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Naše Fryčovice za rok 2021
Pěkný výsledek Tříkrálové sbírky
Jak to bude letos s našimi šibřinkami?

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
právě otevíráte první stránky našeho fryčovického zpravodaje v letošním roce, v druhém měsíci
roku 2022. Začátkem každého roku se již tradičně hledají slova pro povzbuzení a naději,
že začínající nové období bude lepší, šťastnější a pohodovější než to minulé. To si všichni
budeme přát.
Na druhé straně si však musíme uvědomit a taky se shodnout na tom, že nastávající rok
nebude snadný, a to nejen z hlediska stále přetrvávající epidemie COVID – 19, provázející stálou
obavou o veřejné zdraví nás všech, ale i o obavu zdraví veřejných financí. Vyrovnávat se již
třetím rokem se všemi možnými mimořádnými situacemi bude jistě pro nás všechny velmi
obtížné. V posledním období musíme čelit mnoha negativním jevům, jako prudký růst cen
nemovitostí, energií, pohonných hmot, bydlení, potravin – prostě všeho.
Poslanecká sněmovna má ve svých řadách nejvíce starostek a starostů napříč politickým
spektrem ve své historii. Je tomu podobně i ve vedení resortů a ministerstvech. Tito lidé mají
dobré osobní znalosti a zkušenosti z komunální politiky a není pochybností o tom, že obce
a města jsou nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy. Jejich zastupitelé nejlépe vědí, kam
směřovat finanční prostředky pro rozvoj obcí. Proto budeme s nadějí očekávat navýšení příjmu
do obecních rozpočtů z rozpočtového určení daní (RUD).
Naše zastupitelstvo schválilo na svém 15. zasedání v prosinci 2021 rozpočet na rok 2022.
Významnou položku zde tvoří náklady na opravy našeho obecního majetku. Příkladem jsou
opravy a nátěry všech lávek přes řeku Ondřejnici, které budou probíhat ještě v tomto roce.
Do plánu letošního roku jsme přidali i nátěry tří mostních zábradlí a opravy na pilířích, které nám
popisují revizní zprávy, a na tuto akci jsme rovněž požádali o dotaci.
V hodině dvanácté jsme přistoupili k výměně svítidel veřejného osvětlení v obci. Nová
a moderní světla již nesvítí všude kolem sebe, ale pouze do nasměrovaného prostoru a mají
značnou úsporu elektrické energie. Jakmile počasí dovolí, bude dokončen nově zbudovaný
rybník v Zámrklí, který byl napuštěn ještě v průběhu listopadu loňského roku a zůstává už jen
povrchová úprava ornice a zatravnění. Významně jsme rozšířili tento krásný kout naší přírody
a je vidět, že se stále víc občanů věnuje procházkám v této lokalitě. Rada obce navrhla využití
pro žáky ZŠ – rybářský kroužek a taky pro seniory. Prostor chceme doplnit o jednoduché zařízení
k možnému zastavení – posezení a odpočinku, popř. i k zázemí akcí pro veřejnost.
Jak nám před volbami slibovaly všechny politické strany a hnutí, budeme každým dnem
očekávat dotační podpory pro bytovou výstavbu. Máme platné stavební povolení pro sociální
byty a dům pro seniory. Chceme některé z těchto výzev letos využít.
Taktéž očekáváme opakovanou výzvu Národní sportovní agentury, kde plánujeme obnovu
zastaralého a zchátralého zázemí na hřišti TJ Sokol Fryčovice. Jsou to finančně náročné stavby,
proto je podmínkou realizace vhodný dotační titul.
Letošní rozpočet obce taky počítá s financováním menších akcí, jako je vydaní knihy o historii
obce Fryčovice, zřízení dětského koutku na horním konci, opravy v bytovém domu, opravy
podlah ve Fry Relax Centru apod.
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Vážení spoluobčané, chtěl bych vám poděkovat za vaši přízeň a podporu v průběhu celého
loňského roku. Těším se na spolupráci s vámi i v tom letošním roce 2022. Neztrácejte veselou
mysl – s úsměvem jde všechno líp.
Dveře našeho úřadu jsou pro vás stále otevřeny, děkuji vám za věcné názory, připomínky
a podněty, které jsou směrovány ve prospěch naší krásné obce – kde stojí za to žít!
Leo Volný, starosta

INFORMACE Z OBCE
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice,
konaného dne 16. prosince
Zastupitelstvo obce Fryčovice
• Schvaluje program jednání 15. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného
dne 16. 12. 2021.
• Určuje ověřovateli zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného
dne 16. 12. 2021 Pavla Janšu, Aleše Konečného a zapisovatelem Veroniku Konečnou.
• Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Fryčovice.
• Schvaluje rozpočet Obce Fryčovice na rok 2022 ve znění, které tvoří přílohu k bodu č. 5 tohoto
zápisu. Zastupitelstvo obce Fryčovice si podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v účinném znění, vyhrazuje pravomoc rozhodovat ve všech věcech
v samostatné působnosti Obce Fryčovice, které se týkají investic nebo budoucích investic
souvisejících se stavbou „Sociální byty v objektu na parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice”,
povolenou společným povolením Městského úřadu Brušperk, stavebního úřadu z 09. 12. 2020,
č. j. SÚ/330/2590/2020/St.
• Vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Fryčovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
• Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Fryčovice mezi spolkem TJ Sokol Fryčovice z. s., se sídlem č. p. 450, 739 45 Fryčovice,
IČO 60043270, a Obcí Fryčovice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč
na činnost spolku v roce 2022.
• Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Fryčovice mezi Římskokatolickou farností Fryčovice, se sídlem č. p. 38, 739 45 Fryčovice,
IČO 63699559, a Obcí Fryčovice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč
na dofinancování vlastního podílu farnosti vyplývajícího z výměny lavic v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích, s celkovými náklady 500.000 Kč.
• Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 60.000 Kč pobočnému spolku Podané ruce –
osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596,
a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi pobočným spolkem Podané ruce – osobní
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asistence, se sídlem Zborovská 465, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596, a Obcí
Fryčovice.
Bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
o provedených kontrolách hospodaření svazku za rok 2020 ze dne 22. 09. 2021.
Volí přísedící u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022 – 2026:
Ericha Stanzela, bytem Fryčovice, a Zdeňka Ranochu, bytem Fryčovice.
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o postupu při vzniku nové nemovité věci
tvořící pozemní komunikaci, mezi Obcí Fryčovice jako budoucím obdarovaným a budoucími
dárci částí pozemků, kterými jsou: J. K., bytem 739 44 Brušperk; M. S., bytem 742 58
Kateřinice; L. Ž., bytem 739 45 Fryčovice; manželé Ing. L. M., bytem 739 45 Fryčovice
a A. M., bytem 702 00 Ostrava; Z. S., bytem 739 44 Brušperk; M. H., bytem 739 45
Fryčovice; M. R., bytem 742 21 Kopřivnice a K. K., bytem 739 45 Fryčovice, jejímž
předmětem je závazek stran uzavřít v budoucnu darovací smlouvu, jejímž předmětem bude
bezplatný převod vlastnického práva k částem hmotných nemovitých věcí, pozemků parc. č.
632, parc. č. 634, parc. č. 635/2, parc. č. 635/3, parc. č. 646, parc. č. 647, parc. č. 654/2,
parc. č. 654/5 a parc. č. 655, vše k. ú. Fryčovice, které tvoří přístup a příjezd viditelný
k dnešnímu dni v terénu tak, aby zde vznikla pozemní komunikace ve vlastnictví Obce
Fryčovice s travnatým okrajem.
Schvaluje uzavření smlouvy o Společnosti pro projekt Cyklostezka Brušperk – Fryčovice
mezi Obcí Fryčovice a Městem Brušperk, se sídlem K Náměstí 22, 739 44 Brušperk,
IČO 00296538, jejímž předmětem je sdružení obcí za účelem realizace projektu Cyklostezka
Brušperk - Fryčovice, tedy příprava a vybudování cyklostezky na pozemcích parc. č. 2951,
4164, 4167, 4198 v katastrálním území Brušperk, parc. č. 1656/2, 1664/1, 1665 v katastrálním
území Fryčovice.

Výtah ze schůzí rad obce za období prosinec 2021 – leden 2022
• Schvaluje časový plán provádění opatření PZKO (Program zlepšování kvality ovzduší)
pro obec Fryčovice na období 2022 – 2027.
• Bere na vědomí informaci o možném řešení úpravy lávky u dětského hřiště od společnosti
MK statika a projekce s. r. o.
• Schvaluje cenovou nabídku na úpravu odvodňovacích žlabů v komunikaci u Borcadu
od společnosti VALA – realizace staveb s. r. o., ve výši 51 982,45 Kč Kč bez DPH.
• Schvaluje darovací smlouvu mezí Obcí Fryčovice a Charitou Frýdek-Místek ve výši
10 000 Kč na financování sociálních služeb v roce 2022.
• Bere na vědomí návrh doplnění technické specifikace herních prvků pro budoucí dětské hřišti
na horním konci Obce Fryčovice.
• Bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Obce Fryčovice ze dne 15. 11. 2021.
• Bere na vědomí rozhodnutí Magistrátu Města Frýdku-Místku, č. j. MMFM 180651/2021,
sp. zn.: MMFM_S 12290/2021/OÚ/RaSŘ/ChlVe, ze dne 29. 11. 2021, ve věci společného
povolení pro stavbu „Cyklostezka Brušperk – Fryčovice“.
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• Schvaluje návrh programu a termín 15. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice na 16. 12. 2021
od 17:00 hodin v sále kulturního domu.
• Schvaluje návrh na zrušení rozpracované investice z roku 2000 na výstavbu „Rozhledny
v Obci Fryčovice“ ve výši 5 470,00 Kč.
• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 12. 2021: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 9 664 386,41 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 26 502 535,77 Kč. Souhrn stavu je 36 166 922,18 Kč.
• Schvaluje ceník prací při hospodaření v obecních lesích pro rok 2022 dle přílohy.
• Schvaluje ceník zimní údržby – posyp místních komunikací od společnosti JAN SLABÝ
stavby s. r. o., dle přílohy zápisu.
• Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby pro stavbu „Fryčovice, Ptáčník, č. parc. 552, NNk“. Jedná se výstavbu
nového podzemního elektrického vedení nízkého napětí 0,4 kV za účelem zřízení nového
odběrného místa na pozemku parc. č. 552, ostatní plocha, k. ú. Fryčovice. Navrhovaná trasa
vede pozemkem parc. č. 529, ostatní plocha, silnice, k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice
dle koordinačního situačního výkresu č. IP-12-8029848, za cenu ve výši 2 000 Kč + DPH
a současně vydává souhlasné stanovisko pro územní souhlas pro tuto stavbu.
• Schvaluje smlouvu mezi Obcí Fryčovice a Radiem ČAS. Předmětem smlouvy je, že Rádio Čas
se zavazuje pro Obec Fryčovice zabezpečit vysílání reklamních spotů a jiných reklamních
produktů k zajištění propagace činnost FRY RELAX Centra, a to v období od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2022 za cenu 181 200,00 Kč + DPH ve formě 151 kusů ročních permanentek
v celkové hodnotě 181 200 Kč + DPH. Obě strany se dohodly na poskytování vzájemné slevy
90 %. Cena celkem po započtení slevy činí 18 120 Kč + DPH.
• Schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Fryčovice a Mateřskou školou Fryčovice 451,
příspěvková organizace. Předmětem výpůjčky je soubor herních prvků – zahrada MŠ fara
inv. č. 6-020 v hodnotě 1 197 890,52 Kč.
• Schvaluje ceník služeb FRY RELAX Centra od 1. 2. 2022 dle přílohy zápisu.
• Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ústavu Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem,
z. ú., ve výši 15 000 Kč.
• Bere na vědomí rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR pro žádost č. 118652 „Rekonstrukce multifunkčního objektu Hájenka“.
• Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 dle přílohy č. 2.
• Schvaluje ceník služeb poskytovaných Obcí Fryčovice od 1. 1. 2022 dle přílohy zápisu.
• Bere na vědomí výpověď smlouvy uzavřené dne 19. 4. 2016 na dodávku elektrické energie
k hmotné nemovité věci, objekt k bydlení: Fryčovice, č. p. 325, stojící na pozemku parc. č.
1933, k. ú. Fryčovice, doručenou Obci Fryčovice společností DIAMO, státní podnik, odštěpný
závod DARKOV.
• Bere na vědomí dopis s poděkováním za pomoc od Obce Lužice.
• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 1. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 8 250 032,51 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 28 094 223,28 Kč. Souhrn stavu je 36 344 255,79 Kč.
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• Schvaluje zveřejnění záměru prodeje hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1725 o výměře
2383 m2 v k. ú. Fryčovice, včetně pravidel nabídkového licitačního řízení pro tento prodej
a zároveň ruší usnesení RO Fryčovice č. 21/90/1299 ze dne 18. 10. 2021. Nabídkové licitační
řízení proběhne dne 2. 2. 2022 v 16:00 hodin.
• Schvaluje záměr výstavby pergoly s kontejnerem o velikosti 6x10 m na hmotné nemovité věci,
pozemku parc. č. 1938/2 k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice, za účelem užívání k akcím
typu výlov rybníku nebo jako relaxační zóna pro spolky nebo turisty.
• Bere na vědomí připomínku společnosti Povodí Odry, státní podnik, že při opravě lávky
FR-L-04 „u Matulů“ je nutno zvednout lávku o 50 cm nad původní úroveň, aby splňovala
podmínku, že její výše bude nad úrovní stoleté vody.
• Pověřuje společnost INNOVA Int. s. r. o., k podání žádosti o dotaci na opravy mostů a lávek
v obci vyhlášené Moravskoslezským krajem podle dotačního programu „Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“, Dotační titul 1 - investiční a neinvestiční
dotace pro obce do 5.000 obyvatel.
• Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Fryčovice a společností Slezská diakonie,
Karmel Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, jejímž předmětem
je darování peněžitého daru ve výši 15.000 Kč za jednoho občany obce umístěného v tomto
zařízení.
• Bere na vědomí zápis z jednání školské, kulturní, sociální a bytové komise ze dne 12. 1. 2022.
• Bere na vědomí informaci od společnosti AED Line CZ, s. r. o., která se týká nabídky pořízení
defibrilátoru pro jednotku SDH Fryčovice.
• Bere na vědomí vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k žádosti ohledně odkoupení
zemního kabelového vedení NN v majetku Obce Fryčovice – kabelová přípojka pro
víceúčelovou tělocvičnu. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., nemá zájem na odkoupení
zmíněného kabelového vedení pro víceúčelovou tělocvičnu.
• Bere na vědomí tabulku stavu mostů a lávek na území Obce Fryčovice. Stavy jsou ke dni
17. 1. 2022 a tabulka je uvedena v příloze č. 1 zápisu.

