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Sčítání lidu
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Informace o FRY Relax Centru

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou zimní období, první jarní den, Velikonoce. Vše, co přichází – následně spořádaně
taky odchází. Je to však neskutečné, že již rok čelíme útoku neviditelného nepřítele, kterým je
COVID – 19. Nikdo z nás si na počátku nedovedl představit, že se s touto pandemií bude potýkat
celá naše planeta ještě dnes. Poznáváme, že náš život není a nikdy nebude samozřejmostí.
Nesmíme se bát špatných a zpolitizovaných zpráv, i když je to těžké a slyšíme je okolo sebe stále.
Budou to ještě týdny a měsíce omezující náš život, ale plošné očkování lidstva na naší planetě
musí tuto epidemii ukončit. Buďme optimisté, tento boj musí člověk vyhrát.
Dále se s vámi chci podělit o informace o tom, co se děje a bude dít v naší obci. Rozpočet na rok
2021 jsme schválili již na prosincovém zastupitelstvu. Na prvním místě je dokončení stavby pilířů
lávky u Novobilských. Vyhlásili jsme výběrové řízení a očekáváme vydání stavebního povolení.
V soutěži na dodávku kompostérů zvítězila firma Elkoplast CZ s. r. o. Zlín s cenou
1.042 0657 Kč. Jakmile firma dodá výrobky, budeme je vydávat na základě závazné objednávky
našich občanů. Na kompostéry budeme čerpat dotaci do výše 989.417 Kč z operačního programu
životního prostředí.
Rovněž proběhlo výběrové řízení na modernizaci jazykové a IT učebny v základní škole.
Zvítězila firma Stanislav Jaroš – TOSTA na dodávku nábytku za 1.356 298 Kč a firma
Z+M partner, s. r. o. na výpočetní techniku za 2.044 597 Kč a práce již započaly.
Do vybavení naší pracovní skupiny byl zakoupen lesní naviják a pracovní lopata pro traktor
Kubota. Tím si rozšiřujeme možnost některé drobné práce provést vlastními silami.
Proběhlo výběrové řízení na pořízení klimatizace v budově obecního úřadu. Vítěznou firmou je
AIR Klimont s. r. o. s cenou 615.257 Kč.
Požádali jsme o dotaci na výstavbu 8 bytů jako nástavbu objektu technických služeb č. p. 727
a to u Ministerstva financí ČR i Státního fondu podpory investic a současně vyhlásili výběrové
řízení na dodavatele stavby. V rozpočtu máme loňský objem 12,5 mil. Kč. Při neustálém růstu
cen stavební výroby uvidíme až po soutěži na zhotovitele, jaká bude realizační cena.
U investic samozřejmě plánujeme a preferujeme akce, které jsou podpořeny dotací. V opačném
případě musí zastupitelstvo zvážit, zda investice bez podpory je nezbytná.
V rozpočtu 2021 máme taky výstavbu rybníka v Zámrklí. Zde jsme získali příslib dotace
od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 3.299 032 Kč.
Podle zakalené řeky Ondřejnice jsme všichni poznali, že práce na akci „Levý přítok Ondřejnice“
byly zahájeny. Dlouholeté úsilí obce bylo úspěšné a brzy se dočkáme výsledku. Protipovodňové
úpravy za 12 mil. Kč investují Lesy České republiky, státní podnik.
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Na několika místech v obci budeme pokračovat i v letošním roce na odvedení dešťových vod
z ohrožených lokalit, a to především vlastními prostředky s našimi zaměstnanci.
Po několika letech budeme modernizovat pasport místních komunikací, který bude následně na
úřední desce zveřejněn. Tento důležitý dokument je využíván všemi občany a je rovněž důležité
dořešit vlastnictví pozemků pod komunikacemi, pokud nejsou v majetku obce.
V letošním roce byly zahájeny pozemkové úpravy v obci pozemkovým úřadem. Prvním úkolem
geodetů je zmapování stávajícího stavu. U tohoto projektu je nutno řešit obnovu některých
zemědělských cest v krajině a rovněž obnovit přístup k pozemkům ve vlastnictví našich občanů.
O dalším postupu vás budeme včas informovat.
Musíme zde otevřít otázku Fry Relax Centra. Objevila se petice za zachování bazénu, proběhla
diskuze na 12. zasedání zastupitelstva obce. Naše obec – resp. zastupitelstvo obce se řídí
„Dlouholetým plánem rozvoje obce Fryčovice“. Tento dokument je závazný, můžeme jej
doplňovat, popř. rušit některé záměry, ale vždy rozhodnutím zastupitelstva obce. Rozhodujeme
z roku na rok a déle, nikoli ze dne na den. V tomto směru rychlá rozhodnutí = špatná rozhodnutí.
Na pracovním jednání zastupitelstva se 13 zastupitelů vyjádřilo jednoznačně k zachování bazénu
a řešení výše provozní ztráty. Na druhé straně však musíme říct, že jsme se vždy snažili a budeme
se snažit pracovat s péčí řádného hospodáře. Na obhajobu každé finanční operace zdůrazňujeme,
že je to pro obec, pro občany a pro život v obci. Nejsme výrobní nebo obchodní společnost se
zákonnou povinností tvorby zisku, ale obcí, kde je povinností přizpůsobit se názoru většiny
a pracovat pro blaho obce a občanů.
Neustále budeme opakovat, že chceme podpořit život ve Fryčovicích, v obci, kde stojí za to žít.
Leo Volný, starosta

Fotografii poskytl Pavel Laník
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INFORMACE Z OBCE
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 24. března 2021
Zastupitelstvo obce Fryčovice

Schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 03. 2021.

Určuje ověřovateli zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 03. 2021
Aleše Konečného, Kamila Čížka a zapisovatelem Veroniku Kozarovou.


Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.



Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Fryčovice na období 2021 – 2025.


Schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: „Výstavba nových obecních nájemních bytů
ve Fryčovicích“, v rámci podprogramu (298D2230): PODPORA VÝSTAVBY, OBNOVY
A PROVOZOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ INFRASTRUKTURY, jehož nositelem je Ministerstvo
financí ČR.

Schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: „Výstavba nových obecních nájemních bytů
ve Fryčovicích“, v rámci programu: VÝSTAVBA PRO OBCE – na pořízení sociálních bytů,
sociálních a smíšených domů (č. výzvy: 1/112/2019), Státního fondu podpory investic.

Schvaluje poskytnutí peněžitého daru pobočnému spolku Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Fryčovice, se sídlem č. p. 629, 739 45 Fryčovice, IČO 48004154, a Obcí
Fryčovice, se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice, IČO 00296635, ve výši 23.200 Kč za účelem
nákupu odměn pro děti Mateřské školy Fryčovice, které se zúčastní soutěže pořádané Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Fryčovice, ve výši 2.800 Kč, věcné ceny pro vítěze
soutěže Fryčovické Jablko roku ve výši 3.000 Kč, na vydláždění zastřešeného venkovního
prostoru u moštárny ve výši 12.000 Kč, na nákup pracovního stolu ve výši 2.900 Kč a na podporu
floristického kroužku ve výši 2.500 Kč.

Schvaluje poskytnutí peněžitého daru společnosti Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.,
se sídlem Hraniční 21, Lysůvky, 739 42 Frýdek-Místek, IČO 29386063, a Obcí Fryčovice,
se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice, IČO 00296635, ve výši 24.000 Kč za účelem krytí
provozních nákladů na rok 2021.

Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000 Kč Římskokatolické farnosti
Fryčovice, se sídlem č. p. 38, 739 45 Fryčovice, IČO 63699559, na opravu lavic nacházejících se
ve hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba: budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanského vybavení, stojící
na pozemku parc. č. 1, k. ú. Fryčovice.
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Vydává obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.

Schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Beskydské uzeniny, a. s., se sídlem
Příborská 520, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26790203, jejímž předmětem je bezplatný
převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2028/105, k. ú. Fryčovice,
o výměře 98 m2, nově odměřené od hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2028/13, k. ú.
Fryčovice, na základě geometrického plánu č. 2341-34/2020 z vlastnictví společnosti Beskydské
uzeniny, a. s., do vlastnictví Obce Fryčovice.

Schvaluje uzavření darovací smlouvy s paní V. Ž., jejímž předmětem je bezplatný převod
vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2028/16, k. ú. Fryčovice,
z vlastnictví paní V. Ž. do vlastnictví Obce Fryčovice.

Výtah ze schůzí Rad obce Fryčovice
za období únor – březen 2021

Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu, které se týká
navýšení částky o 15. 922 Kč za zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021.

Schvaluje řádnou účetní závěrku Mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace,
sestavenou k 31. 12. 2020.

Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 70. 000 Kč od obecně prospěšné společnosti
Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., Praha a uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi Obcí
Fryčovice a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., Praha, jejímž předmětem je poskytnutí
peněžitého daru ve výši 70. 000 Kč pro Základní školu Fryčovice, příspěvkovou organizaci.

Souhlasí s dočasným dopravním značením v rámci stavby „LP Ondřejnice“ na horním
konci obce.

Schvaluje cenovou nabídku společnosti MONTYCON gastro, s. r. o., se sídlem Ostrava –
Zábřeh, na pořízení termo skříně pro školní jídelnu Základní školy Fryčovice, příspěvková
organizace, za cenu ve výši 118.180,70 Kč vč. DPH, a schvaluje uzavření kupní smlouvy se
společností MONTYCON gastro, s. r. o., Ostrava – Zábřeh, jejímž předmětem je koupě termo
skříně za cenu ve výši 118.180,70 Kč vč. DPH.

Schvaluje zveřejnění výzvy k podávání nabídek pro zřízení klimatizace ve hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 1468/1, jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 83 (budova
obecního úřadu), stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 1468/1, k. ú.
Fryčovice.

Schvaluje zveřejnění výzvy k podávání nabídek na zhotovení stavby „Sociální byty“
na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1485/8, jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 727,
víceúčelová stavba, stojící na pozemku parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice.
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Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 8. 2. 2021: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 12. 357. 742,75 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 15. 933. 218,53 Kč. Souhrn stavu je 28. 290. 961,28 Kč.

Bere na vědomí zápis ze schůzky komise lesního a vodního hospodářství ze dne
22. 1. 2021.

Bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce ke dni 31. 12. 2020.

