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Vážení spoluobčané,                 

pravidelně se nám střídají roční období, a to nejen v kalendáři, ale i všude kolem nás poznáváme 

změny. Nastal podzim a s ním pak velká proměna přírody do pestrých barev. Postupné 

rozvolňování nám umožnilo opět se scházet na plánovaných akcích, které nám skutečně chyběly. 

Po fryčovické pouti to vždy znamená konec prázdnin a většinou také konec letních dovolených. 

Letos jsme opět po několika letech společně se zemědělci a fryčovickou farností uskutečnili 

„Dožínky 2021“. Přálo nám počasí a účast byla velmi dobrá. Je zapotřebí tuto akci zařadit                         

do stálic našich společných setkání v obci a vše jen postupně podle přání a názorů našich občanů 

vylepšovat. 

S datem 1. září tady máme vždy počátek nového školního roku. V této době si nikdo 

netroufá předvídat, jak bude probíhat. Všichni si přejeme, aby už byl konečně normální, tak jak 

jsme byli v minulosti zvyklí, aby děti mohly nerušeně chodit do školy, navštěvovat kroužky, 

scházet se s kamarády a prostě normálně žít. V základní škole byla úspěšně dokončena 

modernizace IT a jazykové učebny. Dne 6. září byly učebny v rámci dne otevřených dveří 

představeny naší veřejnosti. 

Konečně jsme se dočkali zhotovení a ukončení prací na stavbě lávky u Novobilských.                

Jak už bylo mnohokrát řečeno, všechno zlé je k něčemu dobré. Mohli jsme se taky poučit,                       

co všechno nás může při dalších plánovaných opravách lávek potkat. Za zdržení této stavby                    

se všem občanům omlouváme. 

V plánu naší obce je postupně opravit všechny lávky přes Ondřejnici, a proto jsme ihned 

zahájili opravu další lávky, a to u hasičské zbrojnice. K nátěru byla odvezena na specializované 

pracoviště v Nové huti Ostrava. Stavbu provádí vítězná firma STAVBY A STATIKA s.r.o. 

z Třince. Na tomto úseku oprav mostů a lávek se již podle zpracované studie provádí projektová 

dokumentace pro stavební povolení mostu „U koupaliště“, který je již delší dobu neopravitelný 

pro nové podmínky a normy. Stavební povolení chceme mít dřív, než bude sestupněn                                

do havarijního stavu. 

Dále pak firma Hybaj s.r.o. Nový Jičín dokončila výstavbu zahrady a terénních prvků MŠ                 

na faře. Akce byla v termínu předána, musíme však být ještě trpěliví, až se nám zapojí okolní 

zatravnění plochy. Do té doby budou herní prvky jen šetrně používány. 

Firma Demstav Group a.s. Hranice s velkým nasazením zahájila stavbu rybníka v Zámrklí. 

Pokud počasí dovolí, bude stavba do konce letošního roku předána. Bude to další krok k posílení 

stability krajiny, zadržování vod a rovněž akcí k vylepšení životního prostředí u nás. 

Do konce měsíce října bude dokončeno mapování našeho katastru pro následující pozemkové 

úpravy. V rámci pozemkových úprav budeme v prvé řadě uplatňovat zpřístupnění a obnovu 

zemědělských cest v obci. Po dokončení mapování budeme naše občany vyzývat k uplatnění 

potřeb změn na pozemcích. 

Milí čtenáři, přejí Vám všem krásný a kouzelně zbarvený podzim, hodně dobré nálady,                 

a pokud využíváte toto období k cestování, tak Vám přeji šťastný návrat domů – do obce –                   

kde stojí za to žít. 

                      Leo Volný, starosta obce 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
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Zastupitelstvo obce Fryčovice 

21/14/159 

Schvaluje program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 09. 2021.  
 

21/14/160 

Určuje ověřovateli zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 09. 2021                      

Bc. Pavla Janšu, Ing. Mgr. Aleše Konečného a zapisovatelem Mgr.Veroniku Kozarovou. 
 

21/14/161 

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 

21/14/162 

Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021, dle přílohy č. 5 k tomuto zápisu. 
 

21/14/163 

Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací Domov pro seniory 

ONDRÁŠ, se sídlem Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, IČO 66933722, a Obcí Fryčovice,                       

se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice, IČO 00296635, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 40.000 Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory ONDRÁŠ, se sídlem 

Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, IČO 66933722. 
 

 
 

• Schvaluje cenovou nabídku od pana Libora Svobody na opravu podlahy v sále kulturního 

domu za cenu ve výši 473 354 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem 

Liborem Svobodou, jejímž předmětem je zhotovení díla – oprava podlahy v sále kulturního 

domu za cenu ve výši 473 354 Kč vč. DPH. 

• Souhlasí se stavbou „VT Ondřejnice, Fryčovice, km 11,893 – oprava spádového stupně“                    

na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č.2391/2, k. ú. Fryčovice, ve vlastnictví společnosti 

Povodí Odry, státní podnik.  

• Bere na vědomí informaci Magistrátu města Frýdku-Místku o termínu do 13. 9. 2021                           

na předložení připomínek a námětů k jízdním řádům městské hromadné dopravy. 

• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Fryčovice a Zdravotním ústavem, jejímž 

předmětem jsou odběry a laboratorní analýzy bazénové vody dle platné legislativy za ceny, 

které jsou uvedeny v tabulce v článku V smlouvy. 

• Bere na vědomí informaci předsedy Svazu měst a obcí České republiky o povinné registraci 

vlajky a znaku obce v registru komunálních symbolů.   

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice 

konaného dne 22. září 2021 

INFORMACE Z OBCE 

Výtah ze schůzí rad obce za období srpen – září 2021 



 

       FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 5/2021  4 

• Bere na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě a o finanční kontrole                       

ve veřejné správě u Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace, s výsledkem,                    

podle kterého nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

• Bere na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě a o finanční kontrole                

ve veřejné správě u Mateřské školy Fryčovice, příspěvkové organizace, s výsledkem,                     

podle kterého nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

• Schvaluje odpis nedobytných pohledávek za komunální odpad za období 2007 - 2010                       

dle přílohy č. 1 zápisu, celkem ve výši 43 641 Kč. 

• Schvaluje cenovou nabídku na vypracování společné projektové dokumentace DUSP – 

„Fryčovice, náves – obnova centra obce“ od paní Veroniky Slaninové za cenu ve výši                      

199 000 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s paní Veronikou Slaninovou, jejímž 

předmětem je vypracování společné projektové dokumentace DUSP – „Fryčovice, náves – 

obnova centra obce“ za cenu ve výši 199 000 Kč bez DPH.  

• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezí Obcí Fryčovice a společnosti DEMSTAV group, 

s.r.o., jejímž předmětem je realizace díla „Rybník Fryčovice dolní“ ve výši 3 827 439,80 Kč 

vč. DPH. 

• Bere na vědomí rozvahu a výkaz zisku a ztrát Základní školy Fryčovice, příspěvkové 

organizace, za období 1. 1. – 30. 6. 2021.  

• Schvaluje uzavření smlouvy příkazní mezi Obcí Fryčovice a panem Ing. Miroslavem 

Mackem, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a zajištění péče                               

o bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi při realizaci stavby „Rybník Fryčovice dolní“                    

za cenu ve výši 120 395 Kč vč. DPH.  

• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 8. 202: stav účtu 

vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 13 018 980,77 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ 

NÁRODNÍ BANKY je 17 235 817,92 Kč. Souhrn stavu je 30 254 798,69 Kč. 

• Schvaluje rozpočtové opatření č.7/2021 dle přílohy.  

• Bere na vědomí informaci o dalším postupu při realizaci budoucího dětského hřiště v horní 

části obce. 

• Bere na vědomí informace o dalším postupu při podávání žádosti o poskytnutí dotace podané 

Obcí Fryčovice ve věci výstavby sociálních bytů od paní Ing. Lucie Žurkové, zástupkyně 

společnosti Euro Grant Investment s.r.o. 

• Schvaluje rozpočtové opatření č.8/2021 dle přílohy.  

