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Vítání občánků
Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022?
Dopis Ježíškovi

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se Vánoce – nejkrásnější svátky v roce, svátky klidu, lásky a rodinné pohody.
Za pár dní opět usedneme ke slavnostně prostřenému stolu a svým blízkým rozdáme dárky.
Letošní závěr roku nemůžeme nazvat výjimečný, neboť se nám stejně jako v loňském roce
opakovaně rozmohla pandemie COVID – 19. Mysleli jsme si, že její čas odvane a už bude klid.
Opak je však pravdou a v závěru roku jsme se dočkali opět výrazných omezení k zábraně šíření
pandemie. Je smutné, že zatímco jsme se vždy jako národ dokázali semknout při každé krizové
situaci, tento problém nás však naopak rozděluje. Musíme věřit odborníkům, kteří jsou
v současnosti za naše veřejné zdraví zodpovědní.
Jak jsem vás v minulém čísle zpravodaje informoval, rozhodli jsme se postupně opravovat
všechny lávky pro pěší přes řeku Ondřejnici. Pokračovali jsme lávkou u hasičské zbrojnice a tuto
4. října uzavřeli s cílem obnovy za dva měsíce. Po dobu opravy nevznikly žádné problémy
a prostoje, proto mohla být lávka opět otevřena v termínu do 1. prosince. Poděkování patří firmě
Stavby a statika s.r.o. Třinec.
Rovněž byla zdárně a v terminu předána stavba Rybník – Dolní v Zámrklí a můžeme se
radovat, že se nám podařilo provést další akci pro podporu životního prostředí a vylepšení rázu
krajiny. Bude rovněž sloužit k procházkám v krajině, a to nejen našim občanům. Do tohoto
malebného prostředí se stále více vrací i občané z našich okolních obcí.
Za uplynulé období jsme několikrát byli svědky problému s přívalovými dešti z našich polí
směrem do vesnice. Jsem velice potěšen, že se nám podařilo přesvědčit Lesy České republiky
s. p. k provedení protipovodňového opatření na horním konci obce směrem od Filipcových
potoků do řeky Ondřejnice. Toto krásné a užitečné dílo bylo vystavěno z prostředků LČR s. p.
za 8. 500 000 Kč.
Další dva úseky, a to U Kříže a pod Sovincem byly opraveny z prostředků naší obce. Jen
z části byl vyřešen úsek od Regio potravin, kde budeme ještě pokračovat. Úsek přívalových dešťů
z polí nad firmou TMETAL se nám podařilo zahrnout do plánovaných pozemkových úprav
a budeme usilovat o co nejrychlejší provedení.
Jak jsem již výše uvedl, čekají naši obec pozemkové úpravy, a to především v zájmu vlastníků
zemědělských pozemků, jejich částečné zpřístupnění a rovněž opravami a zřizování
(přístupových) polních komunikací. Širokou veřejnost – vlastníky pozemků budeme včas
informovat o konání společné zahajovací schůzky a sepsání všech požadavků k úpravám.
A co si přát na závěr?
Oddechněme si, zastavme se a nechejme se okouzlit probíhající dobou adventu. Nezapomínejme
na své bližní a na potřebné, kteří zde žijí s námi. Podělme se s nimi o svou radost a především
o vlídná slova.
Do nového roku 2022 vám všem přeji pevné zdraví, osobní
a pracovní úspěchy a stále veselou mysl. Ať nám nový rok
umožní žít v radosti, klidu, míru a pokoji, ať se v naší obci cítíte
dobře, bezpečně a šťastně, v obci – kde stojí za to žít.
Leo Volný, starosta
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INFORMACE Z OBCE
Výtah ze schůzí rad obce za období říjen – listopad 2021
 Schvaluje udělení plné moci panu Ing. Miroslavu Mackovi za účelem zastupování ve věcech
obstarání pravomocných rozhodnutí, povolení nebo souhlasů dle stavebního zákona ve věci
stavby „Oprava lávek v Obci Fryčovice“.
 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor stavby mezi Obcí Fryčovice a panem
Ing. Luďkem Halašem, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru stavby „Rybník
Fryčovice dolní“ za odměnu ve výši 23 600 Kč bez DPH za celou dobu provádění.
 Schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP
mezi Obcí Fryčovice a panem Ing. Miroslavem Mackem, jejímž předmětem je výkon
inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi při realizaci stavby „Opravy lávek v Obci Fryčovice“ za celkovou dobu
provádění odměnu ve výši 368 200 Kč bez DPH.
 Bere na vědomí informaci o konání jednání v záležitosti rekonstrukce mostu ev. č.
FR-M-01 přes řeku Ondřejnici u koupaliště ve Fryčovicích v termínu 5. 10. 2021.
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 10. 2021: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 12 413 011, 60 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 18 237 938,92 Kč. Souhrn stavu je 30 650 950, 52 Kč.
 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 153/2020 ze dne 27. 7. 2021 mezi Obcí
Fryčovice a společností Vala – realizace staveb s. r. o., jejímž předmětem je úprava ceny díla
na základě soupisu méněprací a víceprací, která je ve výši 857 654, 64 Kč vč. DPH.
 Bere na vědomí dopis od společnosti CETIN a. s., s žádosti o prověření požární bezpečnosti
v případě přesunu telefonní ústředny z objektu č. p. 60 v majetku Obce Fryčovice do chodby
v bytovém domě č. p. 54.
 Bere na vědomí inspekční zprávu z kontroly po instalaci dětského hřiště, kterou provedla
společnost Gerlich Odry s.r.o. dne 22. 9. 2021.
 Schvaluje uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení skupiny AC/CZ mezi Obcí Fryčovice
a panem Adamem Malíkem, jejímž předmětem je vystoupení hudební skupiny AC/CZ
na Dni obce, který se bude konat dne 25. 6. 2022, za sjednanou odměnu ve výši 55 000 Kč
+ DPH.
 Souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího spolku „Spolek rodičů při ZŠ Fryčovice“
ve hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/6, jehož součástí je stavba: Fryčovice,
č. p. 628.
 Ruší usnesení č. 20/51/833 přijaté na 51. schůzi Rady obce Fryčovice konané dne 5. října
2020 a schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově odměřené hmotné nemovité věci, pozemku
parc. č. 1725, o výměře 2383 m2, k. ú. Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice,
dle geometrického plánu č. 2380-32/2021.
 Schvaluje uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení mezí Obcí Fryčovice a společností ELEKTROWIN a.s.,
jejímž předmětem je využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí,
a to zřízením míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení v souladu s § 59 odst. 5 písm.
d) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění, za cenu: Elektrowin a.s. uhradí
obci jednorázový příspěvek určený na náklady spojené s vytvořením místa zpětného odběru