Bere na vědomí vyjádření společnosti INSTOP servis s. r. o. CZ k technickému stavu
zdravotechniky sociálního zařízení chlapců a dívek v I. NP, II. NP a III. NP pavilonu „B“ u školní
jídelny a v jídelně pavilónu „C“ ve hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/6, jehož součástí
je stavba: Fryčovice, č. p. 628, ve které sídlí Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, a v schvaluje, že bude provedena rekonstrukce zdravotechniky
sociálního zařízení chlapců a dívek v I. NP, II. NP a III. NP pavilonu „B“ u školní jídelny
a v jídelně pavilónu „C“ ve hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/6, jehož součástí je
stavba: Fryčovice, č. p. 628, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 705/6, k.
ú. Fryčovice, za podmínky, že bude schváleno poskytnutí dotace, v opačném případě bude
realizována jen rekonstrukce zdravotechniky sociálního zařízení chlapců a dívek v I. NP, II. NP
a III. NP pavilonu „B“ u školní jídelny Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace
a částečně z rozpočtu zřizovatele.

Bere na vědomí cenovou nabídku č. INAB_VO SLUŽBA_FRYČOVICE_21200201_JT
od společnosti ČEZ energetické služby, s. r. o. Ostrava, jejímž předmětem je provedení
rekonstrukce venkovního osvětlení za účelem zlepšení veřejného osvětlení v obci a snížení
nákladů na elektrickou energii a úspora provozních nákladů na údržbu veřejného osvětlení
ve variantách: Varianta s provozováním na 10 let za cenu ve výši 2.211.016,10 Kč bez DPH
s měsíční splátkou, bez elektrické energie po dobu 10 let za cenu ve výši 18.425,00 Kč bez DPH,
a varianta bez provozování (pouhá výměna) za cenu ve výši 1.959.484,06 Kč bez DPH s měsíční
splátkou, bez elektrické energie po dobu 10 let za cenu ve výši 16.329,00 Kč bez DPH.

Schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Základní školy
Fryčovice, příspěvkové organizace, ve výši 708.718,77 Kč do rezervního fondu.

Schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Mateřské školy
Fryčovice 451, příspěvkové organizace, ve výši 313.850,42 Kč, a to takto: částka ve výši
302.350,42 Kč do rezervního fondu a částka ve výši 11.500 Kč do fondu odměn.

Schvaluje řádnou účetní závěrku Obce Fryčovice sestavenou k 31. 12. 2020.

Nesouhlasí s vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace,
Ostrava a trvá na realizaci projektu kruhového objezdu.

Schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách zboží mezí Obcí Fryčovice a společností Beskyd
Fryčovice, a. s., jejímž předmětem je závazek společnosti Beskyd Fryčovice a. s., dodávat Obci
Fryčovice motorovou naftu v rozsahu dílčích kupních smluv.

Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu:
„Vybudování jazykové a počítačové učebny – dodávka nábytku“, podle které ve výběrovém
řízení, konaném dne 22. 2. 2021, byl vybrán Stanislav Jaroš za nabídkovou cenu
1.165.821,24 Kč bez DPH.
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Schvaluje přijetí nabídky od pana Stanislava Jaroše pro zakázku malého rozsahu:
„Vybudování jazykové a počítačové učebny – dodávka nábytku“, za cenu ve výši
1.356.298,47 Kč vč. DPH, a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Fryčovice a panem
Stanislavem Jarošem, jejímž předmětem je dodávka nábytku pro jazykové a počítačové učebny
v rámci veřejné zakázky „Vybudování jazykové a počítačové učebny – dodávka nábytku“
ve dvou odborných učebnách nacházejících se v Základní škole Fryčovice, příspěvková
organizace, za kupní cenu ve výši 1.356.298,47 Kč vč. DPH.

Bere na vědomí žádost Policie České republiky, krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, obvodního oddělení Brušperk,
ve věci vyčíslení způsobené škody a potvrzení poučení pana J. K., pro přečin poškození
a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti podle § 277/1 trestního zákoníku.

Souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením školní družiny v budově Základní školy
Fryčovice, příspěvkové organizace, takto: jarní prázdniny v termínu 1. – 5. 3. 2021 v případě
7 a více závazně přihlášených dětí (do jednoho oddělení školní družiny) zachovat celodenní
provoz školní družiny, provozní doba bude upravena od 7:00 do 16:00 hodin, pokud se přihlásí
šest a méně žáků (na jedno oddělení školní družiny), provoz oddělení školní družiny se na tyto
dny přeruší, velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 řešit stejným způsobem jako jarní prázdniny, hlavní
prázdniny, podzimní prázdniny a vánoční prázdniny v roce 2021 – provoz školní družiny bude
přerušen.

Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby mezi Obcí Fryčovice a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, zastoupené společností Profiprojekt 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, pozemky
parc. č. 529 a parc. č. 537, vše k. ú. Fryčovice, ve vlastnictví Obce Fryčovice, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH, a jejímž
předmětem je souhlas Obce Fryčovice s navrhovaným stavebním záměrem dle § 184a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v účinném znění.

Bere na vědomí žádost o finanční výpomoc a zapůjčení obecních prostor na rok 2021
od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Fryčovice ve výši 23.200 Kč.

Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 22. 2. 2021: stav
účtu vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 12.674.532,78 Kč a stav účtu vedeného
u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 15. 933.218,53 Kč. Souhrn stavu je 28.607.751,31 Kč.

Bere na vědomí výzvu Magistrátu města Frýdku-Místku, č. j. MMFM 25260/2021,
ze dne 22. 2. 2021 ve věci doplnění a doložení žádosti k vydání společného povolení na stavbu
„Chodník Fryčovice – úsek od Chodury po konec katastru“ (směr Rychaltice) ve lhůtě 90 dnů.

Bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy,
č. j. MSK 26122/2021, ze dne 22. 2. 2021 ve věci povolení zvláštního užívání silnic a místních
komunikací pro akci 12. ročníku sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí
na kole ve dnech 2. – 3. 6. 2021.
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Bere na vědomí oznámení Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče, ve věci oznámení o projednávání návrhu změny č. 2
územního plánu Kateřinic.

Schvaluje cenovou nabídku od společnosti K-GEO s. r. o. na provedení geotechnického
průzkumu pro most „U koupaliště“ za cenu ve výši 52.901 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností K-GEO s. r. o.

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odběru objemných a nebezpečných odpadů
a zpětném odběru výrobků a zařízení na sběrné dvory mezi Obcí Fryčovice a společností
Frýdecká skládka, a. s., jehož předmětem je aktualizace cenové přílohy č. 1, která je účinná
od 1. 1. 2021, podle které došlo k navýšení ceny skládkovného a navýšení počtu 240 l sběrných
nádob na komunální odpad.

Schvaluje cenovou nabídku od společnosti FAGUS, a. s., jejímž předmětem je dodávka
kontejnerového skladu k workoutovému hřišti (číslo nabídky TM-2101-220-01) za cenu ve výši
317.209 Kč bez DPH, a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností FAGUS, a. s.

Bere na vědomí další postup při řešení zakázky „rekonstrukce venkovního osvětlení“.

Bere na vědomí informace o nákladovosti FRY Relax Centra za rok 2020, které osobně
podala paní Pavlína Hlavatá.

Schvaluje řádnou účetní závěrku Základní školy Fryčovice, příspěvková organizace,
sestavenou k 31. 12. 2020.

Schvaluje doporučit poskytnutí daru společnosti Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.,
Lysůvky, ve výši 24.000 Kč a předkládá tento bod ke schválení na následující zasedání
zastupitelstva obce.

Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o právu stavby mezí Obcí Fryčovice a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, zastoupené společností ARPEX MORAVA 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 přetínat pozemek
vodiči a umisťovat v něm vedení, a to v souladu s § 25 odst. 4 zák. č.458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), v účinném znění, zatěžující hmotnou nemovitou věc, pozemek parc. č. 352,
k. ú. Fryčovice, ve vlastnictví Obce Fryčovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH, a jejímž předmětem je souhlas Obce Fryčovice
s navrhovaným stavebním záměrem dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.

Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby mezí Obcí Fryčovice a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, zastoupené společností ARPEX MORAVA 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. 352, k. ú. Fryčovice, ve vlastnictví Obce Fryčovice, ve prospěch
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH, a jejímž
předmětem je souhlas Obce Fryčovice s navrhovaným stavebním záměrem dle § 184a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Fryčovice
a společností Euro Grant Investment s. r. o., Ostrava, jejímž předmětem je poskytování
komplexního poradenství, zpracování žádosti o dotaci včetně všech stanovených příloh v rámci
programu: Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury občanské vybavenosti (298D23)
Ministerstva financí pro záměr: „Výstavba nových obecních nájemních bytů ve Fryčovicích“
a současně v rámci programu: Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních
a smíšených domů (č. výzvy: 1/112/2019) Státního fondu podpory investic, za cenu ve výši:
60.000 Kč bez DPH za zpracování dokumentace k žádosti o dotaci a 100.000 Kč bez DPH jako
provizní část odměny v případě úspěšného získání dotace.

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Fryčovice
a společností Euro Grant Investment s. r. o., Ostrava, jejímž předmětem je poskytování
komplexního poradenství, zpracování žádosti o dotaci včetně všech stanovených příloh v rámci
programu: Podpora bydlení z podprogramu 117D0640 Podporované byty 2021, dotační titul:
Komunitní dům seniorů, Ministerstva pro místní rozvoj pro záměr: Výstavba bytového domu pro
seniorské bydlení ve Fryčovicích (okres Frýdek-Místek), za cenu ve výši: 60.000 Kč bez DPH
za zpracování dokumentace k žádosti o dotaci a 150.000 Kč bez DPH jako provizní část odměny
v případě úspěšného získání dotace.

Schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovité věci,
pozemku parc. č. 74, jehož součástí je stavba Fryčovice, č. p. 60, ze dne 31. května 2019, ve znění
jejího dodatku č. 1 ze dne 2. června 2019, mezi Obcí Fryčovice a panem Lukášem Konvičkou,
jehož předmětem je změna předmětu nájmu, spočívající v navýšení pronajatých prostor
z 40,85 m2 na 112,85 m2 a odpovídajícím navýšení nájemného z 12.000 Kč bez DPH ročně
na 33.150 Kč bez DPH ročně, nebytové prostory jsou blíže specifikované v situačním nákresu,
který tvoří přílohu dodatku č. 2.

Schvaluje přijetí cenové nabídky od paní Ing. Lenky Ondráčkové a schvaluje uzavření
smlouvy s paní Ing. Lenkou Ondráčkovou, jejímž předmětem je vypracování projektové
dokumentace pro akci „Most ev. č. R-M-01 přes Ondřejnici u koupaliště ve Fryčovicích“ za cenu
ve výši 130.000 Kč (není plátcem DPH) a současně schvaluje udělení plné moci pro zastupování
za účelem získání správních rozhodnutí umožňujících provedení stavby.

Schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky částí hmotných nemovitých věcí, pozemku parc.
č. 1463/1, o výměře přibližně 0,77 m2 a pozemku parc. č. 2394/14 o výměře přibližně 0,77 m2,
vše k. ú. Fryčovice, za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny dvou automatů
sloužících k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které by chtěla v obci provozovat
společnost Zásilkovna, s. r. o.

Bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky obce Fryčovice č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.

Bere na vědomí oznámení zahájení řízení o uzavírce od společnosti Doprastav a. s.,
v zastoupení společnosti SEKNE, spol. s r.o., podle kterého má dojít k úplné uzavírce silnice
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III/4585 v obci Staříč v termínech: 1. - 18. 4. 2021 (od domu č. p. 339 po dům č. p. 375),
19. - 25. 4. 2021 (u domu č. p. 486) a 26. - 30. 4. 2021 (u domu č. p. 436).

Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 8. 3. 2021: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 12.203.183,16 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 15.992.481,93 Kč. Souhrn stavu je 28.195.665,09 Kč.

Souhlasí s umístěním a realizací stavby – prodloužení vodovodního řadu na hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 2240/1, k. ú. Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice,
za jednorázovou úplatu 2.000 Kč bez DPH, kterou bude provádět pan O. K.

Schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda
s vlastníkem) mezí obcí Fryčovice a M. E., P. F., J. L. a M. V., jejímž předmětem je závazek
umožnit stavebníkovi (obec Fryčovice) provést opravy, údržbu a rekonstrukci melioračního
zařízení nacházející se na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 158/2, k. ú. Fryčovice.

Bere na vědomí územní souhlas s umístěním stavby Městského úřadu Brušperk,
Stavebního úřadu, ze dne 8. 3. 2021, č. j.: SÚ/328/473/2021/St, kterým stavební úřad vydal
územní souhlas s umístěním stavby „kontejner – sklad nářadí“ na hmotné nemovité věci,
pozemku parc. č. 1448, k. ú. Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice.

Schvaluje návrh programu a termín 12. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
na 24. 3. 2021 od 17:00 hodin v sále kulturního domu.

Schvaluje zveřejnění výzvy k podávání nabídek na vybudování jazykové a počítačové
učebny – dodávka ICT vybavení. Administrací výběrového řízení pověřuje společnost mumandi
s. r. o. zveřejněním této výzvy.

Bere na vědomí stanovisko Povodí Odry, státní podnik, ve věci „Lávka ev. č. FR-1-03
pro pěší přes Ondřejnici u hřiště ve Fryčovicích“.

Bere na vědomí dopis Římskokatolické farnosti Fryčovice, se sídlem č. p. 38, o potřebě
peněžité podpory na opravu lavic v kostele ve Fryčovicích.

Schvaluje cenovou nabídku od společnosti MITRENGA a. s., na pořízení navijáku
KRPAN 7,5E ke traktoru Kubota M5111, za cenu ve výši 120.032,- Kč vč. DPH, a schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností MITRENGA a. s., na koupi navijáku KRPAN 7,5E
k traktoru Kubota M5111, za cenu ve výši 120.032 Kč vč. DPH.

Schvaluje cenovou nabídku od pana Ing. Romana Kupky na pořízení lopaty – klapačky
SONAROL o šířce 1,85 m s euro uchycením pro čelní nakládač ke traktoru Kubota M5111,
za cenu ve výši 40.959,- Kč vč. DPH, a schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem
Ing. Romanem Kupkou, na koupi lopaty – klapačky SONAROL o šířce 1,85 m s euro uchycením
pro čelní nakládač ke traktoru Kubota M5111, za cenu ve výši 40.959,- Kč vč. DPH.

Zahajuje jednání směřující ke směně pozemků mezi Obcí Fryčovice a panem Z. H.,
týkající se směny hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1102, k. ú. Fryčovice, ve vlastnictví
pana Zdeňka Hajného.

Schvaluje složení komise pro výběrové řízení na instalaci klimatizace ve hmotné nemovité
věci, pozemku parc. č. 1468/1, jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 83, stavba občanského
vybavení, stojící na pozemku parc. č. 1468/1, k. ú. Fryčovice, ve složení: Leo Volný, Ing.
Vratislav Konečný, Bc. Pavel Janša, Kamil Čížek a Mgr. Ing. Aleš Konečný.
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Schvaluje uzavření smlouvy o sběru a likvidaci odpadu mezi společností TRAFIN OIL,
a. s., a Obcí Fryčovice, jejímž předmětem je sběr a likvidace odpadů kategorie ostatní, katalogové
číslo odpadu 200 125, jedlý olej a tuk, v souladu s účinnými právními předpisy, a dodání 10 ks
sběrných nádob o objemu 240 l na ukládání separovaného odpadu – upotřebených jedlých olejů
a tuků z domácností, uložených v pevných obalech, za cenu za sběr a likvidaci odpadu ve výši
39 Kč/měsíc bez DPH za jeden kus sběrné nádoby s tím, že smluvní strany se výslovně dohodly,
že pokud bude průměrné měsíční množství ve sběrném kontejneru větší než 20 kg/měsíc, nebude
cena za službu ve výši 39 Kč bez DPH fakturována.

Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Fryčovice a Základní školou
Fryčovice, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka termo zařízení
ALTOSHAAM 1200-SR/HD v hodnotě 118.180,70 Kč.

Bere na vědomí protokol o výsledku kontroly využití dotace pro TJ Sokol Fryčovice z. s.
ze dne 1. 3. 2021, dle kterého nebylo zjištěno porušení podmínek ani neoprávněné použití
peněžitých prostředků poskytnutých formou dotace, jež byla spolku poskytnuta ve výši
500.000 Kč na financování nákladů spojených s provozem a údržbou komplexu tělovýchovných
zařízení, na činnost jednotlivých sportovních oddílů a na financování kulturních akcí za období
1. 1. – 31. 12. 2020.

Bere na vědomí inventarizační zprávu majetku Obce Fryčovice ke dni 31. 12. 2020.

Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu:
„Vybudování jazykové a počítačové učebny – dodávka ICT vybavení“, podle které ve výběrovém
řízení, konaném dne 22. 3. 2021, byla vybrána společnost Z + M Partner, spol. s r.o.,
za nabídkovou cenu 1.689.750 Kč bez DPH.
 Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Fryčovice a společností Z + M Partner, spol.
s r. o., jejímž předmětem je koupě ICT vybavení pro Základní školu Fryčovice, příspěvkovou
organizaci, v rámci veřejné zakázky „Vybudování jazykové a počítačové učebny – dodávka ICT
vybavení“ za cenu ve výši 1.689.750 Kč bez DPH.

Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 22. 3. 2021: stav
účtu vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 13.376.626,61 Kč a stav účtu vedeného
u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 16.173.556,93 Kč. Souhrn stavu je 29.550.183,54 Kč.

Bere na vědomí dopis KDU-ČSL, místní organizace Fryčovice, s poděkováním
za realizaci oprav kapliček sv. Jana a Pavla u Chamrádů a sv. Trojice na Ptáčníku.

Schvaluje termín a místo zápisu nových dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace, který se bude konat v budově Mateřské školy
Fryčovice 451, příspěvkové organizace ve dnech od 3. 5. do 16. 5. 2021.

Bere na vědomí uzavření smlouvy o výpůjčce mezi TJ Sokol Fryčovice z. s., a Základní
školou Fryčovice, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je výpůjčka místností uvedených
v příloze č.1 ke smlouvě o výpůjčce, nacházejících se v hmotné nemovité věci, stavbě: Fryčovice,
č. p. 450, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 1445, k. ú. Fryčovice,
v majetku TJ Sokol Fryčovice z. s., s tím, že budou hrazeny náklady na plnění spojená s užíváním
předmětu výpůjčky nebo s ním související služby ve výši 236 Kč za hodinu užívání.
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Bere na vědomí dopis z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě, kontaktního
pracoviště Frýdek-Místek, s informacemi k realizaci veřejně prospěšných prací v roce 2021.

Schvaluje výpověď smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů uzavřené dne 18. 8. 2017
se společností EKO-PF s. r. o. ke dni 1. 4. 2021.

Bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Fryčovice v roce
2021.

Schvaluje metodický pokyn pro stanovení ceny nájemného bytů ve hmotné nemovité věci,
pozemku parc. č. 1485/8, jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 727, víceúčelová stavba, stojící
na pozemku parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice, ve které má dojít k výstavbě sociálních bytů v rámci
akce „Pečovatelské byty Fryčovice, a to dle metodiky pro dotační titul.

Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek „Pořízení domácích kompostérů
– Fryčovice“ ze dne 26. 3. 2021, podle které ve výběrovém řízení pro zakázku malého rozsahu:
„Pořízení domácích kompostérů – Fryčovice“, konaném dne 26. 3. 2021, byla vybrána společnost
ELKOPLAST CZ, s. r. o., s nabídkovou cenu ve výši 861.700 Kč bez DPH.

Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Fryčovice a společností ELKOPLAST CZ,
s. r. o., jejímž předmětem je koupě 320 kusů domácích kompostérů za cenu ve výši 861.700 Kč
bez DPH.

Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek „Klimatizace budovy obecního
úřadu“ ze dne 29. 3. 2021, podle které ve výběrovém řízení pro zakázku malého rozsahu:
„Klimatizace budovy obecního úřadu“, konaném dne 29. 3. 2021, byla vybrána společnost
AIR - Klimont s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 508.477 Kč bez DPH.

Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Fryčovice a společností AIR - Klimont
s. r. o., jejímž předmětem je dodávka a montáž klimatizace do budovy obecního úřadu, hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 1468/1, jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 83 (budova
obecního úřadu), stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 1468/1, k. ú.
Fryčovice, za cenu ve výši 508.477 Kč bez DPH.

Bere na vědomí souhlas se zadáním a podmínečný příslib poskytnutí dotace v rámci
programu 129 390 „Podpora opatření na drobných tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
vyhlášené Ministerstvem zemědělství pro akci: „Rybník Fryčovice dolní“ ve výši 3.299.032 Kč.

Schvaluje poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Handicap centrum Škola života
Frýdek-Místek, o. p. s. ve výši 5.000 Kč.

Bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací
do kategorie místní komunikace a změně parametrů místních komunikací v Obci Fryčovice.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Schvaluje zveřejnění výzvy k podávání nabídek pro stavbu pilířů lávky
„u Novobilských“.

Bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi Základní školou Fryčovice, příspěvkovou
organizací, a společností INSTOP servis CZ s. r. o., jejímž předmětem je provedení výměny
stoupaček kanalizace a vodovodu, včetně připojovacího potrubí k novým zařizovacím
předmětům v sociálním zařízení chlapců a dívek, v kabinetu v 3. NP a v jídelně v 1. NP
ve hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/6, jehož součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 628,
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stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 705/6, k. ú. Fryčovice, ve které sídlí
Základní škola Fryčovice, příspěvková organizace, v rámci akce „ZŠ Fryčovice – pavilon B
a C“, za cenu ve výši 877.033 Kč bez DPH, s tím, že k financování opravy bude využit rezervní
fond Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.
 Schvaluje provedení úprav terénu u Mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace
za účelem instalace zahradní zemní trampolíny, kterou zakoupil „Spolek Mateřská škola
Sluníčko“, které budou provedeny pracovníky údržby Obce Fryčovice.

Schvaluje zadání zhodnocení aktuálního stavu stavby: Fryčovice, č. p. 325, objekt
k bydlení, stojící na pozemku parc. č. 1933, k. ú. Fryčovice.

Termín pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za rok 2020 skončí 3. května 2021
Letos může veřejnost pro odevzdání daňového přiznání využít online finanční úřad, který
nabízí možnost pohodlného a jednoduchého odevzdání z pohodlí domova. Přiznání k dani
z příjmů fyzických i právnických osob podané elektronicky prodlužuje ze zákona lhůtu
pro jeho podání o 1 měsíc, a to do 3. 5. 2021.
Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto
přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.
Finanční správa doporučuje veřejnosti pro odevzdání přiznání využít online finanční úřad,
do kterého se přihlásí na webu: www.mojedane.cz. Další možností, jak elektronicky odevzdat
přiznání, je využití aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání vyplněné a občanem podané pomocí
aplikace na www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity
odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou
podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis lze
finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných
na územních pracovištích finančního úřadu.
Podrobné informace naleznete na www.financnisprava.cz. K vyřízení svých dotazů lze využít
telefonní linku územního pracoviště finančního úřadu ve Frýdku-Místku 558 605 111,
nebo e-mailovou adresu podatelna3207@fs.mfcr.cz.
Zdroj: Finanční správa
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Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Webové stránky ČSÚ: www.scitani.cz
Dotazy ohledně sčítání lidu lze zaslat: dotazy@scitani.cz
Informační linka ČSÚ: 274 056 789, 840 30 40 50
Obec Fryčovice má 2 sčítací obvody: část Fryčovice
a část Ptáčník (každá část má své sčítací komisaře)
Kontaktní místo pro Obec Fryčovice: pošta Brušperk,
Kostelní 48, 739 44 Brušperk, tel. č.: 954 273 944
PRŮBĚH SČÍTÁNÍ:
1.
ON-LINE SČÍTÁNÍ 27. BŘEZNA – 11. KVĚTNA 2021
(z důvodu výpadku systému on-line sčítání byla lhůta ČSÚ prodloužena)
2.
Elektronické formuláře bude možné vyplnit z mobilu, tabletu (najít v Google Play
či App Store pod názvem Sčítání2021) nebo počítače s připojením k internetu na webové
stránce onlinescitani.cz.
3.
LISTINNÉ SČÍTÁNÍ 17. DUBNA – 11. KVĚTNA 2021
Papírové formuláře dostanou ti, kteří se nemůžou nebo nechtějí sečíst on-line, od sčítacích
komisařů v součinnosti s Českou poštou.
4.
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 12. KVĚTNA – 31. PROSINCE 2021
Údaje budou nejprve anonymizovány a následně převedeny do výstupů za územní celky.
5.
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ OD LEDNA 2022 statistické výstupy ze sčítání budou
k dispozici zdarma.
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SHRNUTÍ:



Sčítací formulář je buď elektronický, nebo tištěný.
Vyplňuje se jeden společný pro celou domácnost a má 2 části:
bydlení, domácnost
za jednotlivé osoby

Kdo se nechce nebo nemůže sečíst online, tomu doručí v době od 17. – 26. 04. 2021
v předem oznámeném termínu sčítací komisař tištěný formulář, případně je možné si
ho vyzvednout na kontaktním místě sčítání (pošta Brušperk) či na krajské správě Českého
statistického úřadu.

Elektronický formulář je přístupný v češtině a dalších 7 jazycích, tištěný formulář je
pouze v češtině (na vyžádání u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě lze získat i v jiném
jazyce).

Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik trvalý
či přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.

Za nezletilé osoby, nesvéprávné osoby apod. je povinen vyplnit formulář jejich
zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná.

Vyplněný listinný formulář se odevzdává sčítacímu komisaři, osobně na kontaktním
místě sčítání (pošta Brušperk) nebo zdarma odeslat na P. O. BOX České pošty v předtištěné
obálce s logem Sčítání.

Formulář se vyplňuje podle svého skutečného bydliště (bez ohledu na místo trvalého
pobytu), kde dlouhodobě žije, má svou domácnost, případně rodinu.

Za rekreační objekty a další domy s číslem evidenčním se vyplní formulář v případě,
že tam respondent skutečně bydlí.

Data vyplněná v elektronickém formuláři je možné si uložit a později v něm pokračovat
(je však potřeba zadat heslo, které si musíte zapamatovat).

Pokud zjistíte po odeslání vyplněného formuláře, že jste v něm udělali chybu, můžete
vyplnit nový formulář (je jedno zda elektronický, či tištěný). Při zpracování výsledků se použiji
údaje z později odeslaného formuláře.

Za nesplnění zákonné povinnosti sečíst se hrozí sankce až 10.000 Kč.
Zdroj: Český statistický úřad, odborný časopis Veřejná správa 2/2021
Mgr. Veronika Kozarová

Obec vydala novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Nabytím účinnosti nového zákona o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy
EU z tzv. balíčku oběhového hospodářství, obec formou obecně závazné vyhlášky nastavila
obecní systém odpadového hospodářství. Tento právní předpis určuje místa v obci
pro odkládání a nakládání s recyklovatelnými složkami komunálního odpadu, jako jsou:
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-

Biologický odpad rostlinného původu
Papír
Plasty
Sklo
Kovy
Nebezpečné odpady
Jedlé oleje a tuky
Směsný komunální odpad

Také se zabývá nakládáním s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr).
Nový právní předpis však již neřeší přebírání stavebního a demoličního odpadu vznikajícího
na území obce. Při nakládání se stavebním a demoličním odpadem se občan řídí zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění a zvláštními právními předpisy např. stavebním
zákonem, zákonem o ochraně veřejného zdraví apod.
Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti 13. 04. 2021.
Vyhláška je zveřejněna na webových stránkách obce v sekci „vyhlášky a nařízení“.
Mgr. Veronika Kozarová

Problémy s odpady v obci
Naše obec ke konci loňského roku pořídila a zprovoznila velkokapacitní kontejnery
na tříděný odpad – na plasty a papír. Nejprve byly umístěny na volném prostranství
po bývalém fojtství a počátkem letošního roku byly přesunuty do areálu technických služeb na
č. p. 727. Před vánočními svátky se v důsledku uzavření řady obchodů začal ve velkém
projevovat nákup přes e-shopy a narostl objem papírových obalů. Tento trend pokračuje
i v letošním roce, kdy se nouzový stav neustále prodlužuje. Proto považujeme pořízení těchto
velkoobjemových kontejnerů jako velký přínos pro odstranění problému s papírem a s plasty.
Teď si představte, kde by tento veškerý odpad skončil, kdyby tyto kontejnery nebyly. Přeplněné
kóje s kontejnery na tříděný odpad, papírové obaly poletující ve větru, rozházené pytle s plasty,
které roztrhaly pobíhající domácí nebo lesní zvěř ve snaze dostat se ke zbytkům potravin, to vše
by hyzdilo naše prostředí. Navíc firma, která nám zajišťuje svoz odpadů, vyváží pouze obsah
kontejnerů. Vše, co je mimo kontejnery, neodváží! Každý týden pracovníci údržby tyto odpady,
které jsou odloženy mimo kontejnery, musí svážet do velkoobjemových kontejnerů v areálu
technických služeb. To stojí nemalé náklady na jejich mzdy a čas, kdy mohli v té době dělat úplně
něco jiného.
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Naše obec se snaží těmto stavům předcházet, ale k tomu potřebuje také spolupráci občanů. Začít
bychom měli se snahou o co největší třídění, aby se do černé popelnice na komunální odpad
dávalo co nejméně. Přijetím nového zákona o odpadech se bude každoročně pro obce zvyšovat
skládkovné. Druhá fáze je nakládání s tříděným odpadem. V obci jsme vybaveni barevnými
kontejnery na papír, plasty, směsné sklo, drobné elektrospotřebiče, na menší plechovky
a konzervy. Velkou výhodou naší obce je také pořízení velkoobjemových kontejnerů na bio
odpad, který si svážíme vlastními silami nově pořízeným traktorem Kubota.
Určitě jste zaregistrovali, že ve všech kójích se objevily nové 240l kontejnery na použité jedlé
oleje a tuky. Naše obec uzavřela smlouvu o odvozu použitých olejů z domácností s firmou
TRAFIN OIL a. s. Ostrava, která poskytla obci 10 kontejnerů. Naším záměrem je, aby se tento
druh odpadu přestal objevovat v kanalizaci, kde způsobuje nemalé problémy, hlavně v zimním
období.
V další části svého příspěvku se zaměřím na časté nešvary, které se u kontejnerů na tříděný odpad
dějí. V mnoha případech se do kontejnerů vhazuje to, co tam opravdu nepatří (viz přiložené
fotografie). Velmi často se v kontejnerech na plasty nebo papír objevují sklenice, domovní odpad,
pneumatiky, žehličky, varné konvice, vaničky, velké plastové věci jako například kryty
z klimatizace. Uvědomte si, že tento odpad se pak třídí ručně na běžícím pásu v roztřiďovací
lince. Také častým nešvarem u odpadů z plastu je to, že se PET láhve dávají do kontejneru
nesešlápnuté, a tak se často se žlutá nádoba brzy naplní a vozí se pak vzduch. Sešlápnutím PET
láhví dosáhnete až úspory 2/3 objemu. To samé platí i u papírových kartonů, kdy se objevují
v kontejneru nerozdělené celé krabice. Tady stačí krabici rozdělat ve švech a hned je vidět úspora
místa. V kontejnerech na sklo se často objevuje porcelán, který při recyklaci znehodnocuje
taveninu skla, a to samé platí i pro lepené autosklo nebo zrcadla.
V kontejnerech na bioodpad se často objevují větve, palety, dřevěné desky. Ty tam také nepatří.
Představte si, že byste na podzim při rytí zahrádky místo hnoje nebo kompostu zarývali větve.
Také by se vám to nelíbilo! Obsah kontejnerů na bio odpad se vyváží u nás na bývalé hnojiště
směrem na Zámrklí a postupně se několikrát přehrabuje a konečným produktem je hnojivo, které
se pomocí rozmetadla používá ke hnojení pole. Větve pak musí zaměstnanci údržby z kontejnerů
nebo posléze po vysypání na hnojišti vybírat a vozit pak na určené místo u hájenky. Proto je
na každém kontejneru na bio odpad napsáno, co tam patří, a větve odkládat vedle kontejneru nebo
vozit na určené místo k hájence.
Použité jedlé oleje odhazujte do označeného kontejneru v uzavřených PET láhvích nebo jiných
plastových nádobách. Ne ve sklenicích!
Pokud máte větší množství plastového, papírového nebo odpadu ze skla, můžete k tomu využít
velkoobjemové kontejnery v areálu technických služeb, které jsou k dispozici celodenně!
A do areálu můžete vjet i autem. Do kontejnerů prosím ale vhazujte opravdu to, co tam patří!
Třeba u obalů ze spotřebičů prosím oddělte papír od polystyrénových ochranných prvků, které
patří do plastů.
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Dále pro informaci uvádím v tabulce výčet toho, co se v naší obci vyprodukovalo za rok 2020.