Naše Fryčovice za rok 2021
Obec Fryčovice měla na počátku roku 2021 celkem 2 391 obyvatel (bez cizinců) a ke konci
roku 2021 to bylo 2 395.
Z celkového počtu 2 395 obyvatel bylo v roce 2021:
- 1 159 mužů
o z toho nad 15 let 987
o do 15 let
172
- 1 236 žen
o z toho nad 15 let 1053
o do 15 let
183
V naší obci bylo v roce 2021 celkem 23 cizinců, z toho: 11 cizinců s trvalým pobytem
a 12 cizinců s přechodným pobytem
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Do Fryčovic se v roce 2021:
- přihlásilo 46 občanů,
- odhlásilo 33 občanů,
- narodilo 26 dětí, z toho 15 děvčat a 11 chlapců,
- zemřelo 34 občanů, z toho 13 žen a 21 mužů.
Průměrný věk našeho obyvatelstva je 42, 39 let.
Z MATRIKY
Jubilanti 2021: 75 let oslavilo – 23 občanů
80 let oslavilo – 18 občanů
85 let oslavilo – 6 občanů
90 let oslavili – 4 občané
nad 90 let oslavilo – 8 občanů
Nejstarší občan/ka oslavil/a v loňském roce 96 let.
V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavřeno 5 sňatků.
Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavilo 6 manželských dvojic.
Diamantovou svatbu – 60 let společného života oslavila 1 manželská dvojice.
Vítání občánků se v roce 2021 uskutečnilo dvakrát a zúčastnilo se ho 29 dětí.
Z OBCE
Nově bylo v roce 2021 přiděleno 5 čísel popisných. Poslední přidělené číslo popisné bylo 821.
Za rok 2021 bylo projednáno 6 přestupků s našimi občany Magistrátem města Frýdku-Místku.
POHYB OBČANŮ ZA POSLEDNÍCH 5 LET
Rok

Celkem
obyvatel

Narození

Úmrtí

Přistěhování

Odstěhování

2016

2 353

27

23

61

92

2017

2 372

27

21

66

53

2018

2 380

24

30

55

42

2019

2 372

21

24

36

42

2020

2 391

19

19

48

28

Mgr. Veronika Konečná, matrikářka
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INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD A PSY NA ROK 2022
Komunální odpad
- zvýšená částka
• 600 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci, nebo
• 600 Kč za nemovitost osoby bez trvalého pobytu v obci
Kdo může být osvobozen od poplatku?
• děti narozené v tomto kalendářním roce
• fyzické osoby, které v tomto roce dosáhly věku 80 let a starší
• osoba se zdržuje v zahraničí po dobu delší devíti měsíců v příslušném kalendářním roce
– MUSÍ PODAT ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ
• osoba má evidenční údaj o místě přihlášení na ohlašovně Obecního úřadu Fryčovice
č. p. 83 a její pobyt není znám
• osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy – DOLOŽIT POTVRZENÍ
O POBYTU
• osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého – DOLOŽIT POTVRZENÍ O POBYTU
• osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení – DOLOŽIT POTVRZENÍ
O POBYTU
• osoba na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení
• Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce
a která je zároveň poplatníkem z titulu přihlášení v obci.
Psi
- částka zůstává stejná
• 100 Kč za jednoho psa
• 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Způsob platby
• UPŘEDNOSTŇUJEME bezhotovostní převod
o účet obce č.: 95521764/0600
o VS: č. p. domu
o do poznámky uvést: název místního poplatku a příslušný rok
• hotovostně na obecním úřadě V ÚŘEDNÍCH DNECH, v kanceláři č. 108.
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Splatnost místních poplatků
Poplatky lze uhradit od 01. 01. - 30. 04. 2022.
Po uhrazení poplatku za komunální odpad si mohou občané vyzvednout nálepky
na popelnice.
Upozorňujeme občany, že nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů na jaře
Termín: sobota 23. dubna 2022
Čas: 8.00 – 12.30 hod.
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.
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Odpady a zase odpady…
Jak jistě víte, naše obec zvýšila od 1. 1. 2022 poplatek za svoz popelnic na občana na 600 Kč.
Toto rozhodnutí zastupitelstva vyplývá ze zvýšených nákladů na skládkování, svoz, drahé
energie nebo také zvyšování mezd. Obec se v minulosti na tuto situaci již postupně připravila
a tak, jak jistě víte, zakoupila velkoobjemové kontejnery, které slouží k ukládání papírů a plastů.
Tyto velkoobjemové kontejnery slouží k odlehčení sběrných míst (kójí), kde se v minulosti
kontejnery o objemu 1100 l často přeplňovaly a odpad, který se do nich již nevešel, se odkládal
všude kolem. Myslím si, že i ve spojení s výstavbou kójí pro sběrná místa na tříděný odpad
se pořádek kolem kontejnerů (papír, sklo, plast) zlepšil. Ale přesto se ojediněle stává, že místo,
aby občané zavezli kartóny nebo plasty do již zmíněných velkoobjemových kontejnerů, odkládají
je v kójích vedle již plných kontejnerů. Z toho pak plynou zvýšené náklady na tyto služby,
protože pracovníci údržby obecního úřadu je pak musejí svážet do sběrného místa a ukládat
do kontejnerů. Frýdecká skládka odpady mimo kontejnery nesbírá. Občas se stává, že se
v kontejnerech na tříděný odpad objevují věci, které tam nepatří. Vše je přitom popsáno na čelní
straně kontejneru. Objevují se nám v poslední době často případy, kdy domovní odpad, zbytky
jídel, starý textil, koberce jsou mnohdy v obsahu žlutých popelnic na plast. Proto je dobré větší
kartóny, krabice, polystyrenové ochranné obaly co nejvíce odvážet přímo na sběrné místo
do technických služeb. Vývoz kontejnerů probíhá automaticky po jejich naplnění.
V kontejnerech na tříděný odpad pak zbude více místa na drobný papírový nebo plastový odpad
z domácností. Využívejte v co největší míře sběr plastů v pytlích (žluté pytle). Pytle pro občany
zajišťuje obecní úřad a jsou k dispozici na úřadě. Sběr probíhá pravidelně každou první sobotu
sudého měsíce. Nově se objevily v každé kóji popelnice na použité oleje a tuky. Tady očekáváme,
že občané již nebudou vylévat tyto odpady do kanalizace. O vývoz kontejnerů na bio odpad se
starají zaměstnanci údržby.
V letošním roce nás ještě čeká vybudování poslední kóje na umístění kontejnerů na tříděný odpad
na horním konci, kde se s jeho realizací čekalo až skončí rekonstrukce potoka. Na plechovky byl
v technických službách vyčleněn kontejner o obsahu 1100 l. Také okolí velkoobjemových
kontejnerů dozná v letošním roce změn. Pro pořádek v obci se v minulých letech udělalo opravdu
hodně.
Vratislav Konečný, místostarosta
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Co se dá najít ve žlutém kontejneru na plasty (místo nálezu – horní konec, kóje u mostu
u Slavíka…)

Obsah černých pytlů
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I tak se dá zbavit vánočních stromků…