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 6/2021

3














a související administrativou ve výši 2.000 Kč bez DPH. Elektrowin a.s. uhradí obci náklady
spojené s provozem místa zpětného odběru a související administrativou ve formě účelově
vázaného příspěvku určeného na provozní náklady sběrného místa ve výši 0,15 Kč bez DPH
za 1 kg zpětně odebraného elektrozařízení předaného určenému přepravci v příslušném
účtovaném období podle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Elektrowin a.s. dále hradí obci
bonus, který je určen na provozní náklady místa zpětného odběru, a to za podmínek a ve výši
dle přílohy č. 3 této smlouvy.
Bere na vědomí informace od společnosti INNOVA Int. s. r. o., o vyhlášení nové dotační
výzvy Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2022.
Bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, který bude předložen ke schválení na následujícím zasedání
Zastupitelstva obce Fryčovice.
Bere na vědomí návrh rozpočtu Obce Fryčovice na rok 2022, verze 2.
Bere na vědomí žádost spolku TJ Sokol Fryčovice z. s., a navrhuje do rozpočtu Obce
Fryčovice na rok 2022 přidat částku ve výši 300 000 Kč na poskytnutí dotace formou
veřejnoprávní smlouvy, jejíž uzavření bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu obce
Fryčovice.
Souhlasí jako zřizovatel Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace, se sídlem
č. p. 628, se zařazením projektů uvedených na přiloženém seznamu investičních priorit
do místního akčního plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek
a souhlasí rovněž s jejich případnou realizací.
Schvaluje cenovou nabídku č. INAB_VO SLUŽBA_FRYČOVICE_21200201_JT
od společnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o., na rekonstrukci venkovního osvětlení formou
služby, jejíž počáteční investice ze strany Obce Fryčovice je 0 Kč, s tím, že společnost ČEZ
Energetické služby, s. r. o. bude po dobu 10 let provozovat osvětlovací soustavu a zajišťovat
její servis a funkčnost a Obec Fryčovice bude za tuto službu platit měsíčně po dobu 10 let
částku ve výši 20 006 Kč s DPH bez elektrické energie, a schvaluje uzavření smlouvy se
společností ČEZ Energetické služby, s. r. o., jejímž předmětem je rekonstrukce venkovního
osvětlení formou služby, jejíž počáteční investice ze strany Obce Fryčovice je 0 Kč s tím,
že společnost ČEZ Energetické služby, s. r. o. bude po dobu 10 let provozovat osvětlovací
soustavu a zajišťovat její servis a funkčnost a Obec Fryčovice bude za tuto službu platit
měsíčně po dobu 10 let částku ve výši 20 006 Kč s DPH bez elektrické energie.
Schvaluje cenovou nabídku za internetový mapový server GOBEC od společností GPlus,
s. r. o., včetně cenové nabídky na provoz této služby za cenu ve výši 2300 Kč/měsíc bez DPH,
a schvaluje uzavření smlouvy se společností GPlus, s. r. o., jejímž předmětem je zhotovení
internetového mapového serveru GOBEC pro Obec Fryčovice a jeho provoz za cenu ve výši
2300 Kč bez DPH za měsíc.
Schvaluje odpis nedobytných pohledávek za komunální odpad za období 2011 - 2016
dle přílohy č. 1 zápisu, celkem ve výši 7 164 Kč.
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 Bere na vědomí informaci Okresního soudu ve Frýdku-Místku o konání voleb přísedících
pro volební období 2022 – 2026 a sdělení, že zvolení přísedících za Obec Fryčovice
na následujícím ZO je nutné zaslat soudu nejpozději do 14. 1. 2022.
 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a právu provést stavbu č. IE-12-8001646/024 mezí Obcí Fryčovice a společností ENPRO
Energo s. r. o., uzavřené dne 11. 9. 2017, jehož předmětem je změna článku III., odst. 4
Smlouvy, podle kterého se společnost ENPRO Energo s. r. o. se zavazuje zaslat výzvu
k uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle odstavce 3. Obci Fryčovice
ve lhůtě do 12 kalendářních měsíců od kolaudace zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho
uvedení do provozu, pokud se kolaudace nevyžaduje) a Obec Fryčovice se zavazuje vlastní
smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Tato smlouva má platnost
do uzavření vlastní smlouvy, nejpozději však do 12 kalendářních měsíců od kolaudace
Zařízení distribuční soustavy (jeho uvedení do provozu).
 Schvaluje cenovou nabídku ve výši 10 000 Kč bez DPH za zpracování a podání návrhu
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na Magistrát města FrýdkuMístku, vypracovanou panem Jiřím Břenkem a schvaluje objednávku za zpracování a podání
návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na Magistrát města
Frýdku-Místku, vypracovanou panem Jiřím Břenkem.
 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 za jednoho
občana obce umístěného v tomto zařízení.
 Souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru mezi společností VESUVIUS ČESKÁ
REPUBLIKA, a. s., a Základní školou Fryčovice, příspěvkovou organizací, se sídlem
č. p. 628, jejímž předmětem je darování peněžitého daru ve výši 15 000 Kč na pořízení
žákovské knihovny.
 Schvaluje předložený koncept textu do obecní kroniky za rok 2020. Koncept předložila
kronikářka obce paní Miluše Strakošová.
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 11. 2021: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 10 457 994, 98 Kč a stav účtu vedeného
u ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY je 18 319 479,97 Kč. Souhrn stavu je 28 777 474, 95 Kč.
 Rozhodla doplnit do podmínek prodeje nově oddělené hmotné nemovité věci, pozemku
parc. č. 1725, že nový vlastník musí do 5 let na pozemku postavit rodinný dům.
 Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi Obcí Fryčovice a společností ČEZ Energetické
služby, s. r. o., jejímž předmětem závazek společnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o.,
poskytnout do dočasného užívání Obci Fryčovice svítidla za specifikovaných podmínek,
uvedených v přílohách č.1, č. 2 a č. 4 této smlouvy a Obec Fryčovice se zavazuje svítidla
přijmout do svého dočasného ožívání a hradit za to společnosti ČEZ Energetické služby,
s. r. o., sjednané nájemné ve výši 2 400 751,- Kč + DPH a nájemné je splatné
ve 120 pravidelných měsíčních splátkách. Výše jednotlivých měsíčních splátek je uvedena
v příloze č.3, včetně konkrétních dat splatnosti.
 Schvaluje poskytnutí peněžitého daru pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02
Bartošovice ve výši 1.000 Kč.
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 Bere na vědomí oznámení Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru územního rozvoje
a stavebního řádu, o zahájení společného územního a stavebního řízení, ze dne 3. 6. 2021
č. j. MMFM 93428/2021, sp. zn. MMFM-S 3342/2021/OÚ/RaSŘ/ChlVe, ve věci „Chodník
Fryčovice – úsek od Chodury po konec katastru (směr Rychaltice)“.
 Bere na vědomí zápis z jednání školské, kulturní, sociální a bytové komise ze dne
13. 10. 2021.
 Schvaluje vypracování Programu zlepšení kvality ovzduší pro Obec Fryčovice dle metodiky
Ministerstva životního prostředí ČR, odboru ochrany ovzduší.
 Bere na vědomí informaci o ukončení a předání stavby Levý přítok Ondřejnice v termínu
5. 11. 2021 na místě stavby prováděné společností Lesy České republiky, s. p.
 Bere na vědomí návrh smlouvy o společnosti pro projekt cyklostezka Brušperk – Fryčovice
mezi Obcí Fryčovice a městem Brušperk, jejímž předmětem je závazek smluvních stran
sdružit se jako společníci bez právní osobnosti za společným účelem činnosti společně
a na společný účet, kterým je realizace cyklostezky mezi Fryčovicemi a Brušperkem.
 Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a o poskytování služeb mezi Obcí Fryčovice a společnosti
GPlus, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování a umístění map na serveru na adrese
