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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první číslo zpravodaje nového roku 2021. Navzdory pandemie koronaviru
COVID-19 vstupujeme do roku 2021 s nadějí, sebevědomím a optimismem. Vím, jak je to pro
vás všechny složitá situace, ale nemůžeme přece bezradně skládat ruce do klína a odevzdaně
očekávat, co nákaza ještě přinese. Omezení pohybu, zrušení všech kulturních a společenských
akcí, mnoho stálých zákazů a příkazů nikomu z nás neprospívá. Pamětníkům připomene, že
snad něco podobného bylo známo ve válečných konfliktech.
Hluboce se skláníme před prací našich zdravotníků, hasičů, policistů, prodavaček a jiných
oborů, kterým svědomí nebo přísaha velí – musíte za všech okolností. Byli a jsou vystaveni
značnému vypětí a patří jim náš obrovský dík, že se život na naší planetě nezastavil.
Statistiky nám ukazují, co vše negativního zapůsobilo na nás všechny. Jsou to určité kroky
a především omezení nás všech, ale je stále nutné si připomínat, že život a zdraví má cenu
nejvyšší, a proto také priority k nim směřují. Většina odborníků se shoduje v názoru, že světlo
na konci tunelu se blíží. Ve světě je již několik výrobců vakcín proti nemoci COVID-19
a přes veškeré počáteční problémy se prevence musí podařit. Po zdárném proočkování většiny
populace naší planety určitě současná věda nad pandemií zvítězí.
Po dohodě s ordinací MUDr. Lindy Srbové bude naše obec aktivně pomáhat při zvládnutí
prevence – očkování proti nemoci COVID-19. Nebude to dnes ani zítra, ale po obdržení vakcíny
pro naše občany se včas dozvíte, jaký bude zvolen další postup při společné práci.
Co se nám podařilo provést v roce 2020, již bylo popsáno. Rada obce na své 59. schůzi schválila
priority jednotlivých akcí pro letošní rok dle schváleného rozpočtu obce pro rok 2021.
Prvořadým úkolem je stavba nových pilířů pro lávku u Novobilských v centru obce. Nakonec
jsme byli nuceni pro tuto akci zahájit stavební řízení jako pro novou stavbu. Tím se situace
časově prodloužila. Věříme, že nám všechny správní orgány ve stavebním řízení vyjdou vstříc,
aby mohla být stavba dokončena. Za zdržení se omlouváme všem občanům, kteří lávku běžně
používali.
Dále bude obec nakupovat kompostéry do jednotlivých domácností. Budeme je postupně
vydávat podle toho, jak se naši občané v písemném dotazníku přihlásili.
Dalším úkolem je zahájení modernizace učebny IT a jazykové učebny v naší základní škole.
Na tyto uvedené akce budeme nyní vypisovat výběrová řízení.
Byl také zakoupen osobní dodávkový automobil pro rozvoz obědů seniorům ve Fryčovicích.
K zakoupenému traktoru Kubota si ještě pořídíme přídavné zařízení, a to nakládací lžíci
a naviják pro práci v lese.
Pro zlepšení pracovních podmínek v celé budově obecního úřadu včetně zdravotnického
střediska a lékárny budeme instalovat klimatizaci.
K novému workoutovému hřišti jsme zadali zpracování návrhu skladového kontejneru jako
náhradu bývalých plechových skladů na stejném místě, kde využijeme ponechanou betonovou
plochu.
V bytovém domě čp. 54 musíme provést opravu výtahu, kterou nám doporučil servisní technik.
Podali jsme žádost o dotaci na projekty, které máme z minulosti v plánu provést, ale očekávali
jsme pomoc z některých zdrojů financování, ať už státu, nebo EU. Jedná se o stavbu rybníka
v Zámrklí, modernizaci hájenky v Zámrklí a opravy a nátěry pěti lávek přes řeku Ondřejnici.
V únoru očekáváme výzvu pro podporu výstavby bytů, ve které rovněž požádáme o dotaci
na realizaci osmi bytů v areálu technických služeb čp. 727.
Zadali jsme zpracování projektu obnovy veřejného osvětlení v obci, kterou nabízí společnost
ČEZ, a. s.
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Velmi intenzivně se rada obce zabývá problematikou provozu Fry Relax Centra, ve kterém
vzniká každoročně provozní ztráta přesahující 2.000.000 Kč. Není to jen otázka současného
stavu při pandemii, ale především výhledu do dalších let. Tuto velmi složitou situaci musíme
řešit, nebo alespoň zmírnit ekonomickou ztrátu.
Obce a města očekávají snížení příjmu do svých rozpočtů. Je to vliv probíhajícího omezení
v důsledku pandemie. Je nutné to vzít v úvahu a šetřit jako vždy. Ministerstvo pro místní rozvoj
však vysílá jasné signály, že se hledají cesty k řešení, především pokračování integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) k podpoře investic měst a obcí, a současně
prohlašuje, že z krize se musíme proinvestovat. Proto je nutné, aby samosprávy své investiční
akce neutlumovaly a to i přes nevyhnutelný propad daňových příjmů. Je zapotřebí využít všech
možných zdrojů financování a potřebný objem veřejných investic udržovat i v této nelehké
době.
Co říct závěrem? Od dob první republiky jsme národ šikovných, pracovitých a slušných lidí.
Ve světě nás znají jako vynikající v mnoha oborech. Nás nesmí pandemie porazit. Myslete
na to a neztrácejte naději.
Vážení spoluobčané – do nového roku 2021 vám všem přeji především zdraví, elán a dobrou
náladu. Ať se vám v naší obci dobře bydli, v obci – kde stojí za to žít.
Leo Volný, starosta

