
Ferdianovi za zdarma provedený projekt 
opravy, manželům Schlingerovým a Buj-
noškovým za aktivní účast na celé této 
akci.

Děkuji fryčovické dechovce, klubu seniorů, 
fryčovické farnosti a taky duchovnímu otci 
mgr. Karlu Javorkovi.

Věřím, že se nám tento krásný okamžik 
vryje do paměti a  budeme se u  našich 
kapliček setkávat každým rokem.

Leo Volný,  starosta
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Kruhový objezd - naše priorita
Toto je jen částečným řešením a jistě si na tomto místě umíme přestavit zcela 
nový prvek – kruhový objezd. Bezpečnost silničního provozu se u nás v obci 
stává prioritou. 
        Leo Volný
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Usnesení z 10. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 2. září 2020

Zastupitelstvo obce Fryčovice schvaluje 
program jednání 10. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 23. 09. 2020. 

•	 Určuje ověřovateli zápisu z 10. zasedá-
ní zastupitelstva obce konaného dne 
23. 09. 2020 pana michala Galáska, pana 
Zbyňka Tučného a zapisovatelem mgr. 
Veroniku Kozarovou.

•	 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce.

•	 Schvaluje  rozpočtové opatření 
č. 2/2020.

•	 Projednalo

 - Návrh Zprávy o uplatňování územního 
plánu Fryčovice (za uplynulé období 
2015 – 2019)

 - Pokyny pro zpracování návrhu změny  
č. 1 územního plánu Fryčovice

 - Důvodovou zprávu s vyhodnocením vy-
jádření dotčených orgánů uplatněných 
k návrhu Zprávy o uplatňování územní-
ho plánu Fryčovice.

•	  Schvaluje v  souladu s  ustanovením 
§ 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územ-ním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
Zprávu o uplatňování územního plánu 
Fryčovice (za uplynulé období 2015 – 
2019).

•	  Rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územ-
ního plánu Fryčovice zkráceným postu-
pem.

Výtah ze schůzí Rady obce Fryčovice  
za období srpen - září 2020

•	Schvaluje cenovou nabídku od pana 
Daniela menšíka – HousePro s.r.o. 
a  schvaluje uzavření smlouvy o  dílo, 
jejímž předmětem je nástřik fasády kap-
ličky na Ptáčníku, stojící na hmotné ne-
movité věci, pozemku parc. č. 1696, k. ú. 
Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice, za 
odměnu ve výši 24 187 Kč vč. DPH.

•	Schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
peněžitého příspěvku na zmírnění do-

padu kůrovcové kalamity v rámci výzvy 
vyhlášené moravskoslezským krajem. 

•	Schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
mezi Obcí Fryčovice a společností BO-
TANIKA s.r.o., jejímž předmětem je za-
jištění péče o  veřejnou zeleň v  katas-
trálním území obce Fryčovice, zejména 
se jedná o náves, plochu u památníku 
obětí I. světové války, u obecního byto-
vého domu a hřbitov, s  tím, že odmě-
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na za 1 hodinu práce údržby zeleně 
je ve výši 280 Kč bez DPH, odměna za 
1 hodinu práce odborného dohledu při 
řezu dřevin je ve výši 550 Kč bez DPH, 
cena hnojiv, postřiků dle skutečnosti, 
na základě předložených účetních do-
kladů, cena za dopravu pracovníka do-
davatele je stanovena ve výši 9 Kč/km 
bez DPH a cena za zpracování nových 
podkladů bude kalkulována samostat-
nou cenovou nabídkou. 

•	Schvaluje návrh studie stavby KODUS 
Fryčovice („Pečovatelské byty Fryčo-
vice“), jejíž výstavba je navržena na 
hmotných nemovitých věcech, zejmé-
na pozemku parc. č. 1457 a  pozemku 
parc. č. 1458, vše k. ú. Fryčovice, navr-
žený společností mR Design CZ s.r.o.

•	Bere na vědomí informaci o  stavech 
na účtech Obce Fryčovice ke dni 7. 8. 
2020: stav účtu vedeného u  mONeTA 
money Bank, a.s. je 23  384  148,07 Kč 
a stav účtu vedeného u ČeSKÉ NáROD-
NÍ BANKY je 11 940 605,33 Kč.

•	Bere na vědomí informaci o  probíha-
jící revizi tržního řádu obce Fryčovice 
na základě připomínek moravskoslez-
ského kraje a informaci o tom, že návrh 
znění nového tržního řádu byl zaslán 
k posouzení na právní oddělení morav-
skoslezského kraje.

•	Schvaluje výsledek výběrového řízení 
na odstranění stavby, která je součástí 
hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 1933, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Fryčovice, v  majetku Obce Fryčovice 
a vybírá dodavatelem odstranění stavby 
pana Jana Slabého a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s panem Janem Slabým, 
jejímž předmětem je odstranění stavby, 

která je součástí hmotné nemovité věci, 
pozemku parc. č. 1933, zastavěná plo-
cha a nádvoří, k. ú. Fryčovice, za cenu ve 
výši 72 600 Kč vč. DPH.

•	Schvaluje výsledek výběrového ří-
zení na pořízení velkoobjemových 
kontejnerů na tříděný odpad a  vybírá 
dodavatelem velkoobjemových kon-
tejnerů na tříděný odpad společnost 
eLKOPLAST  CZ, s.r.o., a  schvaluje uza-
vření kupní smlouvy se společností  
eLKOPLAST CZ, s.r.o., jejímž předmě-
tem je koupě 4 kusů velkoobjemových 
kontejnerů na tříděný odpad za kupní 
cenu ve výši 575 760 Kč vč. DPH.

•	Schvaluje vydání kladného stanoviska 
k  projektové dokumentaci ve stupni 
pro společné povolení pro stavbu „Cy-
klostezka Brušperk - Fryčovice“, zpraco-
vanou projektantkou paní Ing. Pavlou 
Taláškovou. 

•	Schvaluje uzavření smlouvy o  převo-
du práv a  povinností stavebníka s  pa-
nem Janem Górnym a  paní Kristýnou 
Górnou, jejímž předmětem je převod 
práv a  povinností stavebníka na Obec 
Fryčovice týkající se stavby  vodního 
díla „FRYČOVICe – u  OÚ, prodloužení 
vodovodu DN 50“ , na hmotné nemo-
vité věci, pozemku parc. č. 2394/1, k. ú. 
Fryčovice v  majetku Obce Fryčovice, 
s  tím, že manželé Jan a  Kristýna Gór-
nyovi uhradí Obci Fryčovice polovinu 
nákladů na zhotovení této stavby.

•	Schvaluje zapůjčení 1 ks PARTY stanu 
pobočnému spolku modelářský klub 
Fryčovice, p.s., na modelářskou soutěž 
„minimaketářské nebe“ v Trnávce v ter-
mínu 12. 9. 2020, kterou tento spolek 
pořádá. 
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•	Schvaluje výsledek výběrového říze-
ní na dodavatele workoutového hřiště 
ve Fryčovicích a  vybírá dodavatelem 
společnost Clean4you s.r.o. a  schvaluje 
uzavření smlouvy o  dílo se společnos-
tí Clean4you s. r. o., jejímž předmětem 
je zhotovení workoutového hřiště na 
hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 1448, k. ú. Fryčovice, za cenu ve výši 
846 879 Kč vč. DPH. 

•	Schvaluje výsledek výběrového řízení 
na koupi traktoru a  vybírá dodavate-
lem společnost Agromit s.r.o., a schva-
luje uzavření kupní smlouvy se spo-
lečností Agromit s.r.o., jejímž předmě-
tem je koupě traktoru Kubota m5111 
s  čelním nakladačem za cenu ve výši 
1.802.900 Kč vč. DPH.