Produkce odpadů v obci za rok 2020
Druh odpadu

kg

směsný komunální odpad

538 130

biologický odpad

211 900

kovy

82 758

objemný odpad

56 100

sklo

38 057

plasty

37 353

papír a lepenka

18 914

pneumatiky

3 310

barvy, lepidla a pryskyřice

1 391

obaly se zbytky nebezpečných látek

681

motorové a mazací oleje

539

asfaltové směsi

215

detergenty obsahující nebezpečné látky

74

pesticidy

54

nemrznoucí kapaliny

42

olověné akumulátory

35

jedlý olej a tuky

29

léčiva

27

rozpouštědla

25

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

12

brzdové kapaliny

1

laboratorní chemikálie

1

kyseliny

1

Celkem

989 649
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Základní informace pro správné třídění odpadů
PAPÍR (modré nádoby)
ANO - Vhodit sem můžeme například časopisy, letáky, noviny, sešity,
krabice roztrhané na menší kusy, papírové obaly, papírovou lepenku
(ne asfaltovou lepenku!), nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit.
NE - Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír. Výrobky z opakovaně recyklovaného papíru, např.
plata na vejce. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do směsné popelnice!
Co se z papíru vyrábí: Nejčastěji se recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může
být recyklován až sedmkrát, při každém procesu se totiž zkracuje papírové vlákno. Další
možností recyklace papíru je výroba tepelných izolací, příměsí do stavebních hmot nebo
kompostování.
PLAST (žluté nádoby)
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků, vypláchnuté lahve
od kuchyňských olejů a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích
přípravků, obaly od žíravin, barev, motorových olejů a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, guma
či bakelit.
Co se z plastů vyrábí: Z vytříděných plastů se vyrábí opět celá řada plastových výrobků, je však
nezbytné, aby byly dobře vytříděné v domácnostech a následně na třídicích linkách. Plasty
se v naprosté většině případů recyklují podle jednotlivých druhů, kdy vzniká tzv. regranulát
(opakovaně použitelná surovina pro výrobu libovolného plastového výrobku), nebo
se zpracovávají jako směs plastů, které se za tepla lisují do forem. Tak vznikají materiály, které
mohou nahradit dřevo například při výstavbě dětských hřišť, plotů, laviček v parcích a podobně.
Výborně recyklovatelné jsou PET láhve, které se kromě regranulátů používají také na výrobu
nových láhví, vázacích pásek nebo technických a textilních vláken. Z recyklovaných plastů je
vyrobena také většina interiérů aut. Další možností recyklace plastů je výroba tepelných izolací
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(zejména z pěnového polystyrenu jako izolační tvárnice, lehčený beton) a další. Z plastových
sáčků, fólií a tašek se vyrábí opět fólie nebo se stávají součástí alternativního paliva
pro cementárny a další provozy. To platí především u plastů nižší kvality. Mezi další výrobky
z recyklovaných plastů patří palety na zboží nebo zatravňovací dlaždice.
SKLO BAREVNÉ (zelené nádoby)
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat bílé i barevné sklo,
například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, zavařenin apod. Vhodit do zeleného kontejneru
můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla, varné sklo nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Co se ze skla vyrábí: Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové
sklo – láhve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky.
Používá se také jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných
hmot, stavebních izolací a podobně. Tříděný skleněný odpad představuje značné úspory energií
a náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie až 85 % vytříděného
skla!

BIOODPAD
Cílem separace bioodpadu je snížit náklady samosprávy na sběr
a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40 % komunálního
odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možno
kompostovat).
ANO - Do kontejneru patří pouze biologicky rozložitelné druhy
odpadu, jako je listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny,
ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina i skořápky.
NE - Do kontejneru je zakázáno ukládat zbytky jídel, kosti, maso,
uhynulá zvířata a jakékoli jiné biologicky nerozložitelné odpady.
Nepatří zde také větve, dřevotříska, palety, dřevěné desky, pražce
apod.
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JEDLÉ OLEJE A TUKY
Nově v dubnu jsou na všech místech pro tříděný odpad osazeny 240l
kontejnery na tento odpad. Použité tuky a oleje vhazujte v uzavřených
plastových (PET) nádobách.
ANO - Do nádoby patří: použité jedlé oleje a ztužené tuky
z domácnosti, např. fritovací oleje.
NE - Do nádoby nepatří: minerální oleje (motorové, převodové,
hydraulické), maziva a kapaliny.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
typizované sběrné nádoby např. popelnice o objemu 240 litrů, určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu
o
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu
o
nádoby o objemu 1100 litrů, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
zejména pro firmy nebo bytové domy
o

DO SMĚSNÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ nebezpečný
bioodpad, stavební odpady, tříděný odpad.

odpad,

elektroodpady,

OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …). Pro odložení objemného odpadu je
možné využít v naší obci sběru dvakrát ročně nebo využít sběrného dvora COLLOLOUKY
provozované Frýdeckou skládkou (u TESCA ve Frýdku-Místku). Informace o sběru jsou včas
zveřejňovány. Je zakázáno ukládání tohoto odpadu kdekoli v obci vedle ostatních nádob!
Odpad, který je možno odevzdat: koberce, nábytek, PVC a ostatní velkoobjemový odpad.

Do kontejneru přistaveného při sběru velkoobjemového odpadu v obci nepatří: stavební
odpad, např. eternit, lednice, počítače, televize, barvy, akumulátory a ostatní nebezpečný
odpad.
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NEBEZPEČNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a elektroodpad je v naší obci zajišťován
dvakrát ročně. Odpady se odebírají na určeném stanovišti na návsi přímo do zvláštních
kontejnerů. Informace o sběru jsou včas zveřejňovány. Je zakázáno ukládání tohoto odpadu
kdekoli v obci vedle ostatních nádob!
Odpad, který je možno odevzdat: Vyřazené lednice, mrazničky, televizory, rádia, počítače,
zbytky a nádoby od barev, ředidel, rozpouštědel a olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické,
akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky (bez disků), zářivky, výbojky, svítidla, hadry
od barev a olejů.
STAVEBNÍ ODPAD
POZOR! - stavební odpad není odpadem komunálním!!!
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad.
o
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem
na náklady původce odpadu či stavebníka.
o

Pořádek v obci je záležitostí nás všech. Proto si hleďme, aby naše obec byla pro všechny
návštěvníky, kteří naši obci navštíví nebo jí jen projedou, obcí krásnou a upravenou. Dokažte
také, že vám není lhostejné, jak někteří občané s odpady nakládají. Pokud k tomu takto
přistoupíte, pak odměnou pro každého bude, že náklady na odvoz odpadů nebudou tak velké
a očekávané zvyšování ceny za odvoz odpadů v příštích letech nebude tak bolestné. Navíc v očích
návštěvníků pak budou Fryčovice pokládány za krásnou obec, kde se občané snaží, aby nejen
u každého domu, ale i na veřejných místech panoval pořádek.
Konečný Vratislav, místostarosta
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DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FRYČOVICE 451
NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022
bude probíhat distanční formou, bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců.
Příjem žádosti k předškolnímu vzdělávání:
od 3.5.2021 do 14.5.2021.
Aktuální informace a podrobnosti najdete na:
www.ms-frycovice.webnode.cz
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U nás v mateřské škole v neobvyklé době …
Jako ve všech školkách i u nás se od září rozjel provoz v plném rozsahu, bez omezení,
samozřejmě s dodržováním hygienických opatření. Celý podzim a zimu mohly všechny naše děti
MŠ navštěvovat, ve třídách bylo téměř plno a celou dobu jsme ustáli. Jen je nám líto, že se
v tomto období nemohla uskutečnit řada plánovaných akcí pro děti nebo společně s rodiči, která
byla vždy zpestřením programu MŠ.
…Nicméně i na nás nakonec došlo. Koncem února se vyskytl covid-19 a několik dětí
a zaměstnanců onemocnělo nebo museli zůstat v karanténě a od 26. 2. jsme museli naši školku
uzavřít.
Zbývající personál čas na zahálení neměl. Ze dne na den se roztočilo velké kolo trasování
kontaktů pozitivních v rámci školky a velmi úzká spolupráce školky a krajské hygienické stanice.
Velmi záhy došlo z vládního nařízení k uzavření všech mateřských škol (od 1. 3. 2021), a tudíž
se termín otevření naší školičky odložil na neurčito.
Nedílnou součástí této situace pak byla i nařízená pečlivá protiviorologická dezinfekce všech
hraček a vybavení napříč celou školkou - obou pracovišť.
Kolegyně se postupně vracely z karantény do pracovního procesu. V tu chvíli jsme se chytily
příležitosti využít čas, kdy naše děti do školky nemohou. Cele druhé poschodí jsme nechali
vymalovat a ošetřit podlahové krytiny. O přípravu na tyto práce a následný náročný úklid se opět
postaraly všechny zaměstnankyně.
A pak nás všechny už čekala krásná práce, a to výzdoba celé „velké i malé školky“ v duchu
přicházejícího jara. Malovalo se a vystřihovaly se kytičky, sluníčka a obláčky. Pokud nám
to dovolilo počasí, pustily jsme se i do úpravy zahrady. Je nutné udělat všechny klasické jarní
práce, které jistě všichni znají z vlastních zahrádek.
Příprava budovy a zahrady však nebyla jedinou naší aktivitou. Všechny jsme se shodly,
že čas můžeme využít i ke kontrole a aktualizaci různé dokumentace. Zapojily jsme svou
kreativitu, nápady, skládaly písmenka do vět tak, abychom i nadále mohly dětem nabízet
zajímavý a zábavný program.
Během uzavření školky probíhá stejně jako vloni na jaře distanční výuka nejen pro děti
s povinnou předškolní docházkou, ale ve všech třídách MŠ. Každý týden předkládáme dětem
a rodičům pestrou nabídku úkolů, výtvarných aktivit, pracovních listů i nejrůznějších tipů, jak
děti zabavit a zároveň se u toho vzdělávat. S každou vloženou fotografií dětí, kde plní úkoly, nám
bylo trochu veseleji. Oceňujeme reakci a spolupráci většiny rodičů.
„Naše děti a rodiče“ i nás ten nejkrásnější den teprve čeká.
Den, kdy se opět všichni sejdeme v naší „sluníčkové školce“!
Není nic krásnějšího, než když je mezi zdmi školky slyšet opět dětský smích, křik
a „štěbetání“. Všechno jen ne to ticho, které se tam v současné době převaluje.
Přejeme nejen rodičům, ale především dětem, aby se branky školiček všem brzy otevřely, aby
děti opět mohly zaplnit své třídy, hrát si na zahradě MŠ, ve které právě začíná nejkrásnější období
roku, a především se setkat se svými kamarády!
Nám všem přejeme především pevné zdraví a víru v lepší nadcházející dny…
Kolektiv zaměstnankyň MŠ Sluníčko Fryčovice
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Historie Fryčovic ve fotografii
V červenci 1946 navštívil Ostravsko prezident republiky Edvard Beneš. V rámci této návštěvy
se zastavil také v Brušperku. Odtud pak přes Fryčovice prezidentský průvod pokračoval
do Frenštátu pod Radhoštěm. Níže uvedené fotografie zachycují tehdejší atmosféru.
Fryčovice, červenec 1946, přípravy na průjezd prezidenta republiky, pohled od křižovatky u kříže směrem
k Brušperku (autor: Fr. Štefek)