INFORMACE Z OBCE

Volný, starosta

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 18. prosince 2020
Zastupitelstvo obce Fryčovice
 20/11/124 Schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
18. 12. 2020.
 20/11/125 Určuje ověřovateli zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
18. 12. 2020 pana Aleše Konečného, pana Zbyňka Tučného a zapisovatelem Veroniku
Kozarovou.
 20/11/126 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
 20/11/127 Schvaluje rozpočet Obce Fryčovice na rok 2021 ve znění, které tvoří přílohu
k bodu č. 5 tohoto zápisu.
 20/11/128 Vydává obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č. 5/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
 20/11/129 Vydává obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č. 6/2020, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č. Fin/2/1995 o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Fryčovice, včetně jejího
dodatku č. 1.
 20/11/130 Schvaluje zásady použití prostředků sociálního fondu s účinností
od 19. 12. 2020.
 20/11/131 Schvaluje poskytnutí daru ve výši 75.000 Kč pobočnému spolku Podané ruce —
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osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596,
a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi pobočným spolkem Podané ruce — osobní
asistence, se sídlem Zborovská 465, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596, a Obcí
Fryčovice, se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice, IČO 00296635.
20/11/132 Schvaluje poskytnutí daru ve výši 60.000 Kč příspěvkové organizaci Domov
pro seniory ONDRÁŠ p. o., se sídlem Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, IČO 66933722,
a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací Domov pro seniory
ONDRÁŠ p. o., se sídlem Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, IČO 66933722, a Obcí
Fryčovice, se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice, IČO 00296635.
20/11/133 Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2020 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, se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice,
IČO 00296635, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč na činnost spolku
v roce 2021.
20/11/134 Schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Ing. Pavlem Mrázkem a paní
Ing. Radmilou Mrázkovou, oba bytem Fryčovice, jejímž předmětem je převod vlastnického
práva k části hmotné nemovité věci, pozemků parc. č. 1483/1, k. ú. Fryčovice, o přibližné
výměře 6 m2, do vlastnictví Obce Fryčovice, případné zpřesnění katastrálních hranic tak,
aby hranice vedla tak, jak je dnes vystavěno oplocení mezi hmotnou nemovitou věcí parc. č.
1483/1 a hmotnými nemovitými věcmi parc. č. 1481/1 a parc. č. 1485/1.
20/11/135 Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s paní Ing. Věrou Lyčkovou,
bytem Fryčovice, ve znění, které tvoří přílohu k bodu č. 11 tohoto zápisu.
20/11/136 Schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického
práva k hmotným nemovitým věcem darování pozemků parc. č. 2187/3 o výměře 360 m2,
parc. č. 2200/2 o výměře 2 m2, parc. č. 2200/3 o výměře 8 m2, parc. č. 2203/1 o výměře
618 m2, parc. č. 2203/2 o výměře 156 m2 a parc. č. 2240/9 o výměře 4 m2, všechny
k. ú. Fryčovice, které nově vznikly na základě geometrického plánu č. 2182-48/2017,
z vlastnictví Obce Fryčovice do vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s. p., se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451.

Výtah ze schůzí Rad obce Fryčovice
za období prosinec 2020 – leden 2021
 Schvaluje finanční podporu pro ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 Záchrannou stanici
Bartošovice a Domu přírody Poodří, Bartošovice ve výši 1 000 Kč.
 Schvaluje Finanční podporu pro Adámkovu vilu, Domov se zvláštním režimem
z. ú. Raškovice ve výši 15 000 Kč.
 Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu garáže – nebytových prostor o výměře 72 m2
na pozemku parc. č. 74, zastavěná plocha a nádvoří v prvním nadzemním podlaží objektu
č. p. 60 ve Fryčovicích na základě žádosti pana Lukáše Konvičky bytem Fryčovice 361.
 Schvaluje vydání souhlasu se stavbou Chlebovice, VN 154, výměna kabelu A a B, kterou
bude provádět společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly, zastoupená společností NOVPRO FM, s. r. o. Jedná se o nové podzemní
elektrické vedení o napětí 22 kV v pozemku parc. č. 1928/1, lesní pozemek,
k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice.

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2021

4

 Schvaluje dohodu o vypořádání důlních škod mezí Obcí Fryčovice a společností OKD
a. s. Předmětem dohody je uhrazení částky ve výši 54 000 Kč za demoliční práce kůlny
nacházející se v hmotné nemovité věci, objekt k bydlení: Fryčovice, č. p. 325.
 Schvaluje Dodatek č.3 k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2020 mezi Obcí Fryčovice
a Českou poštou s. p. Předmětem dodatku je úplné nahrazení článku 1. Smlouvy.
 Schvaluje cenovou nabídku od společnosti ZIKO Sanace s. r. o. Předmětem nabídky je
provedení záporového pažení na akci Obec Fryčovice – mikropiloty mostního ložiska
ve výši 78 700 Kč bez DPH.
 Souhlasí s umístěním veřejného osvětlení u budoucího objektu komunitního domu, který
se bude nacházet na hmotných nemovitých věcech, pozemcích parc. č. 1457, parc. č.
1458, parc. č. 1456, parc. č. 1463/1, parc. č. 2364/11 a parc. č. 2394/1, vše k. ú. Fryčovice,
v majetku Obce Fryčovice, a napojení na obecní veřejné osvětlení pro MR Design CZ,
s. r. o.
 Bere na vědomí závěrečnou hodnotící zprávu za rok 2020 Podané ruce – osobní
asistence.
 Bere na vědomí veřejnou vyhlášku oznamující zahájení pořízení Změny č. 6 Územního
plánu Frýdku-Místku zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednávání.
 Bere na vědomí finanční podporu na činnost Klubu seniorů Fryčovice na rok 2021
ve výši: na uskutečnění zájezdů k úhradě výloh spojených s dopravou 30 000 Kč,
příspěvek na výroční schůzi 8 000 Kč a na nutné opravy v klubových prostorách
(bez uvedení výše). Finanční podpora Klubu seniorů Fryčovice je součástí rozpočtu obce
na rok 2021.
 Bere na vědomí aktualizaci servisní smlouvy č. 283 ze dne 31.1.2020 mezi Obcí
Fryčovice a společností E+M plus spol. s. r. o. Předmětem aktualizace je doplnění
seznamu objektů o budovu hasičské zbrojnice.
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 14. 12. 2020: stav
účtu vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 11 403 305,12 Kč a stav účtu vedeného
u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 15 416 832,93 Kč.
 Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IP-12-8025039/02 mezí Obcí Fryčovice a společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, zastoupená společností
NOVPRO FM, s. r. o., jejímž předmětem je závazek Obce Fryčovice uzavřít v budoucnu
se společností ČEZ Distribuce, a. s., smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy, zatěžující hmotnou nemovitou věc, pozemek parc. č. 45/1, ostatní
komunikace, ostatní plocha, k. ú. Fryčovice, v majetku obce Fryčovice, za jednorázovou
úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH.
 Schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Fryčovice a společností ZIKO sanace, s. r. o.
Předmětem smlouvy je provedení mikropilotů a záporů v rozsahu nabídek zhotovitele
ze dne 25. 11. 2020 (mikropiloty) a 8. 12. 2020 (zápory) v celkové výši 390 951 Kč
vč. DPH.
 Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Fryčovice a Základní školou
Fryčovice, jejímž předmětem je výpůjčka poklopové pece CB 60 v hodnotě
dle evidence majetku 49.000 Kč.
 Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Fryčovice a společností Medela – péče
o seniory o. p. s., jejímž předmětem je darování peněžitého daru ve výši 15.000 Kč.
 Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy (rozšíření vodovodní přípojky
do areálu technických služeb č. p. 727).
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 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 23. 12. 2020: stav
účtu vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 11 777 078,71 Kč a stav účtu vedeného
u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 15 416 832,93 Kč.
 Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
20_SOBS01_4121739579 mezi Obcí Fryčovice a společností ČEZ Distribuce a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, jejímž předmětem je závazek stran
v budoucnu uzavřít smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení pro budoucí
stavbu, umístěnou na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1457, k. ú. Fryčovice,
v majetku Obce Fryčovice, za cenu 230 000 Kč bez DPH jako podíl na odběrných
zařízeních a se zajištěním požadovaného příkonu určeného právním předpisem s tím,
že Obec Fryčovice zaplatí minimálně polovinu podílu předpokládaných nákladů
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a zbývající část Obec Fryčovice
zaplatí nejpozději 15 dnů ode dne doručení oznámení provozovatele distribuční soustavy.
 Schvaluje podání uplatnění nároku na zahrnutí směsného komunálního odpadu obce
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního
roku 2021, a to s účinností od 1.1.2021, kdy se na celkové množství 490 tun odpadů
vztahuje v kalendářním roce 2021 výjimka pro zařazení do dílčího základu poplatku
podle § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění.
 Schvaluje zveřejnění výzvy k podávání nabídek pro nákup kompostérů pro občany obce.
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 11. 1. 2021:
stav účtu vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 11 777 146,98 Kč a stav účtu
vedeného u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 15 473 954,33 Kč. Souhrn stavu je
27 251 101,31 Kč.
 Bere na vědomí žádost Mysliveckého spolku Fryčovice, se sídlem č. p. 325, 739 45
Fryčovice, IČO 48428795, o znovu projednání smluvních podmínek k pronájmu objektu
nacházejícího se v hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1933, jehož součástí je stavba:
Fryčovice, č. p. 325, objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. 1933, k. ú. Fryčovice.