•	Schvaluje uzavření darovací smlouvy 
mezi Obcí Fryčovice a Českomoravskou 
mysliveckou jednotou z.s., okresním 
mysliveckým spolkem Frýdek-místek, 
jejímž předmětem je darování peněži-
tých prostředků ve výši 5 000 Kč.

•	Bere na vědomí vydání stavebního 
povolení na stavbu „Venkovní podium, 
sociální a  prodejní zázemí, venkovní 
kryté posezení“.

•	Bere na vědomí přílohu č. 1 k Návrhu 
zprávy o uplatňování Územního plánu 
Fryčovice.

•	Bere na vědomí žádost pana Bc. mi-
chala Zátopka o  pronájem části hmot-
ných nemovitých věcí, pozemku parc. 
č.  2394/1, ostatní plocha o  výměře 
10,5 m2 a pozemku parc. č. 666/1, ostat-
ní plocha o výměře 49 m2, vše k.ú. Fryčo-
vice, v majetku Obce Fryčovice. 

•	Bere na vědomí nabídku manželů 

Aloise a  Ludmily Dětských k  převodu 
jejich hmotné nemovité věci, pozem-
ku parc. č. 2404/11 o  výměře 106 m2, 
k.ú. Fryčovice, do majetku obce.

•	Bere na vědomí žádost společnosti 
KámeNBAU s.r.o. o  pronájem hmotné 
nemovité věci, pozemky parc. č. 1457, 
ostatní plocha o výměře 539 m2, parc. 
č.  1458, ostatní plocha o  výměře 
6835  m2, parc.č. 1485/1, trvalý travní 
porost o výměře 462 m2, místnosti č. 1 
o výměře 16 m2, nacházející se v nad-
zemním podlaží hmotné nemovité 
věci, pozemku parc.č. 1485/8, jehož 
součástí je stavba: Fryčovice č. p. 727, 
víceúčelová stavba, stojící na pozem-
ku parc. č. 1485/8, vše k. ú. Fryčovice, 
v  majetku Obce Fryčovice za účelem 
umístění zařízení staveniště po dobu 
realizace stavby „Chodník Fryčovice“.

•	Schvaluje smlouvu o  provedení pla-
vecké výuky mezi Obcí Fryčovice, Zá-
kladní školou Fryčovice, příspěvkovou 
organizací, a Základní a mateřskou ško-
lou Leoše Janáčka, Hukvaldy, příspěv-
kovou organizací. Předmětem smlou-
vy je provedení služby v  rámci hodin 
povinné tělesné výchovy organizačně 
a  po metodické a  personální stránce 
zajistit plavecký výcvik pro žáky 1., 2., 3. 
a 4. třídy v  rozsahu 10 hodin (5 dvou-
lekcí po 90 minutách v  jednom škol-
ním roce). Výše úhrady kurzovného je 
za plavecký výcvik v  jednom ročníku 
(5 devadesátiminutových dvoulekcí) za 
jednoho žáka 220 Kč provozní náklady 
na účet Obce Fryčovice a 220 Kč mzdo-
vé náklady na účet ZŠ Fryčovice.

•	Schvaluje smlouvu o  poskytnutí daru 
mezi ZŠ Fryčovice, příspěvkovou orga-
nizací, a Pomáháme školám k úspěchu 
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o.p.s. Předmětem smlouvy je finanční 
dar ve výši 41.000,- Kč.

•	Schvaluje pokračování podpory Linky 
bezpečí z.s. a  předložení návrhu pod-
pory ve výši 3.000 Kč. 

•	Schvaluje smlouvu o  zřízení služeb-
nosti mezi Obcí Fryčovice a společností 
CeTIN a.s. Předmětem smlouvy je umís-
tění a provozování komunikačního ve-
dení a  zařízení v  rozsahu geometric-
kého plánu č. 2320-118/2020 ze dne 
15. 6. 2020 na pozemku parc. č. 1838 
a  1843/24, k. ú. Fryčovice v  majetku 
Obce Fryčovice, za jednorázovou ná-
hradu ve výši 2.000 Kč + DPH. 

•	Schvaluje smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  dohodu 
o  umístění stavby č. IP-12-8027059/01 
mezí Obcí Fryčovice a  společností ČeZ 
Distribuce a.s., zastoupená společností 
NOVPRO Fm s.r.o. Předmětem smlouvy je 
zřízení věcného břemene s právem umís-
tit, provozovat, opravovat a udržovat za-
řízení distribuční soustavy na dotčené 
nemovitosti parc. č. 256, k. ú. Fryčovice 
v majetku obce Fryčovice za jednorázo-
vou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH. 

•	  Schvaluje podání žádosti o  podporu 
v  rámci programu 129  390 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádrží – 2. etapa“ pro 
akci „Rybník Fryčovice dolní“, kterou vy-
pisuje ministerstvo zemědělství ČR.

•	Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu morav-
skoslezského kraje ev. č. 05398/2016/
RRC ze dne 17. 10. 2016 mezí morav-
skoslezským krajem a  Obcí Fryčovice, 
jehož předmětem je rozšíření o národ-
ní dotační tituly.

•	Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 148/2020 mezí Obcí Fryčovice 
a  firmou VALA – realizace staveb s.r.o. 
Předmětem smlouvy jsou stavební prá-
ce spojené s realizací akce „Oprava ko-
munikací Fryčovice 2020“.

•	Schvaluje smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu moravskoslezského kraje 
mezí Obcí Fryčovice a  moravskoslez-
ským krajem podle „Programu na pod-
poru přípravy projektové dokumenta-
ce 2020“ ve výši 500.000,- Kč.

•	Schvaluje pronájem kulturního sálu 
obecního domu na období říjen – pro-
sinec 2020 dle přílohy.

•	Schvaluje zahájení výstavby prodlou-
žení vodovodního řadu k budově tech-
nických služeb č. p. 727. 

•	Bere na vědomí žádost Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých, územní pracoviště Ostrava o sdě-
lení umístění komunálního odpadu na 
pozemcích parc. č. 2145/7 a  2415/8, 
oba v k.ú. Fryčovice.

•	Bere na vědomí žádost Ing. Barbory 
míčkové a Pavla Sýkory o vyřešení od-
vodnění obecní komunikace. Řešení 
odvodnění bude zařazeno do akcí obce 
v dalším období.

•	Bere na vědomí žádost pana Václava 
Chobota o  umístění dopravního zrca-
dla na pozemní komunikaci. Instalace 
bude provedena po zakoupení doprav-
ních zrcadel.

•	Bere na vědomí cenovou nabídku spo-
lečnosti ČeZ energetické služby s.r.o.

•	Bere na vědomí Záznam z  jednání ve 
věci zajišťování dopravní obslužnosti 
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linkami městské hromadné dopravy 
konaného 3. 9. 2020 na magistrátu 
města Frýdku-místku. 

•	Bere na vědomí informaci o  nutnosti 
změny druhu pozemku parc. č. 1938                                
k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovi-
ce z trvalého travního porostu na vodní 
plocha, ostatní plocha a pozemek k ur-
čení funkcí lesa.

•	Bere na vědomí Informaci o revizi do-
movního řádu v bytovém domě č. p. 54. 

•	Bere na vědomí informaci o  stavech 
na účtech Obce Fryčovice ke dni 4. 9. 
2020: stav účtu vedeného u  mONeTA 
money Bank, a.s. je 24  137  909,78 Kč  
a stav účtu vedeného u ČeSKÉ NáROD-
NÍ BANKY je 15 000 000,00 Kč.

•	Bere na vědomí informaci o  průbě-
hu výměny lávky „U Skařupů“: snesení 
staré lávky 9. 10. 2020, postavení nové 
lávky 19. 10. 2020.

•	Schvaluje uzavření příkazní smlouvy 
mezi Obcí Fryčovice a společností mu-
mandi s.r.o., jejímž předmětem je vý-
kon práv a povinností zadavatele podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, v  souvislosti s „vybu-
dováním jazykové a počítačové učebny 
– dodávky nábytku a ICT vybavení“, za 
odměnu ve výši 60.500 Kč včetně DPH.

