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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

pomalu nám končí prázdniny a doba do-
volených. To, co nás stále provází, je krize 
vyvolaná pandemií koronaviru, který je 
označován jako COVID – 19. Všem lidem 
na naší planetě se změnil život, změnilo se 
také naše chování. Z každodenních zpráv 
se můžeme utvrdit, že stále není vyhrá-
no. Průběh této krize je v každém státě 
jiný a také důsledky jsou velice rozdílené. 
Moravskoslezský kraj je toho důkazem, 
kdy po určitém uvolnění nastalo období 
opakovaných omezení. V průběhu uplynu-
lých několika měsíců bylo zrušeno mnoho 
kulturních, sportovních a společenských 
akcí. Mnozí naši občané zrušili zahranič-
ní dovolené, popř. omezili cestování vů-
bec. Každá zrušená akce se dá nahradit, 
je to jen otázka času. Důležitější je vše ve 
zdraví překonat. Aby toho nebylo málo, 
zažili jsme také značné rozmary přírody. 
V posledních letech stále hovoříme o na-
stávajícím suchu, nedostatku vody, srážek 
a sněhové nadílky. Červen se projevil jako 
pravý opak všech předpovědí. Jen co jsme 
si vyslechli, že nás čeká sucho, které neby-
lo 500 let, přišly vydatné deště. V období 
okolo 20. června napršelo ve Fryčovicích 
174 l vody na m2. Do této doby jsme po-
stupně plánovali jednotlivá protipovodňo-
vá opatření. Tyto dny nám naopak ukázaly, 
že nikoli zvednutá hladina řek, ale velmi 
omezená odtoková místa znamenají další 
velký problém, který musíme plošně na 
mnoha místech v naší obci řešit. Musím 
poděkovat našim hasičům, kteří se velmi 
obětavě zapojili do prací na zmírnění ná-
sledků přívalových dešťů. Konečně se nám 

rozběhla největší investice letošního roku 
a to je výstavba dvou chodníků. A jak už 
to na výstavbách bývá, ihned jsme to po-
znali na dopravním omezení. Akce byla 
zahájena 13. června předáním staveniště 
a usilujeme o dohodu s realizační firmou 
KÁMENBAU o zkrácení termínu výstavby, 
proto byly práce zahájeny na obou úsecích 
najednou. Současně probíhají ve čtyřech 
úsecích opravy komunikací v obci a rovněž 
i oprava kaple na Ptáčníku. Probíhá i mo-
dernizace chaty a okolí na hřišti TJ Sokol 
Fryčovice. Ve firmě TMetal se vyrábí nová 
lávka, která nahradí původní u Škařupů.

Z nových projektů nám byl předán návrh 
dokumentace pro 8 sociálních bytů v tech-
nických službách, pro komunitní dům seni-
orů, KODUS chodník III. u TMetalu a rovněž 
projekt výstavby prodejních stánků, hu-
debního pavilónu a soc. zázemí na hřišti TJ 
Sokol Fryčovice. Potvrzeno bylo zahájení 
prací na studii nového mostu u koupaliště. 
V letošním roce očekáváme pokles příjmu 
do obecního rozpočtu. Bude to mít vliv 
na budoucí rozvoj a investice. Co jsme si 
naplánovali pro rok 2020, předpokládáme 
splnit beze zbytku. Určitě je v zájmu nás 
všech budoucí investice neomezovat, ale 
současně hospodařit s obecními prostřed-
ky jak nejlépe umíme.

I když se nacházíme stále v krizovém ob-
dobí, nesmíme zapomínat na žádný úsek 
naší činnosti, nebo našeho života. Neustá-
le musíme dbát o prostředí, v kterém žije-
me. Chceme rozšiřovat místo pro volnoča-
sové aktivity, naši zeleň a na druhé straně 
taky umožnit údržbu a opravy stávajícího 
obecního majetku.
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Závěrem vám chci popřát klidný a ničím 
nerušený aktivní život v naší obci. Pokud 
jste odložili dovolenou do druhé poloviny 
roku, tak si ji opravdu užijte a vracejte se 

domů zdraví  a odpočatí, do obce, kde stojí 
za to žít.

Leo Volný,  starosta

Usnesení z 9. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 24. června 2020

Zastupitelstvo obce Fryčovice

•	 20/09/104	Schvaluje program jednání 
9. zasedání zastupitelstva obce. 

•	 20/09/105	Určuje ověřovateli zápisu 
z 9. zasedání zastupitelstva obce kona-
ného dne 24.06.2020 pana Zbyňka Tuč-
ného, paní Miroslavu Šmiřákovou a za-
pisovatelem Mgr. Veroniku Kozarovou.

•	 20/09/106	 Bere	 na	 vědomí	 zprávu 
o činnosti rady obce.

•	 20/09/107	Schvaluje závěrečný účet 
Obce Fryčovice za rok 2019, jehož sou-
částí je Zpráva Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje, Odboru podpory 
korporátního řízení a kontroly, se síd-
lem 28. října 117,  702 18 Ostrava, o vý-
sledku hospodaření obce Fryčovice,                
IČ 00296635 za rok 2019, č.j. MSK 
28401/2020, sp. zn. KON/10113/2019/
Sam. a souhlasí s celoročním hospoda-
řením bez výhrad.

•	 20/09/108	 Schvaluje účetní závěrku 
Obce Fryčovice za rok 2019 sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

•	 20/09/109	Bere	na	vědomí	závěrečný 
účet dobrovolného svazku obcí Sdružení 
měst a obcí povodí Ondřejnice, K náměstí 
22, 739 44 Brušperk, za rok 2019, schvá-

lený Valnou  hromadou Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice dne 29.4.2020.

•	 20/09/110	Bere	na	vědomí zprávu Kon-
trolního výboru Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice o provedených kon-
trolách hospodaření s majetkem obcí 
a  jeho finančními prostředky ze dne 
3.6.2020.

•	 20/09/111	Vydává obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku 
ze psů.

•	 20/09/112	Vydává	obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.

•	 20/09/113	Vydává	obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku 
ze  vstupného.

•	 20/09/114	Schvaluje uzavření smlou-
vy o Společnosti pro projekt Stezka pro 
pěší a cyklisty Staříč – Fryčovice mezi 
Obcí Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 
739 45 Fryčovice, IČ 00296635 a Obcí 
Staříč, se sídlem Chlebovická 201, 739 
43 Staříč, IČ 00576956, jejímž předmě-
tem je sdružení obcí za účelem realizace 
projektu Stezky pro pěší a cyklisty Staříč 
– Fryčovice, tedy příprava a vybudování 
cyklostezky a chodníku vedoucího po-
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Výtah ze schůzí Rad obce Fryčovice  
za období červen – červenec 2020

•	 Schvaluje zpevnění pozemní komu-
nikace parc. č. 2270/3 v majetku obce 
Fryčovice, která slouží jako jediná příjez-
dová komunikace pozemku parc. č. 618 
a parc. č. 620, k. ú. Kateřinice, v majetku 
Jiřího a Soni Stuchlých, kteří provedou 
zpevnění pozemní komunikace drce-
ným kamenivem na vlastní náklady. 

•	 Schvaluje uzavření dohody o činnosti 
a umístění stavby v ochranném pásmu 
vodního díla č. 3378/D/FM/2020 mezi 
Obcí Fryčovice a společností Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ostrava a. 
s. Předmětem dohody je udělení sou-
hlasu s provedením stavby „Zpevněné 
plochy na parc. č. 167, k. ú. Fryčovice“.

•	 Schvaluje projektovou dokumentaci na 
stavbu „Zpevněné plochy na parc. č. 167, 
k. ú. Fryčovice“, která se bude nacházet 
na pozemku parc. č. 167, k. ú. Fryčovice, 
od společnosti INPROS FM s.r.o.

•	 Souhlasí se stavbou rodinného domu 
na parc. č. 1649/3, k. ú. Fryčovice, jehož 
vlastníkem je Nela Rusiňáková. 

•	 Schvaluje uzavření příkazní smlouvy 
mezi Obcí Fryčovice a společností IN-
NOVA Int. s. r. o., jejímž předmětem je 

zajištění projektového managementu 
v rámci projektu s názvem „Fryčovice 
– bezpečnost dopravy“. Odměna za ad-
ministraci projektu včetně monitoringu 
je: za administraci projektu v průběhu 
realizace ve výši 6.050 Kč vč. DPH za 
měsíc, za zpracování závěrečné žádosti 
o platbu ve výši 2.100 Kč vč. DPH a za 
zpracování 1 ks zprávy o udržitelnosti 
(období udržitelnosti 5 let = 5 zpráv) za 
cenu ve výši 3.630 Kč vč. DPH.

•	 Schvaluje smlouvu o pronájmu mezi 
Obcí Fryčovice a Mysliveckým spolkem 
Fryčovice, Fryčovice č. p. 325. Předmě-
tem smlouvy je nájem v objektu Fryčo-
vice č. p. 325, stojící na pozemku parc. 
č. 1933, k. ú. Fryčovice za symbolickou 
cenu 1 Kč měsíčně. 

•	 Schvaluje zapůjčení 2 ks party stanů TJ 
Sokol Fryčovice oddílu kopané na so-
botu 13. 6. 2020 na akci Fotbalový den, 
spojený s oslavami 85 let fotbalu v obci. 

•	 Souhlasí s  umístěním a  provedením 
stavby nového oplocení na hmotných 
nemovitých věcech, pozemku parc. 
č. 1429/1 a parc. č. 1430, vše k. ú. Fryčo-
vice, v majetku Lukáše Víchy dle situač-
ního výkresu č. 1. 

dél silnice III/4845, a to v úseku Staříč 
Kúty – Fryčovice Kříž.

•	 20/09/115	Schvaluje rozšíření Strate-
gického rozvojového dokumentu Obce 
Fryčovice do roku 2020 – programu roz-
voje obce o tyto body:

•	 cyklostezka Fryčovice - Brušperk

•	 cyklochodník Fryčovice - Staříč

•	 veřejná víceúčelová zemědělská ko-
munikace Fryčovice - Kateřinice.

•	 20/09/116	Nesouhlasí s peticí občanů 
Brušperka, Fryčovic a dalších, vyjadřující 
nesouhlas se stavbou elektrického ve-
dení „Fryčovice Volný, TS, VN, NN“.
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•	 Bere	na	vědomí cenovou nabídku spo-
lečnosti Lesostavby Frýdek-Místek a. s.,                      
na opravy komunikací v obci technologií 
Jetpatcher za nabídkovou cenu ve výši                     
3.100 Kč/t bez DPH, a to včetně dopravy.

•	 Bere	na	vědomí stanovisko společnosti 
Povodí Odry, státní podnik, k možnosti 
výměny lávky přes řeku Ondřejnici na 
k. ú. Fryčovice.

•	 Bere	na	vědomí informaci o přípravě 
projektu cyklostezky Brušperk – Fryčo-
vice.

•	 Bere	na	vědomí vyjádření Obvodního 
báňského úřadu pro území krajů Morav-
skoslezského a Olomouckého, k čerpání 
finanční rezervy pro společnost OKD,               
a. s., dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), v účinném znění, pro rok 2020.

•	 Bere	na	vědomí informaci o přípravě 
opravy povrchu silnice III/4846 v úseku 
Chlebovice – Staříč.