• Schvaluje cenovou nabídku o sdružených službách dodávky elektřiny od společnosti Amper 

Market, a.s., na zajištění sdružených služeb dodávky silové elektřiny pro objekty v majetku 

obce na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 v předpokládaném ročním objemu 395 MWh              

ve výši: stálý plat za odběrné místo 55 Kč, za distribuční sazbu C01d, C02d a C03d pro vysoký 

tarif 2280 Kč/MWh, za distribuční sazbu C25d a c26d pro vysoký tarif 2587 Kč/MWh                            

a pro nízký tarif 1610 Kč/MWh, pro distribuční sazbu C55d a C56d pro vysoký tarif                          

2374 Kč/MWh a pro nízký tarif 2263 Kč/MWh a pro distribuční sazbu c62d pro vysoký tarif 

2040 Kč/MWh, všechny uvedené ceny jsou bez DPH, a schvaluje uzavření smlouvy se 

společností Amper Market, a.s., jejímž předmětem je zajištění sdružených služeb dodávky 
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silové elektřiny pro objekty v majetku obce na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 dle této 

cenové nabídky. 

• Schvaluje cenovou nabídku o sdružených dodávkách zemního plynu od společnosti Pražská 

plynárenská, a.s., na dodávky zemního plynu pro potřeby odměrných míst zařízení v majetku 

obce na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, za cenu ve výši 720 Kč/MWh bez DPH, která 

je řešena jako pevná (fixní) jednosložková cena a obsahuje cenu za přepravu plynu,                              

za strukturování a za odebrané množství, a schvaluje uzavření smlouvy se společností Pražská 

plynárenská, a.s., jejímž předmětem je zajištění dodávky zemního plynu pro potřeby 

odměrných míst zařízení v majetku obce na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, za cenu                 

ve výši 720 Kč/MWh bez DPH, dle této cenové nabídky.  

• Schvaluje cenovou nabídku od společnosti SYSTEMCONTROL s.r.o., jejímž předmětem je 

dodávka kabeláže k IT rozvodům v budově Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace, 

tj. ve hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/6, jehož součástí je stavba: Fryčovice,                    

č. p. 628, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 705/6, k. ú Fryčovice,                       

za cenu ve výši 120 613 Kč vč. DPH, a schvaluje uzavření smlouvy se společností 

SYSTEMCONTROL s.r.o.,  jejímž předmětem je dodávka kabeláže k IT rozvodům v budově 

Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace, tj. ve hmotné nemovité věci, pozemku 

parc. č. 705/6, jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 628, stavba občanského vybavení, 

stojící na pozemku parc. č. 705/6, k. ú Fryčovice, za cenu ve výši 120 613 Kč vč. DPH. 

• Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Fryčovice a podnikem 

Povodí Odry, státní podnik, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene spočívajícího 

v oprávnění umístit 4 ks lávek na části hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2392/1,                       

k. ú. Fryčovice, ve prospěch Obce Fryčovice, za jednorázovou úplatu ve výši 3 063 Kč                     

bez DPH. 

• Schvaluje investiční záměr s názvem „Výstavba sociálních bytů ve Fryčovicích“, jehož 

předmětem je pořízení (výstavba) sociálních bytů v rámci programu „Výstavba obce“ formou 

dotace s tím, že sociální byty jsou určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají 

nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek stanovených nařízením vlády 

č.112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, 

v účinném znění. 

• Bere na vědomí návrh textu kroniky za rok 2020. 

• Bere na vědomí přihlášky pro výběrové řízení na pracovní místo správce FRY Relax Centra, 

kdy byly doručeny celkem 3 přihlášky, a schvaluje, že ústní pohovor s uchazeči se bude konat 

v pondělí 30. 8. 2021 od 15.30 do 17.00 hodin.  

• Schvaluje uzavření rámcové smlouvy o nájmu movitých věcí č. 2021/F223 mezi Obcí 

Fryčovice a společností HR systém, s.r.o., jejímž předmětem je závazek společnosti HR 

systém, s.r.o. přenechat Obci Fryčovice do dočasného užívání nářadí určené Obcí Fryčovice 

na základě řádně vyplněné objednávky nebo telefonické rezervace za nájemné dle ceníku 

uvedeného v příloze č. 1 k rámcové smlouvě o nájmu movitých věcí.  
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• Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezí Obcí Fryčovice a Centrem pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s., jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši                     

2 000 Kč z rozpočtu Obce Fryčovice.  

• Bere na vědomí výsledek výběrového řízení na pracovní místo správce FRY Relax Centra, 

dle kterého byla vybrána k uzavření pracovní smlouvy paní Gabriela Kleinová. 

• Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezí Obcí Fryčovice a Linkou bezpečí, z.s., jejímž 

předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč z rozpočtu Obce Fryčovice.  

• Schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při komplexním 

nakládání s odpady v obci Fryčovice ze dne 30. 8. 2013 se společností Frýdecká skládka, a.s., 

jehož předmětem je změna přílohy č. 2 smlouvy, kde je upraven počet sběrných nádob.  

• Schvaluje návrh programu a termín 14. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice na 22. 9. 2021 

od 17:00 hodin v sále kulturního domu.  

• Souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru mezi Základní školou Fryčovice, 

příspěvkovou organizací, a Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., jejímž předmětem je darování 

peněžitého daru ve výši 36 000 Kč určeného pro činnost v prvním pololetí školního roku 

2021/22. 

• Schvaluje objednávku dodání bazénového vysavače DOLPHIN WAVE 100 pro FRY RELAX 

Centrum za cenu 89 540 Kč  vč. DPH od společnosti Bazenyfm CZ s.r.o.   

• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 9. 2021: stav účtu 

vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 11 608 067,71 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ 

NÁRODNÍ BANKY je 18 116 675,52 Kč. Souhrn stavu je 29 724 743,23 Kč. 

• Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava lávek 

v obci“ ze dne 8. 9. 2021, podle které byla ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Oprava lávek v obci“, konaném dne 8. 9. 2021, vybrána společnost STAVBY                       

A STATIKA spol. s r.o., za nabídkovou cenu ve výši 5 982 070,29 Kč vč. DPH a schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo mezí Obcí Fryčovice a společností STAVBY A STATIKA spol.                           

s r.o., jejímž předmětem je realizace díla „Oprava lávek v obci“ za cenu ve výši                   

5 982 070,29 Kč vč. DPH.  

• Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 dle přílohy.  

• Bere na vědomí informaci o návrhu úprav dopravního značení v Obci Fryčovice a technický 

popis návrhu, který vypracoval pan Jiří Břenek. 

• Bere na vědomí přihlášky pro výběrové řízení na pracovní místo knihovníka, kdy bylo 

doručeno celkem 11 přihlášek, a schvaluje, že ústní pohovor s  uchazeči se bude konat v úterý 

21. 9. 2021 od 15.30 do 19.30 hodin. 

• Bere na vědomí změnu v zápisu nových dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy 

Fryčovice, příspěvkové organizace, ke dni 7. 9. 2021, s tím, že nově přijatých dětí k 7. 9. 2021 

je celkem 27 dětí, z toho dětí starších 3 let je 12, dvouletých dětí, které dovrší 3 let                                 

do 31. 12. 2021, je 6 a dvouletých dětí, které nedovrší 3 let do 31. 12. 2021, je 9.  

• Schvaluje provedení digitalizace obecních kronik vedených od roku 1990, které jsou uloženy 

v archívu Obce Fryčovice. 

• Schvaluje zjištění cenových nabídek pro tvorbu geografických informačních systémů GIS              

pro Obec Fryčovice od společnosti DIGIS, spol. s r.o. a od společnosti GPlus, s. r. o. 
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• Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb v oblasti 

zajištění komplexní projektové přípravy, zpracování žádosti o dotaci, včetně všech povinných 

příloh, zajištění administrace a udržitelnosti projektu č. 14/2021 uzavřené dne 10. 3. 2021 mezi 

Obcí Fryčovice a společností Euro Grant Investment s.r.o., jehož předmětem je dohoda stran,  

na základě které se společnost Euro Grant Investment s.r.o. zavazuje s ohledem na skutečnost, 

že Ministerstvo financí usnesením č. j. MF-20331/2021/1201-2, ze dne 28. června 2021, 

zastavilo řízení o žádosti o poskytnutí dotace s odůvodněním, že žádost o dotaci trpí vadami, 

neboť nebyla v rozporu s podmínkami výzvy zaslána prostřednictvím Jednotného dotačního 

portálu, vrátit Obci Fryčovice zaplacenou fixní platbu ve výši 72.600 Kč vč. DPH,                                  

a to nejpozději do 13. října 2021 a v případě prodlení se  společnost Euro Grant Investment 

s.r.o. zavazuje zaplatit Obci Fryčovice smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i jen započatý 

den prodlení.  