•	Schvaluje cenovou nabídku společ-
nosti DUBINA CZ s.r.o. a  schvaluje 
uzavření smlouvy se společností DU-
BINA CZ s.r.o., jejímž předmětem je 
zavedení servisu kotelny vyvedením 
poruchových stavů kotelny na mobil-
ní telefon obsluhy v kotelně v hmotné 
nemovité věci, pozemku parc. č. 67, 
jehož součástí je stavba: Fryčovice, 

č.  p. 54, stavba občanského vybave-
ní, stojící na pozemku parc. č. 67, k. ú. 
Fryčovice, za odměnu ve výši 9.800 Kč 
bez DPH.

•	Bere na vědomí skutečnost, že nedo-
šlo k předání staveniště, protože dosud 
není odstraněn přístřešek na hmotné 
nemovité věci, pozemku parc. č. 1448 
v k. ú. Fryčovice a nebylo tedy možné 
předat prostor staveniště. S  ohledem 
na tuto skutečnost bude zpracován 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spo-
lečností Clean4you s. r. o. a  předložen                
na příští schůzi rady obce. Předmětem 
dodatku bude posun termínu z  důvo-
du na straně Obce Fryčovice.  

•	Schvaluje termín 28. 9. 2020 v  15:00 
hodin pro slavnostní otevření a žehná-
ní rekonstruované kapličky zasvěcené 
Nejsvětější Trojici v osadě Ptáčník.

•	Bere na vědomí zápis ze schůze lesní 
komise a vodního hospodářství ze dne                         
21. 8. 2020.

•	Bere na vědomí výzvu ministerstva 
pro místní rozvoj č. 1 k objasnění a do-
plnění podkladů ke kontrole zakázky 
„Fryčovice – bezpečnost dopravy“. 

•	Schvaluje žádost společnosti SeKNe, 
spol. s  r.o. o  vedení objízdné trasy při 
úplné uzavírce silnice III/4845 v  obci 
Staříč v ulici Fryčovická v době od 5. 10. 
do 26. 10. 2020 a k vedení objízdné tra-
sy nemá námitek.

•	Bere na vědomí dva dopisy od pana 
Karla Kubláka ml. týkající se soudního 
jednání ve věci určení vlastnického 
práva k hrázím na nádržích I. a II. na Kr-
nalovickém potoce, s tím, že rada obce 
se nebude vyjadřovat k těmto dopisům 
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Vypršela lhůta pro splatnost místních 
poplatků za komunální odpad a psy

Dle obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a  obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2020, o místním poplatku 
ze psů je splatnost poplatků do 30. 04. 
2020. 

Z  důvodu epidemiologické situace 
byla splatnost těchto poplatků pro-
dloužena do 30. 06. 2020.

Upozorňujeme občany, kteří dosud 
nemají zaplacené tyto místní poplat-
ky, nechť tak učiní co nejdříve. Nebu-
dou-li poplatky zaplaceny včas nebo 
ve správné výši, budou jim vyměřeny 
platebním výměrem. 

SaZBa PoPlatKU Na RoK 2020

•	 za komunální odpad 

 - fyzická osoba s TP v obci - 500 Kč/
osobu/rok

 - fyzická osoba vlastnící stavbu ur-
čenou k rekreaci, byt, rodinný dům 
bez TP v obci - 500 Kč/nemovitost/
rok

 - nově jsou osvobozeny děti naroze-
né v  tomto kalendářním roce a  fy-
zické osoby, které v  letošním roce 
dosáhnou věku 80 let a více

•	 za psa 

 - za jednoho psa - 100 Kč

 - za druhého a  každého dalšího psa 
téhož držitele - 150 Kč

ZPůSoB PlatBy

•	 bezhotovostním převodem na účet 
obce č.: 95521764/0600, VS: č.p. domu,                          
do poznámky uvést: název místního 
poplatku a příslušný rok

•	 hotovostně na obecním úřadě 

Kdo si ještě nevyzvedl nálepky na popel-
nice, učiňte tak co nejdříve! 

Mgr. Veronika Kozarová

v průběhu probíhajícího soudního jed-
nání. 

•	Bere na vědomí dopis od pana marti-
na Adamovského týkající se soudního 
jednání ve věci určení vlastnického 
práva k hrázím na nádržích I. a II. na Kr-
nalovickém potoce, s tím, že rada obce 
se nebude vyjadřovat k tomuto dopisu 
v průběhu probíhajícího soudního jed-
nání.

•	Schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí 
Fryčovice a  společností Sběrné dvory 

s.r.o. – Sviadnov. Předmětem smlouvy 
je prodej původní lávky „U  Skařupů“. 
Cena bude stanovena dohodou pod-
le skutečné váhy ocelové lávky podle 
platného ceníku společnosti Sběrné 
dvory s.r.o – Sviadnov.

•	Pověřuje starostu obce k vyjednávání 
se Správou silnic mSK, příspěvkovou 
organizací, střediskem Frýdek-místek, 
o  možnosti zřízení kruhového objez-
du na křižovatce silnic II/486 a III/4845 
„U Kříže“.
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Vytříděný odpad v obci Fryčovice  
za období duben – červen 2020

Obec Fryčovice vytřídila za období od 01. 04. – 30. 06. 2020 25,072 t odpadu
- papír   2,648 t
- plast   12,725 t
- sklo   9,620 t

- kovy   0,000 t
- nápojový karton 0,079 t

Díky vytříděnému odpadu naše obec dostala od společnosti EKO-KOM, 
a.s. odměnu ve výši 81.499 Kč za zajištění zpětného odběru a za zajištění 

využití odpadů z obalů. Mgr. Veronika Kozarová

Zdroj: zpráva od společnosti EKO-KOM a.s. ze dne 3. 8. 2020

Obracíme se na veřejnost s prosbou 
o darování vánočního stromu
Každoročně naši náves zdobí v období vánočních svátků vánoční strom. Po-
kud v nejbližší době uvažujete o pokácení vzrostlého jehličnatého stromu 
a chtěli byste jej darovat obci, obraťte se prosím na pracovníky obecního 
úřadu, a to elektronicky na adrese podatelna@frycovice.cz nebo telefonicky 
na tel. č. 558 668 119. Vratislav Konečný, místostarosta
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Obec Fryčovice obdržela od společnosti ASeKOL a.s. certifikát za zpětný odběr a re-
cyklaci vysloužilých elektrospotřebičů, které naši občané odevzdali, a  přispěli tím 
k  úspoře elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin, pitné vody 
a ke snížení emisí skleníkových plynů. 

Děkujeme za Váš zodpovědný přístup ke třídění elektroodpadu v obci.

Zdroj: zpráva od společnosti ASeKOL a.s. ze dne 14. 08. 2020
Mgr. Veronika Kozarová

Poděkování Obci Fryčovice za spolupráci  
a zodpovědnost vůči životnímu prostředí  
při odevzdání vysloužilého elektra
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Projektová aktivita Moravskoslezského 
kraje „IN.F.Obálka“  
- Informace jako forma ochrany osob v senior-
ském věku a osob se zdravotním postižením

Obec Fryčovice se zapojila do projektu 
moravskoslezského kraje pod názvem 
IN.F.obálka - Informace jako Forma 
ochrany. Tato aktivita je zaměřena na 
seniory a  osoby se zdravotním posti-
žením k podpoře pocitu bezpečí. Jedná 
se o plastovou obálku, která obsahuje:

- informační leták s pokyny k vyplnění

- formulář k vyplnění

- propisku

- magnetku i samolepku (s nápisem „zde 
je IN.F.Obálka“, s  tel. čísly na složky zá-
chranného systému).