•	 Bere	na	vědomí informaci o stavech na 
účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 6. 2020:                 
stav účtu vedeného u MONETA Money 
Bank, a. s., je 21 945 632,11 Kč  a stav účtu 
vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 
11 769 226,93 Kč.

•	 Bere	na	vědomí informaci o termínu 
konání soudního jednání ve věci vod-
ních nádrží I a  II v termínu 10. 9. 2020 
v 8:30 hodin.

•	 Bere	na	vědomí vypracování vzorové 
dokumentace pro výběrová řízení veřej-
ných zakázek malého rozsahu, které se 
k tomuto účelu budou využívat.

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

•	 Schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě o poskytování bezpečnostní 
služby č. S-026-2006-ÚO ze dne 19. 9. 
2006 mezi obcí Fryčovice a společností 
VKUS-BUSTAN s. r. o., jehož předmě-
tem je rozšíření služeb o  ostrahu bu-
dovy Fryčovice, č. p. 628, ve které sídlí 
Základní škola Fryčovice, příspěvková 
organizace, a obecní knihovna. 

•	 Schvaluje uzavření dohody o  prove-
dení práce mezí Obcí Fryčovice a  Ing. 
Miroslavem Mackem, jejímž předmětem 
je výkon stavebního dozoru pro stavbu 
opravy místních komunikací, za odměnu 
ve výši 500 Kč/hod. Sjednaný pracov-
ní úkol je na období 1. 5. – 31. 12. 2020 
v rozsahu 300 hodin.

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

•	 Schvaluje prominutí ročního nájem-
ného za rok 2020 Mysliveckému spolku 
Fryčovice, se sídlem č. p. 325, za nájem 
skladovacích prostor nacházejících se 
v budově č. p. 60, stojící na pozemku 
parc. č. 74, k. ú. Fryčovice. 

•	 Schvaluje manželům Jiřímu Vijačkovi 
a  Martině Vijačkové napojení stavby: 
Fryčovice č. p. 725 k veřejné kanalizaci 
ve vlastnictví Obce Fryčovice a vstup na 
pozemek parc. č. 1491/1 vše k. ú. Fryčo-
vice, ve vlastnictví obce Fryčovice pro 
napojení k veřejné kanalizaci. 

•	 Schvaluje paní Silvii Knoppové napo-
jení pozemku parc. č. 38/1 k veřejné ka-
nalizaci a vodovodu a vstup na hmot-
né nemovité věci ve vlastnictví Obce 
Fryčovice, pozemek parc. č. 45/1 vše 
k. ú. Fryčovice. 
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•	 Schvaluje termín 10. 6. 2020 pro konání 
seznámení se s projekty připravovanými 
Obcí Fryčovice pro členy Zastupitelstva 
obce Fryčovice. 

•	 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností KÁMENBAU s. r. o. s na zá-
kladě provedeného výběrového řízení, 
jejímž předmětem je výstavba chodníku 
I a II za cenu ve výši 9 130 804 Kč vč. DPH. 

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

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

•	 Schvaluje čerpání dotace od spolku 
MAS Pobeskydí, z. s., na výstavbu chod-
níků I a II ve výši 4 748 072 Kč a schva-
luje, aby společnost INNOVA Int. s. r. o., 
vzala zpět žádost podanou Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury na tutéž 
akci na dotace ve výši 4 369 471 Kč. 

•	 Schvaluje možnost rekonstrukce kaple 
na Ptáčníku formou částečně svépomo-
cí za odhadní cenu do 450 000 Kč bez 
DPH. Pokud do konce června 2020 ne-
bude vyhlášena žádná dotace na tuto 
akci, bude stavba provedena bez dota-
ce. Zednické práce provede na dohodu 
pan Michal Kudělka. 

•	 Bere	na	vědomí informaci o stavech na 
účtech Obce Fryčovice ke dni 7. 5. 2020: 

stav účtu vedeného u MONETA Money 
Bank, a. s., je 22 087 076,78 Kč a stav účtu 
vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 
11 769 237,73 Kč.

•	 Bere	na	vědomí informaci od společ-
nosti INNOVA Int. s. r. o., o chystaných 
výzvách Ministerstva zemědělství 
o podpoře na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích.

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

•	 Bere	na	vědomí informaci o průběhu 
setkání Obec Fryčovice – Základní škola 
Fryčovice – TJ Sokol Fryčovice z. s. - Mgr. 
Kubala za účelem vytvoření dohody                     
o  využívání tělovýchovného zařízení 
Základní školy Fryčovice, okres Frýdek
-Místek, příspěvkové organizace.

•	 Schvaluje termín vítání občánků Fryčo-
vic dne 4. 7. 2020 v 10:00 a v 10:30 hodin 
s tím, že sedmi narozeným dětem bude 
předán dar ve výši 5 000 Kč na jedno 
dítě.

•	 Vybírá	k uzavření smlouvy o dílo na-
bídku od pana Bc. Tomáše Smutka 
a  schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
s  panem Bc.  Tomášem Smutkem, je-
jímž předmětem je výkon technického 
dozoru a koordinátora staveb v obci na 
akci „Chodník Fryčovice“ za cenu sta-
novenou měsíčním paušálem ve výši 
27.000 Kč bez DPH, cena za vypracová-
ní plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve výši 3.000 Kč bez DPH, cena 
za práce prováděné nad rámec nabídky 
500 Kč/ hod bez DPH, cena za dopravu 
nad rámec nabídky 11 Kč/km bez DPH. 
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•	 Souhlasí	se stavbou Fryčovice 1649/3, 
421642093, NNv, NNk a schvaluje připo-
jení k síti elektrického vedení na pozem-
ku parc. č. 362, k. ú. Fryčovice, v majetku 
obce Fryčovice. 

•	 Schvaluje smlouvu o užívání silnice pro 
zvláštní užívání č. FM/55/a/2020/Sk mezi 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, a Obcí Fryčo-
vice, jejímž předmětem je užití silnice 
č. II/486 a  III/4845 – povolení zvláštní-
ho užívání silnice pro stavbu „Chodník 
Fryčovice“, kdy investorem – žadatelem 
je Obec Fryčovice, zhotovitelem je spo-
lečnost KÁMENBAU s. r. o.

•	 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností INPROS FM s. r. o., jejímž 
předmětem je výkon autorského do-
zoru nad výstavbou přístřešku v areálu 
TJ Sokol Fryčovice, z. s., za cenu ve výši 
500 Kč/hod práce + DPH.

•	 Bere	na	vědomí seznam akcí konaných 
v kulturním sále obecního domu za ob-
dobí červen – září 2020.

•	 Bere	na	vědomí nabídku společnosti 
OTIS a. s., na opravu výtahu v budově 
Fryčovice č. p. 54 ve výši 292.744 Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu obce 
ke srovnání nabídek od jiných dodava-
telů, kteří se zabývají opravami výtahů.

•	 Bere	na	vědomí zápis o předání a pře-
vzetí staveniště „Oprava komunikací 
Fryčovice 2020“ ze dne 23. 6. 2020.

•	 Bere	 na	 vědomí cenovou nabídku 
od společnosti MITRENGA a. s., na po-
řízení traktoru Kubota M5111 ve výši 
1. 999 888,- Kč vč. DPH.

•	 Bere	na	vědomí seznam oprav, které 
je potřeba provést v bazénu, a techno-
logie, které je nutné zakoupit či opravit 
pro provoz FRY Relax Centra.

•	 Schvaluje vyhotovení geometrického 
plánu za účelem rozšíření obecní komu-
nikace na stávající parcele parc. č. 955, 
k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice 
o části pozemků parc. č. 956/1 a 956/6 
v majetku pana Adamovského Mirosla-
va, a části pozemků parc. č. 557/1 a 957/2 
v  majetku manželů Ladislava a  Anny  
Masopustových. 

•	 Schvaluje cenovou nabídku od spo-
lečnosti INNOVA Int. s. r. o., za účelem 
přípravy žádosti o dotaci na kompostéry 
z OP ŽP. Analýza, konzultace a adminis-
trace výzvy zdarma, zpracování žádosti 
o dotaci 15 000 Kč + DPH, zpracování 
projektové dokumentace, analýzy po-
tenciálu produkce odpadů 20 000 Kč 
+DPH, podání žádosti administrátorovi 
výzvy zdarma a  odměna za úspěšné 
získání dotace 5 % ze získané dotace 
+ DPH.

•	 Schvaluje souhlas se stavbou rodinné-
ho domu Miroslavu a Veronice Gřeso-
vým, na pozemcích parc. č. 636/4 a 616/1 
v majetku výše jmenovaných a zároveň 
vydává kladné stanovisko k existenci sítí 
dle dodané projektové dokumentace.

•	 Schvaluje souhlas se stavbou „rekon-
strukce oplocení“ na hranici pozemků 
parc. č. 2075/2 v  majetku Vlastislava 
a  Ireny Lančových a  silnicí II/486 na 
parc.č.2391/2 v majetku Moravskoslez-
ského kraje. Jedná se o výměnu stáva-
jícího oplocení výměnou za betonové 
do výšky 200 cm, přičemž nebude ome-
zen potřebný rozhled v místě připojení 
místní komunikace na pozemku parc. 
č. 1127/2 v majetku Obce Fryčovice.

•	 Schvaluje smlouvu o  zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IV-12-
8016784/3, Fryčovice 1076/8, 412147669, 
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smyčka NNk mezí Obcí Fryčovice a ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Pod-
mokly ve výši 2000 Kč + DPH. Předmě-
tem smlouvy je oprávnění umístit, pro-
vozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na dotčené nemo-
vitosti, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci a povinnost výkon těchto 
práv strpět. 

•	 Schvaluje uzavření smluv o připojení 
odběrných elektrických zařízení k distri-
buční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN) číslo 20_SOP_01_412166130, 
20_SOP_01_412166129, 
20_SOP_01_412166128, 
20_SOP_01_412166127, 
20_SOP_01_412166125, 20_
SOP_01_412166123 a 20_SOP_01_21 
mezi ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín 
IV – Podmokly. Předmětem smlouvy je 
závazek PDS připojit k odběrnému elek-
trickému zařízení k distribuční soustavě 
PDS a zajistit zákazníkovi dohodnutý re-
zervovaný příkon.

•	 Schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě 
o  dílo, mandátní a  o  spolupráci při 
komplexním nakládání s odpady mezi 
Frýdeckou skládkou a. s. Předmětem 
dodatku smlouvy je změna přílohy č. 2 
smlouvy o dílo, mandátní a o spoluprá-
ci při komplexním nakládání s odpady 
v Obci Fryčovice uzavřené mezi smluv-
ními stranami dne 30. 8. 2013, která je 
nedílnou součástí smlouvy a nově tak, 
jak je uvedeno v příloze č. tohoto dodat-
ku (navýšení počtu nádob).

•	 Schvaluje jednotnou barvu zábradlí 
a lávek v obci - modrou č. 5005.

•	 Bere	na	vědomí projekt kanalizace „čer-
ná cesta“ a jeho realizaci odložit do dal-
šího období, kdy se bude projednávat 
rozšíření stávající kanalizační sítě v obci.

•	 Bere	 na	 vědomí cenovou nabídku 
od společnosti MITRENGA a. s., na po-
řízení traktoru Kubota M5111 ve výši 
1. 999 888,- Kč vč. DPH a doporučuje 
nabídku doplnit o srovnání cen od jiných 
dodavatelů podobné techniky.