Jak třídit kuchyňské oleje
Tentokrát si ukážeme, jak olej a tuk v domácnosti správně sbírat, aby to pro vás bylo
co nejpohodlnější.
Najděte vhodnou lahev
K třídění se hodí jakákoliv PET lahev se šroubovacím víčkem – od klasické minerálky, slazených
nápojů, džusů, mléka, použitého oleje, ale i od pracích či mycích prostředků. Snáz se vám bude
olej přelévat do lahví se širokým hrdlem, jaké mají ledové čaje, džusy nebo mléko.
Olej z vaření, smažení a jídel můžete do PET lahve přelévat buďto přímo, nebo si můžete pomoci
„mezistanicí“, totiž skleněnou zavařovačkou se šroubovacím víčkem. Přímo do PETky
doporučujeme slévat spíše domácnostem s nižší produkcí oleje, který pochází hlavně ze studené
kuchyně (saláty, nakládané dobroty apod.). Naopak skleněná zavařovačka snese vyšší teploty
oleje a lépe se do ní přelévá z pánve či pekáče.
Opatrně olej přelijte
Při samotném přelévání je vhodné použít trychtýř, obzvlášť má-li lahev užší hrdlo nebo máte-li
větší množství oleje. Pokud olej obsahuje hodně pevných zbytků jídla (z nakládané zeleniny
či smažení a pečení), můžete je zachytit sítkem, aby vám trychtýř neucpaly. Do PET lahve ani
do sklenice nikdy nepřelévejte horký olej, může dojít k roztavení lahve nebo dokonce popálení!
Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby vám nepřetekl přes okraj. Rozlitý olej dovede nadělat
pěknou neplechu, mějte proto po ruce ubrousek či papírovou utěrku, abyste mohli olej v případě
ukápnutí rychle setřít. Bezpečnější je umístit PET lahev při lití do dřezu.
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Tip: Větší objemy oleje, např. z fritovacího hrnce, vlévejte raději pomalým, ale soustavným
proudem. Při naklánění hrnce a opětovném vracení vám olej poteče z vnější strany a bude kapat
všude okolo.
Pevné tuky nechte roztát
Pevné tuky jako máslo, sádlo, ztužené tuky nebo výpek můžete přendat pomocí stěrky či vařečky
nebo je nechte na pár desítek vteřin rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce rozehřát na pánvi,
v pekáči, v hrnci. Běžně jim stačí teplota již okolo 40 oC, takže se nemusíte bát popálení, prasknutí
či zhroucení lahve.
Naplněnou lahev odneste do popelnice
Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uzavřete a schovejte na místo, kde nebude překážet a kde
nehrozí převržení či rozbití (skříňka pod dřezem, spíž apod.). Jakmile máte PET lahev plnou,
dobře ji uzavřete a odneste do nejbližší olejové popelnice. Do popelnice vhoďte celou a dobře
zašroubovanou PET lahev, olej nikdy nepřelévejte nebo nevhazujte ve skleněné nádobě.
Máte další nápady na zlepšení nebo jste narazili na problém, kterému je dobré se vyhnout? Určitě
nám dejte vědět na našem facebooku Třídímolej.cz nebo instagramu tridimolej.cz.
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Ze základní školy
Jak jsme již v minulých číslech informovali, v loňském školním roce jsme byli zapojeni
do projektu Vdechni život knize, ze kterého vzešla krásná kniha s názvem „Jako Robinsoni“.
Již druhým rokem je škola zapojena také do projektu Pomáháme školám k úspěchu, jehož vizí
je škola, kde „Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí.“ Tedy škola, kde každý žák
s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu a zároveň zde panuje kultura příznivá pro učení
každého, dětí i dospělých.
Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý a systematický vzdělávací projekt pro veřejné
základní školy v ČR, který je výhradně financován nadací rodiny Kellnerových. Školou vybraní
učitelé jsou pak zapojeni do celorepublikové projektové učící se komunity, využívají pomoci
pedagogických konzultantů a silného odborného zázemí projektu. Společně vytváří a sdílí
know-how a zkušenosti s budováním bezpečné a podnětné kultury pro učení.
A zde se naskytla možnost, jak naši knihu dále prezentovat, o čemž jsme dlouho – v současné
nelehké situaci – přemýšleli.
Na jednom setkání, které proběhlo na začátku ledna, jsme měli ve složení Mgr. A. Filarová,
Mgr. M. Holíková a Mgr. P. Strnadlová možnost představit naši knihu i jiným školám
a zapojeným učitelům. Připravili jsme pro ně zajímavé aktivity zaměřené na čtenářství
a pisatelství, které navazovaly na práci dětí, které se na vzniku knihy podílely. Jednou z nich byla
aktivita, na jejímž konci vznikly příběhy – legendy, jak asi mohla vzniknout ve Fryčovicích obora
s jelenci běloocasými. Účastníci svou práci měli ztíženou zadanými kritérii, která při tvorbě textů
museli dodržet. Zažili tak pisatelskou dílnu a na chvíli se cítili jako děti ve škole. Musím říci,
že zpětné vazby a ohlasy byly velmi pozitivní. Mnozí (a téměř všichni) účastníci se o existenci
naší obory dozvěděli prvně.
Pokud epidemiologická situace dovolí, budeme se snažit připravit podobnou aktivitu také
v měsíci březnu – v měsíci knihy – pro širokou veřejnost naší obce. Máte-li zájem, sledujte
stránky školy (www.zsfrycovice.cz), kde se koncem února dozvíte více.
A nyní již přepis vzniklých textů na téma: Legenda o fryčovické oboře
1.
Kdysi dávno královna Příroda vládla nad fryčovickými lesy. Všechna zvířata zde měla
volnost, bohatství přírodní pastvy. Mělo to pouze jeden háček. Jistý jelenec běloocasý odmítl žít
s ostatními. „Už nechci žít nadále s jinými zvířaty na zdejších stráních.“ Představil svůj plán
ostatním a pravil: „Pouze jelenci budiž mojí druhové.“ Odměna ho neminula.
Jelenci získali pro sebe vysněné území, které je dodnes hojně navštěvováno turisty
i místními milovníky přírody.
2.
Bylo jedno království, kde žila královna, která měla moc ráda přírodu. Dávala zvířatům
absolutní volnost, ale jednou dostala dárek od svého budoucího chotě – velký vůz s klecí.
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Když viděla, co v kleci je, zvolala: „Nechci.“ Přišla ke kleci, odstranila háček a z klece
vyběhl nádherný běloocasý tvor – v celém parku nejkrásnější.
Zklamaný nápadník ji odmítl a od té doby se pasou jelenci běloocasí volně na stráních.
Tento nový druh byl jejím největším bohatstvím.
3.
Bylo – nebylo. Tam, kde se rozkládají fryčovické lesy, bohatstvím jelenců oplývající, žila
pyšná královna, jež slula svými dlouhými bílými vlasy.
Za chotě si vyvolila celému fryčovickému panství známého lovce z dlouhých strání. Mělo to však
háček. On ji odmítl, řka: „Nechci Tě!“
Královny se to však dotklo. Zavřela lovce do klecí, aby neutekl. Připravila mu nápoj, který
když lovec vypil, způsobil, že se proměnil v jelence. Ale ne tak ledajakého! Díky nápoji obohatil
přírodu o nový druh – jelence běloocasého.
4.
Bylo – nebylo, dávno tomu ve Fryčovicích žil král s královnou. Jednou se královna
procházela kolem hradních fryčovických klecí, kde byli zavřeni jelenci běloocasí. „Nechci vás
nadále vidět trpět zavřené, proto vám dám volnost a vrátím vás do bohatství přírody. Část lesa
zvaného obora bude váš domov.“
Byl v tom ale háček. Klíče od klecí vlastnil král, který je ztratil při projížďce na koni
na stráních.
Královna dala vyhlásit: „Odměnu získá ten, kdo klíče najde. Toho ocením.“ Klíč byl
nalezen, nálezce oceněn a jelenci běhají na svobodě v oboře dodnes.
A přidám ještě text z naší knihy – text Nikoly M., vloni žákyně 7. třídy, dnes již studentky prvního
ročníku víceletého gymnázia.
Legenda jelenců a obory Fryčovic
Kdysi dávno žila královna Klárka Fryčovická. Milovala zvířata, přírodu a lesy. Její
Fryčovické království vzkvétalo, ale chybělo útočiště pro zvířata. Nechtěla zavírat zvířata
do klecí, chtěla, aby měla volnost. Rozhlásila po celém království, že ten, kdo vymyslí, kam
vypustit zvířata, dostane bohatou odměnu. A tak se hrnuly nápady, ale každý měl nějaký háček.
Až jednou přišel do království mládenec. Představil se: „Mé jméno je Karel a mám nápad,
jak nechat zvířata volně žít.“ Když si Klárka vyslechla jeho nápad, souhlasila. „Postavíme
oboru,“ řekla.
O pár měsíců později byla obora hotová. Zvířata byla spokojená a s nimi i Klárka. Chtěla
Karla odměnit bohatstvím, jenže odmítl a jen dodal: „Nechci bohatství, chci vás za ženu.“ Druhý
den se chystala svatba. Klárka si brala Karla.
Žili si spokojeně, jednou po snídani však přiběhl myslivec a řekl: „V oboře máme nový
druh jelenců!“ Celé království se jelo podívat. Jelenci běhali po stráních a zvedali své bílé ocásky.
Od toho okamžiku se začalo jelencům říkat běloocasí. A ti tady žijí dodnes.
Celou knihu si můžete prohlédnout a přečíst na www.zsfrycovice.cz
za zúčastněné Mgr. Petra Strnadlová

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2022

16

Úspěchy žáků základní školy
Získali jsme ocenění v soutěži – Znáš svůj kraj?
Sdružení Región Beskydy se sídlem v Žilině společně se sdružením Region Beskydy se sídlem
ve Frýdku-Místku vyhlásilo v září zajímavou výtvarnou soutěž – Znáš svůj kraj? Soutěžící měli
nakreslit libovolný turistický cíl z české nebo slovenské části Euroregionu Beskydy. Naše škola
zaslala 5 prací. Do soutěže se zapojila Helena Bílková, Sára Kubelová, Nela Galásková (3. třída),
Jakub Kratochvíl (4. třída), Kristýna Vajdová (5. třída). Z došlých 127 výtvarných děl bylo
10 prací oceněno. A právě „Lysá hora“ od Kristýny Vajdové byla mezi oceněnými. Kristýnce
gratulujeme a všem žáků děkujeme za reprezentaci školy. Všechny výtvarné práce jsou
k nahlédnutí na stránkách školy.
Mgr. Renáta Foltová

Ocenění žáků ve vědomostním kvízu Regionu Beskydy
Sdružení Region Beskydy vyhlásilo v prosinci 2021 soutěž, resp. vytvořilo malý kvíz o přírodě
a zeměpisných zajímavostech české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Polovina otázek
byla v českém a polovina ve slovenském jazyce. Kvíz byl realizovaný v rámci projektu Naučné
stezky v Beskydech, který mapuje nejzajímavější naučné stezky v české a slovenské části
Euroregionu Beskydy a vytváří jejich databázi. Z celkových 220 došlých vyplněných kvízů bylo
správně vyplněno 53. Z naší školy se zapojili tři žáci sedmé třídy. Mikuláš Konvička, Michaela
Matulová, Barbora Doubková a všichni měli své kvízy bez chyb! Z došlých a bezchybných kvízů
bylo 10 vylosováno a oceněno. Štěstí se usmálo na Mikuláše, ale i děvčatům byly zaslány drobné
dárky za jejich snažení. Našim žákům upřímně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Renáta Foltová
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Koledování pro rok 2022 je za námi.
Pěkný výtěžek Tříkrálové sbírky překvapil
Tříkrálové koledování je za námi, a tak bylo ve středu 19. ledna 2022, jako již tradičně
na Obecním úřadě ve Fryčovicích, rozpečetěno všech 9 pokladniček. Sčítání výtěžků proběhlo
pod dohledem účetní paní Ing. E. Mitrengové, charitních pracovníků Mgr. M. Petrové,
O. Palovského a koordinátorky TKS Fryčovice A. Vyvialové. Největší bankovkou byla
tisícikoruna. A kolik činila celková vykoledovaná částka? Krásných 81.684 Kč.
Kolednická skupinka
Magda Prajová

Vykoledovaná částka v Kč
15.551

Patrik, Laura Matějovi, Marek, Magda Píšťkovi,
František Pultar
Monika Hrtánková

6.386

Alice Nevludová, Anna Hrtánková
Hana Jamrozová

9.958

David, Marek, Jiří Vyvial, Filip Mičulka
Jan Nevlud

8.139

Táňa, Kamilka, Vala, Viktor Nevludovi
+ Kadeřnictví paní Laníková
Naďa Pustková

6.512

Katka, Teo, Bibiana, Sára Pustkovi
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

5.050

Regio potraviny Kublák

4.702

Kristián Gřes

7.100

Faustýna, Hermína Gřesovy
Simona Dostálková

18.286

Štěpán, Adam, Filip Kublákovi, Stázka Kalusová
Celkem

81.684
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„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné
mezilidské obdarovávání a porozumění. Každý člověk
si zaslouží za všech okolností uchování vlastní lidské
důstojnosti a možnost i šanci případnou nepříznivou
situaci překonat a prožívat život v rámci možností
plnohodnotně. S tímto posláním charita poskytuje
služby seniorům, lidem bez domova, lidem s duševním
onemocněním, lidem v závěru života a dalším,“
přibližuje poslání charitních služeb Martin Pražák,
ředitel Charity Ostrava.
Milí koledníci, peněžní dárci, podporovatelé i vy, kdo jste pomohli, byť jen laskavým slovem.
Děkujeme, že jste se i letos do sbírky zapojili, protože právě díky každému z vás, se daří záměr
TKS naplňovat!
Letošní výtěžek TKS v okolních obcích:
Částka v Kč