Aktivita spočívá v  tom, že občan vyplní 
přiložený formulář s informacemi o svém 
zdraví (alergiích, nemocech), užívaných 
lécích, kontaktech na své příbuzné a dok-
tory, uloží obálku do lednice (nejlépe do 
vnitřní přihrádky dveří) a  označí dveře 
lednice či dveře z vnitřní strany bytu sa-
molepkou nebo magnetkou („ZDe Je 
IN.F.OBáLKA“).

Tato IN.F.Obálka může pomoci v  situa-
cích, kdy je senior sám v  domácnosti 
a nastane situace v tísni, ohrožení jeho 
zdraví či života, kdy zasahují záchraná-
ři a  z  obálky získají potřebné informace. 

Složky záchranného 
systému jsou o  tomto 
projektu v  našem kraji 
informovány. 

Objednáno bylo 100 ks 
obálek. Podle zájmů 
občanů se mohou 
obálky zase doobjed-
nat.   

oBÁlKy JSoU PRo 
oBČaNy ZDaRMa. 
VyZVEDNoUt SI JE 
MoHoU V KaNCE-
lÁŘI Č. 108 U  PaNÍ 
BÍlKoVÉ NEBo 
MGR. KoZaRoVÉ.

Zdroj: moravskoslez-
ský kraj

Mgr. Veronika Kozarová
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Výstavby chodníků
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Výstavba workoutového hřiště
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Výměna lávky na horním konci
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Výsledky voleb v obci
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Historie kapličky na Ptáčníku
Osada Ptáčník vznikla jako součást obce 
Fryčovice v  roce 1789 rozparcelováním 
původních zemědělských polí, na kterých 
do té doby hospodařil Brušperský dvůr. 
Je možné, že právě již od té doby stála 
v obci dřevěná kaple. Ta časem zchátrala 
a v roce 1835 vznikla dnešní stavba z lo-
mového kamení a cihel. 

Na pozemku Ignáce Olšovského bydlí-
cího toho času v domě čp. 2 (dnes 302) 
ji postavili na vlastní náklady občané 
osady Ptáčník, kteří se taky v  dochova-
ném povolení o vysvěcení kaple zavázali 
k její údržbě. Kaple, zasvěcená patrně již 
od doby vzniku Nejsvětější Trojici, měla 
nad oltářem titulní obraz Ježíše Krista 
v  zahradě Getsemanské. Její původní 
vzhled ale není znám. Střešní krytina 
z  falcovaného pozinkovaného plechu 
vznikla až v  roce 1914, kdy ji za cenu 
165 korun a 90 haléřů zhotovil místecký 
klempíř Václav Huňáček. Další blíže ne-
specifikovanou údržbu provedl v  roce 
1939 Jan Lanča, kterému vyplatila tehdy 
již samostatná obec Ptáčník odměnu ve 
výši 72 korun a 70 haléřů. Po válce v roce 
1946 byla provedena větší oprava za 
250 korun a poslední písemně zazname-
nanou rekonstrukci z roku 1975 shrnuje 
záznam z farní kroniky:

„(kaple) Byly svépomocí zvenčí i  uvnitř 
opraveny - mnohé části omítky byly úpl-
ně až na cihly nově nahozeny a  zvenčí 
metlou ostříkány a  také střechy, plechem 
kryté, a dveře nově natřeny, že vše důstoj-
ně zapadá do okolní zelení přírody, aby ti, 
kteří jsou kolem, viděli, že se dbá na staré 
náboženské památky a  také s  větší chutí 
povznésti svou mysl k bohu“.

místní se o kapli nadále starali, většinou 
formou výmalby interiéru. Poslední větší 
opravu provedli v  90. letech minulého 
století pan Pělucha a Jaroslav Volný. Stře-
cha včetně čnícího kříže byla natřena na 
červeno, zdi interiéru a exteriéru na bílo 
a  vpadlé sloupy nároží dostaly žlutou 
barvu.

Přibyly také 2 schůdky a  po vykradení 
byla před dveře nainstalována železná 
mříž. Dřevěné dveře tak od té doby zů-
stávaly otevřené, což dalo vyniknout 
lidové výzdobě interiéru, o  který se sta-
rali zejména Dagmar Konečná a Vladimír 
Bujnošek.

REKoNStRUKCE
Iniciativa generální rekonstrukce existo-
vala již delší dobu. Kaple ovšem neměla 
svého vlastníka a stála na parcele ulože-
né v  pozemkovém fondu. V  roce 2011 
tak vzniká občanské sdružení Ptáčník za 
účelem nabytí kaple do vlastnictví. Tuto 
iniciativu později přebírá obec Fryčovice, 
pro kterou Ing. Jaromír Ferdian zpracoval 
projektovou dokumentaci k  rekonstruk-
ci. Stavební práce ovšem začít nemohly, 
jelikož se krátce před tím stal majitelem 
pozemku s  kaplí Slavomír Bača. Po jed-
nání došlo v roce 2019 k vyměření nové 
parcely č. 1688/54, kterou společně s po-
zemkem, na kterém stojí kaple, daroval 
jejich majitel obci a v létě 2020 tak mohla 
odstartovat rekonstrukce.

Stavební práce pod vedením michala 
Kudělky začaly demolicí vnější i vnitřní 
omítky. Technický stav objektu si vy-
žadoval oklepání omítky až na cihlu, 
přičemž se odhalilo 10 vrstev vnitřní 
výmalby. Barevné vrstvy zůstaly čás-
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tečně odkryté v  sondě východně nad 
mensou. Štukový reliéf s  písmeny IHS 
(Iesus Hominum Salvator - Ježíš spa-
sitel lidí) byl zeštíhlen na nejstarší pů-
vodní vrstvu a  zůstal zachován stejně 
jako podlaha z  keramických dlaždic, 
vytvořena nejspíše ve 30. letech 20. 
století. Došlo také k  vyhloubení dre-
náže podél obvodové zdi exteriéru 
k  odvodnění stavby, na jejíž povrch 
bude v  dohledné době položen oka-
pový chodník z lomového kamene. Ná-
střik fasády zajistila firma HousePro.cz. 
Klempířské práce provedla firma 
KLemP. Během nich došlo k  výměně 
střešní krytiny z falcovaného plechu za 
stříbrně zbarvený poplastovaný plech. 
Chybějící rameno patriarchálního kříže 
zhotovil a celý jen natřel zlatou barvou 
Vladimír Bujnošek.

Nový oltář a  dřevěné obklady vyrobil 
pan Zdeněk míček. Zřejmě původní 
dveře doplněné o mříž z 90. let 20. sto-
letí zrenovoval pan Kamil Rusiňák. Na 
celém průběhu prací se podíleli také 
zaměstnanci údržby obce Fryčovice, vel-
kou měrou, především organizačně, pak 
také manželé Schlingerovi.

PŘEKlaD NěMECKy PSaNÉHo PoVo-
lENÍ K VySVěCENÍ KaPlE Z KRoNIKy 
oBCE PtÁČNÍK
„My oprávnění a  usedlí obce Ptáčníku na 
panství hukvaldském slíbili jsme našemu tr-
pícímu spasiteli Jezu Kristu na onom místě 
na kterém před tím na našem obecním ma-
jetku, kde dříve se nacházela dřevěná, ča-
sem však sešlá kaple, postaviti novou kapli 
z tvrdého materiálu, dle svého času proje-
veného slibu a  do této obraz Ježíše Krista 
jak byl v  zahradě Getsemanské postižen, 
krve potící, aby jak my tak i  naši potomci 
měli místo, kde bychom mohli v  neděli 
a i při jiných příležitostech se uchýliti a naše 
modlitby a tížící záležitosti přednášeti. Jak 
se naše obec ku vystavění této kapličky na 
vlastní náklad, z pohnůtek zbožnosti srozu-
měla, tak se zavazujeme jak za sebe tak i za 
naše potomky na základě tohoto do kasy 
místního kostela fryčovického uloženého 
reversu, řečenou kapličku na vždy trvající 
doby na vlastní náklad udržovati a každou 
škodu ihned opraviti,

V Ptáčníku, dne 30. července 1835
Zdroje: SOkA Frýdek-Místek, Farní úřad 
Brušperk, farní kronika Fryčovice a soukro-
mý archiv Otakara Šteffka

Vojtěch Merta

Knihovnické okénko
milí čtenáři,

v  rubrice Knihovnické okénko bych vás 
chtěla upozornit na pár nových knížek 
v naší knihovně a s některou, či některými 
z nich vás blíže seznámit.