• Bere na vědomí  návrh rozpočtu Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové 

organizace na rok 2022.  

• Bere na vědomí dopis JUDr. Věry Skurkové ve věci určení vlastnictví vodních nádrží I a II 

na Krnalovickém potoce. 

• Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2021 mezi Obcí Fryčovice               

a společností Hybaj s.r.o., jehož předmětem je doplnění odstavce č. 13 o odsouhlasené 

vícepráce podle změnového listu č. 1 a cena díla ve čl. IV odstavci 1 je nově sjednána ve výši 

976 012 Kč bez DPH. 

• Bere na vědomí informaci o společné akci Obce Fryčovice a Římskokatolické farnosti 

Fryčovice týkající se slavnostního žehnání kapličky v osadě Ptáčník v termínu 28. 9. 2021 

v 15.00 hodin. 

• Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 dle přílohy.  

• Schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Obcí Fryčovice a společností INNOVA Int. s.r.o., 

jejímž předmětem je poskytnutí poradenských služeb spočívající především ve zpracování                   

a následném podání žádosti o finanční podporu v rámci SFDI ČR „Zvyšování bezpečnosti“ 

pro rok 2022, za odměnu za zpracování žádosti ve výši 25 000 Kč bez DPH a ve výši 19.000 

Kč bez DPH a 100 000 Kč bez DPH v případě schválení maximální výše finanční podpory. 

• Bere na vědomí návrh programu Dne obce v termínu 25. 6. 2022. Rozpočet akce navrhnout 

do rozpočtu obce na rok 2022. 

• Bere na vědomí zápis školské, kulturní, sociální a bytové komise ze dne 13. 9. 2021. 
 

 

INFORMACE Z OBCE 

Pondělí: 8 – 11.30, 12.30 - 17 hod. 

Úterý  --------------- 

Středa: 8 – 11.30, 12.30 - 17 hod. 

Čtvrtek  --------------- 

Pátek  --------------- 

V případě potřeby vyřízení neodkladných záležitostí v neúředních dnech volejte předem 

v úřední den na OÚ na tel. 558 668 119. 

Úřední hodiny obecního úřadu 
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Vážení občané, 

přinášíme vám novou službu v podobě Chytrého Zpravodaje, jedná se o rozšíření jeho klasické 

tištěné verze, kterou dostáváte do vašich schránek. 

Od čtvrtého čísla Fryčovického zpravodaje je vám nyní k dispozici i v mobilním rozhlase                 

pro Fryčovice v jeho internetové listovací podobě (zatím ne v mobilní aplikaci).  

Odkaz: https://frycovice.mobilnirozhlas.cz/chytry-zpravodaj 

Přeji vám příjemné čtení a pohodový den. 

                        Vratislav Konečný, místostarosta 

 
 

 
 

Termín: 6. 11. 2021 (8.00 - 12.30) 
 

Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram: 

 

✓ 8.00 – 8.40   dolní část obce u pana Kuběny 

✓ 8.45 – 9.40   u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka 

✓ 9.45 – 10.40  u mostu u mateřské školy 

✓ 10.45 – 11.40  u bývalé správní budovy JZD 

✓ 11.45 – 12.30  u mostu u pana Slavíka 
 

Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. 
 

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních automobilů: 

8.00 – 12.30 u budovy obecního úřadu ve Fryčovicích 
 

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků              

a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. 
 

Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací 

hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, 

monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí 

spotřebiče. 
 

 

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým 

harmonogramem!   

                   Vratislav Konečný, místostarosta 

 

 

 

 

V poslední době opakovaně zjišťujeme, že se papírové kartóny a jiný podobný odpad neustále 

objevuje mimo kontejnery. Proto znovu zdůrazňuji, že jsou k dispozici velkoobjemové 

kontejnery na papír a plasty v areálu technických služeb. Kontejnery jsou přístupné celodenně. 

Opakované nešvary s odpady 

Mobilní rozhlas 

Podzimní mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů 
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Zvláště v tomto období, kdy často prší, není vhodné papírový odpad odkládat u kontejnerů.                     

Po jeho zmoknutí se pak obtížně nakládá. Myslím si, že když ho autem přivezete ke kójím, tak 

jste schopni ho tím autem dovézt i k velkoobjemovému kontejneru. 

 
 

Velkoobjemové kontejnery na papír a plasty jsou určeny především pro odpad 

z domácností. V poslední době se stává, že se v kontejneru objevuje odpad, který 

neodpovídá tomuto odpadu (zbytky big begů, pytlů nebo igelitových obalů). 

Upozorňujeme občany, že v areálu technických služeb je funkční kamerový 

systém se záznamem, a tak o těchto nezodpovědných občanech víme! V budoucnu 

tito nezodpovědní občané tento typ odpadu z kontejneru sami odvezou. Tento typ 

odpadu patří do sběrného dvora nebo na skládku!  

 

Obec zajistila pro občany 240l kontejnery na použité jedlé oleje a tuky. Tyto 

kontejnery jsou opatřeny ve víku otvorem, do kterého je možné tento druh 

materiálu vhazovat v použitých PET lahvích o objemu do 2 litrů! Prosíme, 

neodkládejte oleje v jiném balení (např. 5litrové barely nebo sklenice) u těchto 

kontejnerů. Opět přidáváte práci pracovníkům údržby obce, kteří pak musí 

vykonávat více práce a přelévat obsah do menších PET láhví. 

 

 

Množí se také případy, kdy cizí firmy nebo občané, kteří v naší obci nebydlí, vyváží větve a keře 

na sběrné místo u hájenky. Toto místo je určeno výhradně pro naše občany, proto zde budeme 

často nasazovat fotopast. 

                  Vratislav Konečný, místostarosta 
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Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti se zimní údržbou komunikací nastává 

každoroční problém s různě parkujícími vozidly na území obce, které tvoří překážku vozů 

údržby. V důsledku toho pak není v některých úsecích sníh odklízen, což se stává důvodem                

pro stížnosti jiných občanů. Vozidla provádějící zimní údržbu se pak musí vracet, což zimní 

údržbu značně prodražuje a zatěžuje tak rozpočet obce. 

Upozorňujeme občany, že zejména v zimním období jsou všichni občané využívající komunikace 

a chodníky v naší obci povinni dbát zvýšené opatrnosti.  

Každý řidič by si měl uvědomit, že při parkování vozidla je povinen dodržovat zejména pravidla 

silničního provozu. Jedním ze základních pravidel je skutečnost, že při stání musí zůstat volný 

alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Dalším pravidlem je zákaz 

zastavení a stání na silniční vegetaci. Také je nutno připomenout, že ten, kdo způsobil překážku 

provozu na pozemních komunikacích, ji musí neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji                

na jeho náklady vlastník pozemní komunikace.  

Co dodat na závěr? Pokud chceme mít sníh odklizený včas a na území celé obce, netvořme 

překážky vozidlům zajišťujícím zimní údržbu a na tuto skutečnost upozorněme také své návštěvy. 
 

                    Vratislav Konečný, místostarosta 

 

 

Zimní období se blíží 
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Připomínáme občanům, že jsou stále na obecním úřadě k dispozici IN.F.Obálka - Informace 

jako Forma ochrany. Tato aktivita je zaměřena na seniory a osoby se zdravotním 

postižením 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 záchranného 

systému). 

 

Aktivita spočívá v tom, že občan vyplní přiložený formulář                       

s informacemi o svém zdraví (alergiích, nemocech), užívaných 

lécích, kontaktech na své příbuzné a doktory, uloží obálku                  

do lednice (nejlépe do vnitřní přihrádky dveří) a označí dveře 

lednice či dveře z vnitřní strany bytu samolepkou nebo 

magnetkou („ZDE JE IN.F.OBÁLKA“). 

 

Tato IN.F.Obálka může pomoci v situacích, kdy je senior sám 

v domácnosti a nastane situace v tísni, ohrožení jeho zdraví 

či života, kdy zasahují záchranáři a z obálky získají potřebné 

informace. Složky záchranného systému jsou o tomto projektu    

v našem kraji informovány.  

OBÁLKY JSOU PRO OBČANY ZDARMA. Vyzvednout si je 

mohou v kanceláři č. 108 u Ing. Čermákové nebo Mgr. Kozarové. 