Obec
Palkovice

147 878

Kozlovice

143 177

Stará Ves nad Ondřejnicí

132 842

Hukvaldy

99 714

Staříč

72 995

Krmelín

92 039

Ochota a odhodlání
Zvažovali jste někdy podání pomocné ruky při Tříkrálové sbírce i Vy?
Nedejte se zastavit strachem nebo obavami. Koledníkem se může stát
úplně každý. Nejdůležitějším předpokladem je ochota a odhodlání
udělat pro druhého něco užitečného, spojit ji s trochou kuráže a třeba jen
jednou či dvěma hodinkami Vašeho času. Výsledkem toho všeho může
být mnoho radosti.
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Radost potřebných, radost všech navštívených lidí i radost koledníků,
kteří získávají nejen dobrý pocit, ale i společné zážitky s kamarády
a vzpomínky, které jim zůstávají po celý život. Malí koledníci se navíc
díky sbírce dozvědí, že jsou mezi námi lidé, kteří si sami pomoci
nemohou, a učí se tak pomáhat lidem kolem sebe.
Každoročně drobnou odměnu koledníkům přichystá i Charita F-M.
Letos je jí drobný tříkrálový dáreček a vstupenka na Aquapark Olešná
(s možností uplatnění dle aktuálních opatření).
Srovnání výtěžků za uplynulé roky v naší obci:

Rok

Částka v Kč

2007

10 635

2008

14 224

2009

18 527

2010

21 048

2011

22 755

2012

26 943

2013

31 405

2014

35 309

2015

34 022

2016

39 384

2017

46 997

2018

60 768

2019

64 075

2020

75 108

2021

35 011

2022

81 684

Celkem se u nás za posledních 16 let vybralo: 617.895 Kč. Hlavní motto Tříkrálové sbírky tedy
rozhodně platí: „KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ!“
Letošní záměry Charity F-M pro využití TKS:
● Podpora mobilní hospicové péče – mobilní hospicová služba CHFM se stále rozvíjí a každý
rok se zvětšuje počet doprovozených rodin. Úhrady pojišťoven však nepokrývají všechny
náklady služby.
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● Mobilní terén – kvalitní vozový park je základem terénních služeb, a proto se jej snažíme
každoročně obnovovat z veřejných zdrojů. Ty však vyžadují spoluúčast.
● Rekonstrukce domu pokojného stáří – v Domě pokojného stáří chceme provést rekonstrukci
a navýšit kapacitu zařízení. Záměr má podporu města i kraje. Opakovaně žádáme prostředky
i z IROP.
● Tréninkový byt pro osoby s duševním onemocněním – v návaznosti na naše služby pro osoby
s duševním onemocněním chceme zřídit tréninkový byt pro lidi, kteří odchází z PL Opava,
ale nejsou ještě plně kompetentní pro samostatné fungování. Do bytu bude docházet
pracovnice BCDZ.
● Doučování v Charitě F-M – doučování v sociálně slabých rodinách je jednou z činností
CHF-M. Tato aktivita přináší své výsledky a děti doprovázíme už i na středních školách.
Problémem je ale nesystémové financování, neboť se jedná o pomezí sociální služby a školství.
Činnost je realizována s podporou města F-M a obcí.
„Děkujeme všem, kteří podarují naše koledníky a vzpomenou si tak na lidi osamělé, nemocné
či ty, jež se ocitli v různých potížích. Charita Česká republika, která v tomto roce 2022 oslaví
100 let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti
a laskavosti," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.
„I když nemáš prostředky na změnu celého světa, pozměň alespoň vnitřně sám sebe
a zušlechťuj se činem dobra a solidárnosti.“ Joanna de Angelis
Anna Vyvialová, koordinátorka TS pro obec Fryčovice
Kontakt: e-mail: vyvi.ana@seznam.cz, telefon: 774 930 957
Další informace: https://www.trikralovasbirka.cz
https://www.facebook.com/trikralovasbirka/

Děkujeme vám za podporu Tříkrálové sbírky!
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám.“ Tato známá melodie rozeznívá
na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. Děje se tak díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové
akci v České republice, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek,
a to ve spolupráci s obcemi, farnostmi a dalšími organizacemi a jednotlivci.
V minulém roce nepřála situace koledníkům, kteří kvůli koronavirovým opatřením nemohli
vyrazit do ulic. Tříkrálová sbírka tak byla přesunuta do online prostoru. Tato novinka minulého
roku zůstala zachována i letos, avšak tradice tříkrálové koledy byla opět navrácena. Ve svých
domácnostech jste se tak znovu mohli setkat s charitními tříkrálovými koledníky, kteří nám dům
od domu roznášeli Tříkrálové požehnání.
S koledníky jsme se letos rozloučili třetí lednovou neděli, tj. 16. 1. 2022, kdy tímto dnem skončilo
putování tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky.
Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které od koledování neodradila ani nepřízeň
počasí, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného
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rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček. Přestože koledníky již ve svých domácnostech
nezastihnete, Tříkrálová sbírka ve své online formě na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz běží až do konce měsíce dubna.
Díky pomoci a štědrosti vás všech se letos podařilo ve Fryčovicích vybrat krásných
81 684 korun. V rámci celé Charity Frýdek-Místek to bylo 2 277 306 korun v pokladničkách
a 79 811 korun bezhotovostními příspěvky. Část sbírky, která přináleží Charitě Frýdek-Místek,
použijeme na opravy a úpravy v pobytových zařízeních, dále na volnočasové a vzdělávací
aktivity pro děti a mládež, stejně jako na terénní služby pro nemocné a lidi s omezenou
soběstačností a na vybudování tréninkového bytu pro osoby s duševním onemocněním.
Srdečně děkujeme všem koledníkům, kteří v této nejednoduché době vyrazili, všem, kteří
umožnili umístění statických pokladniček (ve Fryčovicích to byly pokladničky umístěné
v REGIO potraviny – pan Kublák, v potravinách Hruška, ve firmě Kozubek, v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie, v kadeřnictví u paní Laníkové a v Lékárně Fryčovice) a samozřejmě
všem, kdo do pokladniček přispěli. Děkujeme, že nám pomáháte naplňovat naše motto „…s námi
nejste sami…“; my s vámi sami nejsme.

Poradenské centrum nyní nově i ve vašich domovech
Podobný příběh, který prožila paní Irena, zažilo a zažívá
i mnoho z nás. Paní Irena zůstala po nemoci upoutána
na lůžko. V této době potřebovala poradit a zjistit určité
informace týkající se dědictví. Aby z toho však
nevznikly nepříjemnosti mezi jejími dětmi, chtěla si tyto
informace obstarat sama. Problém, který však nastal, byl
ten, že netušila, jak se vzhledem ke své nemoci dostane
do Poradenského centra.
S obdobnými nepříjemnostmi se potýká mnoho lidí.
A za tímto účelem Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek rozšířilo od 1. 1. 2022 své služby
také na terénní formu, kdy za vámi můžou naše sociální pracovnice dorazit přímo až do vašich
domovů.
Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek, nabízející odborné poradenství v oblasti práva,
sociálního systému a psychologie, poskytuje nově od ledna tohoto roku své služby mimo jiné
i terénní formou těmto skupinám osob.
• Osobám, které ze zdravotních důvodů nemohou opustit svůj domov, neboť jsou závislé
na celodenní péči jiné osoby, tj. osoby imobilní a vyžadující pravidelnou péči druhé osoby.
Pokud jste touto osobou a rádi byste získali určité informace v oblasti dluhů, rodinného práva,
majetkoprávních vztahů, případně o sociálních dávkách, pak kontaktujte naši sociální pracovnici
na tel. č.: 737 627 872.
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Služba je také poskytována těm, kteří ve spolupráci s naším Poradenským centrem mají podaný
návrh na povolení oddlužení a potřebují doprovod k přezkumnému řízení.
V tomto případě se s našimi klienty domluvíme přímo na terénní formě spolupráce
už při samotném procesu sepisování návrhu na povolení oddlužení.
Pokud Vás naše nově poskytované služby zaujaly a rádi byste získali více informací, pak nás
můžete kontaktovat:
Poradenské centrum:
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz,
tel.: 737 627 872, web: www.charitafm.cz

Informační okénko ze sociální oblasti
V životě každého z nás může nastat situace, kdy budeme potřebovat pomoc zvenčí –
profesionální. Informace o této pomoci můžeme hledat např. na internetu. V tomto příspěvku se
chci zaměřit na oblast sociálních služeb. Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které
zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení. Pokud se dostaneme do situace, kdybychom pomoc v rámci nějaké sociální služby
potřebovali, jak se zorientujeme? Existuje webový „Katalog sociálních služeb statutárního
města Frýdku-Místku”, který najdeme:
- na webové stránce www.frydekmistek.cz a to v její dolní části v pásmu pohyblivých karet,
- nebo přímo zadáním webové adresy https://socialnisluzby.frydekmistek.cz/
v prohlížeči.
V tomto katalogu je možné použít filtry např. podle životní situace, jako je poradenství, asistence,
péče o blízkou osobu apod. Příklad vyhledání organizace: potřebujeme poradit v rámci
pomoci seniorovi, zvolíme ve filtru cílovou skupinu senioři, v životní situaci vybereme
poradenství a katalog vyhledá příslušné organizace včetně kontaktů. Ke katalogu navíc
existuje návodný manuál.
Většina v katalogu uvedených organizací poskytující sociální služby (jako např. Charita FrýdekMístek) mají sídlo ve Frýdku-Místku.
Obrázek: Úvodní strana Katalogu sociálních služeb statutárního města Frýdek-Místek
https://socialnisluzby.frydekmistek.cz/
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Ludvík Kubala – slavný fojt z Fryčovic
Mnozí z vás si jistě vzpomínají na články Jaromíra Kubláka týkající se historie naší obce,
které pravidelně vycházely ve Fryčovickém zpravodaji v letech 2006–2014. Veškeré informace
v těchto článcích obsažené vycházejí z Kroniky věků, kterou zpracoval otec pana Kubláka – také
Jaromír Kublák. Jen díky tomu, že dlouhé roky trávil studiem listin v archivech v Místku, Opavě,
Olomouci, Kroměříži a Brně, dnes máme alespoň částečnou představu o tom, jak vypadala
nejstarší historie Fryčovic. Stará obecní kronika totiž shořela při požáru fojtství v roce 1886.
Kniha Historie obce Fryčovice 1267–2017, která vyšla v roce 2017, pak již převážně čerpá,
pokud jde o nejstarší historii, výlučně z článků Jaromíra Kubláka.
Nicméně mimo výše zmíněné pan Kublák sepsal ještě několik článků a s některými z nich
bych vás rád postupně v následujících zpravodajích seznámil.
Koho se tento příspěvek bude týkat, jste si přečetli již v nadpisu. Kým dotyčný byl a o co
usiloval, si můžete přečíst na následujících řádcích.
Ludvík Kubala – základní přehled
Narození:
Úmrtí:
Starosta Fryčovic:
Poslanec Moravského zemského sněmu:

20. 6. 1847, Fryčovice, Rakouské císařství
14. 4. 1905, Budapešť, Rakousko-Uhersko
1876–1879
1880–1884

Stručný úvod
Jméno Ludvíka Kubaly je spojeno jak
s hospodářskými, tak i politickými dějinami selského lidu
na Moravě. Jednalo se o výraznou osobnost, jejíž význam
v řadě oblastí přesáhl hranice regionu. Na jeho práci
a památku se zapomíná i v jeho rodném kraji zcela
neprávem. Svoji silnou individualitou narážel příliš často
na konzervativní síly a bohužel své spory nemohl
dobojovat. Smutný osud postihl Ludvíka Kubalu,
posledního držitele fojtství ve Fryčovicích z Kubalova
rodu, šiřitele zemědělského pokroku, buditele selského lidu
a poslance Moravského zemského sněmu, oddaného
stoupence prof. Jana Rudolfa Demla (rakouský pedagog,
propagátor rolnického školství a politik české národnosti z Moravy; poslanec Moravského
zemského sněmu 1867–1878). Odešel po ztrátě otcovského statku (v roce 1887) z rodného kraje
v poměrně mladém věku 39 let a dal se na svízelnou pouť chudého českého vynálezce. Poutník
nedošel – zemřel po dvacetiletém putování v Budapešti.