Změna e-mailové adresy
Dochází ke změně e-mailové adresy pro zasílání článků do zpravodaje.
Své příspěvky zasílejte na e-mail:

frycovickyzpravodaj@seznam.cz
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Informace pro poplatníky místního poplatku za komunální
odpad a psy na rok 2021
Komunální odpad
 500 Kč za osobu s TP v obci
 500 Kč za nemovitost osoby bez TP v obci
Osvobozeny od poplatku jsou mimo jiné děti narozené v tomto kalendářním roce
a fyzické osoby, které v tomto roce dosáhly věku 80 let a starší. Tyto osoby jsou automaticky
osvobozeny, tzn. že nemusí podávat žádost o osvobození.
Psi



100 Kč za jednoho psa
150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Pozn. Žádáme majitelé psů, kteří dosud nenahlásili číslo čipu svého psa na obecním úřadě
u paní Glombíčkové v kanceláři č. 109, aby tak učinili co nejdříve. Obecní úřad vede jejich
evidenci a může to pomoci například při identifikaci pobíhajících psů, při postihu vyplývajícího
ze zodpovědnosti za škodu způsobenou psem a podobně.
Způsob platby
 UPŘEDNOSTŇUJEME
bezhotovostním
převodem
na
účet
obce
č.: 95521764/0600, VS: čp. domu, do poznámky uvést: název místního poplatku
a příslušný rok
 hotovostně na obecním úřadě v úředních dnech v kanceláři č. 108.
Splatnost místních poplatků
Poplatky lze uhradit v období 01. 01. 2021 - 30. 04. 2021.
Po uhrazení poplatku za komunální odpad budou občanům vydány nálepky na popelnice.

Naše Fryčovice za rok 2020 v číslech
Mgr. Veronika Kozarová

Z EVIDENCE OBYVATEL…
Obec Fryčovice měla na počátku roku 2020 celkem 2 372 obyvatel (bez cizinců) a ke konci
roku 2020 to bylo 2 377 obyvatel (bez cizinců).
Z celkového počtu 2 377 obyvatel bylo v roce 2020:
- 1 155 mužů
o z toho nad 15 let
991
o do 15 let
164
- 1 222 žen
o z toho nad 15 let
1 052
o do 15 let
170
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Do Fryčovic se v roce 2020:
- přihlásilo 48 občanů,
- odhlásilo 28 občanů,
- narodilo 19 dětí, z toho 11 děvčat a 8 chlapců,
- zemřelo 18 občanů, z toho 10 žen a 8 mužů.
Průměrný věk našeho obyvatelstva je 42,27 let.

Z MATRIKY…
Jubilanti 2020: 75 let oslavilo – 20 občanů
80 let oslavilo – 21 občanů
85 let oslavilo – 8 občanů
90 let oslavilo – 6 občanů
nad 90 let oslavilo – 6 občanů
Nejstarší občan/ka oslavil/a v loňském roce 97 let.
V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavřeno 9 sňatků.
Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavila 1 manželská dvojice.
Diamantovou svatbu – 60 let společného života oslavily 2 manželské dvojice.
Vítání občánků se v roce 2020 uskutečnilo dvakrát.
Z OBCE…
Nově bylo v roce 2020 přiděleno 5 čísel popisných. Poslední přidělené číslo popisné bylo 816.
Za rok 2020 bylo projednáno 10 přestupků s našimi občany Magistrátem města FrýdkuMístku.

Obec Fryčovice již 20 let poskytuje službu dovoz obědů našim
Mgr. Veronika Kozarová
občanům
Komu je služba poskytována?
Dovoz obědů prostřednictvím Obce Fryčovice je zajišťován občanům, kterým byl přiznán
starobní důchod, plný invalidní důchod nebo částečně invalidní důchod.
Jak postupovat při vyřizování této služby?
Formulář „Návrh zavedení služby Obce Fryčovice“ lze vyzvednout na obecním úřadě
v kanceláři č. 108, nebo stáhnout z webových stránek obce, v sekci formuláře. Zájemce
formulář vyplní, nechá si jej potvrdit od svého praktického lékaře a formulář odevzdá
na obecním úřadě v kanceláři č. 108. Následně se zájemcem Obec Fryčovice uzavře smlouvu
o poskytnutí služby dovoz obědů.
Zájemce o dovoz obědů nahlásí na obecním úřadě u paní Glombíčkové datum odebírání
obědů. Zajistí si 2 kusy vlastních jídlonosičů, které musí být označeny jménem
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a příjmením a slouží k výměně. Prázdný jídlonosič musí být vždy dopoledne nachystaný
na obvyklém místě.
Koncem každého měsíce při rozvozu obědů se rozdávají informační lístečky s údaji o datu
výběru peněz za obědy a jejich ceně. Při zaplacení obdrží občan stvrzenku o zaplacení.
Odhlášení obědů se provádí vždy den předem nebo do 7 hod. dne výdeje stravy buď telefonicky
přímo do kuchyně ZŠ Fryčovice na tel. č. 558 668 090, nebo paní Glombíčkové na tel. č.
558 668 119.
Upozornění:
Pokud je některá osoba pobírající oběd pozitivní nebo má nařízenou karanténu, musí tuto
informaci bezodkladně nahlásit telefonicky na obecním úřadě paní Glombíčkové.
Pozn. K 27. 01. 2021 je cena obědů 75 Kč. V současnosti využívá službu dovoz obědů
45 občanů.
Dana Glombíčková, Mgr. Veronika Kozarová