•	 Bere	na	vědomí informace o  dalším 
průběhu jednání s firmou LINOS COLOR, 
která bude provádět kompletní nátěr 
stávajících lávek v obci.

•	 Bere	na	vědomí informace o termínu 
předkládání připomínek, námětů a po-
žadavků k  jízdním řádům MHD města 
Frýdek-Místek a to osobně nebo písem-
ně na odboru dopravy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, nebo elektronickou 
poštou na adresu das@frydekmistek.cz 
a to do 5. 9. 2020. Tutu informaci zveřej-
nit v mobilním rozhlase a na webových 
stránkách obce.

•	 Bere	na	vědomí informaci o stavech na 
účtech Obce Fryčovice ke dni 9. 7. 2020: 
stav účtu vedeného u MONETA Money 
Bank, a. s., je 22 810 791,49 Kč a stav účtu 
vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 
11 883 482,13 Kč.

•	 Bere	na	vědomí informaci o neúspěšné 
žádosti o dotaci na workoutové hřiště 
v obci. Další postup v tomto projektu: 
zadat Dobré zakázce s. r. o. požadavek 
na výběrové řízení na výstavbu wor-
koutového hřiště dle přesné specifika-
ce prvků.

•	 Schvaluje rozvahu a výkaz zisku a ztrát 
Obce Fryčovice za období od 1. června                  
do 30. června 2020.

•	 Schvaluje uzavření příkazní smlouvy 
mezi Obcí Fryčovice a  panem Bc. To-
mášem Smutkem, jejímž předmětem 
je výkon technického dozoru a koordi-
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nátora  bezpečnosti   a ochrany zdraví 
při práci stavby v obci na akci „Chod-
ník Fryčovice“ za odměnu stanovenou 
měsíčním paušálem ve výši 27.000 Kč 
bez DPH, odměnu za vypracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
výši 3.000 Kč bez DPH, odměnu za prá-
ce prováděné nad rámec nabídky 500 
Kč/hod bez DPH, odměnu za dopravu              
nad rámec nabídky 11 Kč/km bez DPH. 

•	 Schvaluje  rozpočtové opatření 
č. 1/2020 dle přílohy.

•	 Schvaluje stavbu „Výstavba ČOV“ na 
pozemku parc. č. 2119 a pozemku parc. 
č. 2120, vše k. ú. Fryčovice, v majetku Mi-
lana a Daniely Křepelkových, s ohledem 
na skutečnost, že se jedná se o výstav-
bu ČOV u rekonstruovaného rodinného 
domu, kde není k dispozici splašková 
kanalizační síť obce.

•	 Schvaluje uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
a  dohody o  umístění stavby č. IP-12-
8026443/05 mezi Obcí Fryčovice a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín - Děčín IV–Podmokly, jejímž před-
mětem je závazek uzavřít v budoucnu 
smlouvu o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě zatěžují-
cí hmotnou nemovitou věc, pozemek 
parc. č. 1701, k. ú. Fryčovice,  v majetku 
Obce Fryčovice, za úplatu ve výši 2000 
Kč + DPH, kdy předmětem smlouvy je 
oprávnění umístit, provozovat, opravo-
vat a udržovat zařízení distribuční sou-
stavy na dotčené nemovitosti, provádět 
jeho obnovu, výměnu a  modernizaci 
a povinnost výkon těchto práv strpět 
a dále souhlas s umístěním stavby č. IP-
12-8026443/05, podzemního vedení NN 
v délce 10 m, na hmotné nemovité věci, 
pozemku parc. č. 1701, k. ú. Fryčovice. 

•	 Schvaluje cenovou nabídku společnos-
ti BERNOLD s. r. o., a uzavření smlouvy                 
o dílo se společností BERNOLD s. r. o.,  
jejímž předmětem je oprava podlahy 
FRY Relax Centra, které se nachází na 
pozemku parc. č. 705/6, jehož součástí 
je stavba: Fryčovice, č. p. 628, za odměnu 
ve výši 186.742,30 vč. DPH dle položko-
vého rozpočtu.

•	 Schvaluje cenovou nabídku od pana 
Luboše Kubínka a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je ob-
roušení a nátěr oken na budově obecní-
ho úřadu Fryčovice, č. p. 83 za odměnu 
ve výši 76.400 Kč bez DPH.

•	 Schvaluje cenovou nabídku od paní 
Ing. Kateřiny Sedláčkové a schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy s paní Ing. Ka-
teřinou Sedláčkovou, jejímž předmětem 
je provedení první hlavní prohlídky láv-
ky „u Skařupů“, doprava na stavbu a zpět 
a vypracování protokolu z prohlídky láv-
ky a mostního listu za odměnu ve výši 
10.000 Kč vč. DPH.

•	 Schvaluje uzavření dílčí smlouvy o spo-
lupráci mezi Obcí Fryčovice a společ-
ností Sodexo Pass Česká republika a. s., 
jejímž předmětem je zprostředkování                         
a spolupráce mezi Obcí Fryčovice a spo-
lečností Sodexo Pass Česká republika 
a. s., v oblasti použití karty Active Pass 
Plus ve FRY Relax Centru.

•	 Schvaluje umístění vodoměrné šachty 
na hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 2393/1, k. ú. Fryčovice, v majetku obce 
Fryčovice z  důvodů havarijního stavu 
vodovodní přípojky k hmotné nemovité 
věci, pozemku parc. č. 688/2, jehož sou-
částí je stavba: Fryčovice, č. p. 478, stojící 
na pozemku parc. č. 688/2, k. ú. Fryčovice 
v majetku pana Drahomíra Bohušíka.
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Hlášení	poruch	veřejného	osvětlení		
a obecního	rozhlasu	v obci

Pokud někdo z občanů zaznamená poruchu na veřejném osvětlení (nesvítí, 
problikává) nebo obecním rozhlase (nehraje, chrčí) v obci, hlaste to prosím                 
na obecním úřadě na tel. č.: 558 668 119. Bez vašeho nahlášení na obecním 

úřadě o případných poruchách nevíme. Děkujeme.

•	 Souhlasí se stavbou přístavby rodin-
ného domu na pozemku parc.č. 2156/3,                               
k. ú. Fryčovice, ve spoluvlastnictví Kami-
la Holmana a Mgr. Jany Holmanové, DiS.,               
dle přiloženého projektu.

•	 Schvaluje zveřejnění záměru prona-
jmout části pozemků parc. č. 1457, parc. 
č. 1458 a parc. č. 1485/1, vše k. ú. Fryčovi-
ce, v majetku Obce Fryčovice a místnos-
ti č. 1, nacházející se na pozemku parc. 
č. 1485/8, jehož součástí je stavba: Fryčo-
vice, č. p. 727 v majetku Obce Fryčovice.

•	 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
Obcí Fryčovice a paní Ing. Lenkou Ondráč-
kovou, jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace v rozsahu studie 
stavby s názvem „Most ev. č. FR-M-01 přes 

Ondřejnici u koupaliště ve Fryčovicích“ za 
odměnu ve výši 90.000 Kč bez DPH.

•	 Bere	na	vědomí informaci o vyhodno-
cení dotazníkového šetření, které spo-
čívalo na zjištění zájmu o kompostéry 
mezi občany Fryčovic. Dotazníkového 
šetření se zúčastnilo 306 respondentů, 
z toho 5 nevyplnilo objem kompostéru. 
A dle požadavku na objem kompostérů: 
248 (82,4 %) respondentů bylo pro ob-
jem 1000 l, 36 (12,0 %) respondentů bylo 
pro objem 800 l a 17 (5,6 %) respondentů 
bylo pro objem 600 l. Výsledky z dotaz-
níkového šetření budou použity při vy-
řizování žádosti o dotaci MŽP. Výsledky 
budou zveřejněny v následujícím čísle 
Fryčovického zpravodaje.

Úřední	hodiny	obecního	úřadu
Pondělí 8 – 17 hod.
Úterý ---------------
Středa 8 – 17 hod.
Čtvrtek ---------------
Pátek ---------------

Polední	přestávka	od	11:30	–	12:30	hod.
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CENÍK	SPRÁVNÍCH	POPLATKŮ dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
•	 ověření podpisu      30 Kč
•	 ověření listiny       30 Kč za jednu stránku
•	 provedení autorizované konverze dokumentů   30 Kč za jednu stránku
•	 opětovné vydávání přístupových údajů k datové stránce  200 Kč
•	 výpis z evidence Rejstříku trestů     100 Kč
•	 výpis z bodového hodnocení řidičů    100 Kč
•	 výpis z katastru nemovitostí     100 Kč za jednu stránku
 za každou další stránku      50 Kč
•	 výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku  100 Kč za jednu stránku
 za každou další stránku      50 Kč
•	 potvrzení údajů z informačního systému veřejné správy  100 Kč 
•	 přihlášení k trvalému pobytu     50 Kč za osobu starší 15 let
•	 návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu   100 Kč za osobu
•	 ukončení trvalého pobytu na území ČR    100 Kč
•	 vyhledávání v matričních knihách    200 Kč za hodinu
•	 nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize   50 Kč 
•	 vydání stejnopisu matričního dokladu    100 Kč
•	 změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného,  
 zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení  100 Kč
•	 změna jména nebo příjmení v ostatních případech  
 (ve správním řízení)      1000 Kč
•	 uzavření manželství mimo stanovenou dobu    1000 Kč
 nebo mimo úředně určenou místnost
•	 uzavření manželství s cizincem     2000 Kč
•	 uzavření manželství cizinců na území ČR    3000 Kč
•	 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  
 v cizině       500 Kč
Veškeré	správní	poplatky	lze	platit	na	obecním	úřadě	pouze	v hotovosti.

CENÍK	MÍSTNÍCH	POPLATKŮ	
Dle OZV č. 2/2020, o místním poplatku ze psů
•	 za jednoho psa       100 Kč
•	 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele   150 Kč

Ceník správních poplatků
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Dle OZV č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
•	 za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
 pro poskytování služeb       10 Kč/m2/den
•	 za umístění dočasných staveb sloužících 
 pro poskytování prodeje      10 Kč/m2/den
•	 za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje   40 Kč/m2/den
•	 za umístění stavebních zařízení      5 Kč/m2/den
•	 za umístění reklamních zařízení      40 Kč/m2/den
•	 za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí   20 Kč/m2/den
•	 za umístění zařízení cirkusů      10 Kč/m2/den
•	 za umístění skládek       5 Kč/m2/den
•	 za vyhrazení trvalého parkovacího místa     2 Kč/m2/den
•	 za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce   10 Kč/m2/den

Dle OZV č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného
•	 kulturní akce      10 % z vybraného vstupného
•	 sportovní akce      5 % z vybraného vstupného
•	 prodejní akce      20 % z vybraného vstupného
•	 reklamní akce      20 % z vybraného vstupného

Dle OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
•	 fyzická osoba s TP v obci    500 Kč/osobu/rok
•	 fyzická osoba vlastnící stavbu určenou k rekreaci, 
 byt, rodinný dům bez TP v obci   500 Kč/nemovitost/rok
Veškeré	 místní	 poplatky	 lze	 platit	 buď	 v  hotovosti	 na	 obecním	 úřadu																																				
nebo	bezhotovostním	převodem	na	účet	obce	č.:	95521764/0600.