             Mgr. Veronika Kozarová 

 

 

Dopravní policisté z Frýdku - Místu žádají veřejnost o pomoc při řešení 

dopravního manévru. Dne 23. září 2021 v době okolo 17:45 hodin               

na cyklostezce u Aquaparku Olešná došlo ke střetu mezi bruslařem                       

a dítětem na koloběžce. Dle dostupných informací měl bruslař jet                         

po stezce  a naproti němu šla žena se svými dětmi, které byly                                  

na koloběžce. Jedno z dětí (chlapec 8 let) zřejmě zkřížilo cestu bruslaři, 

čímž mezi nimi došlo ke srážce. Bruslař se sice ženě i dítěti omluvil, ale následně z místa odjel. 

U chlapce došlo ke zranění, které si vyžádalo operativní zákrok. 

Policisté prověřují tento skutek a žádají svědky, kteří se v danou dobu nacházeli na uvedeném 

místě a samotný děj střetu tak mohli vidět, aby se obrátili na linku 158. Také žádáme samotného 

bruslaře, aby se přihlásil na jakoukoliv policejní služebnu nebo zavolal na tísňovou linku 158. 

  

Za poskytnuté informace předem děkujeme.                           por. Bc. Eva Michalíková, komisař 

“IN.F.Obálka“ – Informace jako forma ochrany osob 

v seniorském věku a osob se zdravotním postižením 

Výzva – střet bruslaře s nezletilým dítětem na koloběžce 
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První den školního roku 2021/2022 proběhl opět netradičně. Epidemiologická situace nám stejně 

jako loni nedovolila, abychom  se sešli ve školní jídelně, dali ahoj prázdninám a školní rok 

společně zahájili. Do školních lavic zasedlo 201 dětí, z toho 30 prvňáčků, které jsme slavnostně  

přivítali i s jejich rodiči ve školním divadélku za účasti pana starosty a předsedkyně unie rodičů. 

Ostatní ročníky zahájily školní docházku se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách. 

První školní zářijové dny byly hned zkraje narušeny přerušením dodávky elektřiny. 6. září jsme 

využili k tomu, abychom připravili den otevřených dveří a v odpoledních hodinách otevřeli školu 

všem zájemcům z řad veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout učebny a prostory školní 

budovy, ale nejlákavější ukázkou byly nově zbudované učebny - multimediální a jazyková. 

Pochlubili jsme se i  zrekonstruovanými toaletami a umyvadly ve školní jídelně. 

Ze základní školy 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

8. - 9. 10. 2021 

OBEC FRYČOVICE 
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V druhém zářijovém týdnu se žáci šesté třídy vydali na dvoudenní adaptační pobyt na Palkovické 

hůrky a první a druhá třída prožila tři stmelovací dny plné her a zábavy na Morávce. 

Přerušení dodávky elektrické energie nám znepříjemnilo  první měsíc školního roku ještě třikrát.              

Na dva dny se nám podařilo zajistit náhradní program – výchovný koncert a návštěvu ZOO 

Ostrava.  

Všichni doufáme, že následujících devět měsíců proběhne v klidu a bez dalších narušení a nám 

se podaří pomalu napravit výpadky uplynulých dvou let.  

Přeji všem žákům, jejich rodičům, učitelům a zaměstnancům zdraví a školní rok plný pohody. 

                

        Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
 

 

 

Základní škola ve Fryčovicích je stále Světovou školou. Tento titul 

získala za své aktivity již v roce 2016 a ve školním roce 2018/2019 jsme 

titul obhájili. A proto i nadále konáme aktivity ve smyslu “Uč se – 

zjišťuj a jednej.” Světová škola rozvíjí aktivní žáky, kteří jsou 

podporovaní svými učiteli.   

Pro tento školní rok jsme se rozhodli uspořádat knižní jarmark, jehož výtěžek poputuje nadaci 

Pomozte dětem.  

A jak bude jarmark vypadat? 

Knihy,  které chcete darovat,  můžete nosit do školy nebo do obecní knihovny  v termínu 24. 11.  

-  30. 11. 2021. Knihy musí být čisté a zachovalé. Knihy je možné také přímo darovat pro třídní 

knihovničky. 

Ve středu  1. 12. 2021 proběhne v době od 16:00-18:00 hodin jarmark v prostorách školy,                          

na kterém si každý může knihu za minimální cenu 10 Kč zakoupit. 

Pro více informací sledujte v průběhu listopadu webové stránky školy: www.zsfrycovice.cz 
 

 Mgr. Martina Holíková,  Mgr. Petra Strnadlová 

  

 

Milí čtenáři, 

po letní odmlce opět otvíráme knihovnické okénko. 

Až budete číst tyto řádky, budeme už znát výsledky výběrového řízení na místo nového 

knihovníka v naší knihovně. 

Ale zpátky ke knihovně. V měsíci srpnu probíhala obnova oken a vstupních dveří. Okna i dveře 

jsou  obroušené a nově natřené. 

Od neznámého dárce jsme obdrželi knihy, ze kterých jsem část vybrala do knihovního fondu, 

část si vybraly antikvariáty, peníze za ně poslouží na nákup nových knih a spoustu knih je 

Z obecní knihovny 

Knižní jarmark v základní škole 
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k použití do knihobudek. Knihy do knihovního fondu byly převážně válečné, zabývající                          

se druhou světovou válkou. 

Také jsme obdrželi knihy z projektu Česká knihovna z Moravské zemské knihovny Brno. Jedná 

se hlavně o dětské knihy, které se budou malým čtenářům  určitě líbit. Dnes bych vám chtěla 

představit některé z nich. 

Zbyněk Černík napsal knihu Velká dobrodružství medvěda Nedvěda a medvídka Mišky. Tihle dva 

spolu bydlí v jednom brlohu, který je vybaven ledničkou a mrazákem,                 

což je pro mlsné medvědy nejdůležitější vybavení. Věčně mají chuť na něco 

dobrého. Veselé medvědí příběhy se skvěle hodí pro začínající čtenáře. 

Další knihou je příběh Zuzany Pospíšilové: Školní 

štěně. Jedná se opět  o knihu pro začínající čtenáře. Paní 

ředitelka školy zachrání štěně z útulku a pojmenuje jej 

Stafík. Ona i děti z její školy s ním zažívají nejedno 

dobrodružství, a když Stafík přemůže zloděje,                           

je rozhodnuto. Ze Stafíka je školní pes. 

 

Pro starší děti je určena kniha Jana Švrčka: Ostrov kormoránů. Hlavní 

postava Robin má rád dobrodružné příběhy, obdivuje jejich hrdiny a touží být statečný jako oni. 

To se mu splní, když se na městečko přižene povodeň a Robin vyráží zachránit přátele v chatové 

osadě, mezi kterými je i jeho babička. 
 

Nezapomněla jsem také na dospělé čtenáře, kterým představím knihu Petry Dvořákové: Vrány. 

Je to psychologický příběh dvanáctileté Báry. A když budu citovat portál 

Databáze knih, jedná se o drásavé čtení, které se čte jedním dechem a také 

se strachem, jak vše dopadne. Autorka střídá pohled matky a dcery. Kniha 

je stručná a výstižná, končí tam, kde končit má, protože ne vše má šťastný 

konec. Od autorky jsou v knihovně ještě knihy Dědina a Chirurg. 

Další kniha je román Petry Soukupové: Věci, na které nastal čas nebo román                     

od Jakuby Katalpy: Zuzanin dech. 

 

Z Městské knihovny Brušperk jsem do našeho fondu 

obdržela cestopisy Vladimíra Kroce: Jižním křížem 

krážem a Orion hlavou dolů, Málo známá Kamčatka, 

knihu Sušené květiny, nebo Zbraně 20. století a další.  

 

Paní Gřesová darovala knihovně čtyři knihy Kláry Janečkové. 

Závěrem svého příspěvku bych vám chtěla popřát hezký podzim, málo 

plískanic, a když přece přijde i déšť, můžete den strávit ve společnosti hezké 

knihy, kterých je v naší knihovně spousta. 

          

        Sadílková Nataša, Obecní knihovna Fryčovice 



 

       FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 5/2021  15 

 

 

Centrum obce Fryčovice za první republiky                      Aleš Konečný 

 

 

V záplavě informací, jejichž prostřednictvím usilují média o naši pozornost, zůstala 

poněkud opomenuta také jedna poměrně významná. Mám na mysli konkrétní výročí.  

Československá obec legionářská 4. 9. 2021 oslavila 100 let od svého vzniku.                                 