Mobilní rozhlas – Obec Fryčovice – prosinec 2020
Celkové přehledy odeslaných zpráv:
45
rozesílek celkově odesláno přes systém Mobilní Rozhlas
7 576
celkem odeslaných zpráv občanům z vašeho města/obce
5 077 x
bylo Vaše sdělení přečteno občany
Přehledy za jednotlivé komunikační kanály
2 781
odeslaných SMS
1 020
odeslaných e-mailů
2 944
zpráv v aplikaci
831
odeslaných hlasových zpráv
Vítězové v chytré komunikaci za prosinec 2020
________________________________________
1. místo: Farnost Místek
Mobilní Rozhlas využívají pro komunikaci s občany především samosprávy, nedávno
jsme však do Mobilního Rozhlasu přivítali Římskokatolickou farnost Místek, která se rozhodla
pro zavedení SMART komunikace s věřícími. Zástupci farnosti jednoduše a efektivně využívají
SMS pro informování o konání mší svatých a o životě farnosti na základě vývoje
epidemiologické situace. Ta přímo ovlivňuje možnost osobní účasti na mších, které se nově
sdílí v rámci online přenosů.
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Za komunikaci a důležitou podporu směřující k věřícím, mezi nimiž jsou i ti nejvíce ohrožení
probíhající pandemií, vyhlašujeme Římskokatolickou farnost Místek vítězem v chytré
komunikaci a odměňujeme ji kreditem na SMS a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč.
________________________________________
2. místo: Fryčovice
Obec Fryčovice se nachází v západní části okresu Frýdek-Místek, má přibližně 2 500
obyvatel a do Mobilního Rozhlasu je jich registrováno téměř 400, tedy přibližně třetina
aktivních voličů samosprávy. Obec využívá všech nástrojů systému a zapojení do služby je
aktivně komunikováno na webu obce. Přibližně 60 % obyvatel má staženou mobilní aplikaci
i díky tomu směřovalo v prosinci na 3 tisíce zpráv k občanům touto cestou a dalších téměř
3 tisíce zpráv ve formě SMS, e-mailů i hlasových zpráv, ve kterých jsou Fryčovice v prosinci
premianty, bylo jich odesláno přes 800.
Za ukázkové využívání Mobilního Rozhlasu odměňujeme Fryčovice kreditem na SMS
a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč.
_____________________________________
3. místo: Zlín
Zlín je krajským městem s téměř 75 tisíci obyvateli. Mobilní Rozhlas využívá přibližně
rok, občany informuje o novinkách pravidelně, využívá RSS propojení s městským webem
a aktivně řeší nahlášené podněty občanů. Na konci roku využilo město anketu pro hlasování
o navržených projektech třetího ročníku participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“, do které
bylo odevzdáno téměř 2 700 hlasů, díky anketě se do Mobilního Rozhlasu nově registrovalo
téměř 800 občanů.
Za aktivní sběr kontaktů a zapojení obyvatel do života samosprávy odměňujeme Zlín kreditem
na SMS a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč.
Konečný Vratislav, místostarosta

Vytříděné množství odpadů z obalů v naší obci
za období říjen – prosinec 2020
Obec Fryčovice vytřídila v období od 01. 10. – 31. 12. 2020
- papír
3,279 t
- plast
9,294 t
- sklo
10,212 t
- kovy
0,000 t
- nápojový karton
0,119 t
Celkem
22,904 t odpadu
Díky vytříděnému odpadu naše obce dostala od společnosti EKO-KOM, a.s., odměnu ve výši
68 275,70 Kč za zajištění zpětného odběru a za zajištění využití odpadů z obalů.
Zdroj: zpráva od společnosti EKO-KOM, a.s., ze dne 01. 02. 2021

Mgr. Veronika Kozarová
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Velkoobjemové kontejnery pro sběr papíru a plastů byly nově umístěny na stálém místě Technické služby č. p. 727.
Na stejném místě je umístěn i kontejner na sklo.
Dana Glombíčková

Činnosti pracovníků údržby na katastru obce

Práce v lese
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Údržba cest

Údržba chodníků

Údržba zastávek
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Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních
košů
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel
například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství odpadu odhozené
mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady nově
třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních
okének.

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu

Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku síť
tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty,
papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu
umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová
auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry
nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou téměř celé včetně
výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc
vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám.
Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo
na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše
kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách,
Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných
třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a moravských
horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes dvacet dva
tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, protože jakmile to epidemiologická
situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech promo akcemi a brožurkami
v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách
na Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“
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Věděli jste, že …?
Ne, nebojte se. Nebudu vás zkoušet. Nechci vás ani unavit záplavou informací, dat a jiných
čísel týkajících se Fryčovic. Přesto si myslím, že není špatné si čas od času alespoň některé
připomenout. Jsem přesvědčen, že pro většinu z vás to nejsou žádné nové věci, ale i tak si
dovoluji tipnout, že v tomto příspěvku narazíte na údaje, které vás překvapí.
… První písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1267, obec však byla
založena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka již okolo roku 1255 na zalesněné
půdě. (Tedy je pravděpodobné, že ještě o něco dříve než hrad Hukvaldy, když první písemná
zmínka o něm pochází až z roku 1285).
… Bruno ze Schauenburku byl šlechtic a duchovní německého původu působící
v letech 1245/1247–1281 jako biskup olomoucký. Patřil k předním rádcům a diplomatům
českých králů Václava I. a zejména Přemysla Otakara II. Významně se svou kolonizační a
zakladatelskou činností zapsal do dějin Moravy.
Bruno pocházel ze starého severoněmeckého šlechtického rodu, jehož rodový
hrad Schauenburg (nyní Schaumburg) stojí nad řekou Veserou u města Rinteln v Dolním
Sasku, asi 50 km jihozápadním směrem od Hannoveru. Jeho otcem byl hrabě Adolf III.
ze Schauenburku, který byl jedním z obnovitelů Řádu německých rytířů.
Znak byl naší obci udělen 19. února 1998 předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Dva stříbrné hroty vybíhající až k hornímu
okraji červeného štítu byly převzaty ze znaku olomouckého biskupství.
Připomínají jednak dlouholetou církevní vrchnost Fryčovic, jednak roli
biskupa Bruna ze Schauenburku při jejich založení. Mezi hroty umístěná zlatá
lilie je symbolem Panny Marie, patronky místního kostela
… Římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích byl postaven
přibližně v letech 1335-1345, prvně je zmiňován roku 1345. Před tímto kostelem býval ve vsi
dřevěný kostel postavený při založení obce. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dle historiků
nejstarší kamennou církevní stavbou v okrese Frýdek – Místek. Je chráněn jako kulturní
památka České republiky.
…Tento domek sloužil od roku 1792 jako vůbec první škola
v obci. Dnes na jeho místě stojí dům číslo popisné 36. Snímek
pochází z období první republiky.