CENÍK	KOPÍROVÁNÍ,	TISKU	 	 	 	 	 	 černobílé
•	 A4 jednostranně       2 Kč
•	 A4 oboustranně       4 Kč
•	 A3 jednostranně       4 Kč
•	 A3 oboustranně       6 Kč
Poplatek	za	kopírování	a tisk	lze	platit	na	obecním	úřadě	pouze	v hotovosti.

CENÍK	PRONÁJMU	KULTURNÍHO	SÁLU	
•	 cizí osoby, organizace, spolky (všechny druhy akcí)  4033 Kč
•	 místní organizace, spolky (akce komerčního rázu)   1815 Kč
•	 místní organizace, spolky (akce společens. charakteru)  1008 Kč
•	 místní občané (akce soukromé, rodinné)    1311 Kč
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 + spotřeba energie      dle skutečného stavu
 + ubrusy       21 Kč/ks
 + utěrky       12 Kč/ks

•	 kuchyň        500 Kč/5 hod.
 každá další započatá hodina     100 Kč
 + spotřeba energie      dle skutečného stavu
 + ubrusy       21 Kč/ks
 + utěrky        12 Kč/ks
Poplatky	za	pronájem	kulturního	sálu	lze	platit	na	obecním	úřadě	u paní	Glom-
bíčkové	pouze	v hotovosti.

CENÍK	SMUTEČNÍCH	OBŘADŮ
místní občan 
•	 pronájem smuteční síně     300 Kč
•	 chladící zařízení      25 Kč/den

cizí občané (nemají TP v obci nebo smlouvu na hrobové místo)
•	 pronájem smuteční síně     900 Kč
•	 chladící zařízení      25 Kč/den
pozn. první a poslední den se započítává jako jeden den
Poplatky	za	smuteční	obřady	lze	platit	na	obecním	úřadě	u paní	Glombíčkové																						
pouze	v hotovosti.

CENÍK	PRONÁJMU	HROBOVÝCH	MÍST
nájmy nových hrobových míst schválené radou obce ode dne 14. 11. 2016
•	 urnový hrob       2199 Kč/10 let
•	 jednohrob       2366 Kč/10 let
•	 dvojhrob       4400 Kč/10 let
•	 kolumbárium       3682 Kč/10 let

nájmy stávajících hrobových míst
•	 urnový hrob       500 Kč/10 let
•	 jednohrob       700 Kč/10 let
•	 dvojhrob       1400 Kč/10 let
•	 trojhrob       2100 Kč/10 let
Poplatky	za	hrobová	místa	lze	platit	buď	v hotovosti	na	obecním	úřadě	u paní	
Glombíčkové,	nebo	bezhotovostním	převodem	na	účet	obce	č.:	95521764/0600.

CENÍK	PALIVOVÉHO	DŘÍVÍ
•	 měkké (smrk, borovice, lípa)     550 Kč/m3 + DPH
•	 tvrdé (dub, buk, habr, jasan)     1200 Kč/m3 + DPH
•	 samotěžba       200 Kč/m3 + DPH
Odběr	 na	 skládce	 v  Zámrklí	 u  hájenky	 č.	 p.	 325.	 Informace	 poskytne	 Ing.	 Jiří	
Lanča	na	tel.	č.:	737 723 738.
	

Mgr. Veronika Kozarová
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Vydávání občanských průkazů 
od 1. července 2018

Druhy	občanských	průkazů	(dále	již	OP)

Dosavadní OP	bez	elektronického	čipu 
zůstávají nadále platné.
Od 1. července 2018 se již vydávají OP	se	
strojově	 čitelnými	 údaji	 a  s  kontakt-
ním	 elektronickým	 čipem. Žádat lze 
o  něj u  kteréhokoliv úřadu s  rozšířenou 
působností.

•	 Záleží na každém občanovi, zda si čip 
aktivuje a to buď při převzetí OP, nebo                  
kdykoliv později u kteréhokoliv úřadu 
s rozšířenou působností. 

•	 Aktivace čipu vyžaduje zadání identifi-
kačního a deblokačního osobního kódu.                       
Identifikační i deblokační osobní kód je 
kombinace min. 4 až 10 číslic. 

•	 Identifikační osobní kód je využíván při 
vzdálené autentizaci (ověření identity)                   
držitele a  k  přístupu k  identifikačním 
údajům držitele. 

•	 Deblokační osobní kód slouží k případ-
nému odblokování přístupu. 

•	 Pomocí aktivního elektronického čipu 
mohou občané vstupovat do elektro-
nických služeb přes Portál občana na 
webových stránkách https://obcan.por-
tal.gov.cz/prihlaseni.  Jedná se o samo-
obslužné místo (on-line služby) pro ko-
munikaci mezi občanem a státem, kde 
si občan může zajistit například výpis 
z bodového hodnocení řidiče, podání 
daňového přiznání, výpis z  Rejstříku 
trestů, výpis z katastru nemovitostí, po-
žádat o potvrzení bezdlužnosti, přehled 
o důchodovém pojištění aj. 

•	 K používání elektronických funkcí OP je 
zapotřebí si pořídit ještě čtečku čipových 
karet a stáhnout a nainstalovat si do po-
čítače aplikaci eObčanky z  webových 
stránek https://info.eidentita.cz/eop/. 

Dále se vydávají OP	bez	 strojově	 čitel-
ných	 údajů, které platí pouze 1 měsíc, 
vydávají se v  souvislosti s  výkonem vo-
lebního práva, bez správního poplatku.

Lhůty	pro	vydání	OP

Do	30	dnů

•	 ŽÁDAT lze u kteréhokoliv úřadu s rozší-
řenou působností

OP bez elektronického čipu

OP s elektronickým čipem
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•	 PŘEVZÍT lze u úřadu s  rozšířenou pů-
sobností v místě podání žádosti nebo                  
u úřadu s rozšířenou působností, který 
si občan uvede do žádosti za správní               
poplatek 100 Kč

Do	5	pracovních	dnů
•	 ŽÁDAT lze u kteréhokoliv úřadu s rozší-

řenou působností nebo u Ministerstva 
vnitra

•	 PŘEVZÍT lze u úřadu s  rozšířenou pů-
sobností v místě podání žádosti nebo 
u Ministerstva vnitra

Do	24	hod.	
•	 ŽÁDAT lze u kteréhokoliv úřadu s rozšíře-

nou působností nebo Ministerstva vnitra
•	 PŘEVZÍT lze pouze u Ministerstva vnitra
OP	se	již	na	obecních	úřadech	nevyři-
zují.

Správní	poplatky	na	úseku	OP

Pro	občana	mladšího	15	let
•	 vydání OP do 30 dnů – 50 Kč
•	 vydání OP do 5 pracovních dnů – 300 Kč
•	 vydání OP do 24 hod. v  pracovních 

dnech – 500 Kč

Pro	občana	staršího	15	let
•	 vydání OP do 30 dnů – bez poplatku
•	 vydání OP do 5 pracovních dnů – 500 Kč
•	 vydání OP do 24 hod. v  pracovních 

dnech – 1000 Kč

Pokud bude občan přebírat	OP	v mís-
tě,	 kde o  něj žádal,	 platí při podání 
žádosti celý	 správní	 poplatek. Pokud 
občan žádá	 o  OP	 u  úřadu	 s  rozšíře-
nou	 působností	 a  přebírat OP chce 
u Ministerstva	 vnitra, část	 správního	
poplatku	 platí	 u  úřadu	 s  rozšířenou	
působností	a část	správního	poplatku	
u Ministerstva	vnitra.

Další	správní	poplatky
•	 vydání OP s platností na 3 měs. (v pří-

padě bezprostředního nabytí st. občan-
ství) - 100 Kč

•	 za ztrátu, odcizení, poškození OP – 100 Kč
•	 vydání OP na vlastní žádost (z důvodu 

zápisu např. titulu či jiného osobního 
důvodu) v době delší než půl roku před 
uplynutím platnosti dosavadního OP   
– 200 Kč

•	 odblokování elektronické autentizace 
(ověření identity) OP – 100 Kč

•	 vydání OP občanu staršímu 15 let bez 
trvalého pobytu na území ČR – 100 Kč

Skončení	platnosti	OP	ze	zákona

•	 uplynutím doby v něm vyznačené
•	 ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení
•	 ohlášením nebezpečí zneužití dat 

v identifikačním certifikátu
•	 pozbytím státního občanství, úmrtím
•	 nabytím právní moci rozhodnutí o zru-

šení údaje o místu trvalého pobytu
•	 ukončením trvalého pobytu na území ČR

Kdy	mám	povinnost	zažádat	o nový	OP

Do	15	pracovních	dnů
•	 po dni, ve kterém došlo ke skončení 

platnosti OP
•	 po obdržení oddacího listu/ dokladu 

o partnerství
•	 po nabytí právní moci rozhodnutí sou-

du o rozvodu manželství/ o neexistenci 
manželství/ o prohlášení manželství za 
neplatné (POKUD JE V OP UVEDENÝ RO-
DINNÝ STAV)

•	 po obdržení úmrtního listu manžela/
ky (POKUD JE V OP UVEDENÝ RODIN-
NÝ STAV)
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•	 po nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manžela za mrtvého (PO-
KUD JE V OP UVEDENÝ RODINNÝ STAV)

•	 po nabytí právní moci rozhodnutí, kte-
rým bylo změněno jméno/příjmení/
přiděleno nové RČ

•	 po dni ohlášení změny místa trvalého 
pobytu/nabytí právní moci rozhodnutí 
o zrušení údaje o místu trvalého po-
bytu

Do	30	dnů	–	po	dovršení	15	let
•	 ode dne, kdy dosáhl věku 15 let (POKUD 

MÁ OBČAN TRVALÝ POBYT V ČR A NEMÁ 
OP)

Co	potřebuji	k vydání	svého	prvního	OP
•	 svůj rodný list

Co	potřebuji	k vydání	OP
•	 dosavadní OP, pokud jej nemůžu před-

ložit, tak potvrzení o OP

Občan může při podání žádosti o vydání 
OP uvést své telefonní číslo nebo e-mail                       
za účelem zaslání informace o možnosti 
převzetí OP.

On-line služby a rezervační systém pro 
vyřízení OP a dalších záležitostí
Magistrát	 města	
Frýdku-Místku 
umožňuje využít 
elektronické on-
line služby, kde 
se může občan 
například přihlásit 
k  trvalému poby-
tu nebo přihlásit 
psa. Mimo jiné lze 
využít on-line	re-
zervační	 systém 
pro vyřízení nové-
ho OP, cestovního 
pasu, zaregistro-

vání vozidla apod. Po zvolení požadované 
agendy (služby) si občan v  kalendáři zvolí 
jemu vyhovující termín a  čas, uvede své 
jméno, e-mail a zaškrtne souhlas s GDPR. 
Následně se mu zobrazí kód, který je mu 
spolu s  potvrzením rezervace zaslán na 
uvedený e-mail. Kód je nutné si  zapa-
matovat nebo zapsat, protože se zadává 
do  vyvolávacího systému po příchodu 
na magistrát. Rezervaci termínu je možné 
také zrušit. V  potvrzujícím e-mailu je od-
kaz na možnost zrušení rezervace.