Fryčovice, červenec 1946, přípravy na průjezd prezidenta republiky, pohled od křižovatky u kříže směrem
ke Staříči
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Fryčovice, červenec 1946, průjezd prezidenta republiky, pohled od křižovatky u kříže směrem k Brušperku

Fryčovice, červenec 1946, průjezd prezidenta republiky, pohled od křižovatky u kříže směrem ke Staříči

Aleš Konečný

Knihovnické okénko
Milí čtenáři,
protože nastává jaro a s ním spojené práce na zahradě, chtěla bych vás upozornit, že v knihovně
najdete knížky, ze kterých můžete čerpat rozličné rady a návody na údržbu a provoz zahrady.
Jsou to třeba tituly Řez ovocných dřevin a keřů, Rok v naší zahradě, Všechno
o zahradě, Velká encyklopedie o zahradě a spoustu jiných.
Pokud budete mít vše hotovo, nebo si budete chtít odpočinout, můžete sáhnout
po dobré knize a jen záleží na vás, zda to bude napínavá detektivka, kriminální
román, nebo román milostný či společenský.
Já vám dnes z knihovního fondu přiblížím knihy Agnes Martin-Lugandové –
Štěstí na dně silné kávy a Kapka štěstí v silné kávě. První jmenovaná je
příběhem čtyřicetileté Reiny, pro kterou měl zůstat jediným mužem v životě
její sedmnáctiletý syn Noé. Vše ale změní služební cesta, která svobodnou
matku zavede do pirátskými legendami opředeného města Saint-Malo.
Ve firmě dovážející kávu, čaj a koření potká muže, který v ní opět probudí
lásku, ale také toho, který ji před lety připravil o všechny iluze. Druhá kniha je
kniha plná lidskosti, která dokáže oslovit každého trochu vnímavějšího čtenáře
vyprávěním o hledání a nalézaní nejen smyslu života, ale sama sebe, o boji s vlastní slabostí
i odvahou změnit svůj přístup ke vztahům a k věcem, které najednou nejsou vůbec podstatné.
Tanečnice Hortense se ocitá na rozcestí života a hledá cestu, kam jít dál.
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Pokud vás zaujaly knihy této francouzské autorky, vězte, že v knihovně máme
dalších pět titulů (Šťastní lidé čtou a pijou kávu; Šťastní lidé mají snadný život;
Lituji, čekají mě; Ta hudba mi stále zní v hlavě; Štěstí mi uniká mezi prsty).
Z kriminálních románů stojí za pozornost především nové knihy Roberta
Bryndzy: Mlha nad Shadow Sands, Bernarda Miniera: Údolí, nebo Jö Nesba:
Království. Pro ženy pak knihy od Jojo Moyesové: Jako hvězdy v temné noci,
Hany Marie Körnerové: Heřmánkové údolí. Obdivovatele Karin Lednické
a jejího díla Šikmý kostel určitě potěší, že si mohou zapůjčit i druhý díl toho
románu.
Děti a mládež upoutá především Deník malého poseroutky 15. díl - Samá voda
a knihy Vojtěcha Matochy: Prašina a druhý díl Prašina - Černý merkurit, později
bude následovat díl třetí – Prašina – Bílá komnata. Knihy se obsahem podobají
foglarovkám, neboť tajemná pražská čtvrť s temnými dvory, oprýskanými domy
připomíná Stínadla. Nechybí tu nic, co takový příběh má mít – záhada, napětí,
nebezpečí.
Připomínám, že až do zrušení nouzového stavu je knihovna otevřena
přes výdejní okénko. Pro informaci volejte číslo 732 848 374, nebo pište na e-mail
knihovna.frycovice@seznam.cz.
Sadílková Nataša, knihovnice

Obecní knihovna Fryčovice

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice
Začátek roku plnil přání jak vodohospodářů, tak zahrádkářů. Na polích se držel sníh přes půlku
ledna s jednodenní extrémní teplotou až -18°C. V únoru se přihlásila dlouhodobější zima
s teplotami pod -10°C, extrémně až – 20°C, napadal sníh a držel se na polích ještě v březnu.
Očekávané jaro přišlo až koncem března. Teploty se rychle vyšplhaly až nad 20°C a příroda
rychle ožila, skalky zkrásněly a těšily zahrádkáře. V dubnu se očekává sice ještě ochlazení
s přízemními mrazíky, ale nový zahrádkářský rok začal dokončením podzimních prací, údržbou
dřevin keřů, vyséváním a vysazováním zeleniny. Chtěli jsme zahájit výroční členskou schůzi,
během které jsme chtěli bilancovat rok minulý a nastínit plán na rok letošní, ale stejně jako vloni
jsme všichni skloňovali covid-19 ve všech pádech a není co bilancovat ani plánovat. I po roku
jsme se nákazy nezbavili, dokonce přišly další vlny s denními počty nakažených až přes 17.000.
Za rok podlehlo přes 26.000 osob s nákazou. Vyskytují se i nové mutace viru. Probíhá očkování
a zkouší se léky. Určitá naděje ovšem svítá.
Pro zahrádkáře to znamená nadále zrušení veškerých akcí, včetně výborových schůzí. Plánovat
se nedá nic. Je omezen volný pohyb osob mimo okres a po 21. hodině. Prodejny zahrádkářských
potřeb zatím nejsou zavřeny a pobyt na vlastní zahrádce je vítán (i bez respirátoru, který je
na veřejnosti povinný).
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Příroda se probudila poměrně později, loni v březnu rozkvetly i meruňky, z úlů vyletěly včely.
Následné ranní teploty však byly až -7°C i více. Z jihu Moravy hlásili, že meruňky nebudou.
Těšme se, že letos se taková situace opakovat nebude. Přesto nesmíme zapomenout na šetrnou
ochranu rostlin a přiměřené hnojení.
Objekt moštárny udržujeme pouze jednotlivci při dodržení všech omezení. Brigádu
na moštárně zatím nelze plánovat. Smažení vaječiny a vztyčení májky nebude, ale moštárna úklid
potřebuje. Nějak to zvládneme. Plánovanou dostavbu přístřešku a opravu vytápění jsme zvládli.
Pro úpravu ploch kolem moštárny jsme pořídili křovinořez. To se povedlo zajistit díky finanční
podpory obce, za což děkujeme, a věříme v další podporu i v současné nelehké době. Dá se
očekávat postupné uvolňování zákonných omezení a obnovování činností organizací a spolků.
Těšíme se, že v rámci možností se opět rozvine i činnost zahrádkářů nejen na úrovni
základní organizace, ale i na celostátní úrovni. Podaří se organizovat výborové schůze, členské
schůze i společné aktivity ZO včetně plánovaných celostátních soutěží (fotografická soutěž 2021
a výtvarná soutěž 2021), kterých se úspěšně zúčastňují i fryčovické děti MŠ a ZŠ.
Přejeme všem zahrádkářům a příznivcům zdárné vykročení do nového zahrádkářského roku
s nezměrným elánem.
Jaromír Ferdian