… Koncem 19. století se plánovalo železniční spojení z Ostravy přes Starou Bělou,
Proskovice, Starou Ves, Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kozlovice až do Frenštátu
pod Radhoštěm v celkové délce 42 km. Stavba dráhy se však nikdy neuskutečnila.
… Elektrifikace obce Fryčovice byla zahájena v roce 1927.
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... V roce 1938 došlo k napřímení silnice vedoucí kolem
hostince Chamrad. Původně míjela kapli svatých Jana a Pavla.
Silnice však tvořila u hostince dvě nepřehledné, ostré zatáčky
(viz náčrtek z obecní kroniky). Opatření bylo učiněno z důvodu
zajištění bezpečnosti při stále vzrůstajícím provozu
na komunikaci.
… V roce 1939 bylo upuštěno od plánované stavby silnice z Fryčovic do Kateřinic.
Byla upřednostněna stavba silnice z Brušperka do Trnávky.
… V roce 1962 byla zahájena výstavba Dolu Staříč III. Těžit uhlí se zde začalo v roce 1971.
Povrchová část dolu se nachází částečně i na katastru Fryčovic. 30. 12. 1976 zde při výbuchu
metanu zemřelo 43 horníků. Činnost zde byla definitivně ukončena 31. 3. 2017.
… Od severu obce (od domu číslo popisné 517) až na jih
(poblíž domu číslo popisné 805) činí délka obce 3, 9 km.

… Kdybyste si udělali procházku přesně po hranici
katastru obce, ušli byste 22 kilometrů.
…Nejvyšší bod Fryčovic (380 m n. m) se nachází v místě,
kde se stýkají katastr fryčovický a katastr hukvaldský (tedy
v nejjižnější části fryčovického katastru, cca 80 m východním
směrem od krnalovického domu číslo popisné 8).
… Nejnižší bod Fryčovic (246 m n. m) se nachází v korytě řeky Ondřejnice, v místě, kde se
stýkají katastr fryčovický a katastr brušperský (tedy prakticky v nejsevernější části
fryčovického katastru, cca 60 m východním směrem od domu číslo popisné 1).
… Obec Fryčovice měla k 1. 1. 2020 2.449 obyvatel. Co do počtu obyvatel tak byla k tomuto
datu v okrese Frýdek-Místek šestnáctou největší obcí. V okrese se nachází celkem 72 obcí
(včetně měst).
… V České republice se nacházelo k 1. 1. 2020 celkem 151 měst s počtem obyvatel menším
než obec Fryčovice.
… Počet obyvatel obce rostl pozvolna … až do roku 2000, pak výrazně zrychlil. A to i přesto,
že naše tehdejší část Krnalovice byla v roce 2016 přičleněna k obci Hukvaldy.
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Vývoj počtu obyvatel obce:
Rok
1792
1830
1869
1900
1921
1930
1945
1950

Počet obyvatel
975
1197
1647
1797
1772
1782
1800
1819

Rok
1961
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Počet obyvatel
2002
1943
2098
2167
2140
2359
2449

Pokud jste při čtení článku neusnuli, pokud si alespoň někteří z vás trochu zavzpomínali, pokud
se někteří z vás posadili k internetu ve snaze si konkrétní informace z článku ověřit a někteří
jen mírně pozvedli obočí, pak text splnil svůj účel.
Aleš Konečný, člen rady a zastupitelstva obce Fryčovice

Prosba o poskytnutí historických fotografií obce
Mnozí občané mají velký zájem dozvědět se něco o tom, jak se naše obec v průběhu času
měnila. Ve skříních, na půdách nebo ve sklepech se nachází velké množství historických
dokumentů a fotografií. Řada z vás má v rodinných archivech zajímavé, a mnohdy i velmi
unikátní fotografie.
Pokud se tyto informace nezaznamenají, budou navždy ztraceny. Proto by bylo vhodné vše
digitalizovat a popsat tak, aby i budoucí generace měly záznam o historii naší obce.
Podaří-li se vám nalézt jakoukoli historickou fotografii (nebo dokument) vztahující se k naší
obci, je vhodné zaznamenat zejména:
- stručný popis fotografie (o jakou událost jde apod.),
- datum vzniku fotografie (aspoň přibližný, dekáda, roční období apod.),
- autora fotografie (pokud je znám, anebo alespoň vlastníka fotografie),
- osoby na fotografii (jméno i příjmení, u žen i příjmení za svobodna a po svatbě),
- jak fotografie vznikla a co tomu předcházelo (případně co následovalo),
- budovy na fotografii,
- jiné krajinné prvky a předměty na fotografii,
- jiné zajímavosti, které se vážou k fotografii,
- delší příběh, pokud je takový s fotografií spojen.
Výčet samozřejmě není úplný, obecně je vhodné zaznamenat alespoň datum vzniku fotografie,
případně objekty a osoby na ní.
Pokud byste byli ochotni podělit se o jakýkoli nález, kontaktujte, prosím, pracovnici obecního
úřadu Mgr. Veroniku Kozarovou, kancelář č. 108, tel. 558 668 119.
Po naskenování vám veškeré zapůjčené dokumenty budou obratem vráceny v neporušeném
stavu. Případně můžete fotografii, písemnost nebo dokument naskenovat a zaslat na adresu
podatelna@frycovice.cz.
Děkuji.

Aleš Konečný, člen rady a zastupitelstva obce Fryčovice
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Historie Fryčovic ve fotografii
Bude-li se nám dařit při pátrání po historických fotografiích obce, chtěli bychom je zveřejňovat
právě v této rubrice.
Fryčovice, fojtství veřejné cvičení po druhé
světové válce

Aleš Konečný, člen rady a zastupitelstva obce Fryčovice

Poděkování za zaslání fotografií do kalendáře
Děkujeme všem, kteří během celého loňského roku zasílali fotografie do kalendáře.
Aktuální fotografie z obce můžete zasílat i letos na e-mail: kulturnisalfrycovice@seznam.cz
Dana Glombíčková

Tříkrálová sbírka 2021
Letošní tříkrálová sbírka se od předchozích ročníků zásadně lišila. Skupinky koledníků
nemohly vyrazit do ulic našich obcí, a tak se k vám tříkrálové poselství mohlo donést pouze
online. O to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří přispěli ať už do virtuální kasičky,
nebo do pokladniček, které byly umístěny na veřejných místech, jako jsou obecní úřady, kostely
nebo obchody. Právě díky pomoci vás všech se podařilo do tříkrálových pokladniček ve vaší
obci vybrat krásných 35 011 korun. Příspěvky využijeme v Domě pokojného stáří a Oáze
pokoje ve Frýdku-Místku na opravy a rekonstrukce budov, zdokonalíme fungování
Beskydského centra duševního zdraví, rozšíříme nabídku terapií pro naše klienty
nebo podpoříme projekt doučování.
Nestihli jste přispět do statických kasiček a rádi byste podpořili dobrou věc? Do online kasičky
můžete přispět až do 30. dubna na www.trikralovasbirka.cz.
Mgr. Jana Opluštilová, PR manager