Šlo o v pořadí šestý manifestační sjezd, kdy v průvodu Prahou prošlo téměř 700 členů obce, 

válečných veteránů a jejich potomků. Průvod vyvrcholil položením věnce za padlé a slavnostním 

shromážděním u Národního památníku na Vítkově. 

Původně sice legionáři plánovali oslavy výročí na květen, kvůli pandemii koronaviru je ale 

posunuli až na 4. září. Přesně před sto lety totiž legionáři pořádali první velkou akci,                                    

a to Den legií. 

  Možná řadu z vás napadne otázka, kdo to legionáři vlastně byli. Československé legie je 

označení používané pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů                         

a Slováků za první světové války (a ruské občanské války). Legie tvořili čeští a slovenští krajané 

žijící v zahraničí a bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí 

Historie Fryčovic ve fotografii 

Připomínka fryčovických legionářů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Odboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-uhersk%C3%A1_arm%C3%A1da
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armádami Dohody rozhodli dobrovolně vstoupit do řad legií a dezertovat k nepřátelským 

vojskům, se kterými pak bojovali proti vojskům Ústředních mocností, tedy i proti českým                          

a moravským vojákům loajálním císaři. Tím se dopustili dezerce a porušení vojenské 

přísahy panovníkovi, což v právním rámci Rakousko-Uherska znamenalo vlastizradu, za kterou 

jim hrozil trest smrti. Sami příslušníci legií své vypovězení poslušnosti Rakousku-Uhersku brali 

jako součást revoluční akce zahraničního odboje s cílem napomoci vzniku 

samostatného Československa jako nástupnického státu někdejšího Českého království. Jejich 

nesporné vojenské úspěchy sehrály při jednáních o vzniku Československa                                    

v roce 1918 i později během Pařížské mírové konference zásadní roli. 

 V Rusku se zúčastnili několika vítězných bitev války, včetně Zborova a Bachmače proti 

Ústředním mocnostem, byli také zapojeni do ruské občanské války bojující proti bolševikům,                

v jeden čas kontrolovali celou transsibiřskou železnici a většinu velkých měst Sibiře. 

 Název československé legie vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné 

označení revoluční dobrovolná vojska (později zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk začal 

vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, českých krajanů, kteří se hlásili do carské armády 

v Rusku a Cizinecké legie ve Francii. Čeští krajané v Rusku, z Varšavy, jejího okolí                                      

a z území Volyně, vytvořili jednotku zvanou „Česká družina“ (nejednalo se pouze o Čechy 

a Slováky, ti však měli velkou převahu). Krajané ve Francii byli v rámci francouzské Cizinecké 

legie začleněni do samostatné roty, pro kterou se vžilo označení „rota Nazdar“. Počet českých                  

a slovenských dobrovolníků se postupně navyšoval. Od roku 1917 se tvořily legie také v Itálii. 

Koncem války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 140 000 

příslušníků.  

 Jak už napovídá samotný titulek článku, i naše obec je rodištěm celé řady legionářů.                       

Pro jejich připomenutí jsem vytvořil s využitím dat Vojenského ústředního archivu následující 

stručnou tabulku. Možná se některým z vás podaří mezi uvedenými jmény najít i svého předka. 
 

Příjmení, 

jméno 

Datum 

narození 

Rakousko-

uherský útvar v 

době zajetí 

Datum a 

místo 

zajetí 

Datum 

zařazení 

do legií 

Jednotka 

v době 

zařazení 

Konec v legiích 

Burda 

Bohumil 

22. 9. 

1899 

6. pluk horského 

dělostřelectva 

25. 5. 

1918, 

Tonale 

13. 7. 

1918 

 

1. těž. 

houf. pluk 

(Čs. legie v 

Itálii) 

- 

Kestl 

Josef 

11. 3. 

1880 

31. zem. pěší pluk 3. 5. 1915, 

Opatovec 

27. 1. 

1918 

2. střelecký 

záložní 

pluk (Čs. 

legie v 

Rusku) 

22. 7. 1920 

(Demobilizován) 

Konečný 

František 

3. 11. 

1874 

31. pěší pluk 4. 9. 1917, 

Gabriele 

21. 4. 

1918 

39. pěší 

pluk (Čs. 

legie v 

Itálii) 

15. 6. 1920 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojdohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_mocnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C4%8Deskoslovensk%C3%BD_odboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_m%C3%ADrov%C3%A1_konference_(1919)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Zborova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Bachma%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transsibi%C5%99sk%C3%A1_magistr%C3%A1la
https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_imp%C3%A9rium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_cizineck%C3%A1_legie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1ava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voly%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_dru%C5%BEina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rota_Nazdar
https://cs.wikipedia.org/wiki/1917
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
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Košica 

František 

1. 12. 

1881 

31. zem. pěší pluk 18. 5. 

1915, 

Klimentov 

30. 11. 

1917 

8. střelecký 

pluk (Čs. 

legie v 

Rusku) 

9. 3. 1920 

(Demobilizován) 

Kubala 

František 

11. 10. 

1890 

100. pěší pluk 3. 12. 

1914, 

Milanovac, 

Srbsko 

14. 4. 

1918 

21. pěší 

pluk (Čs. 

legie ve 

Francii) 

20. 4. 1921 

(Demobilizován) 

Matula 

Jan 

9. 7. 1894 31. dom. pluk 28. 6. 

1916, 

Monfalcon

e 

15. 4. 

1918 

34. pěší 

pluk (Čs. 

legie v 

Itálii) 

15. 2. 1921 

(Demobilizován) 

Merta 

Rudolf 

25. 1. 

1883 

31. zem. pěší pluk 3. 9. 1915, 

Dubno 

5. 10. 

1917 

7. střelecký 

pluk (Čs. 

legie v 

Rusku) 

- 

Olšovský 

František 

22. 9. 

1893 

100. pěší pluk - 10. 4. 

1918 

21. 

střelecký 

pluk (Čs. 

legie ve 

Francii) 

 

6. 7. 1921 

(Demobilizován, 

vrátil se do vlasti) 

Olšovský 

Josef 

10. 2. 

1889 

31. dom. pěší 

pluk 

 

10. 9. 

1914, 

Josefov 

11. 6. 

1918 

3. 

technická 

rota (Čs. 

legie v 

Rusku) 

14. 8. 1920 

(Vrátil se do 

vlasti) 

Pělucha 

František 

5. 5. 1881 zem. pěší pluk 15 28. 8. 

1914, 

Lublin 

10. 7. 

1916 

1. střelecký 

pluk (Čs. 

legie v 

Rusku) 

13. 2. 1920 

Schindler 

Otakar 

18. 9. 

1886 

100. pěší pluk 19. 8. 

1917, Selo 

27. 4. 

1918 

32. pěší 

pluk (Čs. 

legie v 

Itálii) 

 

30. 9. 1919 

(Demobilizován, 

vrátil se do vlasti) 

Skalík 

Josef 

28. 1. 

1894 

25. zem. pěší pluk 29. 12. 

1914, 

Gorlice 

10. 10. 

1918 

1. střelecký 

pluk (Čs. 

legie v 

Rusku) 

29. 3. 1920  

Sokolík 

Adolf 

6. 11. 

1893 

100. pěší pluk 8. 12. 

1914, 

Zaplice 

21. 2. 

1918 

24. 

střelecký 

pluk (Čs. 

legie v 

Rusku) 

 

23. 7. 1920 

(Demobilizován) 
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Žehnání kapličky na Ptáčníku  28. 9. 2021                 foto: Vratislav Konečný 

 

Šugar 

Josef 

16. 4. 

1896 

- - 1. 8. 1916 

 

(Čs. legie v 

Rusku) 

- 

Volný 

Alois 

21. 6. 

1888 

100. pěší pluk 

 

7. 7. 1916, 

Juslovec 

12. 9. 

1917 

7. střelecký 

pluk (Čs. 

legie v 

Rusku) 

5. 10. 1920 

Volný 

Antonín 

17. 8. 

1891 

(27. 8. 

1891) 

Pěší pluk 

 

23. 8. 

1917, 

Jeleník 

25. 7. 

1918 

35. 

střelecký 

pluk (Čs. 

legie v 

Itálii) 

 

8. 11. 1920 

(Demobilizován) 

Zahradník 

Jan 

21. 1. 

1877 

100. pěší pluk 

 

21. 8. 

1917, Selo 

26. 4. 