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2022

24

Životopisná data – počátky veřejné činnosti
Pocházel z rodu Kubalů, kteří po několik generací zastávali úřad dědičného rychtáře (fojta)
ve Fryčovicích. Prvním z nich byl Jiří Kubala (nar. roku 1604), připomínaný v této funkci
v letech 1680–1682.
Ludvík Kubala pocházel z devíti dětí. Jeho otcem byl fryčovický fojt František Kubala
(nar. roku 1822), matkou Monika, která pocházela z Olomouce, z mlynářského rodu Meitnerů.
Otec mu brzy zemřel, k ovdovělé matce se přiženil Filip Měrka.
V mládí vyrůstal Ludvík u svého dědečka z matčiny strany v Liboši u Olomouce, kde také
navštěvoval obecnou školu a následně pak i jeden rok hlavní školu v Olomouci. Vysledovat,
jakým způsobem probíhalo jeho další sebevzdělávání a život krok za krokem, není možné
z důvodu nedostatku historických pramenů. Jeho bohatou knihovnu, korespondenci i početné
sbírky písemností, včetně staré obecní kroniky fryčovické zničil oheň při požáru fojtství v roce
1886. Jeho život lze tedy částečně rekonstruovat díky kusým protokolům společností a zemského
sněmu, z novinářských zpráv o jeho činnosti, četných polemik a konečně také tiskem vydaných
projevů.
Veřejné činnosti ve Fryčovicích se začal věnovat od roku 1869, kdy byl ve 22 letech zvolen
do obecního výboru a o několik let později, roku 1876 se stává starostou. Jako starosta obce měl
s občany značné problémy a jeho práce rozhodně nebyla záviděníhodná. Jeden z dlouholetých
pokladníků obce, pan Hajný, k tomu později svému strýci vyprávěl: „On to Kubala, když jsme
tenkráte jednali o tom a o tom, chtěl takhle. Ale my jsme to udělali tak, protože 17 hlav má více
rozumu než jedna.“ Tak proti vůli starosty nebyla řada jeho plánů vůbec uskutečněna. Nicméně
právě z jeho iniciativy došlo v roce 1870 ve Fryčovicích k postavení nové školní budovy. Zřídit
nechal také obecní silnici středem vesnice. Hned roku 1869 – po svém zvolení do obecního
výboru – založil ve Fryčovicích rolnickou záložnu fryčovicko-ptáčnickou, první toho druhu
na tehdejší severovýchodní Moravě. Byl zvolen jejím předsedou. Jako předseda okresního
silničního výboru zajistil zřízení okresní silnice z Rychaltic přes Fryčovice do Brušperka.
V roce 1876 přijal předsednictví v místní školní radě a vnesl do ní živý ruch. Hned za první
rok jeho působení bylo pokutováno 164 z 280 dětí pro „nepořádnou“ docházku do školy.
Poněvadž tento postup narazil pravděpodobně na odpor rodičů, byla rok na to volena jiná cesta
a pilné děti začaly být odměňovány za dobrou docházku do školy. Aby děti nezanedbávaly školní
vyučování pro ranní pasení krav, zavedl vyučování od deseti hodin dopoledne, jen aby docházka
do školy mohla být co nejlepší. Vzdělání pokládal za předpoklad zlepšení lidí na venkově.
V jedné sněmovní řeči o několik málo let později uvedl, že národ, který má školy,
má i budoucnost. Uskutečňování řádné školní docházky naráželo i v jeho rodné obci
na překážky takřka nepřekonatelné, zvláště proto, že konzervativní občané svorně všechny
reformy odmítali. Kubala, vida svou bezmocnost vůči tomu, se předsednictví v místní školní radě
raději vzdal. Píše o tom v roce 1880 tehdejší učitel Kaupa ve školní kronice: „Tento /Kubala/
však vida, že kromě Fr. Měrky, svého strýce, z ostatních členů žádný stejného s ním oproti
zdejšímu učitelstvu směřujícího smýšlení není a on tak o mnohým později snad obmyšleným toho
ducha znějícím návrhem by neprorazil, raději se co člen řečené školní rady vzdal.“ Brzy na to
vzdal i starostování v obci.
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Jeho politické a hospodářské začátky
Ludvík Kubala upřímně usiloval o vzdělání a pokrok venkova, a to zcela nekompromisně.
Tím si získal mnoho nepřátel. Nebyl z těch, kdo rozumí kompromisům a vyhýbají se střetům.
V jedné novinářské polemice napsal, že na odpověď je vždy štědrý.
Usiloval o vybudování samostatné stavovské organizace zemědělské. Jako dvacetičtyřletý
mladý sedlák mluvil 27. srpna 1871 v Příboře před 10.000 lidmi, proč je nutno, aby se moravští
sedláci organizovali ve svém hospodářském spolku.
Největší důraz však kladl vždy na zvyšování vzdělávání. Často opakoval okřídlené heslo:
Dejte sedlákovi vzdělání a on si pomůže sám!
Mnoho energie vynaložil v boji proti alkoholismu. Spolu s Dr. Chleborádem, zakladatelem
dělnických konzumních družstev, řešil i jiné sociální problémy, jako např. otázku chudinskou
a úrazového pojištění dělnického.
Od mládí vynálezce a organizátor
Zemědělství bylo v jeho mladých letech ve velkém úpadku, neboť sedláci se věnovali
formanství, jež bylo velmi dobře placeno – vozili materiál při stavbě železničních tratí a továren.
Povoznictví jim poskytovalo snadnější výdělek, jehož se jim prostřednictvím jejich půdy
nedostávalo.
Kubala byl člověk neobyčejně pracovitý a průbojný. Jako vynikající řečník upoutával svými
názory, pronášenými v zemském sněmu. V roce 1876 uspořádal první hospodářskou výstavu
v Místku, pak tam založil zimní hospodářskou školu, jež byla tehdy první školou toho druhu
ve střední Evropě. Roku 1881 zřídil na fryčovickém fojtství vlastní strojní mlékárnu, jednu
z prvních strojních mlékáren na Moravě. Měla dvě prodejny – ve Vítkovicích a v Moravské
Ostravě. Dokonce zasílal máslo a sýry až do Vídně. Při svých rozsáhlých aktivitách si vždy našel
čas, aby přemýšlel nad tím, jak zdokonalit topení uhlím v kamnech, které se tehdy ve větší míře
začínalo užívat. Tak zdokonalil pokojová kamna a vynalezl bezdýmné topení.
Jak hospodařil na svém
Jeho vlastní začátky nebyly nijak růžové. Je pravdou, že dědičné fryčovické fojtství čítalo
na 500 měr zemědělské půdy a že i jeho žena Terezie, rozená Zlá, s níž se v roce 1871 oženil,
zdědila stejně velké fojtství v Palkovicích. Usedlost, kterou Kubala převzal, však byla dosti
zanedbaná. Uvážíme-li, že měl vyplácet osm sourozenců a za fojtství v Palkovicích zaplatit
10.000 zlatých, je jasné, že tyto částky stěží mohl uhradit. Vždyť cena stoměřicového gruntu
nepřevyšovala tehdy částku 2.000 zlatých.
Zvelebování statku si však vyžádalo nové investice a další úvěry. Veřejná činnost jej
odváděla od osobního dohledu na statku a zároveň vyžadovala značné finanční prostředky.
Postupem času Kubala přebudoval svůj fryčovický statek na vzorný objekt, jemuž široko daleko
nebylo rovno. Po několika zklamáních se naučil také čelit záludům zdejšího klimatu. Jím
zavedené tzv. pohyblivé lukařství čili jetelotravní „úhoření“ (první rok sklizeň jetele, druhý rok
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trávy, třetí rok pastva), původně zavedené jako obrana proti mokru, se tehdy stalo základem
hospodářského povznesení obce.
Ale Kubala sám jako by byl zlým osudem pronásledován. Sotva si částečně svůj statek
zvelebil a překonal všechny počáteční problémy, přišla v srpnu 1880 po několikadenních
vydatných deštích povodeň, která zničila veškerou úrodu. Napáchala nejen v obci obrovské
škody.
Roky 1879 a 1880 byly roky největšího vypětí Kubalovy energie za dobu jeho veřejné
činnosti. Jednak následkem kandidatury do říšské rady a jednak v Paskovském hospodářském
spolku, kterému hrozil zánik. Jakým úsilím se mu podařilo v té době založit s nepatrnou
a nedostatečnou podporou zemského sněmu hospodářskou školu v Místku, dovedeme si dnes
představit jen stěží.
V roce 1886 přišla další rána. Požár zničil starobylé fojtství, i s tehdy velmi moderními
stájemi. Pojišťovna nechtěla vyplatit pojistku, pokud nebudou vystavěny nové budovy.
Zadlužený Kubala nemohl bez finančních prostředků začít stavět. Vzchopil se však a budovy
postavil.
Byl však nucen zadlužit se takovým způsobem, že situace vyústila až do exekuce a následného
prodeje statku.
Politická činnost
Ludvík Kubala se v 80. letech zapojil i do vysoké politiky. V doplňovacích zemských
volbách 15. května 1880, ve věku pouhých 32 let, byl zvolen na Moravský zemský sněm, kde
zastupoval kurii venkovských obcí, obvod Moravská Ostrava, Místek a Frenštát pod Radhoštěm.
V roce 1880 je označován za českého národního kandidáta (Moravská národní strana,
staročeská).
V době voleb byl již Kubala znám po celé Moravě jako pokrokový selský radikál. Jeho
kandidatura byla proto přijímána na národních vedoucích místech s velkými rozpaky.
Je však zřejmé, že Kubala se těšil ve svém okrese neomezené důvěře, což potvrdily právě
doplňovací volby do zemského sněmu v roce 1880. Byl tehdy zvolen takřka jednomyslně,
a to 74 hlasy proti třem. Úsměvné je, že dva z těch tří hlasů proti byly z jeho rodných Fryčovic.
Na zemském sněmu v Brně patřil k nejpracovitějším poslancům. Byl jako člen
národohospodářského výboru zpravodajem ve věci návrhu na reorganizaci rolnických škol
(23. 6. 1880). Tehdy žádal, aby rolnické školy na Moravě, počtem 6, byly převzaty do správy
zemské, což bylo schváleno.
Vystupoval proti tehdy zvažovanému zkrácení školní docházky. Obecné vzdělání
považoval za mimořádně přínosné, neboť dle něj rozšiřuje výrobu a příjmy země. „Zkrátiti
školství národní znamenalo by úpadek duševní a hmotný v budoucnosti."
Hospodářský pád
I když veřejná činnost pohltila velkou část jeho jmění a i když právě v této oblasti mohl
opatrněji hospodařit, nelze nevidět, že velkou část svého jmění ztratil vlivem neúrodných let.
Jeho zkázu dovršil katastrofální pokles cen zemědělských výrobků v roce 1884, kdy např. cena
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cukrovky klesla na polovinu a kdy i řada rolnických cukrovarů vzala za své. Obilí se toho roku
v dubnu prodávalo za ceny hluboko pod průměrem posledních let.
V březnu roku 1905 pak píše svému synovi o zklamání nad neúspěchem svého posledního
patentu na sporákové plotny (patentováno ve Vídni 6. 2. 1905) a připojuje, že nemá síly dál žít.
Bylo mu tehdy 57 let.
Škoda, že se nezachovala také další jeho korespondence. Nacházel se v ní dopis, v němž
město Praha odpovídalo na jeho návrh zavedení bezdýmného topení v pražských továrnách.
V něm mu bylo sděleno, že "ještě žádný kominík na tuberkulózu nezemřel a že tudíž kouř není
lidskému zdraví škodlivý". v jiném dopise mu sděloval přítel z Vídně, že armádní správa
neodmítla zakoupení jeho vynálezu vojenské pojízdné pece proto, že by ji nepotřebovala,
ale proto, že konkurenční firma dala velký úplatek.
Dvacet let usiloval o uplatnění svých vynálezů, ač jeho žena obhospodařovala dále svůj
věnný statek v Palkovicích, kde s ní mohl žít v pohodlí. On se však stále hnal za další a další
činností s tím, že úspěch se dříve či později určitě dostaví.
Byl příliš hrdý, aby měl existenci, za kterou by děkoval pouze své ženě. A tak jej jeho
talent vedl na nové cesty vynálezce. A to byla nesmírně náročná činnost. V tom boji po těžkých
duševních útrapách podlehl. Dobrovolně opustil tento svět 14. dubna 1905 v Budapešti. Převezen
pak byl svým synem do Palkovic, kde byl pochován do rodinné hrobky 30. dubna téhož roku.
Byl to smutný pohřeb za nevlídného počasí. Množství přátel přišlo se s ním rozloučit.
Mnoho jich také ale nepřišlo – takový už je lidský osud. Jeho rodné Fryčovice se ukázaly jako
nejmaceštější. V Palkovicích spí svůj věčný sen. Ve Fryčovicích dosud nic nepřipomíná, že by
tu kdy žil a působil, kromě toho, co tu jako jeho dílo zůstalo (škola, cesty ...). Málo lidí už na něj
vzpomíná. Kdož však na něj vzpomínají, vzpomínají na něj jako na velkého selského budovatele
a nešťastného vynálezce, který byl na svou dobu velkorysým člověkem mimořádné energie.
Zdroje:
KUBLÁK, Jaromír. Ludvík Kubala, sedlák, vynálezce a buditel selského stavu na Moravě. 1941
fotografie Ludvíka Kubaly byla poskytnuta Muzeem Beskyd Frýdek-Místek
Aleš Konečný