Zdroj: zákon č. 328/1999 Sb., o  občan-
ských průkazech, webové stránky Magis-
trátu města Frýdek-Místek

Mgr. Veronika Kozarová
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Vítání občánků
V sobotu 4. červen-
ce 2020 se v obřad-
ní síni Obecního 
úřadu ve Fryčo-
v i c í ch  ko n a l o 

slavnostní vítání občánků. Děti z místní 
mateřské školy svým vystoupením a pan 
starosta obce Leo Volný svým proslovem 
přivítali do života nové občánky.

Přivítáno	bylo	celkem:
7 dětí, z toho 2 holčičky a 5 chlapečků:

•	  Rozálie Górna
•	  Michaela Škanderová
•	  David Král
•	  Václav Dryják
•	  Matěj Židek

•	  Florián Mičaník
•	  Viktor Főrdős

Poblahopřát rodičům k  narození jejich 
dětí přišli také prarodiče a další hosté. Ro-
diče se podepsali do knihy zápisů o uví-
tání do života, obdrželi knížku k narození 
miminka a tašku dárečků z Lékárny U sv. 
Jiří. Pan starosta obce předal rodičům pe-
něžitý dar v hodnotě 5.000 Kč a mamin-
kám kytičku. Součástí bylo fotografování 
každé rodiny s děťátkem u kolébky, jehož 
soubor fotografií byl rodičům věnován 
na památku.
Přejeme všem nově narozeným dětem, 
aby vyrůstaly v lásce, bezpečí a pro radost 
svých rodičů.

Mgr. Veronika Kozarová, matrikářka
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Třídění odpadů dnes a v budoucnu
Podle údajů společnosti EKO-KOM, 
a.s., obec	Fryčovice za	rok	2019 vy-
třídila celkově 99,601	t odpadu: 

- v 1. čtvrtletí  14,766 t
- ve 2. čtvrtletí  21,652 t
- ve 3. čtvrtletí  21,977 t 
- ve 4. čtvrtletí  41,206 t 

Za toto vytřídění odpadů obec	ob-
držela od Autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s., finanč-
ní	prostředky	ve	výši	258.260	Kč. 
Díky provozu systému sběru a recy-
klace využi-telných složek komunál-
ních odpadů obec	přispěla ke	zlep-
šení	životního	prostředí	a snížení	
„uhlíkové	 stopy“	 o  96,032	 t, což 
představuje 2.666.293  MJ (milión 
joulů) úspory energie. Ministerstvo 
životního prostředí uvádí, že oby-
vatelé ČR vyprodukují přibližně 
5.600.000 t  komunálního odpadu 
za rok, což představuje minimál-
ně 500 kg na jednoho obyvatele 
a 45 %	z toho	se	odváží	na	sklád-
ky. V dnešní	 době	 recyklujeme	 39	%	
komunálního	odpadu. 

V roce 2019 73 % obyvatel ČR aktivně tří-
dilo odpad.

Směrnice EU stanovuje, že	v  roce	2035 
musí být recyklováno	minimálně	65 %	
komunálního	 odpadu a  maximálně 
10 %	může	 skončit	 na	 skládkách. Od 
roku 2030 se nebudou moci využitel-
né odpady skládkovat vůbec. Již v roce	
2025 se bude muset 55	%	komunální-
ho	odpadu	recyklovat. 

Od roku 2021 by měla platit nová legisla-
tiva v oblasti odpadového hospodářství, 

konkrétně se jedná o zákon o odpadech, 
zákon o vybraných výrobcích s ukonče-
nou životností, novela zákona o obalech 
a změnový zákon. 

Z uvedených dat vyplývá, že třídění od-
padu a  jeho následná recyklace má pro 
nás smysl, neboť přispíváme ke zlepše-
ní životního prostředí, čistšímu ovzduší 
v naší zemi a do budoucna budeme mu-
set splnit požadavky EU.

Zdroj:  zpráva EKO-KOMU, a.s. ze dne 
03.06.2020, odborný časopis Veřejná 
správa č. 6/2020

Mgr. Veronika Kozarová
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Tříděný odpad v obci
Přetrvávající nepořádek kolem kontejnerů 
na tříděný odpad určitě nedělá dobrou 
reklamu naší obci a  je nepříjemný i  těm, 
kteří projíždějí kolem nově vybudovaných 
ohradníků v  obci po frekventované cyk-
lostezce. V poslední době se jedná napří-
klad o  hromady papíru (hlavně kartóny) 
a velké starosti nám dělají také věci, které 
do tříděného odpadu vůbec nepatří jako 
např. pneumatiky, části aut, autoskla, kupy 
polystyrénu z různých rekonstrukcí domů 
apod. Zaměstnanci údržby pak musejí 
objíždět ohradníky v obci a uklízet za vás 
tyto věci, které do tříděného odpadu ne-
patří. Vše, co se má dávat do kontejnerů, 
je podrobně popsáno na jednotlivých 

kontejnerech.  Zároveň je uvedeno i to, co 
tam nepatří. To se týká i kontejnerů na bio 
odpad. Na každém kontejneru je štítek se 
seznamem odpadu, který se má do tohoto 
kontejneru odkládat. Proto se obracím na 
občany, aby přistupovali k třídění odpadu 
zodpovědně. Pokud jsou kontejnery plné, 
zkuste se podívat jinde v obci nebo vydrž-
te do jejich vyvezení. Rozpis vývozů třídě-
ného odpadu na II. pololetí máte uveden 
v  tomto čísle zpravodaje v  přehledné ta-
bulce. Svoz nebezpečného a nadměrného 
odpadu bude opět prováděn na podzim 
10. října 2020.

Vratislav Konečný, místostarosta

Fotografie nevhodného uložení odpadu v obci, foto Vratislav Konečný
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V posledním čísle Fryčovického zpravoda-
je jsme rozeslali mezi občany dotazníky 
s cílem zjistit zájem o kompostéry pro do-
mácnost. Výsledky dotazníkového šetření 

budou použity jako podklad pro podání 
žádosti o  dotaci MŽP.  O  dalších krocích 
v této oblasti vás budeme informovat.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo cel-
kem 307 respondentů. Z toho 5 nevypl-
nilo položku o  objemu požadovaného 
kompostéru. Z tabulky je určitě vidět, že 
největší zájem je o ty největší o objemu 
1000 litrů.

Vratislav Konečný, místostarosta

Vyhodnocení dotazníku

Celkem 302 %

600   l 17 5,5

800   l 36 12,0

1000 l 249 82,5

Víceúčelové hřiště je přístupné od pon-
dělí – pátku od 16 – 21 hod. O  svátcích 
a  víkendech je otevřeno od 9 – 21 hod. 
Na víkendy je nutné provést rezervaci do 
pátku 12 hod. V období letních prázdnin je 
nutná rezervace předchozí den do 12 hod. 
Rezervaci hlaste na tel. č.:  721  636  956. 
Minimální doba rezervace je 1 hodina. 
Zrušení rezervace lze provést nejpozději 
v den rezervace do 10 hod., o víkendech 
předchozí den do 21 hod.

Víceúčelové hřiště a nářaďovna skladující 
sportovní zařízení jsou uzamčeny, klíče je 
možné vyzvednout po rezervaci na re-
cepci FRY Relax Centra Fryčovice. 

Ceník
•	 Veřejnost do 18 let – zdarma

•	 Osoba starší 18 let – 50 Kč/hod. proná-
jmu hřiště, příplatek za osvětlení ve ve-
černích hodinách 30 Kč/hod. pronájmu 
hřiště

•	 Děti do 15 let jen v doprovodu osoby 
starší 18 let

Na	víceúčelovém	hřišti	lze	hrát:
Volejbal, nohejbal, kopanou, basketbal, 
vybíjenou, házenou, florbal, badminton, 
tenis.  BEZ	REZERVACE	A ZDARMA

Lze využít asfaltový ovál kolem víceúče-
lového hřiště v délce cca 200 m k běhu, 
in-line bruslení, jízdě na koloběžce či 
skateboardu.

Přijďte si zasportovat na víceúčelové 
hřiště za základní školou



www.frycovice.cz 4/2020

21

Ve školním roce 2019/2020 
zakončilo devítiletou po-
vinnou školní docházku 
18 žáků 9. třídy. V tomto po-
loletí se museli rozhodnout 

„kam dál“ a do 1. března museli na přísluš-
nou vybranou školu odevzdat přihlášku. 

Jak všichni víme, koronavirus ovlivnil 
všechny a všechno kolem nás a „nevyne-
chal“ ani přijímací zkoušky. Ty proběhly 
místo dubnového termínu až v  červnu 
a  místo dvou termínů absolvovali žáci 
pouze jeden. Všichni	 žáci	 byli	 přijati! 
– 5  žáků na gymnázia, 10 žáků na střed-
ní školy zakončené maturitní zkouškou 
a 3 žáci na učební obory zakončené výuč-
ním listem. Někteří žáci se mohli chlubit 
dokonce tím, že se u přijímacích zkoušek 
umístili  na předních pozicích.

V  tomto školním roce byly na víceleté 
gymnázium přijaty také dvě žákyně sed-
mé třídy.

Byli jsme rádi, že jsme se na konci škol-
ního roku mohli v  omezeném rozsahu               
rozloučit se žáky deváté třídy, kteří pro 
nás všechny vytvořili rozlučkové video (ke 
zhlédnutí na webových stránkách školy).

 V září do lavic také poprvé usednou prv-
ňáčci - ti, kteří byli ochuzeni o  návštěvu 
školy v rámci zápisu do první třídy. V mě-
síci dubnu proběhl zápis do první třídy, 
letos s  ohledem na výjimečnou situaci 
pouze elektronicky. Zapsáno bylo 27 dětí, 
z nichž do školy nastoupí 23 dětí. 

Všem	žákům,	kteří	před	sebou	otevírají	
další	etapu	svého	života,	přejeme	hod-
ně	zdaru	a úspěchů.

Mgr. Petra Strnadlová

Zpráva ze základní školy

Na víceúčelovém hřišti je zejména zaká-
záno	poškozovat plochy hřiště,	vstupovat 
se zvířaty,	konzumovat alkoholické nápo-
je a omamné látky,	kouřit v celém areálu,	
pohybovat se jakýmkoliv dopravním pro-
středkem po ploše víceúčelového hřiště.

Zdroj: Provozní řád sportovně – rekre-
ačního areálu Fryčovice umístěného za 
ZŠ Fryčovice

Mgr. Veronika Kozarová
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V minulém školním roce jsme připravova-
li akci bazárek oblečení. Bohužel se akce 
nemohla uskutečnit. Věříme, že v novém 
školním roce se nám akci již podaří zrea-
lizovat.

Myslete udržitelně a ekologicky! To je hes-
lo a hlavní smysl akce, kterou pořádají děti 
ze semináře Světové školy. 

Udržitelná móda je skvělý způsob, jak se 
přiblížit slow fashion. Pojďte tedy s námi 
do toho! Děti si zvolily i další hesla: „Dones, 
co nenosíš!” „Kup si za symbolickou cenu, 
co nosit budeš! ”   

Přijďte si i vy vyzkoušet, jaké to je pořídit 
si něco nového do šatníku, ale nevkročit 
do obchodu! 

Do výměny přijímáme oblečení pro děti 
a dospělé v perfektním stavu. Oblečení 
přijímáme bezvadné a čisté. Děti mohou 
přinést také i čisté hračky a hry. Výběr ob-
lečení bude probíhat ve dnech 5. 10. - 6. 10. 
2020 u třídních učitelů dětí. 