1918 

33. pěší 

pluk (Čs. 

legie v 

Itálii) 

14. 3. 1919 

 

 

Internetové zdroje: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceskoslovenska-obec-legionarska-vyroci-oslavy-pruvod-

vitkov_2109041311_tzr 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie 

vuapraha.cz                                   Aleš Konečný 

 

,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji: 

A5       1 200 Kč 

     ½ A5        750 Kč 

                                      ¼ A5        500 Kč 
 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceskoslovenska-obec-legionarska-vyroci-oslavy-pruvod-vitkov_2109041311_tzr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceskoslovenska-obec-legionarska-vyroci-oslavy-pruvod-vitkov_2109041311_tzr
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie
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V pátek 3. 9. 2021 proběhla dodatečně valná hromada volejbalového oddílu TJ Sokol Fryčovice 

za rok 2020. Z 26 členů se zúčastnilo 14, což umožnilo odhlasovat usnesení. Byl také zvolen 

výbor oddílu na období 2021-2022. Na svém prvním jednání nový výbor jednomyslně zvolil 

staro-nového předsedu Tomáše Sadílka, místopředsedu Vladimíra Pinkavu a pokladní Pavlínu 

Bočkovou. Hospodářem oddílu byl pověřen Tomáš Pultar, vedením mládeže František Kopecký 

a beachvolejbal dostal na starost Tomáš Zmija. 

 

4. fryčovický volejbalový kemp  

Poslední prázdninový týden již tradičně 

patří fryčovickému volejbalovému 

kempu. Letos již počtvrté připravil oddíl 

volejbalu TJ Sokol Fryčovice pro děti 

a mládež, kteří se chtějí zlepšit ve hře 

pod vysokou sítí, týden intenzivního 

sportování. Celkem se přihlásilo 9 dětí 

a náplň jednotlivých dnů nejen pro 

zlepšení herních volejbalových činností, 

ale také doplňkových aktivit pro ně 

připravili trenéři František Kopecký 

a Jaromír Pinkava. Letošnímu kempu nepřálo počasí a na rozdíl od předcházejících ročníků                      

se všechny tréninkové hodiny odehrály ve fryčovické hale. Nemohli jsme tak využít našeho velmi 

kvalitního beachvolejbalového hřiště s bílým pískem. Na štěstí nám středeční počasí umožnilo 

cyklovýlet k lišce Bystroušce se zastávkou na pumptracku u bývalého hukvaldského koupaliště.  

Pro relaxaci jsme využili fryčovický bazén FRY Relax Centra a děkujeme také Jarce Konvičkové 

za hodinu jógy a protahovacích cvičení, které ukázaly potřebnost takových cviků zejména                         

u chlapců. Závěrečného pátečního tréninku 4. fryčovického volejbalového kempu se zúčastnili 

také někteří rodičové nebo příbuzní mladých volejbalistů, kteří společně vytvořili přátelskou 

atmosféru při hře pod vysokou sítí. Na závěr byly předány absolventům účastnické listy. Jaromíru 

Pinkavovi a Jarce Konvičkové předal u příležitosti oslav 100 let českého volejbalu František 

Kopecký knihu 100 let volejbalu v Moravskoslezském kraji, kterou letos vydal Krajský 

volejbalový svaz, a je v ní zachycena také historie volejbalu ve Fryčovicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z volejbalu 
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Volejbalová přípravka  

Také v tomto školním roce otevírá TJ Sokol Fryčovice volejbalovou přípravku pro děti                        

5. - 9. třídy základní školy. Tréninkové hodiny probíhají pravidelně opět v úterý od 13:30                         

do 15:00 hod. Zájemci o český tradiční sport pod vysokou sítí se mohou přihlásit přímo                             

na tréninku u trenéra Františka Kopeckého. Pro další informace můžete volat na 602 336 402 

nebo své dotazy zaslat na e-mail frantisek.kopecky@email.cz. 

     Ing. František Kopecký 

 

 PODÁNÍ   +  PŘÍJEM  +  NAHRÁVKA  +  SMEČ  +   BLOK  

                   

 

 

 

 

 

TO JE 

V O L E J B A L                                                                                                                                 

PŘIJĎ MEZI NÁS 
vždy v úterý v 13:30 hod.  

v hale TJ Sokol Fryčovice 

 

Na trénink zve holky i kluky 

trenér František Kopecký 
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Na závěr prázdnin se v sobotu 28. 8. 2021 uskutečnil již druhý ročník 

turnaje v beachvolejbale smíšených družstev, kterého se zúčastnilo                

6 týmů, přičemž většina hráčů byla tvořena z fryčovické volejbalové 

základny. 

V porovnání s minulým ročníkem se naše úroveň zlepšila                                      

a zdokonalila se herní taktika. Přispěl k tomu samozřejmě pravidelný 

trénink na našem krásném pískovém hřišti.   

 

Výsledky celého turnaje byly poměrně vyrovnané a až do posledního 

zápasu nejisté. Nakonec se však podařilo obhájit prvenství z minulého 

roku týmu ve složení Tomáš Zmija & Nikol Sedláková.  

 

Ještě jednou všem děkujeme nejen za vydařenou akci, ale i za společně 

strávený čas a těšíme se na další ročník. 

 

 

Ing. Tomáš Zmija 

 

 

Konec prázdnin s plážovým volejbalem 
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Po roční přestávce, kterou způsobil covid 19, se dne 11. 9. 2021 konalo 

jedenácté a současně dvanácté setkání osadníků Ptáčníka a jejich přátel. 

Pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení. Tradičně jsme popřáli 

všem jubilantům a předali jim pamětní medaile –Jubilant 2020 a Jubilant 

2021. Nádherný slunný den přilákal na akci 72 občanů. Přítomní mohli 

vidět skutečnou zlatou olympijskou medaili. Dovezla ji s sebou paní 

Naděžda Vaňková, která ji získala v disciplíně Boccia jednotlivců                          

na paralympiádě v Číně. Na téže paralympiádě získala ještě jednu zlatou 

medaili  v Boccii s paní Vlastou Mihulovou v soutěži družstev.    

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, 

především rodinám Adamovských, Schilingerovým, Šteffkovým, 

Tisančinovým, paní Renátě Srokové a obecnímu úřadu za poskytnutí party 

stanu a lavic. 

Věřím, že i v následujících letech budeme v setkávání osadníků Ptáčníka 

pokračovat.   

            Vladimír Bujnošek 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Do doby, než se kdokoliv z nás dostane do situace, kdy není schopen fyzicky pomoci sám sobě, 

případně pomoci osobě sobě blízké, nejspíš ani netuší, jak důležitou roli mohou hrát kompenzační 

a zdravotní pomůcky v našich životech. Až ve chvílích, kdy jsme kvůli nemoci, věku či nehodě 

postaveni mimo běžnou realitu našich dní, si uvědomíme, jak velký přínos pro nás tyto pomůcky 

mají.  

Charita Frýdek-Místek nabízí širokou škálu služeb, jejichž cílem je poskytnout pomoc osobám, 

které ji nejvíce potřebují. Jednou z našich služeb, je také Půjčovna pomůcek, která nabízí 

seniorům, nemocným, osobám se sníženou soběstačností, osobám se zdravotním postižením                   

či lidem po úrazech možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. A proč to děláme? Abychom 

usnadnili pobyt těchto osob v jejich domácím prostředí a pro pečující osoby zjednodušili péči                 

o jejich blízké.  

 

Díky naší Půjčovně pomůcek nemusíte čekat na předepsání pomůcky lékařem, případně nemusíte 

vynakládat nemalé částky na její pořízení. 

 

Půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže 

Překvapení na Ptáčníku 
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Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek disponuje pomůckami, jako jsou: 

• elektrické polohovací postele   

• antidekubitní matrace 

• invalidní vozíky 

• oxygenátory 

• chodítka 

• jídelní stolky 

• WC křesla a nástavce na WC 

• židle do sprch a sedačky na vanu 

• infuzní stojany 

• hrazdy nad postele 

• pásový schodolez 

Kompenzační pomůcky Vám zapůjčíme na základě sepsané písemné smlouvy o jejich pronájmu, 

a to po dobu, po kterou pomůcku potřebujete, anebo do doby, než danou kompenzační pomůcku 

dostanete předepsanou ze zdravotní pojišťovny. 