Připomínka fryčovických legionářů – doplnění původního článku
Když jsem psal do zpravodaje č. 5/2021 článek „Připomínka fryčovických legionářů“,
neuvědomil jsem si, že v roce 1914, kdy začaly legie (tehdy pod označením revoluční dobrovolná
vojska) vznikat, k naší obci ještě nenáležel Ptáčník. Tehdy byl ještě samostatnou obcí a součástí
Fryčovic se stal až v roce 1951.
Při přípravě původního článku jsem se však zaměřil na legionáře narozené pouze v obci
Fryčovice, proto mi unikli tři níže uvedení narození na Ptáčníku. Nutno zmínit, že jeden z nich,
konkrétně pan Josef Havlák, byl otcem významného fryčovického rodáka Lubomíra Havláka,
sólisty opery Národního divadla v Praze.
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--Datum narození
Obec narození
Prezenční služba
u
rakousko-uherského útvaru
Rakousko-uherský
útvar
v době zajetí
Datum zajetí
Místo zajetí
Datum zařazení
do legií
Jednotka
v době zařazení
Konec v legiích
Poslední útvar
v legiích

Leopold Volný

Havlák Josef
3. 3. 1886
Ptáčník č. p. 18 (dle
tehdejšího číslování)
100. pěší pluk

Huťka Eduard
17. 3. 1894
Ptáčník č. p. 14 (dle
tehdejšího číslování)
100. pěší pluk

100. pěší pluk

16. prapor
myslivců
28. 6. 1916
Kolomeja
20. 8. 1918

15. 9. 1914
San
27. 8. 1918
štáb 2. divize (Čs. legie
v Rusku)
14. 8. 1920 (vrátil se
do vlasti)
stráž. pr.

Volný Leopold
15. 11. 1888
Ptáčník
-

polních 100. pěší pluk
12. 11. 1915
Budač
14. 11. 1917

1. střelecký pluk (Čs. tech. odd. M. V. (Čs. legie
legie v Rusku)
v Rusku)
8.
7.
1920 12. 8.1920
(demobilizován)

1. lehký dělostřelecký tech. odd. M. V.
pluk

Leopold Volný na společné fotografii

Zdroje:
http://www.vuapraha.cz
http://legie100.com/krev-legionare/
Obec Ptáčník – Archy popisné pro sčítání obyvatelstva podle stavu ze dne 31. 12. 1900

Aleš Konečný
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Vzpomínka na Ing. Adolfa Lanču
Dotýkáme se s bolestí vzpomínky 80. výročí umučení fryčovického rodáka a zasloužilého
občana. Před osmi desítkami let 25. ledna 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi zemřel jako
politický vězeň pan Ing. Adolf Lanča.
Doba největší národní poroby a nejbolestnější epocha II. světové války vtrhla do životů mnohých
z nás i našich předků. Každá válečná oběť měla konkrétní tvář a nezcizitelné právo na život…
Umění zachytit opravdovou paletu, na které se odehrál skutečný reálný život pana inženýra
Adolfa Lanče, pro jeho bohatost dní nelze dostatečně měřit slovy. Cesta, jejímuž mládí do rozletu
padly výstřely 1. světové války. Cesta lásky pro svou rodinu, práce a zálib - byla to i cesta
nejistoty posledních dnů a ustavičné kletby obav ze zítřejšího dne …
Narodil se ke konci 19. století 2. července 1896 ve Fryčovicích, život
na rozsáhlé zemědělské usedlosti předurčil osobní životní poslání
podpořené náročným studiem na vysoké škole zemědělské, plně
podporované oběma rodiči Terezií a Adolfem Lančovými.
Měl jasný cíl – pokračovat a dovršit dílo svých předchůdců. Učil se
chápat své povinnosti s osobní zodpovědností a přistupovat k životu
v jeho jednoduchosti i složitosti. Již v dětství vnímal vzor svého táty,
který v obci po dobu 12 let zastával post starosty, čerpal z podpory
širokého
spektra
jeho
názorů
a
životních
nadhledů.
Svou image plně budoval i se svou manželkou Martou, narozením synů
Milana v roce 1935 a Iva v roce 1938 dostaly dny pozitivní, radostný
i výchovný rozměr. Pan Ing. Adolf Lanča přesto, ač pracovně velmi
vytížen plněním povinností, které vyžadoval chod velkého statku, působil plně ve sférách
společenského a politického života. V těch skromných slovech se odráží nezměrný obsah
povinností a lidských ctností, hluboký zdroj práce sloužit společnosti a životu.
Před válkou krátce po učiteli Josefu Dvorském plnil kronikářské povinnosti shromažďováním
písemností a dobových dokumentů. Spolu s řídícím učitelem Antonínem Schindlerem vedli
složitá jednání o založení měšťanské školy ve Fryčovicích, která po mnoha intervencích
u nadřízených orgánů vedla k úspěchu a 24. srpna 1938 byla povolena. Inženýr Adolf Lanča se
zařadil k vyučujícím, vyučoval hospodářskou nauku. Jako předseda Kostelního konkurenčního
výboru se od roku 1938 aktivně angažoval v přípravě plánů vedoucích k postavení nového
chrámového kůru a nových varhan. Obnova byla směrována k 600. výročí vysvěcení kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích, bohužel se realizace a oslav už nedočkal.
Svým nesobeckým postojem byl uznávanou autoritou v profesním i veřejném životě. Snažil se
vyrovnat krok s dobou a své znalosti zúročil coby zakládající člen, a hlavně člen výboru
rolnických a hospodářských družstev na Ostravsku, jako člen okresního silničního výboru se
zasloužil o napřímení silnice v úseku u Chamrádů a u statku Kuběnů na dolním konci.
V době před obsazením naší země Němci coby důstojník v záloze zajišťoval úkoly u obranných
opevnění na Hlučínsku, k čemuž posloužil i přidělený vůz Studebaker.
Kurážné srdce – spousta plánů, ale válečná doba to vzala odjinud. Vřava Němců sílila. V době
protektorátu byli zatýkáni čeští vlastenci podezřelí z protiněmecké činnosti. Od září 1941
do konce ledna 1942 bylo vyhlášeno Reinhardem Heydrichem stanné právo pro potlačení
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domácího odboje. Temná mračna se začala stahovat i nad tělovýchovnou činností v obci.
V předtuše nacistického pronásledování funkcionáři jednoty ukrývali doklady o činnosti, ale
tomu nejhoršímu se zabránit nepodařilo. Tělovýchovná jednota živořila až do 13. dubna 1941,
kdy byla její činnost zastavena tehdejšími okupačními úřady, stejně jako činnost jiných jednot.
Tělovýchovná jednota přešla do ilegality, pokračovalo zatýkání, začala se splácet krutá daň
lidských životů. Při razii Němců na činovníky Sokola ve Fryčovicích byl 8. října 1941 jako
sokolský funkcionář zatčen i starosta jednoty sokolské Ing. Adolf Lanča a odveden k výslechu
na velitelství SS v Brně na Kounicovy koleje. Zatčen byl i jednatel jednoty Josef Blažej. Jako
političtí vězni byli deportováni do koncentračního tábora Osvětim – synonymu hrůzy, ponižování
a trýzně. Smrt zarámovala životy obou v roce 1942.
Nechme i po 80 letech rozprostírat ticho této pietní chvíle vzdáním projevu hluboké úcty odvaze
a hrdinství, v hluboké pokoře věnujme čas vzpomínkám a zamyšlením…
Chceme vzdát hold a vzkázat, že nezapomínáme! Nechceme, ani nemůžeme připustit, aby
nastupující generace zapomněly na tuto trýznivou historii našich dějin – ten slib je hluboko
v mém srdci jako vědomí povinnosti člověka k člověku – oběti nás k tomu zavazují.
Zpracovala Mgr. Miluše Strakošová, podklady poskytl Ing. Jiří Lanča