Pro milovníky hor a horolezectví stojí za 
pozornost knihy Radka Jaroše Hory shora, 
Hory shora 2 a K2. 

Jedná se o  výprav-
né knihy tištěné na 
křídovém papíře se 
spoustou barevných 
fotografií. Zajímavá 
je i  knížka Vojtěcha 
Bernatského Dvoj-
táta, v  níž sportovní 
moderátor popisuje 
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Zpráva ze základní školy  
k přijímacím zkouškám

Jak jsme již v minu-
lém čísle zpravo-
daje informovali, 
v loňském školním 
roce 2019/2020 
byli žáci 9. třídy 
u přijímacích zkou-
šek velmi úspěšní.  

Z 18 žáků se na střední školy ukončené 
maturitní zkouškou hlásilo 15 žáků, všichni 

byli přijati a někteří z nich se u přijímacích 
zkoušek umístili na předních místech. 

V době uzávěrky minulého čísla zpravo-
daje jsme neměli k dispozici výsledkovou 
listinu (viz tabulka níže), kde jsme se do-
zvěděli, jak dopadli žáci naší základní 
školy v porovnání s uchazeči o vzdělává-
ní na středních školách v rámci celé Čes-
ké republiky. Toto vyhodnocení provádí 

nevšední příběhy 
všedních dnů, slas-
ti a  strasti spojené 
s dětmi, které prožívá 
po čtyřicítce. Za zmín-
ku stojí knížka Ivanky 
Deváté Džungle v ku-
chyni, nebo mandy 
Baggotové Vánoce 
v New Yorku, z detek-
tivek Smrtící bílá od 
Roberta Galbraitha, či od michaely Klevi-
sové Sněžný měsíc – příběh odehrávající 
se v Beskydech.

Tituly, se kterými bych vás chtěla blíže se-
známit, jsou knihy Petry Dvořákové Dědi-
na a Chirurg.

Dědina je knížka psa-
ná v nářečí, které au-
torka slýchávala od 
dětství na Vysočině.  
Na pozadí lehce hu-
morného vyprávění 
se před čtenářem 
odkrývá venkovské 

hemžení v nepřikrášlené nahotě. Přiroze-
ná fyzická blízkost hrdinů, jejich společná 
práce, jejich touha po lepším živobytí až 
vypočítavost jsou zdrojem věčných svárů 
a také marné snahy vyléčit minulé rány. 
Svižné vyprávění, které však není cynické, 
nikoho nesoudí a co je podstatné nenudí.

V knize Chirurg je zachycena kariéra špič-
kového odborníka mUDr. Hynka Grábla 
na pražské klinice, jež předčasně skončila 
kvůli jednomu karambolu s alkoholem. 
Následky teď musí nést nejen on, ale i jeho 
věčně nespokojená žena a dospívající děti. 
Životní ani finanční účetnictví nevykazují 
příznivou bilanci, taky se objevují symp-
tomy středního věku. Hynkovi Gráblovi 
často nezbývá než věřit, že se nepotopí 
až na samé dno.

(Anotace převzaty z Databáze knih)

Při návštěvě knihovny určitě objevíte kni-
hy, které se vám budou líbit a budou vám 
blízké.

Sadílková Nataša,  
vedoucí Obecní knihovny Fryčovice
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Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání, které má na starost také jed-
notné přijímací zkoušky.

Podíváme-li se na výsledky v matematice, 
tak průměrný skór uvedený v % v rámci 
České republiky byl 43,8. Naši žáci toto 
číslo převýšili, a to výrazně. Dosáhli 60,3 %. 

V českém jazyce průměr v České repub-
lice dosáhl na 60,2% - i zde byli naši žáci 
úspěšnější, dosáhli 64,5 %.

Z těchto čísel lze vyčíst a konstatovat, že 
žáci byli na přijímací zkoušky velmi dob-
ře připraveni. Ač v nelehké době, kdy jim 

téměř dva měsíce bylo ztíženo vzdělá-
vání (po částečném znovuotevření škol 
pro žáky devátých tříd docházeli do školy 
pouze tři týdny 4x denně na dva  bloky 
– český jazyk a matematiku), podoba při-
jímacích zkoušek byla odkládána, změnily 
se i podmínky těchto zkoušek, zvládli vše 
s přehledem.

Žákům, v současné době již studentům, 
ještě jednou přejeme do následujících let 
hodně štěstí a úspěchu.

Mgr. Petra Strnadlová

Naše základní škola je od 
1. 9. 2020 zapojena do pro-
jektu Pomáháme školám 
k  úspěchu. O  samotném 
projektu si můžete přečíst 
v následujícím textu.

Vznik obecně prospěšné společnos-
ti Pomáháme školám k  úspěchu o.p.s. 

iniciovala v roce 2010 ro-
dinná nadace manželů Re-
náty a Petra Kellnerových 
s cílem pomáhat zvyšovat 
kvalitu výuky ve veřejných 
základních školách. Pomá-

háme školám k úspěchu je dlouhodobý 
vzdělávací projekt pro veřejné základní 
školy v České republice, který je výhradně 

ČESKÝ JaZyK

PŘIHlÁŠENI KoNalI
PRůMěRNÉ   

PERCENtIloVÉ 
UMÍStěNÍ

% SKÓR

PRůMěR MaXIMUM

CElÁ ČR UCHaZEČI 
o 4lEtÉ oBoRy 69068 66306 55,0 60,2 100

ŠKola UCHaZEČI 
o 4lEtÉ oBoRy 15 15 61,7 64,5  

MatEMatIKa

PŘIHlÁŠENI KoNalI
PRůMěRNÉ   

PERCENtIloVÉ 
UMÍStěNÍ

% SKÓR

PRůMěR MaXIMUM

CElÁ ČR UCHaZEČI 
o 4lEtÉ oBoRy 69068 66470 40,5 43,8 100

ŠKola UCHaZEČI 
o 4lEtÉ oBoRy 15 15 61,9 60,3  
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financován Nadací The Kellner Family Fou-
ndation.

Naší vizí je škola, kde

•	 se každý žák učí naplno a s radostí a své 
učení si řídí;

•	 každý žák s potěšením i kriticky užívá 
texty různého druhu;

•	 panuje kultura příznivá pro učení kaž-
dého, dětí i dospělých.

Věříme, že dobré výsledky v učení mají 
žáci toho učitele, který soustavně vy-
hodnocuje dopad své výuky na učení 
dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučo-
vat.  Zaměřujeme se na společné pro-
fesní učení učitelů, které je propojeno 
s učením žáků. Podporujeme také lídry 
škol při vytváření kultury příznivé pro 
učení dětí i dospělých a budujeme učící 
se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. 
Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, 
pisatelství, kritickou gramotnost a na se-
beřízení při učení. 

Spolupracujeme celkem se 116 školami 
v různých lokalitách České republiky.  Ško-
lou vybraní učitelé se setkávají v lokálních 
sítích a jsou také zapojeni do celorepubli-
kové projektové učící se komunity, využí-
vají pomoci pedagogických konzultantů 
a  silného odborného zázemí projektu. 
Společně vytváříme a sdílíme know-how 
a  zkušenosti s  budováním bezpečné 
a podnětné kultury pro učení.