Samotný	bazar	proběhne	7.	10.	2020	
v době	od	14:00	-	18:00.	

Děti ze semináře se také rozhodly, že zbylé 
oblečení darují Charitě České republiky. 
Hračky   a hry předají dětem v nemocnici.

Přijďte a podpořte dobrou věc! Pošlete dál, 
co se vám nehodí, ale pro někoho jiného               
znamená radost! Kupte si za symbolickou 
cenu, co budete rádi nosit.  

děti ze semináře + Mgr. Šimon Blabla 
a Mgr. Martina Holíková

Světová škola pořádá bazárek oblečení
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Základní škola Fryčovice se zapojila do 
projektu MAS Pobeskydí, jehož cílem 
je doplnit nabídku zajištění hlídání dětí 
v době prázdnin v území působnosti MAS 
Pobeskydí a  tím pomoci rodičům lépe 
a efektivně sladit rodinné a pracovní po-
vinnosti. Byly zorganizovány celkem čtyři 
turnusy příměstských táborů a v následu-
jících textech předkládáme krátké shrnutí 
činností jednotlivých turnusů.

7.	7.	–	13.	7.	2020	
Od 7. 7. – 13. 7. 2020 proběhl Zábavný pří-
městský tábor. 16 dětí si vyzkoušelo, jak 
se pracuje s keramickou hlínou, a vytvořili 
i dřevěné mořské živočichy. Nejvíce děti 
nadchlo batikování triček a výroba mýdel. 
Počasí nám přálo, a proto jsme si užili do-
statek zábavy, her a čerstvého vzduchu 
při výletech v okolí Fryčovic. Prošli jsme 
si naučnou stezku v oboře Sovinec, do-
konce se nám podařilo zahlédnout jelen-
ce. Zvládli jsme dojít pěšky na Hukvaldy. 
Navštívili jsme Velký svět techniky a U6 
v Dolních Vítkovicích, kde si děti vyzkou-
šely fyzikální zákony na jednoduchých 
strojích v praxi. Po výletech jsme si skvěle 
odpočinuli v novém týpí na školní zahra-
dě. Týden velice rychle uběhl a my jsme 
si ho skvěle užili.

Lektoři Monika Baumanová  
a Martina Dětská

13.	7.	–	17.	7.	2020
Ve dnech 13. - 17. 7. 2020 se konal pří-
městský tábor pro děti 1. stupně. Skupi-
na 13 dětí se v pěti dnech vzájemně se-
známila a společně prošla mnoha letními 
pohybovými aktivitami.

V pondělí dopoledne jsme si zahráli mí-
čové hry a překážkové dráhy, odpoledne 
jsme šli na vycházku za jelenci na Sovinec 
s krásnými výhledy.

Druhý den byl naplánován výjezd do Svě-
ta techniky, kde jsme si vyrobili drátěné 
srdce zdobené korálky a dosyta si vyhráli 
v expozicích Velkého světa techniky. Do-
konce jsme se točili na kosmické točně. 
Jako suvenýr jsme si vyrobili lžičku, kterou 
nám vydal jeden ze zábavných technic-
kých strojů.

Třetí den byl zasvěcen turistice a my jsme 
statečně vyšlápli na Ondřejník. Odměnou                               
na vrcholku byl úchvatný výhled do mod-
ravé oblohy s  panoramatem hor, pravý 
turistický řízek mezi chleby, nekonečný 
kolotoč a hrátky s pasoucími se kozička-
mi. Ten den nás nohy opravdu bolely. Na 
čtvrtek jsme měli nachystanou relaxaci 
v brušperském bazénu a nasjížděli jsme 
desítky tobogánových jízd. Vůbec nám 
nevadilo, že den propršel.

V pátek jsme měli opět míčovky a kondič-
ku v  tělocvičně, všichni jsme zkusili ko-
toul                přes bednu a zahráli zápasy 
vybíjené a házené. Odpoledne jsme měli 
rukodělný program - vyráběli jsme loďky, 
přístaviště, mola a co nás napadlo z přírod-
ního materiálu. Program byl náročný, ale 
užili jsme si jej a získali jsme i prima nové 
kamarády. 

Lektoři Jana Sedláková a Pavla Bednářová

20.	7.	–	24.	7.	2020
Sportovní tábor trval od 20. do 24. 7. 2020. 
Vedoucí Helena Šeflová a Jiří Šefl nás pro-
vázeli celým táborem. Jezdili jsme na výle-

Příměstské tábory
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ty, hráli florbal, softbal nebo volejbal. Celý 
tábor nás doprovázely sportovní soutěže 
a hry. V úterý nás čekala cesta na kole na 
Větřkovickou přehradu, během které jsme 
se zastavili na pumptracku na Hukvaldech. 
Ve středu jsme měli další cyklistický výlet 
na motokáry v Krmelíně. Čtvrtek byl ve sty-
lu rybaření a nakonec v pátek nás čekala 
Laser Game v Ostravě a vyhlášení všech 
disciplín, které jsme v průběhu tábora plnili. 
Například to byla střelba z luku, chůze na 
chůdách, hod raketkou atd. Tento tábor byl 
velice povedený a všichni si ho velice užili!

Účastnice tábora Eliška Rusiňaková 
a Klára Šturcová

27.	7.	–	31.	7.	2020
Od 27. 7. – 31. 7. 2020 proběhl Hasičský 
příměstský tábor. S hasiči si děti mohly vy-

zkoušet část hasičské techniky a s pomocí 
zdravotníka si procvičily první pomoc při 
simulovaném zásahu. Kromě osvojení po-
žární ochrany a zdravovědy se také dozvě-
děly něco o přírodních vědách ve Velkém 
a Malém světě techniky. Také jsme navští-
vili kopřivnické muzeum TATRA a v Mini 
Zoo ve Štramberku si děti prohlédly exo-
tická zvířata. Poslední den si děti odnesly 
domů batikovaná trička, dřevěné modely 
a vlastnoručně vyrobená mýdla. 

Lektoři Lukáš Dětský a Martin Šrámek 

Ohlasy na proběhlé tábory jsou velice po-
zitivní, děti prožily zajímavé dny a já děkuji 
všem vedoucím za jejich práci a za zdařilý 
průběh. 

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy
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Vážení spoluobčané,

tímto bychom vás chtěli 
seznámit s  investicemi, 

které máme tento rok v plánu realizovat                 
a které už probíhají. 

Jednou z  velkých priorit pro NOF jsou 
chodníky v naší obci. Letos v červenci se 
rozběhla výstavba nových chodníků podél 
krajské komunikace. I. etapa (od bývalé 
cukrárny Kuběna po křižovatku U Kříže) 
a II. etapa (od restaurace U Chamráda po 
,,Rymlovu“ cestu).

V době koronaviru jsme vyhlásili na tuto 
akci výběrové řízení. Do tohoto řízení se 
přihlásilo 11 firem a následně jsme vybra-
li firmu KÁMENBAU s. r. o., s kterou obec 
podepsala smlouvu na realizaci.  Jsme rádi, 
že jsme u tohoto projektu uspěli s žádostí 
o dotaci (MAS Pobeskydí), která činí   4 748 
072 Kč z uznatelných nákladů. III. etapa 
chodníku (od Rymlovy cesty až k  firmě 
T-METAL) je ve fázi dokončení projekto-
vé dokumentace a následně požádáme 
o stavební povolení. 

Další investicí, kterou jsme rozhodnuti re-
alizovat, je výměna stávající lávky „U Ska-
řupů“ za novou. Lávka je již připravena 
a  nakreslena. Taktéž již máme statický 
posudek na stávající pilíře a cenovou na-
bídku na realizaci. U tohoto bodu se hodí 
připomenout, že jsme bohužel museli 
stopnout již připravený projekt z minulé-
ho období, který počítal s posunem lávky 
vedle stávajících pilířů. Z tohoto důvodu 
by došlo k prodražení celkové ceny reali-
zace (demolice stávajících pilířů, výstavba 
nových apod.). Nabídky se pohybovaly 

někde okolo 3,5 miliónů korun. Proto jsme 
přistoupili na variantu posazení nové láv-
ky na stávající poopravené pilíře. Cena by 
v tomto případě neměla přesáhnout 1,6 
miliónů korun. Na realizaci se všichni mů-
žeme těšit v letních měsících tohoto roku.

U dalších dvou lávek by v  letošním roce 
měla proběhnout jejich rekonstrukce 
(sundání a odvoz na opravu a nový nátěr). 
I v tomto ohledu již bylo s tímto záměrem 
počítáno v letošním rozpočtu.

Rovněž probíhá oprava povrchů naší ko-
munikace o doposud opomíjené komuni-
kace v majetku obce. Jedná se o čtyři úseky 
(cesta kolem Fry Relax Centra za školu ke 
školnímu hřišti, cesta vedle školky, cesta ko-
lem obecního úřadu k zubní ordinaci pana 
Mičaníka a komunikace Štefek - Ivánková).

Již na předčasně svolaném únorovém za-
stupitelstvu zazněla informace o chysta-
ném záměru vybudování malého dětské-
ho hřiště na horním konci, posílení prvků 
na stávajícím dětském hřišti v centru obce 
a chystané výstavbě workoutového hřiš-
tě. V tomto případě jsme ještě opět čekali 
na rozhodnutí ohledně možné dotace na 
finanční spoluúčast. I kdyby tato dotace 
nevyšla, jsme připraveni tuto akci realizo-
vat z obecních zdrojů. Tato akce také již 
byla začleněna do rozpočtu na tento rok.

V rámci areálu TJ Sokol Fryčovice probíhá 
rekonstrukce spodní boudy a zastřešení 
posezení  u  této boudy. Pevně věříme, 
že je to ve prospěch všech občanů, kteří 
se účastní obecních akcí počínaje Dnem 
obce, hasičského hrbolu i  fotbalových 
utkání atd. 

Příspěvek NOF
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Chystají se podklady na posílení obecní 
techniky o nákup nového traktoru. Jsme 
přesvědčeni, že traktor je z dlouhodobého 
hlediska pro obec nutností, jak co se týče 
prací na obci, tak i v našich lesích, kterých 
nemáme málo. V momentální době probí-
há výběrové řízení na dodavatele. 

Již jste si mohli všimnout, že pokračujeme 
ve výstavbě dalších míst pro sběrné nádo-
by na tříděný odpad. Tento rok u restau-
race u Chamráda, u mostu u Slavíků, na 
Ptáčníku a u Juřenů. Probíhá rekonstrukce 
kapličky na Ptáčníku.

Není toho málo a určitě jsme nestihli vy-
jmenovat vše. Další dílčí práce probíhají 
a všímaví občané si jich jistě všimli. Napří-
klad uvádíme kultivaci okolí kolem Juřeny, 
nátěr některých zábradlí v obci, které ještě 
má cenu zachránit, a podobně.

Průběžně se snažíme informovat občany 
na https://www.nezavisliobcanefryco-
vic.cz/

Závěrem bychom chtěli všem popřát krás-
né a pohodové léto a hlavně pevné zdraví.