Jaký byl rok 2021 fryčovických včelařů?
Vzhledem k současné pandemické situaci jsme omezili schůzování a medobraní se ZŠ
Fryčovice a Hukvaldy. Na zmíněném medobraní se dříve žáci seznamovali s výrobou rámečků
a drátkováním, výrobou svíček a vytáčením medu u přítele Zdeňka Hajného ve Fryčovicích
a Miroslava Bednáře na Hukvaldech. Nemohli jsme se ani prezentovat na výstavě zahrádkářů.
I přes covid včely lítaly a my včelaři jsme je ošetřovali v podzimních a zimních měsících,
a to proti roztoči varoázy celkem třikrát. V lednu se sbírá „měl“ pro výzkumný ústav na rozbor
spadlých roztočů. Ošetření včel provádí Zdeněk Hajný spolu s dalším členem pro všechny včelaře
ve Fryčovicích, za což jim patří poděkování.
Zimní měsíce jsou dobou odpočinku, kdy půda a vegetace odpočívá, ale včelař se má
připravovat na jarní a letní sezonu, a to čištěním nástavku, tavením voští, přípravou nových
mezistěn. Po slunovratu, tj. 21. 12., ve včelstvu začíná nový život, matka začíná klást první
vajíčka, záleží to na síle včelstva a zásob v úle. Loňský rok byl průměrný na výnos medu,
doufejme, že letos bude výnos lepší.
Ještě si připomínáme, že v roce 2021 nás opustil dlouholetý včelař a funkcionář Zdeněk
Korneta, na kterého s úctou vzpomínáme.
Včelařům a ostatním občanům přejeme úspěšný rok a pevné zdraví.
Za včelaře Zdeněk Sojka
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Glosa: Co se „TO“ v obecním lese děje?
V poslední době jste si možná všimli, že v obecním lese Zámrklí se objevují na některých
stromech barevné tečky. Dá se říct, že se jedná o počátek „nového hospodaření“. Počátek
„řádného hospodaření s lesem“. Dříve, v období let 2000 až 2020, bylo hospodaření silně
ovlivněno vůlí přírody. Částečně sušší a suché roky a následně kůrovci na smrku nasměrovali
hospodaření jen k těžbě suchých a kůrovci poškozených stromů. Tato těžba je podle zákona
„O lesích“ povinně přednostní. Na ostatní nezbýval čas a ani Lesním hospodářským plánem
stanovené kubíky (m³). V tomto období nám příroda ukazovala, že do budoucna se se smrkem
v těchto polohách mnoho nepočítá.
Její ponaučení jsme čím dál více vnímali a postupně měnili způsob hospodaření. V dnešní
době je to již v Zámrklí vidět. Mění se dřevinná skladba lesa na převážně listnatou s účastí jedle
a částečně modřínu a borovice. V oplocenkách jsou nejvíce vysazovány buky a duby.
Nezapomínáme ani na lípu a olši.
A teď se zmíníme o tom „TO“. Pokud nechceme mít z lesa úplnou divočinu, musíme
s lesem začít řádně hospodařit. Hospodaření s lesem neznamená jeho násilné ovládnutí pro naše
potřeby, ale využívání a usměrňování sil přírody k našemu užitku. A tak „TO“ vede právě k tomu
využívání a usměrňování. Je to v podstatě ponejvíce hra se světlem a stínem, dále zlepšení
kvality, zdravotního stavu a zvýšení tloušťky stromů rostoucích v porostech.
Asi nejvíce viditelný příklad v současné době je nebo byl po levé straně cesty od hájovny
k obrázku. Jsou tam vyznačeny stromy k těžbě, které mají horší tvarovou kvalitu, menší koruny,
horší zdravotní stav a stromy dřevin nepůvodních.
A teď jednoduché vysvětlení výše uvedených kritérií.
Tvarová kvalita, respektive nekvalita je vhodná spíše pro palivové dříví. Delší, dlouhé
a rovné kmeny bez větví jsou větší zárukou kvalitního dříví v budoucnu. Strom, aby dosáhl větší
tloušťky, potřebuje větší korunu. Dosáhneme ji tím, že mu dáme větší životní prostor.
Zdravotní stav, hlavně hniloby a mechanické poškození snižují kvalitu dřeva. Čím dříve se
vytěží, tím méně je následných hnilob v lese.
Co se týká dřevin nepůvodních (jedná se o dub červený), tak ten se musí udržovat
v rozumných, v našem případě existujících mezích. Nesmí se záměrně rozšiřovat. Je to dáno
statutem obecního lesa z hlediska ochrany přírody. Celé území lesa Zámrklí je zařazeno
do nadregionálního územního systému ekologické stability Palkovické Hůrky s vyloučením
rozšiřování zastoupení nepůvodních dřevin.
Hra se světlem a stínem a jejich usměrňování ovlivňuje většinu výše uvedených aspektů.
Světlo, působící na větší nebo velkou korunu, má za následek větší fotosyntézu a z toho
vyplývající větší množství tvorby dřeva. Částečný stín naopak podporuje užitečnou podúroveň
v porostu. V našem konkrétním případě, když vstoupíte do zmíněného porostu před obrázkem,
uvidíte podúrovňové stromy, které čistí nadúroveň od usýchajících a suchých větví. Dále uvidíte
pod nohama zmlazení jedle. To jsou ty malé jehličnaté stromečky s výškou 5 až 20 centimetrů,
které jsou sice stín snášející, ale i ony potřebují ke svému růstu světlo. A právě i jim těžbou
vzrostlých stromů dávkujeme světlo, aby mohly pomalu přirůstat 5 až 10 cm ročně do výšky.
V budoucnu nahradí nebo doplní horní etáž bez nutnosti umělého zalesňování. To je v krátkosti
o „TOM“, co se v obecním lese momentálně děje a bude dít.
Úspěšný rok 2022 Vám přeje odborný lesní hospodář Zdeněk Vašut
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Jak to bude letos s našimi šibřinkami?
No, to bych taky ráda věděla. Halt je složitá doba a jen stěží si můžeme naplánovat víkend,
dovolenou, natož tak plesy či tak velkou akci, jakou naše šibřinky beze sporu jsou. Po roce se
delta sešla s omicronem a já vám mohu tak akorát sdělit, že Výbor Sokola TJ Fryčovice se usnesl,
že bohužel ani v letošním pravidelném únorovém termínu se šibřinky konat nebudou. Upřímně,
sama si neumím představit, že by se při aktuálních protipandemických opatřeních konaly. V sále
může být pouze 100 lidí, jenomže kolem stovky je jen nás, účinkujících. A kde je dalších několik
desítek lidí, kteří dělají zázemí, obsluhu, pořadatelskou službu, bez kterých by šibřinky nemohly
být šibřinkami. A to nepočítám ty, kvůli kterým to všechno děláme. Tedy diváky či plesové hosty.
Pak si vůbec neumím představit, co bychom dělali, když by někdo z vystupujících onemocněl
covidem. Několik dalších účinkujících by muselo do karantény. A když by to bylo těsně před
konáním šibřinek, vraceli bychom vstupné, zrušili bychom celý večer?! No to je prostě noční
můra, kterou nikdo z nás, kteří šibřinky pravidelně připravujeme, nechceme zažít. Výbor Sokola
uvažuje o možnosti konání šibřinek v náhradním termínu. Uvidíme, jak se bude pandemická
situace vyvíjet. Každopádně o aktuálním dění vás budeme informovat prostřednictvím
Fryčovického zpravodaje nebo můžete mrknout na web Sokola Fryčovice. Přeji vám všem pevné
nervy a hodně zdraví v této divné době covidové a moc se těším, až se budeme moci potkat
na šibřinkách.
Gabriela Pultarová

Sportovní a pohybová školička
Vážení rodiče a občané,
vstoupili jsme do roku 2022. Spousta z nás si dává novoroční předsevzetí a to jakákoliv. To naše
je jednoduché: Dále si s dětmi hrajme, bavme se a hlavně se HÝBEJME!!!
Minulý rok jsme zakončili akcemi, které se dle reakcí dětí, rodičů a nás trenérů povedly náramně.
První akcí byla Mikulášská se školičkou. Já osobně razím heslo: „Kdo
chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ A tak jsme s ohledem
na opatření neochudili děti o nadílku od Mikuláše s jeho věrným
doprovodem – čertem a andělem. Po tréninku před tělocvičnou čekali na
děti v bezpečném odstupu ☺ . Nikdo neplakal, a to i díky tomu, jak byli
na děti milí. Každý dostal balíček dobrotek a dárečků. Školička dětem
poděkovala za statečnost ručně vyráběnou keramickou medailí. Velké
díky patří sponzorům a zhotovitelům ,,Mikulášských balíčků“: Barbora
Straková - omalovánky, Alena Ryšavá - perníkoví Mikuláši, Marie
Paličková - keramické medaile, Koření světa Brušperk – bonbónky,
Prodejna Konkol - obalový materiál, Nataša Sadílková - knihovnice
Fryčovic - časopisy ABC. Bez poděkování nemůže zůstat ani trojce Mikuláš, čert a anděl.

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2022

33

Druhou akcí připravenou pro děti byl „Vánoční trénink s rodiči“. Samozřejmě bylo přihlédnuto
k opatřením a mohli jsme se tak sejít na posledním tréninku 21. 12. 2021. Děti se nesmírně těšily
na to, až mamince nebo tatínkovi předvedou, co vše dovedou. Rodiče byli úžasní. Do všeho šli
s nadšením a tvořili se svými dětmi skvělé dvojice. Na závěr jsme pro děti přichystali překvapení:
Vánoční dárek – švihadlo a diplom! Švihadlo věnovala dětem TJ Sokol Fryčovice jako
poděkování za jejich úžasné sportovní výkony během celého podzimního trénování.

Diplomy – grafika Simona Londinová, tisk provedla v rámci sponzorského daru firma
Pemit s. r. o.
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Úvod roku 2022 ve Sportovní a pohybové školičce Tréninky se nám rozběhly od 4. 1. 2022.
Děti nám přibývají a my jsme již téměř na top stavu - 22 dětí. Posílili jsme trenérský tým
o Pavlu Dvorskou z Fryčovic.

Nezahálíme, na děti a rodiče budou čekat další sportovní akce s naší Sportovní a pohybovou
školičkou ☺. Jsme vidět i ve světě populárního Facebooku – veřejnou stránku naleznete
na odkazu: https://www.facebook.com/sportovniapohybovaskolicka. Naleznete zde veškeré
informace o našem fungování a také fotografie a videa, jak to u nás vypadá!

Tréninky nadále probíhají
v ÚTERÝ - 15:30 - 16:15 hod.
Ve Sportovní hale TJ Sokol Fryčovice.
Moc se na všechny děti na každém tréninku těšíme a užíváme
si jejich pokroky, a hlavně nadšení ze sportování, protože to je
pro nás trenéry největší poděkování – jejich RADOST!
Simona Londinová, vedoucí Sportovní a pohybové školičky
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Zprávy z volejbalu
V posledních loňských zprávách z volejbalu jsme si přáli, aby nám pandemie nepřekazila radost
ze hry pod vysokou sítí a naše družstva jak starších žáků, tak i žen mohla pokračovat ve svých
soutěžích. Bohužel… Ženy vzhledem k podmínkám soutěže neodehrály žádné další utkání a naši
žáci se z důvodu třídních karantén nemohli zúčastnit prosincového turnaje Okresní volejbalové
soutěže „čtverek“.

Nový rok začal přeci jen lépe. Lednový turnaj B skupiny OVS „čtverek“ se odehrál v Janovicích
v hale ZŠ v pátek 21. 1. 2022 a družstvo starších žáků TJ Sokol Fryčovice navázalo na výkony
úvodních turnajů sezóny. V sestavě Zuzka Rošíková, Ilonka Mikalová, Kristýna Dzubová
a Matěj Filipec odehrálo tři vyrovnaná utkání s jedním vítězným koncem a obsadilo 3. místo.
Zvítězily domácí Janovice před KV Kopřivnice, poslední skončil Red Volley Frýdlant C. Naši
žáci výborně podávali, Matěj se několikrát blýskl tvrdou smečí, slabší to však bylo s pohybem
po hřišti.
Výsledky našeho družstva:
Fryčovice – ZŠ Janovice 0:3 (20, 27, 16)
Fryčovice – Red Volley Frýdlant n. O. „C“ 1:2 (25, 23, -26)
Fryčovice – KV Kopřivnice 2:1 (-17, 23, -25)
Zlepšování a příprava na únorový turnaj neprobíhá vzhledem ke stále nepříznivé situaci
s pandemií tak, jak bychom si všichni přáli. Výjimkou není ani zrušení tréninku. Bohužel… Blbá
doba covidová.
Za oddíl volejbalu Ing. František Kopecký
Ve Fryčovicích 28. 1. 2022