 

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek: 

F. Čejky 450, Frýdek-Místek, otevírací doba: pondělí a středa 800-1130 a 1230-1430, 

tel.: 734 265 571 

e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz 

www.charitafm.cz 

 
 

 

 

 

Také pečujete o svého blízkého doma nebo o tom uvažujete? Nevíte si s něčím rady? Jste 

už unavení? Uvítali byste radu a povzbuzení? Rádi byste se setkali s dalšími lidmi, kteří také 

pečují o svého příbuzného, abyste si mohli vzájemně popovídat a předat si získané zkušenosti? 

Srdečně Vás zveme na poslední podpůrné akce pro pečující osoby, které pořádáme v rámci 

projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“: 

• Ve čtvrtek 7. 10. 2021 a ve středu 8. 12. 2021 od 16:00 do 18:00 se s Vámi rádi setkáme                      

na svépomocných skupinách pro laické pečovatele v domácnosti, kterými provede paní                  

ThDr. Miriam Szökeová, PhD. Najdete zde prostor pro vzájemné sdílení s jinými pečujícími 

osobami, povzbuzení či výměnu zkušeností 

• Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 16:00 do 18:00 připravujeme setkání s odbornicí v oblasti péče                   

o osoby se syndromem demence, Bc. Martou Machovou, na téma „Péče o člověka s poruchou 

paměti a komunikace s ním“ 

Dovolte si věnovat dvě hodiny sami sobě… 

mailto:antonin.vrabel@charitafm.cz
http://www.charitafm.cz/
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• Ve středu 10. 11. 2021 od 17.00 do 19.00 se uskuteční workshop „Fyzioterapie formou 

Feldenkraisovy metody“, který bude lektorovat Mgr. Irena Molin, certifikovaná lektorka této 

metody. Workshop bude zaměřen prakticky na samotné cvičení, během kterého tak budete 

moci poznat efekty tohoto neobvyklého způsobu fyzioterapie 

 

Akce se v závislosti na aktuální epidemiologické situaci budou konat na adrese Třanovice 

188 (SEN centrum) nebo ON-LINE formou. Účast je bezplatná. V případě potřeby Vám 

během těchto akcí můžeme nabídnout bezplatný dohled naší terénní pracovnice přímo                                 

v domácnosti u Vámi opečovávané osoby.  

 

Pro kvalitní organizaci prosím potvrďte svou účast na tel. čísle: 739 392 024 nebo                           

na e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz Bližší informace naleznete                                          

zde: http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi 
 

 

 

Setkali jste se s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním 

postižením? Nebo jen znáte takovouto osobu ve Vaší blízkosti?   

Přestože to na první pohled nemusí být patrné, velká část populace je 

po většinu svého života doprovázena duševním onemocněním nebo 

lehkým mentálním postižením. Dle Národního ústavu duševního zdraví 

dokonce vzrostl, v souvislosti s pandemií covid-19 a souvisejícími 

restriktivními opatřeními, výskyt duševních onemocnění u dospělé 

populace ČR na téměř 30 %. Což znamená, že se každý třetí Čech 

potýká s duševním onemocněním.  

Mnoho lidí, prožívajících duševní problémy, nevyhledává odbornou pomoc, protože si často 

závažnost svých obtíží nepřipouští nebo se zkrátka bojí negativní reakce svého okolí, vlastní 

stigmatizace. Víme, že péče o vlastní duševní zdraví je důležitá a jde především o to si uvědomit, 

co tomu kterému člověku pomáhá a jaké aktivity by měl zařadit do svého běžného života tak, 

aby se dokázal vypořádat i s mimořádnými nároky současné doby.  

Středisko Charity Frýdek-Místek, Denní centrum Maják, bylo zřízeno právě k tomu,                                

aby poskytlo bezpečný prostor a útočiště pro lidi s duševním onemocněním a lehkým mentálním 

postižením. Potřeba místa, kam se tito lidé mohou vracet, místa, ve kterém jsou pochopeni                         

a respektováni, je totiž nezbytná.   

Denní centrum Maják je místem, kde mohou lidé s nemocnou duší rozvíjet své schopnosti, 

trénovat své vědomosti, trávit svůj volný čas a udržovat společenské kontakty. Cílem této služby 

je umožnit osobě s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním postižením aktivní návrat 

do běžného života.  

To, jak spolupráce s klienty v Denním centru Maják probíhá, popisuje vedoucí tohoto střediska, 

Terezie Kolčárková: „S klienty pracujeme buď individuálně, tzn., že pomáháme klientovi s jeho 

konkrétní zakázkou, nebo skupinově v rámci nabízených aktivit, kdy můžeme pracovat i s více 

klienty najednou. Klientům nabízíme aktivity, které jsou zaměřeny na udržení nebo zlepšení 

Denní centrum Maják, bezpečné útočiště pro Vaši nemocnou duši 

mailto:podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi
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motoriky a na procvičování paměti. Také umožňujeme různé nácviky (vaření, základy práce                    

na PC), pohybové aktivity a v neposlední řadě aktivity zaměřené na trávení volného času 

(společenské hry, zhlédnutí dokumentů). V případě potřeby poskytujme klientům i základní 

sociální poradenství.“   

A na co kladou pracovnice Denního centra Maják důraz? „Respektujeme jedinečnost každého 

klienta, motivujeme ho, aby svou nepříznivou situaci řešil. Podporujeme ho v jeho zodpovědnosti 

a konečné rozhodnutí necháváme na něm.“  

Pokud jste vy nebo Váš blízký osobou s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním 

postižením, je Vám 18 a více let a rádi byste využili služeb Denního centra Maják, pak se na nás 

můžete obrátit.  

  

      Denní centrum Maják: 

F. Čejky 450, Frýdek-Místek, provozní doba: pondělí až pátek 830-1430,   

tel.: 732 463 412 

e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz   

web: www.charitafm.cz  

         fb: https://www.facebook.com/dennicentrummajak/  
  

  

 

 

 

V dnešních dnech, možná více než kdykoliv jindy, je důležité, aby lidé našli své stabilní pracovní 

místo a vymanili se tak z nejistoty a potenciálního ohrožení z jeho možné ztráty. Proto jsme rádi, 

že Vám můžeme představit projekt Moje místo v MSK, který má za úkol pomáhat lidem                            

a propojovat firmy mezi sebou při řešení propouštění a náboru nových zaměstnanců.   
 

 

Jak celý systém Moje místo v MSK funguje?  

MSPAKT za finanční podpory Moravskoslezského kraje pomůže lidem s rychlým 

přechodem na nové pracovní místo. Součástí projektu je webová aplikace, která umožní 

spárování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Dále budou 

zřízena poradenská centra pro různé části Moravskoslezského kraje, kde bude poskytnuto 

profesní poradenství. Tuto službu bude možno využít zároveň online nebo fyzicky v prostorách 

firem zaměstnavatelů. Zaměstnancům, kterým budou chybět znalosti nebo kompetence k novému 

uplatnění, bude nabídnuto také další vzdělávání. Může se jednat především o pomoc s tvorbou 

životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru atd.  

 

http://www.charitafm.cz/
http://www.charitafm.cz/
https://www.facebook.com/dennicentrummajak/
https://www.facebook.com/dennicentrummajak/
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Základní aktivity projektu  

Profesní poradenství  

Každý zaměstnanec v Moravskoslezském kraji, který je ohrožen ztrátou zaměstnání, uvažuje                       

nad změnou práce, či nezaměstnaný bude mít možnost využít poradenských služeb MSPAKT.                      

V rámci projektu Moje místo v MSK proběhne rychlá registrace na webových stránkách 

www.moje-misto.cz. Poradenské služby poté budou poskytovány v různém rozsahu podle zájmu 

klientů a jejich potřeb. Tyto služby budou přizpůsobeny obyvatelům Moravskoslezského kraje 

na míru přesně podle situace, ve které se aktuálně nachází anebo druhu zaměstnání, které hledají.   

Online aplikace pro firmy  

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je párování volných lidských kapacit 

firem a poptávky ze strany ostatních firem. Párování bude probíhat buď na základě poptávky 

a nabídky konkrétní pozice, nebo prostřednictvím znalostí a kompetencí.  Pokud firma projeví 

zájem o volné kapacity nabízené jinou firmou, dojde k propojení těchto subjektů prostřednictvím 

notifikačního e-mailu, kde budou uvedeny všechny potřebné náležitosti. Aplikace mimo jiné 

nabídne zprostředkování nebo také výpůjčku zaměstnanců a sdílení kapacit zaměstnanců.   

Děkujeme, že Vám není lhostejná budoucnost Vašich zaměstnanců.  