Na začátku školního roku 2020/21 jsme 
zahájili novou tříletou etapu projektu. 
Cílem bylo rozšířit naše působení do více 
než stovky škol. Zásadní roli zastávají 
školy, které byly v projektu Pomáháme 
školám k úspěchu zapojeny už v minu-
lých letech a  nyní se rozhodly aktivně 
předávat v projektu nabyté zkušenosti 

pedagogům z dalších škol. V deseti lo-
kalitách po celé České republice přizva-
ly projektové školy ke spolupráci sku-
pinu teritoriálně blízkých škol. Takto se 
naše projektová síť rozrostla na celkem 
116 škol. Odbornou a metodickou pod-
poru pedagogickému sboru i  vedení 
školy zajišťuje v každé lokalitě tým pe-
dagogických konzultantů.

ZŠ a mŠ Třinec, Koperníkova je v projek-
tu zapojena od roku 2017. V této lokalitě 
máme celkem 10 připojených škol:

•	  ZŠ a mŠ Baška

•	  ZŠ Fryčovice

•	  ZŠ H. Sienkiewicze s polským vyučova-
cím jazykem, Jablunkov

•	  ZŠ Vendryně

•	  ZŠ a mŠ Bohumín, tř. Dr. e. Beneše

•	  ZŠ a mŠ Hrabina, Ostravská, Český Těšín

•	  ZŠ a mŠ Janovice

•	  ZŠ a mŠ mendelova, Karviná

•	  ZŠ a mŠ s polským j. vyuč. Havlíčkova, 
Český Těšín

•	  ZŠ a mŠ s polským jazykem vyučovacím, 
Karviná

Zdroj: https://www.kellnerfoundation.cz/
pomahame-skolam-k-uspechu/projekto-
ve-lokality

máme za sebou první schůzky pedagogů 
deseti zapojených škol, proběhla první 
setkání aktivně zapojených pedagogů na 
půdě naší školy. Budeme se snažit předá-
vané zkušenosti maximálně využít a rea-
lizovat v praxi. Těšíme se na práci s žáky 
i s kolegy a věříme, že se nám bude dařit 
vizi projektu naplňovat.

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy
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Ohlédnutí za létem 
– Vzdělávací dny – srpen 2020

V  srpnu proběhl na naší škole projekt 
Vzdělávací dny, který zaštítila Asociace 
školních sportovních klubů. Pro zúčastně-
né děti jsme měli připraven program slo-
žený ze vzdělávací části a části sportovní 
a polytechnické výchovy.

Během čtyř dnů jsme absolvovali pro-
gram malého světa techniky U6 v  Dol-
ních Vítkovicích, kde se děti seznamovaly 
s  dílenskou technikou, historií dopravy, 
pracovaly s  různými materiály, zkoušely, 
co dokáže zvuk a světlo, a zažily spoustu 
zábavy v obrovské ponorce nebo doprav-
ních prostředcích nedaleké minulosti.

Dále jsme si prošli Ostravským muzeem, 
kde jsme prostřednictvím pracovního lis-
tu sv. Barbory plnili úkoly, děti vyhledávaly 
informace v  expozicích a  dávaly do sou-
vislostí výsledky hledání. Nejvíce se dětem 
líbil pavilon přírodovědy, tradic, minerálů, 

fosilií a aktuální výstava historie cyklistiky. 
Ze správně vyplněného listu vzešlo řešení 
tajenky, díky kterému děti našly v šuplíku 
poklad s dárečky. Z oken muzea jsme vi-
děli probíhající práce   na archeologickém 
průzkumu, děti zajímalo, jak se označují 
nálezy a jak se z nich očišťuje zemina, aby 
se nic vzácného z historie nezničilo.

Bláznivá byla jízda ostravskými tramvaje-
mi, plošinka točny uprostřed vozu některé 
děti vyzývala k  legráckám a  tramvaj byla 
plná smíchu.

Na turistickém výletě naučnou stezkou 
na Prašivou jsme sledovali floru a  faunu 
Beskyd, užili jsme si vrcholové houpačky 
a trošku nás bolely nožky z výšlapu. Zkou-
šeli jsme společně najít v  jízdních řádech 
dopravní spoje, které nás včas dovezou 
domů.

V rámci sportu si děti užily herní činnosti                       
s míčem, turnaj ve vybíjené a házené, stol-
ní tenis a jedno odpoledne jsme strávili na 
plaveckém bazénu.

Ve vzdělávací části dnů děti pracovaly 
s  kartičkami anglického jazyka a  opako-
valy matematické operace. V dílnách děti 
zkoušely, co všechno se dá vytvořit z mě-
děného nebo obyčejného drátu, a výsled-
kem byly překrásné siluety koníčka, kyta-
ra, hlemýždi, šperky, hvězdy. 

Kolektiv dětí byl přátelsky sladěný a všich-
ni jsme si užili báječné společné chvíle.

Veškeré dění nám krásně zdokumentova-
la naše dvorní fotografka Jana.

Mgr. Pavla Bednářová, Jana Sedláková
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Český den proti rakovině 2020 
ve Fryčovicích

Informace z obecního lesa

Už po několikáté se základní škola zapo-
jila do celorepublikové sbírky Ligy proti 
rakovině, která proběhla netradičně 30. 9. 
2020. Výtěžek sbírky šel na prevenci ná-
dorů ledvin a močového měchýře. A kolik 
peněz sbírka vynesla? letos jsme poslali                                       
5 456 Kč! DěKUJEME všem, kteří jste 

přispěli. Děkujeme za umožnění vylepení 
plakátů. Děkujeme žákům 9. třídy, kteří při 
sbírce pomáhali. A děkujeme také Fry Re-
lax centru za poskytnutí svých prostor pro 
odpolední sbírku.

Mgr. Renáta Foltová

Náš obecní les prochází značnou promě-
nou. Porost, převážně smrkový, utrpěl za 
posledních 15 let v důsledku náletů brou-
ků kůrovce (lýkožrouta smrkového). Ten 
devastuje spolu se suchem v  posledních 
letech celistvost lesa. Na vznikajících holi-
nách se snažíme vysazovat nové stromeč-
ky smíšených porostů, tvořené dubem, 
bukem, lípou, olší a jedlí. Ty by měly lépe 
odolávat škůdcům i měnícímu se klimatu, 
a  tím zachovat krajinotvornou, vodohos-
podářskou a také těžební funkci lesa.

V  poslední době pozoruji, že les, systém 
cest a chodníčků v Zámrklí slouží stále více 
k  rekreačním, sportovním i  houbařským 
účelům.  A  je to dobře, protože v dnešní 
„covidové“ době není nic lepšího, než na-
čerpat síly procházkou v lese na čerstvém 
vzduchu. Bohužel přináší nám to i problé-
my s  některými neukázněnými návštěv-
níky. Tímto bych chtěl zdůraznit, že v lese 
platí zákaz vjezdu motorových vozidel 
do označených úseků, zákaz rozdělávání 
ohně a  především udržujeme pořádek 
a  nevyhazujeme odpadky. Houbařská 
sezóna přináší i další nešvar – houbaři ve 

snaze dostat se do mladých oplocených 
porostů poškozují a ničí pletivo, které má 
za úkol chránit malé vysázené stromečky 
před okusem zvěře. 

Ročně vysázíme cca 10 – 15  tisíc strom-
ků, vystavíme 1 – 1,5  ha nových oploce-
nek. Ty musí chránit výsadbu 7 – 10 let, 
jinak dojde k poškození horních terminálů 
stromků a  tedy ke značnému znehodno-
cení porostu. 

Proto apeluji na naše spoluobčany a  ná-
vštěvníky lesa, aby se chovali při procház-
kách lesem ohleduplně a v plné míře vy-
užívali možností a  krás, které nám tento 
kout přírody dává.