Předseda NOF Kamil Čížek

Datum Akce Poznámka
2. 9. Poprázdninové setkání 15.00
3. 9. Cyklovyjížďka sraz v 11.00 u KS
9. 9. Informace o činnosti KS září - prosinec 15.00
10. 9. Cyklovyjížďka sraz v 11.00 u KS
16. 9. Setkání na myslivecké chatě (každý s sebou 3 vejce) 14.30 u KS
17. 9. Cyklovyjížďka sraz v 11.00 u KS
23. 9. Zjišťování zájmu o zájezd do Polska 15.00
30. 9. Po súsedsku u čaje 15.00
7. 10. Péče o dutinu ústní – Mgr. Radana Klásková 15.30
14. 10. Výběr peněz (Zabelkow – Polsko) 15.00
21. 10. Zájmová činnost 15.00
22. 10. (Čt) Zájezd do Zabelkowa sraz u sokolovny v 7.00
4. 11. O pohybu a věku – Mgr. Jana Polášková 15.30
11. 11. Zájmová činnost 15.00
13. 11. (Pá) Vepřové hody 15.00
18. 11. Povídání s přáteli 15.00
25. 11. Když věter zavěje, vařonka zahřeje 15.00
2. 12. Činnost dle vlastního výběru 15.00
9. 12. Čerta už se nebojíme, rádi jej opět uvidíme 15.00

16. 12. Předvánoční setkání u stromečku (guláš)
a vycházka do blízkého neznáma

15.00
13.30 u KS

30. 12 Loučení s rokem, Silvestr v klubu 15.00

Plán činnosti KLUBU SENIORŮ 
ve Fryčovicích na září až prosinec 2020
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A je za námi polovina prázdnin. Zahrádkáři 
sklízí plody svého úsilí. Počasí k nám bylo 
letos až moc příznivé, po období sušším 
přišlo období přívalových zálivek. Teplo 
a časté bouřky přináší i choroby. Bez še-
trné chemické ochrany jsme se neobešli. 
Neustával boj se slimáky a komáry. V Čes-
ku přinesly bouřky i četné lokální záplavy, 
které se nevyhnuly ani části Fryčovic. 

Hlavním tématem konverzace stále zůstá-
vá koronavirus neboli nemoc Covid-19. Po 
snížení denního počtu nakažených pod 
100 obyvatel přišla euforie, snížení obe-
zřetnosti a rozvolnění ochranných opatře-
ní. Rázem se začaly ovšem zvyšovat denní 
počty nakažených až na 300 obyvatel. Dů-
chodci jsou nejvíce ohroženou skupinou. 
Odborníci hrozí začínající druhou vlnou 
pandemie. Testy na koronavirus nebo ka-
ranténou je často podmíněno cestování 
do a ze zahraničí. Pro zahrádkáře to zna-
mená zatím omezení aktivit na minimum. 
Družební setkání se slovenskými přáteli ze 
Stráňav je na bodu 0, zájezdy 0.

O to více těší proběhlé dětské zahrádkář-
ské soutěže na celostátní úrovni, kde opět 
předvedly své schopnosti děti MŠ Fryčovi-
ce. A s čím šly děti do soutěže?

Ve výtvarné soutěži na téma „Voda v za-
hradě“ v kategorii „Polytechnická práce 
A“ získaly diplom za 2. místo za kolektivní 
práci. Na ústředí se sešlo přes 2500 pra-
cí, které zaslaly jednotlivé školy a územní 
sdružení ČZS.

Gratulace děti přijaly od naší ZO Fryčo-
vice i s drobnými dárečky. Obdiv přísluší                          
i zúčastněným učitelkám.

O budoucí zahrádkáře nemusíme mít ve 
Fryčovicích strach. Soutěž na rok 2021 se 
připravuje. Již 28. ročník bude na téma 
„Zahrada plná života“.

Se sklizní ovoce přijde na řadu moštárna. 
Provedli jsme úklid a přípravu na novou se-
zónu. Pro nová kamna jsme zajistili na zimu 
topivo. Dřevorubci př. Bujnošek, Schwarz, 
Ferdian, Ulčák a Bohušík zpracovali moto-
rovou pilou dva statné smrky v blízkosti 
hájenky a  uložili na pozemku moštárny 
za nezištné pomoci Břetislava Domeného 
s traktorem a vlečkou, za což děkujeme. 
Kdo očekával výkup padaného ovoce, tak 
v letošním roce jsme nebyli firmou Ovexim 
osloveni, proto výkup nepředpokládáme.

Český zahrádkářský svaz, 
základní organizace Fryčovice
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Svátek Všech svatých se blíží a to předzna-
menává naši tradiční podzimní výstavu, 
která se bude letos konat ve dnech 30. 
10. až 2. 11. 2020 opět v budově hasičské 
zbrojnice. Na její přípravě již pracujeme. 
Připravujte si také výstavní vzorky, které 

budeme přijímat 27. až 29. 10. tamtéž. 
Přejeme všem zahrádkářům a příznivcům 
nejen bohatou úrodu ovoce, zeleniny, ale 
i potěšení z okrasných rostlin a květin.

Zpracoval Jaromír Ferdian

Spolek včelařů ve 
Fryčovicích má dlou-
hou tradici, vznikl 
v roce 1948. Dnes jej 
tvoří 32 členů z naší 

obce i blízkého okolí. Předsedou je Miro-
slav Bednář z Hukvald, Zdeněk Hajný je 
odborníkem přes léčbu včel. V posledních 
letech včelaři bojují s parazity, obzvlášť 
s kleštíkem včelím a mnohými viry, které 
se v loňském roce natolik přemnožily, že 
z jejich 432 včelstev 89 uhynulo. Mnozí se 
tak snaží doplnit stavy včel, a to i na úkor 
medu.

Fryčovičtí včelaři pravidelně pořádají pro 
základní školy ve Fryčovicích a v Hukval-
dech výukové akce, během kterých sezna-
mují děti a mládež s významem včel pro 
nás i naši krajinu. Hlavní činností včel je 
opylování, včely musí opylit milión květů, 
aby se vytvořilo kilo medu. Na dnech obce 

i na výstavě zahrád-
kářů prezentují své 
produkty a zájemci 
si mohou zakoupit 
vše od medoviny 
po léčivé mastičky 
z propolisu, což je 
jakési včelí antibio-
tikum. Včelí jed se 
používá k  léčení 
a z vosku se vyrábě-
jí svíčky nejrůznějších tvarů. Med je mož-
né zakoupit u jednotlivých včelařů i mimo 
tyto prezentační akce. Mnoho těchto akti-
vit se letos nemohlo uskutečnit v důsledku 
opatření směřujících k zamezení šíření ná-
kazy koronavirem. Doufáme, že se situace 
zlepší a že včelaři budou moci představit 
svou činnost a své výrobky obyvatelům 
obce na některé z tradičních akcí.

 Za výbor vypracoval Zdeněk Sojka

Včelaři ve Fryčovicích
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Psal se duben roku 1972 a jednou večer mi 
říkala manželka, že musíme už teď napsat 
žádost, aby nám syna Davida přijali za rok 
do mateřské školy. Řekl jsem jen, že je času 
dost. Pak mi ale došlo, že by bylo dobré 
se zeptat ředitelky paní Měkýšové, jak to 
skutečně s počty dětí vypadá a jestli za rok 
bude pro našeho kluka ve školce místo. 
Její odpověď mi vyrazila dech. „Místa pro 
nové nemáme, protože máme dětí nad 
stav a budova školky je malá.“ 

Začalo mi to vrtat hlavou a za pár dní ří-
kám manželce: „Vystuduj si pedagogic-
kou školu pro učitelky mateřských škol a já 
vyprojektuju přístavbu mateřské školy.“ 
V legraci jsme se pak vsadili, kdo to dřív 
splní. Manželku, která už měla gymnázi-
um, na „pajdák“ přijali a mně nezbylo nic 
jiného, než dávat dohromady koncepci 
přístavby mateřské školy. Pracoval jsem 
tehdy ve Vítkovicích jako projektant, takže 
něco nového vymyslet nebyl pro mě pro-
blém. Problém ale byl, jak šetrně říct paní 
ředitelce Měkýšové, že manželka začala 
studovat „pajdák,“ a jestli by ji pak přijala. 
Zašel jsem za ní a musel jsem s pravdou 
ven, že jsme se doma s manželkou vsadili, 
kdo z nás dřív sázku splní a hlavně proč 
jsme se vsadili. 

Paní ředitelka Měkýšová mi tehdy řekla: 
„Jestli něco vymyslíte a přinesete návrhy, 
já to přednesu na obci.“  Po konzultaci 
s  paní učitelkou Aničkou Bílkovou, jak 
vypadá provoz mateřské školy, jaké jsou 
časové zvyklosti v průběhu dne a také jaké 
musí být prostorové návaznosti pro rodiče 

nebo doprovod, jsem rychle prostudoval 
patřičné normy a  hygienické předpisy 
a začal kreslit první návrhy přístavby stá-
vající budovy. Od vedení školy jsem dostal 
zadání, že by tím mělo vzniknout jedno 
nové oddělení. Návrhy a architektonické 
řešení s propojením na zahradu se vedení 
školky líbil a byly ředitelkou Měkýšovou 
předneseny na radě Místního národního 
výboru. Ta ho schválila a tajemník MNV 
začal vyřizovat na okrese úvodní schva-
lovací dokumenty. Ty byly hotovy velmi 
rychle, ale s podmínkou, že pokud bude 
projektantem soukromá osoba, tak může 
být projektován podle zákona jen do výše 
2 mil. Kč hodnoty stavby. Nezbylo mi nic 
jiného, než se do tohoto limitu se stav-
bou vejít. Jako člen stavební komise jsem 
návrhy musel předložit i stavební komisi 
MNV, jinak   by mi to kolegové neodpustili. 
V  tehdejší stavební komisi jsme vlastně 
byli všichni z praxe a „od fochu“ a na dlou-
hé debatování jsme si nepotrpěli. 

Předseda stavební komise Karel Maluda 
na další komisi zavelel: „Víme, co chceme, 
víme, kde to chceme, obec zajistí mate-
riál a  vedení školky zorganizuje rodiče, 
aby se zapojili do „AKCE Z“. To znamena-
lo postavit školku svépomocí. Předseda 
Národního výboru František Nevlud, jinak 
velmi vážený tesařský mistr, chodil často 
do komise výstavby a prohlásil: „Na co če-
káme, projekt máme, papíry máme, ideme 
robit.“ No a šéf komise výstavby Maluda 
k tomu hned dodal: „V sobotu v 8 ráno celá 
komise má sraz na stavbě. Jdeme vymě-
řovat, a kdo přijde pozdě, kupuje flašku.“ 

Mateřská škola ve Fryčovicích zažila STORY 
Vzpomíná projektant Ing. Zdeněk Honek (80), občan Fryčovic
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Tajemník Lad. Laník s  Karlem Maludou 
předtím zajistili geometra, my jsme vy-
kolíkovali stavbu. V dalším týdnu, to byl 
duben roku 1973, se do akce vložil bagr, 
brigádníci zvládli začištění výkopu a MNV 
a JZD zajistilo beton na základy. Šlo to na 
dnešní poměry opravdu velmi rychle, ale 
pro nás, kdo jsme se stavbami žili, to bylo 
normální. Však také Zdena Bujnoch, Jarda 
Kolář, Karel Maluda ve svých zaměstnáních 
jako mistři a stavbyvedoucí měli „kelňu 
a fanglu“ moc často v ruce. Když jsme za-
čali zdít suterén, Karel Maluda mi řekl: „Ty 
jsi to vymyslel a vyprojektoval, tak v sobo-
tu ber vercajk a budeš s námi zdít.“ Karel 
ale nevěděl, že též jsem vyučený zedník. 
Prostě, byli jsme parta.