 

 

 

 

Od srpna do října ministerstvo vypisuje další vlnu dotačních programů na podporu kultury                     

v obcích, městech a krajích. Spolky, obce i města si budou moci zažádat například v programu:  

▪ Podpory regionálních tradic (do 30. září) na projekty spojené s významnými výročími měst 

a obcí, kulturně-historickými událostmi, význačnými osobnostmi českého původu působících 

v oblasti kultury. 

▪ Kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů (do 24. září) na projekty 

spojené s jejich vlastní uměleckou tvorbou, činností v amatérských souborech, jejich 

zájmovými a vzdělávacími aktivitami v kulturních oborech nebo také umělecká tvorba 

ne/profesionálních umělců pro tyto osoby.  

▪ Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a podpora kontaktů v oblasti 

neprofesionálních uměleckých aktivit (do 30. září) na projekty spojené s různými druhy 

tanečního umění (např. folklor) estetickými aktivitami dětí a mládeže, neprofesionální 

výtvarnou, zvukovou, filmovou, fotografickou tvorbou, slovesnými obory, divadelní tvořivostí 

(vč. dílen) apod.  

Pozor na nové dotační tituly! 
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▪ Podpora rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit (do 24. září)                               

na projekty spojené se vzděláváním dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních 

aktivit, komponované kulturně-vzdělávací aktivity např. s tématikou etiky, nežádoucích 

sociálně - patologických jevů apod.  

▪ Podpora tradiční lidové kultury (do 20. září) na projekty zaměřené např. na popularizaci                  

a prezentaci dokladů lidové kultury, výstavní činnosti a předvádění technologií lidových 

řemesel.  

▪ Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (do 18. října) na projekty 

zaměřené umělecky (divadla, muzea, knihovny), kulturně, výchovně, edukačně, ale také                      

na multietnické kulturní akce, ediční činnost, dokumentaci národnostní kultury apod.                              

- Podpora integrace příslušníků romské menšiny (do 15. října).  

 

Také upozorňuji na Program kulturní aktivity – Podpora projektů spolků a pobočných 

spolků (žádosti je možné podávat do 30. září).  

Mezi naše priority patří i péče o památky, proto jsme vypsali tituly Program záchrany 

architektonického dědictví (do 30. září), Program Kulturní aktivity v památkové péči (do 

5. října), Program podpory pro památky světového dědictví (dříve UNESCO) (do 15. října) 

a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

(do 15. listopadu) - více na https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html.  

Další programy, tentokrát na podporu profesionálního umění (např. festivaly, koncerty, činnost 

stálých profesionálních souborů, výstavní činnost…), budou zveřejněny na stránkách 

ministerstva nejpozději do 1. října 2021. Více informací k jednotlivým titulům naleznete                       

na Žádosti o dotace - mkcr.cz.  

Stále pokračuje program COVID Kultura 4, který navazuje na předešlé dotační výzvy. 

Program je určen pro všechny nestátní subjekty působící v živém umění, jakož jsou                     

např. divadla, hudební kluby, výstavní síně, muzea, spolky a OSVČ pořádající festivaly či jiné 

hudebně dramatické i taneční programy. Na dotaci si mohou sáhnout také technické firmy 

podnikající v kultuře. Žádosti je možné podávat do 22. září 2021. Subjekty, které dostaly 

podporu v jedné z předchozích výzev, mohou opět využít paušálu.  

Další dotační titul vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury, 

Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research. Výzva je určena 

všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě                         

a využívají potenciál kulturního dědictví. Stále se hledají, které zpřístupní kulturní dědictví 

nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních 

obyvatel. Žádosti je možné podávat do 1. 11. 2021. Více na Inovativní využití movitého                            

a nemovitého kulturního dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena 

do 1. 11. 2021) | 2021 | Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz).  

   

V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit.  

  

Jiří Vzientek náměstek ministra kultury jiri.vzientek@mkcr.cz  
 

https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html
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Reklama a inzerce 

 

Nápad k napsání tohoto sloupku jsem dostala při svých tradičních běžeckých trasách směr 

Trnávka. To si tak běžím po cestě a najednou v příkopě vidím starou pračku!!! To mě teda 

šokovalo. Začala jsem přemýšlet nad tím, kdo ji tam mohl vyklopit a co ho k tomu vlastně vedlo, 

když v dnešní době v mnoha obcích, včetně té naší, jsou kontejnery na třídění odpadu                                    

a pravidelně míváme i ten na velkoobjemový odpad. Ale ne vždy tomu tak bylo, a ne každý odpad 

třídil.  

Vzpomínám si přesně na dobu, kdy jsem se s tříděním odpadu setkala poprvé. Jasně, vždycky 

jsme dávali stranou sklo a nějaké to železo, ale třídění každodenního odpadu jsem poprvé viděla 

až v devadesátých letech v Rakousku. Pamatuji si, že jsme u toho s mojí mamkou docela 

„maturovaly“, ale velice rychle jsme se naučily o třídění běžného odpadu přemýšlet. Postupem 

času jsme toto začaly zavádět i u nás doma. Někdy to není úplně jednoduché, vyloženě „miluju“ 

obaly, které se skládají z několika druhů materiálu. To pak musím dobře rozebrat obal a správně 

vytřídit. Dnes třídím odpad do devíti skupin, a jsem na to patřičně hrdá. Směsný odpad, plasty, 

sklo, plechovky, baterky a jiné elektro, oleje, papír, zbytky jídel pro holky (tedy pro slepice)                      

a odpad na kompost. Když vyhazuji odpad na kompost, mám přímo radost z toho, že si beru 

z přírody část, kterou spotřebuji. Zbytek jí zase vrátím a v podobě krásné hlíny si ji za pár let 

vezmu zpátky. Doma máme tříkomorový kompost a letos mi udělala naše obec trošku čáru přes 

rozpočet, neb nám další dlouhodobě „pronajala“.  Tedy čtvrtou sekci. Nevadí, zvládli jsme zaplnit 

i ten. Do třídění odpadu zasvěcuji i svou rodinu, děti se učí celkem rychle, manžel využívá naší 

automatické třídičky odpadu. Vyhodí do koše cokoli a já to pak vytřídím. V tomto směru mám 

ještě značné rezervy a těžko říct, jestli se někdy doberu dokonalosti. Ale nevzdávám to.  

Jednou jsme úplnou náhodou dokonce absolvovali akci pod názvem „Čisté Beskydy“. Ráno před 

túrou na Velký Javorník (918 m.n.m.) jsme dostali ve Veřovicích pytel na sbírání odpadků. Byla 

jsem mile překvapená, neboť na konci túry jsme v něm měli jen pár kousků. A tak přemýšlím 

nad tou pračkou. Jak to s ní vlastně dopadne. Jestli ji taky někdo sebere a odveze do sběrného 

dvora, kam patří, jako my jsme sbírali cizí odpadky v Beskydech. Ačkoli to bylo mnohem 

jednodušší a vlastně zábavné.  

         Autor si přeje zůstat v anonymitě. 

        Redakční rada autora sloupku zná.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sloupek – Třídím, třídíš, třídíme 
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Reklama a inzerce 
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Reklama a inzerce 
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Reklama a inzerce 

 Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce. 

Malby: 

bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, školy, školky, 

hospody, restaurace, firmy, JZD, nebytové prostory atd. 

Nátěry: 

střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, radiátory, lodní 

kontejnery atd. 

Taktéž dekorační stěrky 

Čištění: 

Plastového obložení RD, zámkové dlažby 

atd. 

Nabízíme dárkové poukazy 

Kontakt: 

Tel. 606 058 430 

Meil. maliri.maliri@email.cz 

Fb. Malíř Malir taktéž fotky na profilu 
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Reklama a inzerce 
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                  Foto: Pavel Laník 

 

 

Fryčovický zpravodaj č. 5/2021 

 

Uzávěrka dalšího čísla bude 1. prosince 2021. Do uzávěrky zasílejte příspěvky                             

v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, ODT, TXT apod.) výhradně              

na adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává Obec Fryčovice pro občany obce 

a osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk územního samosprávného 

celku.  

Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE 

Zpravodaj a etický kodex naleznete na internetových stránkách www.frycovice.cz. 

 

Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela 

Pultarová 

Informace: 558 668 119 Registrováno u MK ČR pod registrační značkou  

MK ČR E 12361 

Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo 

nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací. 

Grafická úprava: Ing. Vratislav Konečný 

Sazba a tisk: tiskárna KLEINWÄCHTER holding 
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