Za lesní komisi obce
Ing. Jiří Lanča
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Český zahrádkářský svaz, 
základní organizace Fryčovice

Skončilo léto, plody našich zahrádek jsou 
převážně sklizeny. Počasí o  prázdninách 
bylo na naše zahrádky poměrně přízni-
vé. Slunečno a teplo se střídalo s deštěm. 
Kvantita je vynikající, kvalita ovšem ne-
dostatečná, u  mě chabá. Jablka zpraco-
váváme na chutný mošt v  připravené 
moštárně. Po počátečním malém zájmu 
se požadavky na moštování zvyšují a ob-
sluha se začíná potit. Sobotní čas mošto-
vání do 13.00 jsme zatím nezměnili. Vý-
kup padaného ovoce firmou Ovexim se 
letos ale nepovedlo zajistit.

Provoz moštárny bude ukončen 31. 10. 
2020:

 Tak, jako jsme v minulém zpravodaji uvá-
děli, hlavním tématem ve společnosti 
stále zůstává koronavirus neboli nemoc 
Covid 19. Na podzim se vzdouvá druhá 
vlna, počet nakažených za den dosahuje 
cca až 3000. To limituje i  činnost všech 
organizací, spolků a  tedy i  zahrádkářů. 
Rozhodujeme se, zda uspořádat, nebo 
neuspořádat tradiční podzimní výstavu, 
která se má letos konat ve dnech 30. 10 

až 2. 11. 2020 v  budově hasičské zbroj-
nice. Další otázkou zůstává, zda zrušit, 
nebo nezrušit předvánoční večírek, na 
kterém hodnotíme výsledky našich ak-
tivit i  soutěže o  fryčovické jablko roku. 
O tom budeme včas informovat.

Dne 19. září 2020 jsme ovšem stihli osla-
vit významné jubileum našeho předse-
dy Vladimíra Bujnoška (60. narozeniny) 
v  obecním sále, kam jsme byli přizváni 
i s rodinnými oslavujícími.

Na bodě mrazu však zůstávají i  nadále 
družební setkání se slovenskými přáte-
li ze Stráňav a  organizace zájezdů. Ne-

organizujeme ani člen-
ské schůze s  oblíbenými 
odbornými přednáškami 
pozvaných hostů. Vláda 
zpřísňuje protipandemic-
ká opatření, zejména no-
šení roušek ve všech uza-
vřených veřejných prosto-
rách a  omezení provozu 
restauračních zařízení do 
22.00 hod.

Věříme, že celostátní sou-
těže ČZS na rok 2021 se připravují. Již 
28. ročník má být na téma „Zahrada plná 
života“ a doufáme, že  fryčovické děti se 
jí zúčastní.

Všem zahrádkářům a  příznivcům přeje-
me hodně radosti z bohaté úrody ovoce, 
zeleniny a  potěšení z  okrasných rostlin 
a květin.

Jaromír Ferdian
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Kruháč také ve Fryčovicích?

Zprávy z volejbalu

Při předvolebním setkání kandidáta na 
hejtmana za ODS Jakuba Unucky s obča-
ny v Brušperku byla hlavním tématem do-
prava. Konkrétně byla diskuse zaměřena 
na otázku, zda bude vybudována v  Bru-
šperku okružní křižovatka, lidově řečeno 
kruháč. Když Krmelín, tak proč ne také 
Brušperk? Křižovatka u tzv. uhelných skla-
dů (odbočení ze silnice II/486 na Starou 
Ves) k tomu přímo vybízí. Zejména pro ři-
diče, kteří cestou z náměstí odbočují smě-
rem na Fryčovice, je situace přes dobře 
umístěné zrcadlo poměrně nepřehledná 
a  nebezpečná. Kruháč v  Krmelíně vyřešil 
kromě plynulosti dopravy a snížení rych-
losti také zvýšení bezpečnosti pro chodce 
zřízenými přechody a ve větší míře odstra-
nil také velký nešvar, zastavování vozidel 
před prodejnou Pekařství Boček. Nebyl by 
dobrý kruháč také u nás, ve Fryčovicích?

Dlouhodobě se profesně zabývám do-
pravou a jsem přesvědčen o vysoké míře 
rizika pro účastníky silničního provozu na 
silnici II/486 ve Fryčovicích v úseku od bý-
valého koupaliště Brušperk až po křižovat-
ku k Beskydu. Hustý silniční provoz, který 
zřejmě slábnout nebude, vysoká rychlost 
projíždějících aut většinou přesahujících 
povolenou hranici 50 km/hod., autobu-
sová zastávka bez přechodu pro chodce 
nebo jiné výrazné signalizace pro řidiče, 
nepřehledná a úzká zatáčka u bývalé pro-

dejny Prodex, odbočení v zatáčce směrem 
na nebo ze Špluchova bez přechodu pro 
chodce a  křižovatka U  Kříže, která nedá-
vá šanci chodcům bezpečně přejít z obce 
na Ptáčník, nebo k  autobusové zastávce 
a opačně. Budujeme chodník směrem ke 
křižovatce U Kříže, což všichni, kteří kolem 
bydlí, vítají, avšak uvedené rizikové pro-
blémy to nevyřeší. měli bychom však více 
dbát na bezpečnost našich spoluobčanů 
a  začít se zabývat uvedenými kritickými 
místy. Jedním z řešení by podle mého ná-
zoru mohla být výstavba kruháče v místě 
křižovatky U  Kříže včetně přechodů pro 
chodce či napojení na plánovanou cyk-
lostezku na Staříč. Kruháč by jistě snížil 
rychlost vozidel, zvýšil bezpečnost a  ply-
nulost všem účastníkům silničního provo-
zu. Nejde jen o rychlý průjezd křižovatkou 
jedním směrem mnohdy nad povoleným 
limitem rychlosti, jde o  plynulost a  bez-
pečnost dopravy. 

K realizaci je poměrně dlouhá doba. Začít 
by se však mělo co nejdříve a to zpracová-
ním studie proveditelnosti. Pak můžeme 
začít jednat s provozovatelem silnice Sprá-
vou silnic mSK, Policií ČR a následně s ma-
jiteli potřebných pozemků. Věřím, že ná-
mět zaujme vedení naší obce a v rozpočtu 
na příští rok najdeme položku projektová 
příprava okružní křižovatky U Kříže.

       Ing. František Kopecký

3. FRyČoVICKÝ VolEJBaloVÝ KEMP
Po jarní nedobrovolné přestávce v  pří-
pravě našich mladých volejbalistů začaly 

tréninky žákovského družstva již v srpnu 
a letní příprava vyvrcholila poslední prázd-
ninový týden volejbalovým kempem. Již 
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potřetí připravil oddíl volejbalu TJ Sokol 
Fryčovice pro děti a mládež, kteří se chtě-
jí zlepšit ve hře pod vysokou sítí, týden 
intenzivního sportování. Celkem se při-
hlásilo 10 dětí a náplň jednotlivých dnů 
nejen pro zlepšení herních volejbalových 
činností, ale také doplňkových aktivit pro 
ně připravili trenéři František Kopecký a Ja-
romír Pinkava. Nebyl to jen volejbal, ale 
také zlepšení kondice, cyklovýlet k  lišce 
Bystroušce se zastávkou na pumptrac-
ku u bývalého hukvaldského koupaliště 
nebo cyklovýlet na trnavské koupaliště. 
Čtvrteční trénink byl věnován beachvo-
lejbalu, i když nám trénink ztěžoval silný 
vítr. Obohacením letošního kempu bylo 
zařazení cvičení jógy po pondělním po-
silování pod vedením Jarky Konvičkové. 
Ve čtvrtek po fyzicky náročném tréninku 
v  písku nás přišel uvolnit fyzioterapeut 
matúš Brútvan. Oba relaxační bloky uká-
zaly, jak potřebná jsou protahovací cvičení 
a jaké rezervy v tom mají zejména chlapci. 
Závěrečného pátečního tréninku 3. fryčo-
vického volejbalového kempu se zúčastnili 
také někteří rodičové nebo příbuzní mla-
dých volejbalistů. mohli jsme absolvovat 
turnaj tří kompletních družstev, který byl 
doplněn podle zájmu hrou v písku. Na zá-
věr byly předány absolventům účastnické 
listy a také dán příslib uspořádání 4. fryčo-
vického volejbalového kempu v roce 2021.