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2021

17

Výsledky tříkrálové sbírky 2021
Letošní ročník byl a stále je v mnoha ohledech
zvláštní. Vzhledem k situaci, která nastala, bylo
nutné vše uspořádat jinak než v obvyklé podobě.
V prodlouženém termínu sbírky nejsou vidět
v zasněžených ulicích tři králové, ale koleda
probíhá (až do 30.4.2021) především ve virtuálním
internetovém světě. V naší obci se kromě toho
podařilo umístit také volně přístupné kasičky,
do kterých bylo možné osobně vložit příspěvek
do 24. 1. 2021.
Rozmístění kasiček a jejich držitelé

Výtěžek v Kč

Potraviny Hruška

6.445

Regio potraviny

6.648

Firma Kozubek

10.418

Lékárna S. Dostálková

5.510

Kostel Fryčovice - kasička J. Strakoš

5.280

Kasička M. Prajová

600

Kasička J. Nevlud

100

Celkem

35.011

Díky vaší štědrosti a ochotě těch, kteří měli kasičky na starost, se podařilo vybrat částku
35.011 Kč! Děkujeme za podporu charitního díla. Vzhledem k počtu nemocných Covid-19
možná budou naše finanční dary ještě více potřebné než v minulých letech.
Tříkrálová sbírka ještě nekončí!
Protože se sbírka z velké části přesunula do online prostředí, je možné do pomyslné kasičky
přispívat prostřednictvím internetu a přivítat online koledníky až do 30. dubna 2021.
Příspěvky z TS 2021 využije Charita F-M na:
- opravy a úpravy zázemí v Domě pokojného stáří a Oáze pokoje ve Frýdku-Místku,
- podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit pro naše klienty,
- nákup automobilu pro mobilní hospic, který zajišťuje Salvia - domácí zdravotní péče,
- podporu provozu nově otevřeného Beskydského duševního centra, jehož hlavním cílem
je zvýšit kvalitu osob s duševním onemocněním,
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zajištění nových terapií pro naše klienty
v pobytových zařízeních, například návštěvu
terapeutického poníka,
nákup proticovidových ochranných pomůcek
pro naše zaměstnance a klienty.

Výtěžky z kasiček v okolních obcích:
Obec

Částka v Kč

Stará Ves n. O.

32.447

Staříč

25.639

Hukvaldy

18.240

Krmelín

16.770

Kozlovice

48.273

Srovnání výtěžků v naší obci:
Rok

Výtěžek v Kč

2014

35.309

2015

34.022

2016

39.384

2017

46.997

2018

60.768

2019

64.075

2020

75.108

2021

35.011

„Přirozenost žádá, aby člověk pomáhal člověku, ať je kdokoliv jen právě proto, že to je člověk.”
(Cicero)
Rozpečetění
Úředně bylo 27. 1. 2021 na Obecním úřadě ve Fryčovicích rozpečetěno 9 pokladniček.
Jako každoročně pod vedením pracovníků charity: koordinátorky TKS pro Charitu FM
Mgr. J. Opluštilové, L. Chovanečkové, účetní obecního úřadu paní Ing. E. Mitrengové
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a koordinátorky TKS ve Fryčovicích A. Vyvialové.
Dvě pokladničky byly prázdné - vzhledem k situaci
nevyužité.
Tímto děkuji všem dárcům, pracovníkům Obecního
úřadu ve Fryčovicích, vedoucím obchodů
za umístění pokladniček, dobrou spolupráci,
laskavost a otevřené srdce…
*Tříkrálová sbírka: Každá koruna pomáhá*
Pohodové dny a hodně zdraví po celý rok 2021.
Anna Vyvialová
koordinátorka TS pro obec Fryčovice
Kontakt:
e-mail: vyvi.ana@seznam.cz, telefon: 774 930 957
Další informace a online koleda:
https://www.trikralovasbirka.cz
https://www.facebook.com/trikralovasbirka/

Knihovnické okénko
Milí čtenáři,
protože vychází letošní první číslo Fryčovického zpravodaje, ohlédneme se v knihovnickém
okénku mimo jiné za rokem 2020.
Skoro celý rok provoz knihovny ovlivnila pandemie koronaviru, takže statistická čísla jsou
oproti loňsku nižší.
Čtenářů se přihlásilo 266, z toho bylo 82 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo 3 534 návštěvníků,
zaznamenáno bylo 8 989 výpůjček. Webovou stránku knihovny zhlédlo 5 280 lidí.
Knihovní fond čítá 10 222 titulů. Knihovnický program KOHA počítá do fondu i brožury,
proto je počet o něco vyšší než v předcházejícím roce. Předplatné máme na 18 druhů časopisů.
Do přírůstků jsem zapsala 308 titulů a vyřazeno bylo 603 titulů včetně brožur.
Covid-19 poznamenal i knihovnické lekce, z kraje roku navštívily knihovnu 4 třídy základní
školy, neuskutečnila se tradiční Noc s Andersenem.
Tolik strohá statistická čísla.
Knížky, které bych vám chtěla dnes přiblížit, jsou jednak pro dospělé a také pro děti.
Ladislav Zibura - Prázdniny v Evropě
Jestli máte rádi humor, dobrodružství a mnohahodinové čekání u silnice, pak se
vydejte s Ladislavem Ziburou za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím.
Tentokrát vás čeká 14 tisíc kilometrů stopem napříč Evropou. Ve společnosti
svérázných řidičů vyrazíte do Polska, přes Pobaltí až za polární kruh, pak
do horkých Athén a přes divoký Balkán zase zpátky domů.
Pěšky mezi buddhisty a komunisty, Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii, 40 dní pěšky
do Jeruzaléma jsou další knihy tohoto autora, ve kterých se vydává za svými dobrodružstvími
a které si můžete v knihovně vypůjčit.
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Druhá kniha, o které bych se chtěla zmínit, je detektivní román Lisy Reganové
– Mizející dívky. Jedná se o dechberoucí světový bestseller s neústupnou
a statečnou vyšetřovatelkou Josie Qiunnovou, který zaujme fanoušky Angely
Marsonové, Helen Fieldsové nebo Roberta Brynzy.
Každý v americkém městečku hledá sedmnáctiletou Isabelle. Všechno, co zatím
našli, je její mobilní telefon. A pak další dívku, o které ani nevěděli, že ji mají
hledat. Detektiv Josie ví, že začíná zoufalý závod s časem, jehož cílem je najít
Isabelle živou, a obává se, že mohou existovat i další dívky.
Z románů pro ženy bych nabídla knihy Jojo Moyesové – Než jsem tě poznala, Život po tobě
a Sama sebou. První díl této trilogie možná budete znát z filmového zpracování. V knihovně
máme ještě 7 dalších titulů této autorky.
Z knih pro děti a mládež možná zaujmou mladé fotbalisty knihy Yvette Darské
a Daria Tuzimka – Neymar, fotbalový kouzelník, Messi, malý chlapec, který se
stal velkým fotbalistou, Ronaldo, chlapec, který věděl, za čím jde a Zlatan,
chlapec, který šel vždy svou cestou.
A pro menší jsou v knihovně připraveny knihy pohádkových příběhů skřítka
Medovníčka. Autor Jan Lebeda jeho prostřednictvím vypráví dětem o včelách
a jejich zajímavém životě. Jsou to příběhy veselého lesního skřítka, který má
rád včelky, děti a zvířátka, každému ochotně pomáhá a zažije při tom spoustu
legrace. Také se vydá na dobrodružnou cestu a s divokými husami se podívá
až do Holandska. Všechny knihy jsou bohatě ilustrovány Zdeňkou Študlarovou.
V současné době je knihovna otevřena přes výdejní okénko, knihy si můžete objednat
na tel. čísle 732 848 374, nebo emailem knihovna.frycovice@seznam.cz.
A na závěr bych chtěla připomenout, že stále si můžete v knihovně vyzvednout letošní
kalendáře.
Sadílková Nataša, vedoucí obecní knihovny