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2022

36

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2022

37

Z obecní knihovny
Milí obyvatelé Fryčovic,
nejprve bych vám chtěla poděkovat za velmi milé a vstřícné přijetí, kterého se mi od vás dostalo.
Jak víte, nejsem místní, ale cítím se mezi vámi velmi dobře.
Také bych vás chtěla ujistit, že udělám, co je v mých silách, abyste byli s knihovnou pod mým
vedením spokojení minimálně tak jako dosud.
Na počátku roku se prý na tomto místě objevují některá statistická data knihovny za minulý rok.
10 070 knihovních jednotek (10222 v roce 2020)
222 registrovaných uživatelů (266 v roce 2020)
8 523 výpůjček (8989 v roce 2020)
Upřímně musím říct, že je mi z těch čísel trochu smutno. Obec Fryčovice má knihovnu, o jaké si
mnoho obcí nejen v okolí, ale v celé České republice může nechat jenom zdát. Je moderní, útulná
a svým umístěním ideální a přímo vybízí k využití jejího potenciálu. Knihovny dnes již nejsou
tichá intelektuální místa určená pro knihomoly. Je to přátelské místo, vybízející k setkávání,
hledání i předávání informací a zkušeností. Místo, kde žádná otázka není hloupá a kde jsou
odpovědi na každé Jak? a Proč?
Knihovny v Česku fungují v pomyslné síti, která knihovníkům umožňuje spolupracovat
na hledání informací v různých databázích (i zahraničních), v katalozích jiných knihoven
a půjčování materiálů z tuzemska i ze zahraničí. Nejjednodušší spojení máme v tomto ohledu
s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Díky registraci Obecní knihovny Fryčovice
se nám, uživatelům, zdarma a takřka z pohodlí domova otevírá cesta k více jak milionu knih,
časopisů, společenských her, audioknih a dalších dokumentů ve fondu vědecké knihovny. Obecní
knihovna tedy není omezena pouze na knihy, které sama vlastní. Což ovšem neznamená, že se
obejdeme bez nákupu nových poutavých titulů, které knihovně vždy velmi sluší! ☺
Stačí být čtenářem knihovny ve Fryčovicích a brány vědění se nám doširoka otevřou.
Další rolí dnešních knihoven je setkávání a pořádání akcí. Jistě, poslední dva roky má při všech
těchto činnostech poslední slovo Covid a vládní nařízení, která mají omezit jeho šíření. Přesto se
nevzdávám a již připravuji program pro děti ze školky a oblíbenou Noc s Andersenem
(1. 4. 2022).
Ráda bych také uvítala v knihovně dospělé uživatele a přijímám jakékoliv náměty na workshopy,
přednášky či vyprávění, které by vás zajímaly, anebo o které jste ochotni se s ostatními podělit.
Věřím, že mnoho z vás má nějakou dovednost, zážitek či zkušenost.
Nabízím vám tedy možnost podílet se na činnostech knihovny. Byla bych velmi ráda, kdybychom
společně využili čas a prostor, který knihovna nabízí, ať už k zábavě, nebo rozšíření vědění
a třeba za rok na tomto místě se budeme chlubit, jak úspěšní jsme byli.
Komunikovat se mnou můžete osobně, telefonicky, emailem nebo na facebookové stránce
knihovny.
Zvu vás všechny tímto do naší knihovny a velice se těším na každého z vás.
Přeji vám pevné zdraví a pohodu při čekání na jaro.
Jarmila Rončková
Obecní knihovna Fryčovice
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Zpráva z činnosti JPO v roce 2021
Početní stav v roce 2021 činil 23 členů, což je v porovnání s rokem 2020 nárůst o tři nové členy.
V následujícím období je však předpoklad snížení početního stavu členů z důvodu jejich
zdravotního stavu, dlouhodobé neaktivity v jednotce, případně z důvodu odstěhování se.
Nicméně při organizačních a týlových, zabezpečovacích činnostech, na údržbě techniky se velmi
aktivně podílejí nejméně čtyři dorostenci SHD Fryčovice. Předpokládá se, že po dosažení věku
a splnění odborné kvalifikace budou zařazeni do jednotky.
Technika je neměnná, tedy CAS 20 T 815 Terno, DA VW Crafter, DA GAZ. V rámci
možností je prováděna údržba tak, aby byla schopna případného zásahu. V průběhu roku 2021
nebyl zaznamenán případ, že by technika nevyjela k zásahu z důvodu špatného technického
stavu. K údržbě a opravám v roce 2021 stojí za to připomenout opravu armatury vysokotlaké
části čerpadla na vozidle CAS, dále byla provedena pravidelná údržba spojená s výměnou
provozních kapalin filtrů a dalších částí využívaných agregátů. Ke konci roku byla provedena
revize elektrozařízení, která jsou využívána při zásazích, a to elektrocentrál, elektrických vodních
čerpadel, osvětlení.
V následujícím období je v rámci údržby a oprav techniky plánována rozsáhlejší oprava
čerpadla CAS z důvodu opotřebení některých částí, dále pak drobné opravy na dopravních
automobilech.
V rámci doplnění výzbroje a výstroje byly mimo jiné pořízeny dva zásahové obleky
FIREMAN, tři zásahové přilby, ruční svítilny, osobní ochranné pomůcky a zásahové hadice.
K údržbě ochranných oděvů byla pořízena pračka se sušičkou.
Informace o účasti jednotky na událostech, ke kterým byla jednotka povolána v rámci IZS:
Celkem 32 událostí, z toho10x požár, 6x technická pomoc, 16x další činnosti.
V rámci obce jednotka zasahovala mimo jiné u:
záchrany kočky na stromě, odchytu hada na zahradě, odstranění uhynulého zvířete z koryta řeky
Ondřejnice.
Mimo svou působnost, tedy mimo obec, jednotka zasahovala v 9 případech, a to:
- 1x v Zelinkovicích při požáru chatky,
- 1x v Brušperku při podezření na požár komína RD, který se ale na místě nepotvrdil,
- 3x pila Staříč – Paskov,
- 4x Hukvaldy, Rychaltice, a to při tragickém požáru zahradního domku, u požáru osobního
motorového vozidla, při požáru trávy, při tragickém požáru rodinného domu v místní části
Krnalovice.
K zajímavým statistickým údajům patří pořadí příjezdu jednotky k zásahu, když z 16
výjezdů byla jednotka:
- první na místě zásahu v 6 případech (z toho 1x požár),
- druhá na místě zásahu v 6 případech (z toho 4x požár).
To vše za situace, kdy je jednotka zařazena jako JPO III, s výjezdem od vyhlášení poplachu
do 10 minut, přičemž členové jednotky nedrží pohotovost.
K zásahům, které je s ohledem na svou závažnost, případně výjimečnost potřeba zmínit
blíže, patří:
- zásah při tragickém požáru zahradního domku v Rychalticích, dne 3. 1. 2021 v době kolem
05:00 hod., kdy jednotka v počtu pěti osob se na místo zásahu dostavila v pořadí druhá,
v čase 16 minut od vyhlášení poplachu, na místě pak prováděla společně s HZS FM
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dohašování objektu. Při průzkumu požářiště členové jednotky mimo jiné nalezli ohořelou
propanbutanovou lahev, dále jednotka prováděla nasvětlování prostoru zásahu přenosným
osvětlovacím zařízením a doplňování vody.
- zásah při tragickém požáru rodinného domu v Rychalticích, místní část Krnalovice,
dne 19. 12. 2021 v době okolo 12:45 hod., kdy jednotka v počtu 5 osob se na místo zásahu
dostavila v pořadí třetí, v čase 18 minut od vyhlášení poplachu, na místě pak prováděla
společně s HZS FM hašení objektu, nasvětlování prostoru zásahu přenosným osvětlovacím
zařízením, poté jednotka střežila požářiště do 09:00 hod. následujícího dne 20. 12. 2021.
- zásah při odstranění uhynulého zvířete – psa, ze splavu řeky Ondřejnice, dne 16. 5. 2021
v podvečerních hodinách, na kterém se podílela pouze jednotka SHD Fryčovice. Tělo
uhynulého zvířete uvízlo v tzv. „vodním válci“ ve splavu v řece Ondřejnice. Za využití
vázacích prostředků bylo tělo zvířete vytaženo na břeh a předáno pracovníkovi obce, který
zajistil jeho následnou likvidaci.
Členové jednotky Radim Bujnoch, Richard Kavka, Břetislav Domeny, Petr Sopko, Jiří Štefek,
Petr Adamovský, Vojtěch Kačandy, Jan Zagora, Martin Šrámek a Petr Novobilský se zúčastnili
s využitím techniky a se souhlasem vedení obce prací při odstraňování následků větrné kalamity
na jihu Moravy. Jednalo se o akci, kterou organizoval SDH Fryčovice.
Účast členů jak na zásazích, tak na údržbě techniky je různá. Na těchto aktivitách se v průběhu
roku podílejí nejvíce Lukáš Dětský, Martin Šrámek, Petr Sopko, Petr Novobilský, Břetislav
Domeny, za což jim patří velký dík.
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Poděkování za aktivní přístup k činnosti v jednotce patří rovněž již výše zmiňovaným
dorostencům.
Dobrovolní hasiči vždy patřili a patří mezi ty, kterým leží na srdci
osudy našich spoluobčanů. Dali se na cestu složitou, ale prospěšnou. Rozhodli se dobrovolně,
bez ohledu na svůj volný čas i sebeobětovaním pomáhat svým bližním při ochraně jejich majetků
a životů.
Radim Bujnoch
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Home office
V době covidové musím pracovat z domova. Práce on-line, chcete-li home office. Můžeme to
nazývat, jak chceme, ale výsledek je stejný. Dřepíte doma u počítače, telefonujete, vyřizujete
maily, ale to je tak asi všechno. Osobní kontakt s lidmi je nulový. Jsem z toho nešťastná, protože
jsem člověk, který má kontakt s lidmi moc rád. Jsem extrovert, který lidi potřebuje. A když chci
být sama, tak si prostě sama zůstanu. Ale je to jen mé rozhodnutí. Ne nařízení. Deptá mě to
a bohužel nevidím světlo na konci tunelu. Mám moc ráda svoji práci, tedy práci, kterou jsem
dělala před covidem. Ale práce z domova je prostě nutné zlo a nebaví mě. Když na konci února
2020 vypukla celosvětová covidová pandemie, byli jsme všichni tak moc v šoku z toho, co se
děje a co se bude dít, že jsme možnost home office přivítali a obdivovali všechny, kteří pracovali
v tzv. „první linii“. Tedy předně zdravotníky, ale také hasiče, policisty, prodavače, pekaře,
dělníky, prostě všechny, kteří doma zůstat nemohli. Postupně jsme si ale začali na situaci zvykat,
přestali jsme se bát, protože jsme zjistili, že se covidu jen tak nezbavíme. Že tady prostě s námi
bude už na věky věků. Amen. A tak se svět začal alespoň na chvilku trošku vracet do normálu.
Takže, až na pár týdnů, kdy jsme mohli fungovat jako dřív, sedím zase doma u počítače. Vlastně
mě mrzí, že jsem komunikativní člověk, protože tahle doba nahrává více lidem, kteří jsou
introverti. Škoda, že taková nejsem, líp by se mi teď žilo a dýchalo. No, co už. V chytrých
psychologických knihách jsem četla, že si člověk musí dělat radosti, odměňovat se a povzbuzovat
se, protože to za něj stejně nikdo jiný neudělá. A tak se čas od času vydám na nákupy. Nemyslím
tím každotýdenní velké nákupy potravin. Jak říkáme my holky, vydám se „zachrastit ramínky“.
No jo, jenže… kam bych to nosila? Tu otázku si ještě v obchodě ve zkušební kabince sama
položím a sama si taky na ni odpovím. Mám plno věcí, které normálně unosím na různé
příležitosti, ale teď? V téhle době? Ne že bych patřila mezi ty, kteří sedí doma u počítače
v teplákách, ale i tak prostě tolik hader (rozuměj oblečení) fakt nepotřebuji. A tak smutně koukám
na ty krásné šaty a sukně, které jsem už třeba dva roky nikam nevytáhla, a kdo ví, kdy a jestli
vytáhnu. Proto vám všem, kteří normálně můžete chodit do práce, potkávat se se svými kolegy,
nadřízenými, podřízenými, řešit společně provozní věci, úspěchy i problémy, vám všem upřímně
závidím. Já ty svoje kolegy neviděla osobně už skoro dva roky. Ale pořád si ve firmě tvrdíme,
že mít home office je strašně fajn věc.
Autor si přeje zůstat v anonymitě.
Redakční rada autora sloupku zná.

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:
A5
½ A5
¼ A5

1 200 Kč
750 Kč
500 Kč
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Z výstavby nového rybníku
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Fryčovický zpravodaj č. 1/2022
Uzávěrka dalšího čísla bude 1. dubna 2022. 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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