DRUžStVo žEN
Naše družstvo žen zahájilo novou sezónu 
2020/2021 Ostravské okresní soutěže ví-
tězstvím. V pondělí 14. září 2020 zvítězila 
naše děvčata v  Dolní Lhotě nad místní 
TJ Sokol 3:1 (17, 17, -23, 21). Po úvodních 
jasně vyhraných dvou setech měly v kon-
covce 3. setu více štěstí domácí hráčky 
a utkání zdramatizovaly. Ve 4. setu byla 

úspěšnější naše děvčata a utkání dovedla 
do vítězného konce. Do tabulky si tak za-
psala první 3 body.

O týden později přivítalo naše družstvo ve 
Sportovní hale TJ Sokol Fryčovice jednoho 
z favoritů soutěže VK Polanka nad Odrou. 
V utkání hostující hráčky nenechaly niko-
ho na pochybách a lehce zvítězily 3:0 (15, 
14, 19).

Další soutěžní utkání v domácím prostředí 
odehraje naše družstvo žen TJ Sokol Fryčo-
vice 12. října 2020 proti VK Baška a pak až 
2. listopadu 2020 vždy v 19:30 hod. proti 
TJ Sokol Svinov A. 

Přijďte povzbudit naše děvčata!

BEaCHVolEJBal
Po loňském otevření beachvolejbalo-
vého kurtu v  areálu TJ Sokol Fryčovice 
jsme letos dlouho čekali na zprovoznění 
v důsledku opatření proti pandemii koro-
naviru. Několikrát jsme byli také osloveni 
Přemyslem Kubalou, manažerem české 
reprezentace mládeže, kdy už může se 
svými svěřenci přijet. Po uvolnění opat-
ření a nezbytné úpravě plochy se mohl 
začít kurt provozovat. V průběhu sezóny 
jsme ke kurtu přivedli vodu a nainstalo-
vali venkovní sprchu, která tam chyběla 
a  velmi se osvědčila. Vytíženost kurtu 
byla vzhledem k  počasí velmi vysoká, 
fungoval objednávkový systém a za pro-
nájem přibylo v pokladně volejbalového 
oddílu několik tisíc korun. Pro svou vel-
mi vysokou kvalitu písku byl kurt hojně 
využívaný nejen místními volejbalisty, 
včetně žákovského družstva a mládeže, 
ale také vyhledávaným kurtem vyznavači 
beachvolejbalu z okolí. Téměř pravidelně 
jsme mohli sledovat tréninky mladých 
reprezentačních adeptů profesionálně 
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vedených olympionikem Přemyslem 
Kubalou. Na závěr prázdnin se v sobotu 
29.  8. 2020 uskutečnil první ročník turna-
je v beachvolejbale smíšených družstev, 
kterého se zúčastnilo 7 týmů. Úroveň 
všech dvojic byla vyrovnaná, prvenství 
se podařilo vybojovat týmu z Fryčovic ve 
složení Lenka Čtvrtlíková a Tomáš Zmija. 

Věřme, že turnaj bude mít v příštích lé-
tech své další ročníky.

Dnes už je kurt opuštěný, čeká na stažení 
sítí a na přikrytí zimní plachtou. Sezóna 
beachvolejbalu skončila, ale už dnes se 
mnozí těší na jarní volejbal na bílém fryčo-
vickém písku.

Mrkněte také na facebook Volejbal Fryčovice

Za oddíl volejbalu Ing. František Kopecký
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Na obecním úřadě v kanceláři č. 109 u paní Glombíčkové lze zakoupit reklamní před-
měty s logem Obec Fryčovice. V nabídce jsou:

•	 trička dámská velikost S – XL cena 200 Kč 
 (černá, denim, fialová, šedá, esmerald, neonově mandarínová)

•	 trička pánská velikost L – 3XL cena 200 Kč (černá, lahvově zelená)

•	 trička unisex velikost S – 2XL cena 200 Kč (neonově žlutá)

•	 látkové nákupní tašky  cena 60 Kč (béžová, petrolejová)

•	 Nákrčníky  cena 60 Kč (černý, červený)

•	 Deštníky  cena 250 Kč pevné 16ramenné)

V případě velkého zájmu lze reklamní předměty doobjednat.

K zakoupení nové reklamní  
předměty Obce Fryčovice
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Aktuální roční období sebou 
nyní přináší i pozdní rozední-
vání či brzké stmívání, dále tak 
související povětrnostní vlivy 
– mlhu, hustý déšť či sněžení. 
moravskoslezští preventisté 
spolu s dopravními policisty 
a  krajským koordinátorem 
BeSIPu započali opětovně 
apelovat na nejzranitelnější 
účastníky silničního provozu 
– chodce i cyklisty – aby ne-
podceňovali tuto skutečnost 
a dbali na svou viditelnost.

Preventivní akce s  názvem 
„Nebuďte neviditelní“ byla 
5. října 2020 zahájena například v Ostravě 
(Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spo-
lu s kolegy z dopravní služby však do terénu 
vyráží celý týden a zejména chodcům připo-
mínají základní zásady bezpečného pohy-
bu na silnicích v době snížené viditelnosti. 
Následný den (6. října 2020) preventisté 
s dopravními policisty zamířili za zranitel-
nými účastníky silničního provozu opět na 
Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do 
Kopřivnice. S preventisty se však chodci se-
tkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku.

Díky užití retroreflexního prvku 
může řidič zaregistrovat chod-
ce až na vzdálenost 200 metrů. 
Je-li však chodec oblečen do 
tmavého ošacení, řidič jej spat-
ří na vzdálenost až desetkrát 
menší (cca 20 metrů). Reflex-
ní prvky je vhodné umístit na 
pohyblivé části těla, nejlépe na 
kotník či zápěstí (případně obě 
místa), vždy na stranu směrem 
do vozovky tak, aby prvky byly 
viditelné a díky nim se stal vidi-
telným i chodec. 

Dětem je vhodné opatřit ob-
lečení s reflexními doplňky, re-

flexní materiál by měl být i součástí školních 
brašen či batohů. Zejména mladší školáci 
mohou být méně soustředění, někteří ještě 
neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. 
Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní 
a  řidič měl vůbec možnost včas zareago-
vat. Dopravní výuce nejmenších školáků se 
preventisté věnují permanentně prostřed-
nictvím přednášek a besed, za všechny lze 
připomenout projekty například Zebra se 
za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky                            
či markétina dopravní výchova.

Někteří starší školáci zas při pohybu v silnič-
ním provozu užívají sluchátka a poslouchají 
hudbu. Tato skutečnost pak může kompliko-
vat orientaci v kritické dopravní situaci, opět 
je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a  řidič 
měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou 
jsou však také senioři. Jejich pohyblivost 
může být limitována, stejně jako zrak či 
sluch. Orientace seniora v silničním provozu 
tak může být svízelnější. 

Nejen zmíněné nejohroženější skupiny 
při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ 

„Nebuďte neviditelní…“
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policisté při preventivní akci oslovili a vě-
novali jim reflexní pásky. Některým chod-
cům vysvětlili vhodné umístění reflexního 
předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně 
a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně 
viditelní. 

Sníženou viditelnost definuje zákon jako si-
tuaci, kdy účastníci provozu na pozemních 
komunikacích dostatečně zřetelně neroze-
znají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo před-
měty na pozemní komunikaci, například 
od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, 
hustého deště nebo v tunelu. Zákon také 
ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se 
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici 
nebo po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě 
prvky z retroreflexního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích. 

Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař                                                                                          