Budou šibřinky? Někdy snad opět ano …
Tak už to v té naší obci chodí, že úderem ledna a posléze i února se někteří Fryčovjané začnou
pravidelně potkávat v tělocvičně či jiných prostorách za účelem nácviku na naše šibřinky.
Koupíme chleba v pekárně, pivo v Sokolce a jde se na věc. Ach, jak mi to bude chybět.
A to nemluvím o tom, že během nácviku při pokynu „napij se“ někteří nalívají i štamprle. Ano,
tak to během nácviku chodí. Pořád říkám, přijďte mezi nás. Jsou tací, kteří v tuto dobu
přestěhují do tělocvičny vlastně celou rodinu. A jen hlídají čas, kdy už by fakt měli jet domů,
aby šla děcka spát, aby snad paní učitelka, která taky nacvičuje, neviděla děti ještě
po Večerníčku v tělocvičně. Jenomže na konci letošního února se další ročník šibřinek opravdu
konat nebude. Je mi smutno z toho, když to píšu. Pořád jsme čekali, že se epidemiologická
situace zlepší a že omezení už nebudou tak tvrdá. Leč bohužel. V tuto chvíli je už více než
jasné, že nebudou plesy, zábavy, karnevaly, masopustní průvody, takže ani šibřinky. Divná
doba. Když jsem se dostala k režii programu šibřinek, byla a je mojí noční můrou představa,
že by za mojí éry šibřinky skončily. Pevně věřím, že se tak nestane a že ani Covid, nebo jiné
pohromy naší tradici nezabrání a že dokážeme přetrženou nit opět navázat. Nutno říci,
že v historii šibřinek už pár ročníků bylo přetrženo. Historii šibřinek začali psát manželé
Schindlerovi v roce 1955. Hned další rok šibřinky nebyly. Přeci jen to byly začátky jedné velké
éry. Několik dalších ročníků proběhlo od roku 1957, ovšem už v roce 1962 šibřinky opět nebyly.
Teď se obracím na vás, spoluobčany Fryčovic, jestli někdo z vás ví, proč nebyly? Pokud víte,
napište, prosím, do dalšího čísla zpravodaje nebo alespoň na mail místostarosty obce. Předem
děkuji. Taktéž rok 1972 nepatří mezi šibřinkové a to z důvodu stavby tělocvičny, naši předci by
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řekli: „na hlupoty něbyl čas“. Ovšem od roku 1973 už rok za rokem frčí další a další ročníky
šibřinek. Až do roku 2021, ten bude s největší pravděpodobností v posloupnosti chybět. Budu
jen doufat a věřit, že tahle divná doba jednoho dne skončí a my se opět budeme moci zabývat
tak obyčejně hezkými věcmi, jako je příprava šibřinek. A možná si i začneme vážit toho, že je
vůbec připravovat můžeme. Těším se na to už teď, až se zase všichni sejdeme a společnými
silami připravíme akci, na kterou může být každý v naší obci pyšný už od roku 1955.
Gabriela Pultarová