Pátráme po krajových odrůdách ovoce
V posledních letech se do popředí zájmu dostávají odrůdy
ovoce, které v našich zahradách a sadech rostly již před mnoha
desítkami let. Čím dál častěji můžeme slyšet o vesnicích,
ve kterých proběhla výsadba těchto odrůd, dočteme se o jejich
širokém využití v nejrůznějších médiích a některé z nich si už
dokonce můžeme zakoupit i v ovocných školkách. Možná si
říkáte, co takový „boom“ starých a krajových odrůd způsobilo.
Které odrůdy mezi ně vlastně řadíme? Jako „starou“ odrůdu můžeme nazvat takovou, která
vznikla před 2. světovou válkou. „Krajová“ odrůda je pak taková, která má úzký vztah k místu
svého vzniku, kde byla velmi rozšířena, v jiných částech republiky ji však často nenajdeme.
Typickými krajovými odrůdami jsou například ´Jadernička moravská´ či ´Malinové holovouské´.
V čem spočívají výhody těchto odrůd a proč je znovu vysazovat? Jestli byly tyto odrůdy tak
kvalitní, proč se přestaly pěstovat? Není jejich opětovné vysazování pouze obnovováním něčeho,
co bylo již dávno překonáno?
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Proč zachraňovat staré odrůdy?
Důvodů, proč tyto odrůdy stojí za záchranu, je mnoho.
Prvním z nich je udržování variability. Mnozí z vás si jistě
vzpomenou, že kdysi platilo – co odrůda, to originální
chuť. Tyto rozdíly se často promítaly i do jejich
pojmenování, kdy lidem jejich chuť často připomínala
jiné, mnohdy exotické ovoce. Pěstovalo se ´Banánové
zimní´, ´Citrónové zimní´, ´Malinové hornokrajské´
či ´Ananasová reneta´, kdy právě chuť nejrůznějších renet
(např. ´Baumannova´, ´Bleinheimská´, ´Coxova´,
´Kmínová´, ´Kožená´, ´Sudetská´) byla vyhlášená. U hrušní jsme znali mnoho odrůd, které byly
nazývány máslovkami a byly vynikající pro přímý konzum, ale také „Ovesňačky“, „Žitůvky“
či „Krvavky“, jež byly sice drobné a dnešního konzumenta by zřejmě neuspokojily, pro své
aroma se však nejlépe hodily pro výrobu pálenek.
Tímto se dostáváme k dalšímu důvodu, proč tyto odrůdy pěstovat – jejich všestranné využití.
Mnohé z nich třeba vzhledem nevynikaly, daly se však výborně použít do štrúdlů, jiné pak
na povidla, sušení, mošt či na již zmiňovanou pálenku, další zase vydržely bez ztráty kvality
až do nové úrody. Velkým kladem těchto odrůd je také to, že jsou osvědčené v místních
podmínkách a jsou vhodné i pro pěstování na vyšších kmenných tvarech, hodí se tedy také
do sadů či alejí. Velice důležité je také zachovávání co nejširšího genofondu. Mnohé z moderních
odrůd vznikají křížením stále stejných odrůd, což může do budoucna přinést velké problémy.
Typickým příkladem jsou slivoně a ´Virové neštovice peckovin´, známé též jako „šarka švestek“.
Ještě v polovině 20. století byla tato choroba na našem území vzácná, během několika desetiletí
však téměř zlikvidovala původní porosty pravých švestek. Pokud se podobně závažná choroba
objeví i v budoucnu, a to u jakéhokoli ovocného druhu, dá se předpokládat, že když bude
genofond dostatečně široký, najdou se mezi odrůdami takové, které jí budou odolávat.
Proč vlastně mizí?
Jak je tedy možné, že i přes všechny tyto klady jsou některé ze starých a krajových odrůd na
pokraji vyhynutí? Nové odrůdy jsou šlechtěny podle požadavků velkopěstitelů. Ti vyžadují
takové sorty, které budou poskytovat bohatou úrodu vzhledově krásných plodů a budou dobře
zvládat transport. To nové odrůdy splňují a ty původní v tomto ohledu překonávají, je však
potřeba dodat jednu věc – nové odrůdy svého potenciálu často dosahují pouze v ideálních
podmínkách a při maximální možné péči. Ano, pokud v ideální ovocnářské oblasti velkopěstitel
nasadí sad některé z nových odrůd, a sad například z ´Jaderničky moravské´, kterým bude
poskytovat péči 365 dní v roce, přinese mu nová odrůda lepší hektarový výnos. Na druhou stranu,
pokud vysadíme novou odrůdu do ovocnářsky méně příznivé oblasti, jakou je třeba náš region,
často v ní nová odrůda živoří, zatímco stará pravidelně plodí. Je tedy téměř jisté, že se staré
a krajové odrůdy nebudou masivně vracet do produkčních výsadeb, mohou však být velice
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podstatné pro malopěstitele a samozásobitelství, zvlášť dnes, když si začínáme uvědomovat,
že vlastní ovoce je lepší než 25x chemicky ošetřené plody putující přes celou Evropu.
Výzva
Kvůli všem výše zmíněným důvodům nyní intenzivně spolupracujeme s Ing. Jaroškem
ze Společnosti přátel Poodří. Naším společným cílem je ve spolupráci s některou z obcí
vybudovat „Genofondový sad Poodří“, ve kterém by byly všechny tyto odrůdy zachraňovány
a udržovány. V této souvislosti bude probíhat mapování starých a krajových odrůd na území
CHKO Poodří, což se také stalo tématem mé diplomové práce na Zahradnické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně, kterou budu v tomto roce zpracovávat. Proto vás nyní všechny prosím
o pomoc. Pokud máte na vaší zahradě nějakou ze starých či krajových odrůd, zvláště pak
některou z jabloní či hrušní, napište mi prosím na mail tony.skripcak@seznam.cz nebo
mi zavolejte na telefon 732 853 372. Může se jednat o odrůdy určené, ale i takové, jejichž název
neznáte, o stromy udržované, ale i pomalu prosychající. Každý strom je pro nás nyní důležitý.
Ozvěte se a přispějte k záchraně našich cenných odrůd!
Tony Skřipčák

Marná snaha o záchranu historické hodnoty a tradice obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem Mysliveckého spolku Fryčovice upoutal vaši pozornost tímto
článkem. Až doposud jsme neměli potřebu prezentace a zviditelňování v místním časopise. Proto
využívám poprvé možnosti Fryčovického zpravodaje, abych vám osvětlil dlouhodobý nezdar při
řešení problému o zachování objektu bývalé fryčovické hájenky ve vlastnictví obce s číslem
popisným 325. Pro upřesnění se objekt hájenky nachází v části obecních lesů, nesoucí
název „Zámrklí“.
Historie této budovy jistě spadá do předminulého století a za celou dobu prošla nemalými
změnami a opravami a patří neodmyslitelně k obci Fryčovice. V posledních porevolučních
desetiletích sloužila především správcům místních lesů. V 90. letech se obec Fryčovice přihlásila
o navrácení místních lesů a stala se tak novým hospodařícím vlastníkem na lesních pozemcích
o výměře takřka 100 ha. Od roku 1993 až do léta roku 2014 byl nájemcem místní hájenky pan
František Petroš, který pro obec Fryčovice pracoval v obecních lesích jako obecní hajný
a hájenku zčástí využíval jako řádný nájemce bezmála dvacet let. Toho léta roku 2014 dostal
od obce výpověď z nájmu, a tak jeho působnost a správcovství zdejších lesů skončila. Hájenka
měla jít již po několikáté do celkové rekonstrukce a dotační titul na realizaci byl údajně
na spadnutí. Opět se tak nestalo. Od této doby jako by se zastavil čas a představitelé obce
od hájenky zahodili klíče.
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Jsme spolek s dlouholetou tradicí, který doposud nemá žádné zázemí. Nejsme lhostejní
k veřejnému dění v obci a na úseku kulturním se snažíme být aktivní a nejen pro občany obce
připravit v přírodě nějaké kratochvíle s občerstvením. Díky vaší podpoře, podpoře občanů, jsme
jeden ze spolků, který nežádá finanční příspěvky na svou činnost z obecního rozpočtu. Jako
předseda spolku jsem si plně vědom potřeb občanů a nutnosti financování jiných důležitějších
a významnějších investic, a proto jsem o ně doposud nežádal.
Žalostný vzhled tradiční hodnoty obce nedá spát nejednomu občanovi, a proto myslivecký
spolek oficiální úřední cestou oslovil v dubnu roku 2016 představitele obce o vyjádření k záměru
hájenky. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a z rozhodnutí rady jsme se dozvěděli,
že na modernizaci objektu byl zpracován první stupeň projektové dokumentace dne 19. 5. 2012
a že na základě výběrového řízení byla sepsána smlouva o zhotovení druhého stupně včetně
stavebního povolení v roce 2016, konkrétně 3. 5. Dále pak, že je v prioritách obce opravit hájenku
v období 2014–2018. Kupodivu jsme byli doslova překvapeni, že se daly věci tak rychle
do pohybu ihned po naší oficiální žádosti. Protože doposud nemáme žádné reprezentační prostory
a zázemí, naskytla se nám proto myšlenka hájenky pro využití nejen spolkové činnosti,
ale i pro veřejné dění místních občanů, pro využití ostatních spolků a hlavně pro práci s mládeží.
Léta ubíhala, hájenka stále zela prázdnotou, záměry a sliby jako by odvál čas.
Znovu jsem zasedl k psacímu stolu a v očekávání obměny obecních radních
po říjnových volbách v roce 2019 zaslal úřední cestou dne 6. 1. 2020 žádost s návrhem
dlouholetého pronájmu hájenky s číslem popisným 325. V žádosti uvádím, že myslivecký spolek
projevuje stále zájem o pronájem hájenky nebo případnou koupi objektu, a prosím, aby
představitelé zasedli k jednacímu stolu společně s představiteli spolku. Má iniciativa obejít
všechny neziskové organizace v obci včetně školy a mateřinky, kterým jsem podrobně přednesl
náš záměr, se vyplatila a naše snaha od nich dostala zelenou. Na vyvolané lednové schůzce
loňského roku byla radním obce přednesena koncepce záměru spolku na využití hájenky. Jedním
ze stěžejních bodů bylo, že si myslivecký spolek hájenku opraví na vlastní náklady za podmínky
smlouvy na dobu jedné generace. Dne 27. 1. 2020 rada obce schválila záměr pronájmu objektu
hájenky zveřejněním záměru o pronájmu zmíněného objektu na úřední desce. Myslivecký spolek
neváhal a do záměru se přihlásil s žádostí o pronájem 11. 2. 2020. Protože obec přestala po tomto
opět komunikovat, vyzval jsem osobně pana starostu k poskytnutí informací, v jakém stavu
řešení se pronájem nachází. Z úřední desky obce a z informací Fryčovického zpravodaje jsme se
dozvěděli, že pronájem hájenky našemu spolku byl tedy schválen a právní zástupce obce byl
pověřen sepsáním smlouvy. 10. 6. 2020 jsem obdržel návrh smlouvy od právního zástupce obce,
kterou jsem připomínkoval. Rozhořčen z obsahu smlouvy, kde kromě jiného bylo uvedeno,
že po ukončení nájmu je nutné uvést objekt do původního stavu, jsem vyvolal jednání s dvěma
radními, kteří se od prvopočátku přikláněli k návrhům spolku, a dotázal se, zda je jim znám obsah
předložené smlouvy, který vůbec nereflektoval podmínky a závazky předložené spolkem
na lednovém jednání. Nastalo opětovné dopisování a návrh přednesený právním zástupcem obce
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úplně vetoval projednávané předešlé podmínky. I přes tato veškerá úskalí ze strany radních jsem
nakonec na nové podmínky ze strany obce přistoupil a žádal tedy úpravu nájemní smlouvy, které
jsem zaslal znovu k projednání 6. 1. 2021. Písemné vyjádření představitelů bylo doručeno
25. 1. 2021 se závěrem, že stávající objekt nesplňuje podmínky pronájmu bez totální obnovy
tohoto objektu. Co dodat? Nevím, co si o tom všem mám myslet a hlavou se mi honí otázky,
na které si logicky neumím sám odpovědět. Jsou zde zakopáni nějací takzvaní „kostlivci“ a není
vhodné nebo vůbec myslitelné, aby se dostali na denní světlo? Protože jinak tomu vůbec
nerozumím. Kdo nejvíce přispěl k této zkáze objektu? Zub času, anebo nezájem občanů o dění
v obci? Není přece možné takhle se nestarat o obecní majetek a nakládat s ním tak, jak se právě
děje. Je to záměr obecních představitelů nechat objekt zchátrat a potom zbořit s ospravedlněním,
že hájenka již byla v takovém stavu a nemohla se zachránit? Opravdu se nedokážou najít
prostředky z vlastních zdrojů pro ty nejnutnější opravy? Copak už nejsme hospodáři? Je v tom
nějaký skrytý záměr, anebo dokonce loby současných představitelů obce? Smutný a nezvratný
osud hájenky jen proto, že jsme se přestali ohlížet na to, co nám zanechaly předešlé generace.
A to jsou nejen majetkové, ale především lidské hodnoty nebýt lhostejní ke snaze druhých.
Vážení spoluobčané, to je jen v kostce nastíněna naše dlouholetá snaha o záchranu místní
hájenky. Pomozte nám tento objekt alespoň zachránit vyvíjením mediálního tlaku
na představitele obce, aby se daly věci do pohybu tím správným směrem oprav, nikoli demolice.
Zatím se jen vyhazují peníze za projekty, které končí v šuplíku úřednického stolu. Když ne
pro náš spolek, tak pro nás občany, aby objekt hájenky nedopadl jako ty hospodářské budovy
u hájenky a osud této historické, tradiční a duchovní hodnoty neskončil pod koly těžké techniky
upřednostňovaných demoličních firem.
Kamil Síbr, předseda MS Fryčovice