Kronika mateřské školy má pečlivě zapsa-
nou i komisi pro vedení stavby: „Projektant 
Z. Honek, tajemník MNV V. Laník, předseda 
školské komise J. Mikala, členové komise 
pro výstavbu K. Maluda, Z. Bujnoch, zá-
stupce mat. školy A. Bílková, D. Měkýšová. 
Komise zajišťovala materiál, organizovala 
brigády i evidence počtu odpracovaných 
hodin občanů.“    Tak to stojí v kronice.

Lidí z obce chodilo na brigády i během 
týdne hodně, takže přízemí rostlo a brzy 
byl zabetonovaný strop. Jednou v sobotu, 
když začali hoši podle projektu vyzdívat 
na střeše atiku, přijel pro mě na svém ne-
odmyslitelném kole tajemník Lad. Laník, 
abych rychle přišel na stavbu. Já mu říkám: 
„Co se stalo, něco se zřítilo?“ A on: „Na-
opak, chceme dále zdít.“

Přijel jsem na favoritu, praštil s  kolem 
a ptám se: „Co se děje?“ Ladislav Lanča, 
tehdejší předseda KSČ ve Fryčovicích, stál 
na střeše v montérkách od malty s ostat-
ními, kteří ten den přišli na brigádu, a říká: 
„Zdeno, my jsme se tu domluvili, že to 

zvedneme o jedno patro a uděláme pro 
děcka ještě jedno oddělení.  Spočítej sta-
tiku, máš na to hodinu.“

Sednul jsem na kolo a doma jsem to pro-
počítal. Všechno vyšlo a udýchaný jsem 
přijel zpátky a  říkám: „Můžete zdít, ale 
musí to být přesně jako přízemí.“ Zdena 
Bujnoch mi ze střechy odpověděl, že za-
čnou, až dopijou. A opravdu, sobotní bri-
gáda, kde bylo hodně lidí a dost materiálu, 
se protáhla až do pěti hodin odpoledne 
a vyzdil se kus 1. patra. 

V  průběhu zdění hrubé stavby jsem 
zpracovával projekt interiérů obou pater 
a obec zajišťovala ve spolupráci s JZD re-
alizaci. 

Drobný problém však nastal s projektem 
stavby, protože ten byl zpracován jenom                      
na přízemí v  rámci staveb do 2 mil. Kč, 
které mohly projektovat soukromé osoby. 
Soukromí projektanti jako firma pro pro-
jektování větších staveb tehdy neexistova-
li.   Stavba s 1. patrem vysoko překračovala 
limit 2 mil. Kč, takže projekt musel jít na 
stavební úřad do přeschválení. S Lad. Lan-
čou jsme se domluvili, že přesvědčíme šéfa 
projekce ve Vítkovicích, aby můj projekt 
přízemí zkopírovali i pro 1. patro, zabalili 
do svých mašliček a dali na projekt svoje 
razítko. Obec ho pak mohla předložit při 
kolaudaci. Tak se také stalo. 

Původní plán otevření přístavby mateřské 
školy s jedním novým oddělením k termí-
nu 1. 9. 1974 se posunul a nová přístavba se 
dvěma novými odděleními se v moderní 
budově otevírala 1. 9. 1975. 

Do mateřské školy nastoupila i moje man-
želka Jarmila Honková jako učitelka. 

Sázku mezi námi oběma, manželkou 
a mnou, nakonec vyhrály děti. Mateřská 
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škola byla tehdy opravdovou STORY pro 
obec i mnoho lidí kolem stavby, ale v taj-
nosti i pro mne a moji manželku. Za oba 
projekty jsem odměnu nechtěl.

Rád jsem si na to zavzpomínal.  Spolu 
s manželkou v letošním roce 2020 oslaví-
me (alespoň doufám) výročí 55 let společ-
ného manželství, a to stále ve Fryčovicích, 

v obci, která má i dnes obrovské prosto-
rové možnosti rozvoje, veliké intelektuální 
zázemí v občanech, šikovné řemeslníky, 
prosperující firmy i  lidi s velkými zkuše-
nostmi.  Mladým bych připomněl, ať ne-
zapomínají na lidmi ověřenou moudrost, 
že „zkušenosti nelze předběhnout.“ 

Fotografie poskytl Ing. Zdeněk Honek

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci	září	oslaví	své	významné	životní	jubileum	80	let	

pan	Ing.	Zdeněk	Honek.
Do	dalších	let	mu	přejeme	hodně	zdraví,	pohody	a životního	elánu.

Leo Volný, starosta
Ing. Vratislav Konečný, místostarosta
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S  blížícím se ob-
dobím prázdnin 
a  u  příležitosti Ev-
ropského dne proti 

vloupání, který letos připadá na 17. červ-
na, chtějí moravskoslezští policisté při-
pomenout důležitost zabezpečení bytů, 
rodinných domů, ale i  rekreačních chat 
před vloupáním. Preventivní rady je žá-
doucí aplikovat během celého roku, byť 
období dovolených je z pohledu uvede-
né kriminality „rizikovější“. Více k  Evrop-
skému dni proti vloupání zde: https://
www.policie.cz/clanek/evropsky-den
-proti-vloupani-roku-2020.aspx.

…v  době, kdy poškozená spala, měl pa-
chatel upraveným předmětem otevřít 
neuzamčené vstupní dveře bytu nacháze-
jícím se v  panelovém domě na Ostravsku 
a z předsíně odcizit kabelku. V té se nachá-
zela peněženka s  osobními doklady, pla-
tebními kartami, finanční hotovostí a dal-
šími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila 
škodu na odcizených věcech na téměř dva-
náct tisíc korun… 

Za prvních pět měsíců letošního roku po-
licisté v Moravskoslezském kraji registro-
vali okolo dvou stovek případů vloupání 
do bytů, rodinných domů  a víkendových 
chat. V  porovnání se stejným obdobím 
roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné.

 Rovněž předmět 
zájmů ze strany 
pachatelů se za 
poslední dobu 
nemění. Převlá-
dá finanční ho-
tovost, šperky 
z drahých kovů či 

menší spotřební elektronika (notebooky, 
mobilní telefony, tablety či fotoaparáty). 

Moravskoslezští policisté různorodou 
formou působí na širokou veřejnost při 
osvětě  a  předávání preventivních rad 
a  informací v  souvislosti s  předcházením 
uvedené trestné činnosti. Zmínit lze kont-
rolu chatových oblastí, dohled při běžném 
výkonu služby či realizaci přednášek nebo 
mediální výstupy. I  přes uvedené nelze 
vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje ně-
kolik možností preventivního charakteru, 
kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit. 

Jedním z  nástrojů prevence majetkové 
trestné činnosti uvedeného charakteru 
je projekt Policie České republiky a Mini-
sterstva vnitra České republiky s názvem 
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě 
i  svým sousedům“ představený veřej-
nosti již v  roce 2018, který byl v  dalších 
letech aktualizován. V  rámci něj mohou 
občané využít mobilní	 aplikaci s  ná-
zvem „Zabezpečte se“, která rovněž pro-
šla „vylepšením“ (více na: https://www.
policie.cz/clanek/novy-preventivni-pro-
jekt-na-ochranu-majetku.aspx). 

Závěrem	 moravskoslezští	 policisté	
uvádějí	 některá	 preventivní	 doporu-
čení:

•	 Při zabezpečení objektu je vhodné 
kombinovat mechanické a  elektronic-
ké prvky.

•	 Neupozorňujte na svou nepřítomnost, 
například na sociálních sítích.

•	 Při odchodu objekt řádně zajistěte 
(uzavřít okna, uzamknout dveře, použít 
mechanické prvky, případně zapnout 
alarm), rovněž i při krátkodobém opuš-

Evropský den proti vloupání
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tění objektu (například při práci na za-
hradě apod.).

•	 Uklízejte na pozemku a  udržujte pře-
hledný prostor před objektem.

•	 Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, 
pořiďte si jejich soupis, fotografie, mys-
lete na pojištění.

•	 Určitou výhodou mohou být dobré 
sousedské vztahy. Je důležité nebýt 
lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také 
všímat si podezřelých osob či vozidel. 

Další hodnotné informace mohou ob-
čané získat na internetových stránkách 
www.stopvloupani.cz

PODĚKOVÁNÍ
TJ Sokol Fryčovice oddíl Klubu turistů pořádal ve spolupráci s  obecním úřadem 
a SMOPO v sobotu 27. června 2020 tradiční akci „Pohádkový les“. Původní termín na 
konci května byl vzhledem k situaci s koronavirem přesunut na konec školního roku.
Počasí sice z kraje týdne nepřálo, ale v termínu konání se umoudřilo. Trasa byla 
vzhledem k předchozímu počasí upravena, ale to neodradilo od účasti 650 účast-
níků pochodu.
Chtěl bych jménem oddílu poděkovat všem „pohádkovým postavám“, které obě-
tovaly svůj čas a připravily zajímavý program pro malé turisty. Poděkování patří 
Obecnímu úřadu ve Fryčovicích, sdružení SMOPO a pekařství Boček za podporu 
této akce. Poděkování také patří i panu Karlu Kublákovi za zapůjčení chaty u vod-
ních nádrží za Chamrádem, kde bylo pro účastníky zajištěno občerstvení. 

Vratislav Konečný, předseda oddílu KT
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INZERCE

Rodák	z Fryčovic	koupí	ornou	půdu	nebo	trvalý	travní	porost		
pouze	ve	Fryčovicích.	Cena	od	25	Kč	za	m2.

Své	nabídky	prosím	zasílejte	na	adresu:	Daniel	Gebauer,	Fryčovice	650,	
mobil:	606	125	410	nebo	na	email:	daniel.gebauer@seznam.cz.

Předem Vám děkuji.
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ZÁJEM	O KOUPI	POZEMKU	NEBO	DOMU

Mladá rozrůstající se rodina má zájem o koupi pozem-
ku ke stavbě rodinného domu nebo domu (i k rekon-

strukci) ve Fryčovicích.
Budeme rádi za nabídky. Jenom seriózní jednání.

Cenu akceptujeme.

Volodymyr	a Lenka	Schwarzovi
Fryčovice	790

tel:	+	420	721	251	892	e-mail:	wlado.p@seznam.cz
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Oprava kapličky na Ptáčníku

Otevření kapličky se plánuje v průběhu září 2020.
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Výstavba chodníků
Úsek	od	p.	Kuběny	až	k autobusové	
zastávce	U Kříže.

Úsek	od	restaurace	Chamrád	
až	po	„Rymlovu	cestu“.
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Opravy obecních komunikací

Opravy proběhly na úsecích: mezi jídelnou ZŠ a FRY RELAX Centrem, v úseku kolem MŠ, v úseku 
k zubní ordinaci p, Mičaníka  a v úseku Štefek – Ivánková.
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Pozdrav z II. světové války

 I po 75 letech se v obci najdou pozůstatky po II. světové válce (nález 11. 6. 2020).

Více fotografií k výše uvedeným akcím naleznete na webových stránkách obce v sekci „archív 
akcí“. 

Ceník	inzerce		
ve	Fryčovickém	zpravodaji:
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	 ½	A5	 	 750	Kč
	 ¼	A5	 	 500	Kč