Jarní prázdniny klepou na dveře …
Prvním únorovým dnem odstartují v částech České republiky jarní prázdniny. Část dětí plynule
naváže na pololetní prázdniny, někteří si na ně ještě chvíli počkají. Tak či tak, děti čeká
odpočinek od online výuky, ty menší od výuky prezenční. A hlavně prázdniny znamenají méně
povinností a více času na odpočinek, hry, výlety s rodinou a zábavu s kamarády.
Přesto nezapomínejte na pár základních pravidel:
 neotevírejte dveře cizím lidem, nesdělujte informaci o tom, že jste sami doma nebo v kolik
hodin se rodiče vrátí domů
 pokud opouštíte byt nebo dům, měly byste za sebou řádně uzavřít okna a dveře
 při odchodu zanechte rodičům vzkaz kam a s kým jdete ven
 klíče od bytu nenoste viditelně
 dbejte pravidel při přecházení přes přechod pro chodce (vždy se rozhlédnout vlevo, vpravo
a ještě jednou vlevo)
 buďte vidět! Stále se stmívá poměrně brzy, a proto buďte vybaveni reflexní páskou, kterou
si v případě potřeby umístíte na oblečení
 k hrám využívejte místa na to určená - cesta není hřiště, k hrám slouží místa k tomu určená
 i když bude mrznout, nebruslete na neznámých zamrzlých vodních tocích a rybnících, led
může být velmi slabý
 k sáňkování jsou vhodnější místa než kopce, které končí uprostřed silnice, auto by nemuselo
stihnout zabrzdit včas
Jestliže se chystáte i s rodiči na hory:
 před odjezdem sledujte předpověď počasí, při déle trvajícím sněžení může hrozit sesunutí
lavin
 nenechávejte ve vozidle na parkovišti své cennosti viditelně (tablet, notebook na zadním
sedadle vozidla), mohly by Vám zbýt akorát oči pro pláč
 neopouštějte vyznačené turistické nebo lyžařské trasy
 mějte vždy nabitý mobilní telefon pro případ, že byste se ztratili (v takovém případě je
vhodné ihned volat na linku 158)
 také s sebou mějte dostatek jídla a pití, a hlavně vhodné oblečení – myslete na své zdraví
A pro ty, pro které je odpočinkem surfování po internetu:
 nezapomínejte na to, že vše co jednou zveřejníte na internetu, již nelze vrátit
 neposkytujte informace osobního charakteru cizí osobě, kterou neznáte
 nesdělujte nikomu svá hesla
 pozor na zveřejňování svých fotografií
 nechoďte na žádnou schůzku sjednanou přes internet s neznámou osobou!
Užijte si jarních prázdnin tak, abyste na ně mohli jen v dobrém vzpomínat.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje oddělení prevence nprap. Karla Špaltová
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Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých sousedů… K eliminaci majetkové trestné činnosti připomínáme
informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému
vniknutí do vašeho obydlí.
A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují
žádné finanční náklady?
 Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat o dlouhodobou záležitost, ujistěte se,
že jsou všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře. Klíče neschovávejte
do květináče nebo pod rohožku. Doporučujeme uzamykání dveří nebo mít tyto opatřeny
tzv. koulí, i když se doma nacházíte. Policie České republiky řešila případy, kdy pachatel
odcizil věci z domu i v přítomnosti obyvatel.
 V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty, které by mohl pachatel použít
k nezákonnému vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům podmínky
k vloupání.
 Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem, což může v některých případech
potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před vstupními dveřmi nebo v blízkosti
zdí, umožní pachateli pracovat skrytě.
 Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte. Pakliže vlastníte
cenné věci, zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si cennosti uložte do bankovního
sejfu. Pořiďte fotografie cenností a poznamenejte si sériová čísla.
 Pokud se přece jen stane, že vám pachatel vnikne do rodinného domu, ihned volejte linku
158. Určitě není rozumné do domu vstupovat, pachatel se může nacházet stále v objektu.
Rovněž můžete znehodnotit důležité stopy, které jsou nezbytné při následném vyšetřování.
 Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní prázdninový pobyt ve Vašich
rekreačních objektech) požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému důvěřujete,
aby občas vybral poštovní schránku, pozaléval květiny, vytáhl rolety nebo žaluzie.
Nabudíte dojem, že byt není opuštěný. Dnes si lze již opatřit cenově dostupné digitální
spínací hodiny, které v nastavených intervalech rozsvítí světla, televizi, rádio apod.
O svém odjezdu se zbytečně nikomu nesvěřujte a už vůbec ne na sociálních sítích.
Pachatelé jsou čím dál více sofistikovanější a z fotografií umístěných na internetu získají
informace o cennostech, které v domě nebo bytě máte a samozřejmě i orientace v prostoru
jim mnohé usnadní.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru je projekt
Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem: ZABEZPEČTE SE!
CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít mobilní
aplikaci s názvem „Zabezpečte se!“
Detailnější informace: https://www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další eventuality. Dále též
viz https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
Videospoty k popsanému tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I
https://www.youtube.com/watch?v=o5TFljItx68
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje por. Bc. Martina Jablońská, komisař
oddělení prevence
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Být vidět se vyplatí!
Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je třeba si
připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení. Zákon ukládá
chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či město. Aby mohl řidič včas reagovat, měl
by vás vidět z dálky. Reakční doba řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede
ještě poměrně dlouhou vzdálenost. Velkou roli v tomto hraje jednak oblečení chodce, stejně tak
počasí. Obecně se dá říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět na vzdálenost 55 m, ve žlutém
oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na vzdálenost 18 m. V případě užití
reflexních prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost 200 m, což je adekvátní doba na včasnou
reakci řidiče vozidla.
Kam umístit reflexní prvky? Ideálním místem je pohybující se část těla blíže ke středu vozovky.
Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla viditelnější. Dnes se již vyrábí oděvy
s všitými reflexními prvky, které ovšem ne vždy pokryjí dostatečnou plochu a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze stejného
důvodu může právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za nepříznivého počasí
neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních prvků za snížené
viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně „ Nebuďte neviditelní“.
Nový spot k problematice najdete zde:
https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.fa
cebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje por. Bc. Martina Jablońská komisař
oddělení prevence

A je po hrůze …
Ráno 27. prosince jsem potkala u nás doma na chodbě svoji babičku, která mě pozdravila slovy:
„Tak a je po hrůze. Je po svátkách a je to zbyté.“ Já na to: „Dobré ráno.“ No, možná to tak
někteří mají. Berou vánoční svátky jako hrůzu. Dokonce i takové znám. Já teda ne. I když letos
to úplně jednoduché nebylo. Třeba shánět dárky po internetu, řeknu vám, to je dobrodružství.
Miluju vybírat knihy v knihkupectví, vyčlením si na to dostatečně dlouhou dobu, beru si knihu
po knize do ruky, listuju jimi a těším se, co bude dotyčný obdarovaný na vybraný titul říkat.
Přes internet je to o dost jiné. Po třech týdnech od objednání a zaplacení knih mi došla trpělivost,
píšu tedy mail na dotyčný e-shop. Prý čekají na jeden titul, který neměli skladem, a jestli mi
prý nevadí, že pošlou celou zásilku najednou. No co už. Nevadí. Mohli ale napsat hned,
pomyslela jsem si. Balík slavnostně dorazil dva týdny před Štědrým dnem. Hurá! Ale bez té
nejdůležitější knihy, na kterou se čekalo. Tak tedy znova. Maily, telefony, balení, poslání zpět,
modlení se, aby vše dorazilo včas. Sláva! Podařilo se. Horší to bylo s šaty pro dceru. Psala
Ježíškovi o šaty z pohádky Ledové království. Hmmm. Ještě že máme ty e-shopy. Sehnala jsem
je. Zaplatila. Byla jsem na sebe pyšná. Bylo 2. listopadu. Jsem hvězda, na začátku listopadu mít
dárky! Jenomže ani začátkem prosince šaty doma nebyly, po několika mailech jsem byla
ujištěna, že do Vánoc budou. Bylo 18. prosince a šaty trčely v Praze na poště. Pošta nestíhala.
Šaty nedojely. A tragédie je na světě. No nic, budeme improvizovat. Po rozbalení všech dárků,
nadšení, jsem tajně doufala, že dcera zapomněla. Bohužel. Přišla a se smutkem v očích mi říká:
„Maminko, já to nedostala.“ Uvědomila jsem si, že tato věta bude za několik let dost důležitá.
Musela jsem se v duchu smát, ale zároveň mi bylo do breku. Vysvětlování, jak Ježíšek možná
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naložil jiné holčičce, pláč, jako možná ztratil, založil, no dejme tomu. V pondělí 4. ledna šaty
dorazily. Sláva! Zabalila jsem je, zastrčila pod skříňku vedle stromečku, manžel „náhodou“ při
vysávání objevil balíček. To jsme teda! Ježíšek ty šaty přeci jen přinesl, jen my jsme si balíčku
nevšimli. Přála bych vám vidět tu radost a štěstí v dceřiných očích. A to za tu hrůzu stojí.
Ať žijí Vánoce i v době covidové!
Autor si přeje zůstat v anonymitě.
Redakční rada autora sloupku zná.
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Zima na horním konci obce
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foto: Vratislav Konečný

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:
Celá strana A5
½ A5
¼ A5

1 200 Kč
750 Kč
500 Kč
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