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2021

38

Poděkování za váš názor
Vážení občané,
v měsíci březnu jsme vás oslovily peticí, jejímž cílem bylo upozornit na úvahy o zrušení bazénu
z důvodu neefektivního provozu, které se nejen v naší obci několik měsíců „šířily“.
Díky petici se ukázalo, že poměrně velká skupina osob si přeje zachování bazénu, přestože
vědí, jakou ztrátu vytváří.
Zajistily jsme tak podklad pro vedení obce, aby na jedné straně vah ležela ekonomika a na druhé
misce přání občanů. Další rozhodování o zefektivnění provozu bazénu (a celého FRY Relax
Centra) nyní leží na zastupitelích naší obce. Věříme, že názor občanů je důležitý.
Chtěly bychom poděkovat nejen za váš zájem, ale především za to, že jste petici podepsali
a vyjádřili tak svůj postoj. (Petici podepsalo 776 osob, přičemž přímo z Fryčovic se vyjádřilo 386
lidí.)
Děkujeme.
Petiční výbor: Pavlína Hlavatá, Mgr. Alexandra Filarová, Ing. Dagmar Jiskrová, Ing. Martina
Kratochvílová

Bazén se neruší!
Vážení spoluobčané,
dne 18. března se v naší obci objevila petice za zachování
bazénu ve Fryčovicích. Bohužel k naší lítosti byla ve velké míře
pochopena, že snad rada obce, potažmo zastupitelstvo chce
bazén ve FRY Relax Centru opravdu zrušit. Není tomu tak! Rada obce se pouze začala zabývat
tím, jak zefektivnit ztrátový provoz tohoto zařízení. Roční provozní ztráta FRY Relax Centra je
již tradičně nad hranicí dvou miliónů korun. Když se k tomu přičtou nezbytné opravy
v posledních letech, tak je také nepopíratelný fakt, že nás jeden obecní objekt stál za poslední
4 roky přes 17 miliónů korun. To je přeci ztráta, kterou je obec povinna se zabývat!!! Chceme
pouze v roce 2021 vést vážnou diskusi napříč zastupitelstvem, jak co nejlépe vylepšit služby
v tomto zařízení a co možná nejvíce zefektivnit jeho provoz. Opakujeme, opravdu není cílem
drtivé většiny zastupitelů této obce něco zavírat. Koneckonců takto to jednoznačně bylo řečeno
i na veřejném zastupitelstvu v diskusi dne 24. 3. 2021.
Touto cestou vyzýváme občany Fryčovic, aby přes své zastupitele podali podněty a nápady
pro zlepšení a využití celého FRY Relax Centra Fryčovice, které povedou ke snížení ztráty
a zlepšení služeb pro občany.
Zastupitelé za NOF: Kamil Čížek, Pavel Janša, Vratislav Konečný, Miroslava Šmiřáková, Pavel
Bohušík
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Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním komplikacím!
Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je potřeba
zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky.
Ostrava 18. 3. 2021 – Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně zasypán
slušnou dávkou sněhu. Ten může kromě komplikací v dopravě přicházejících
bezprostředně v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy taky těm,
kteří místo vodovodu pro veřejnou potřebu využívají jako pitnou vodu tu ze své studny.
Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně
vede k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních
vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání sněhových
zásob nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich.
Prioritou pro odpovídající péči o kvalitu vody ve studni je
předcházení zdravotním komplikacím z nežádoucích látek,
které v ní mohou být přítomny. Při posuzování kvality vody
ve studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné
spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty nejsou v řadě případů
schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit. Vyplatí
se spolehnout se na odborné laboratorní rozbory.
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme
kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů
ve velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort, který
chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká republika stále
žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých period (například
v letech 2015 – 2019) ve valné většině svých oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní.
Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech
a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně sledovali,
jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví.
V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí
oslabenou imunitu to platí o to víc.
Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara
majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění
a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost
kontrole kvality využívaných zdrojů.
Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze zdroje
testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo
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bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti,
neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy
v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli
žádoucí a běžnou součástí. Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem mohou nastat
zdravotní komplikace. A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více
vody z okolí. Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo vydatných přívalových srážek.
Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout
uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické
ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost
technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají,
jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické
i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší
akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu
také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově,
Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky
odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod
v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad
Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“
vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
 Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
 Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
 Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové
činnosti
 Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je
možné využít kvalitní filtry.
Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz

Společnost Vodotech byla založena v roce 1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřování
vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava.
V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce
spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
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Společnost Vodotech se zabývá komplexními vodárenskými službami, mezi které patří:
o
o
o
o
o
o
o
o

Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města a obce
Odečty vodoměrů
Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů
Přezkoušení vodoměrů v době platnosti ověření, kalibrace, informativní zkoušky
Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
Montáže vodoměrů
Smart metering – inteligentní řešení dálkových odečtů vodoměrů
Služby call centra

Kontakt:
Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r.o.
Centrální akreditovaná laboratoř
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 595 694 335, 702 154 771
pavla.vesela@vodotech.cz

Pracovníci údržby obecního úřadu v akci …
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ČEZ Distribuce, a.s., KONČÍ S VYLEPOVÁNÍM LETÁKŮ
NA SLOUPECH OZNAMUJÍCÍCH ODSTÁVKY
ELEKTŘINY
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Divná doba covidová
V době covidové se začalo mnoho lidí otužovat. Nic proti tomu, určitě to má vliv na posílení
imunity, ale já osobně vlezu do studené vody jen po sauně. Nebo po běhání. Běhám už několik
let. Jen tak, pro radost, pro udržení kondičky, pro dobrý pocit. Mám několik oblíbených tras,
které se od sebe liší svojí délkou, reliéfem i obydleností. Když jdu běhat, volím trasu podle toho,
kolik mám času, jak se zrovna cítím a jestli se chci s někým potkat anebo mi stačí ke společnosti
zajíci či srny. Divočáků se bojím. Jednou jsem byla z divočáka v takovém stresu, že jsem si cestou
zpívala, tleskala a vydávala různé zvuky, jen aby o mně věděl. Jak mě totiž upozornil jeden
myslivec, kterému jsem se svěřila se svými obavami, divočák o mně musí vědět. Že mu u toho
cukaly koutky úst od počínajícího smíchu, asi nemusím dodávat. Tak si při běhání zpívám.
Vesměs to, co slyším ve sluchátkách. V divné době covidové běhám často. Tak často, až mě
začaly bolet klouby. Konzultovala jsem to s lékařem. Prý buď nedělám nic, anebo, jak mě zná,
to přeháním. Mám chodit více plavat. Legrační, kam? A jsme opět u toho otužování. Možná
do té Ondřejnice nakonec vlezu. Začátkem března, kdy vláda vyhlásila další restrikce, jsem
běžela svoji oblíbenou trasu směrem do Trnávky. Na rozhraní okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín
stála policejní hlídka. Dala jsem se s nimi do řeči, nicméně pokračovat v trase do Trnávky mě
nenechali. Střihla jsem to tedy směrem na koupaliště v Trnávce (tzv. Chabičov) a pak přes pole
ke kapličce sv. Marka v Brušperku, kolem sv. Vody a škvárového hřiště zpátky do Fryčovic.
Ano, přiznávám, byla jsem se podívat v sousedním městě Brušperku, i když se to nesmí. Přiběhnu
domů a líčím babičce, co s námi bydlí, jak jsem potkala policejní hlídku, a ona na to: „To něbylo
ani za Německa.“ No asi nebylo, bylo sice stanné právo a jiné hrůzy, ale okresy se asi nehlídaly.
Moc se mi teď líbí spoty České spořitelny, viděla jsem dva. V jednom je válečný veterán a bývalý
pilot RAF, ve druhém bývalý politický vězeň. Z obou dvou příběhů čiší víra v lepší zítřky a také
to, že stále není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. Opatrujte se.
Autor si přeje zůstat v anonymitě.
Redakční rada autora sloupku zná.

Foto: Vratislav Konečný
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dubnový návrat zimy
foto Vratislav Konečný
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hřeben Jeseníků z Palkovických hůrek

hrad Hukvaldy z Palkovických hůrek

pohled na Lysou horu z Kubánkova
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Foto: Vratislav Konečný
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce
Rodák z Fryčovic koupí ornou půdu
ve Fryčovicích. Cena 30 Kč za m2.
Nejsem RK. Své nabídky prosím
zasílejte na adresu: Daniel Gebauer,
Fryčovice 650, mobil: 606 125 410
nebo na email:
daniel.gebauer@seznam.cz.
Předem Vám děkuji.

Ceník inzerce
ve Fryčovickém
zpravodaji:
A5
½ A5
¼ A5

1 200 Kč
750 Kč
500 Kč

Fryčovický zpravodaj č.2/2021
Uzávěrka dalšího čísla bude 1. června 2021. Do uzávěrky zasílejte příspěvky
v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, ODT, TXT apod.) výhradně na
adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává Obec Fryčovice pro občany obce a
osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk územního samosprávného
celku.
Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE
Zpravodaj a etický kodex naleznete na internetových stránkách www.frycovice.cz.
Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela
Pultarová
Informace: 558 668 119 Registrováno u MK ČR pod registrační značkou
MK ČR E 12361
Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo
nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
Grafická úprava: Ing.Vratislav Konečný
Sazba a tisk: tiskárna KLEINWÄCHTER holding
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Foto: Nataša Sadílková
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