www.gobec.cz/frycovice datový projekt s následným obsahem mapových vrstev s plnou
funkčností a zásuvnými moduly, za cenu ve výši 2 300 Kč + DPH měsíčně.
 Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezí Obcí Fryčovice a společností CETIN
a. s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající
v umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu
č. 2384-177/2021 ze dne 30. 8. 2021, na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2200/1,
k. ú. Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice, za úplatu ve výši 2 000 Kč + DPH.
 Bere na vědomí návrh rozpočtu Mateřské školy Fryčovice, příspěvkové organizace, na rok
2022 s předpokládaným příspěvkem zřizovatele ve výši 1 400 000 Kč.
 Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Fryčovice a Základní školou Fryčovice,
příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je výpůjčka venkovního přístřešku nacházejícího
se na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/33, k. ú. Fryčovice, inv. č. 3-005,
v hodnotě 521 510,34 Kč.
 Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Fryčovice a Základní školou Fryčovice,
příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je výpůjčka vybavení jazykové a PC učebny ZŠ,
inv. č. 2-030, v hodnotě 3 606 585, 97 Kč.
 Schvaluje termín vítání občánků Fryčovic na den 27. 11. 2021 v době od 9:00 do 10:15 hodin
a schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč každému nově narozenému dítěti,
které se stalo občanem obce Fryčovice.
 Bere na vědomí zápis ze schůzky komise lesní a vodního hospodářství ze dne 24. 9. 2021.
 Souhlasí se stavbou „Central park TMETAL Fryčovice“ na hmotných nemovitých věcech,
pozemcích parc.č.2134, parc. č. 2148/1, parc. č. 2148/2, parc. č. 2149 a parc. č. 2152, vše k.ú.
Fryčovice, jehož vlastníkem je společnost TMETAL s. r. o., dle koordinační situace, výkres
č.3 v měřítku 1:500.
 Bere na vědomí návrh technické specifikace herních prvků pro budoucí dětské hřiště
na horním konci Obce Fryčovice.
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 Bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Fryčovice, příspěvková
organizace, za školní rok 2020/2021.
 Schvaluje zaslání objednávky na terénní úpravy – odstranění náletových dřevin na hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 1936/1
 k.ú. Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice, společnosti DEMSTAV group, s. r. o., za cenu
ve výši 81 951 Kč bez DPH.
 Bere na vědomí dopis od paní Ireny Lančové ve věci námitek k projektové dokumentaci
stavby „Chodník Fryčovice – úsek od Chodury po konec katastru (směr Rychaltice)“,
projednávané ve společném územním a stavebním řízením.
 Bere na vědomí upravený návrh smlouvy o společnosti pro projekt Cyklostezka Brušperk –
Fryčovice mezi Obcí Fryčovice a Městem Brušperk, jejímž předmětem je závazek smluvních
stran sdružit se jako společníci bez právní osobnosti za společným účelem činnosti, kterým
je realizace cyklostezky mezi Fryčovicemi a Brušperkem, společně a na společný účet s tím,
že právní zástupce Obce Fryčovice tento návrh předloží Městu Brušperk.

Úřední hodiny obecního úřadu v období Vánoc
Čtvrtek 23. 12. 2021

ZAVŘENO

Čtvrtek 30. 12. 2021

ZAVŘENO

Pátek

ZAVŘENO

31. 12. 2021

Vítání občánků
V sobotu 27. listopadu 2021 již před půl desátou hodinou dopolední se na obecním úřadě začaly
objevovat první autosedačky, tzv. vajíčka s miminky. Maminky a hrdí tatínkové nesli své ratolesti
do připravené obřadní síně.
Obec uspořádala symbolické vítání nových občánků za přítomnosti dětí z mateřské školy a pana
starosty Leo Volného. Pozváno bylo celkem 9 dětí, přivítáno nakonec bylo 7 dětí, z toho
5 holčiček a 2 chlapečci: Soňa Velartová, Alexej Sokol, Vítek Šamo, Dorota Machurová, Tereza
Nevludová, Daniela Főrdős, Nina Kratochvílová.
Rodiče nově narozených dětí obdrželi knížečku k narození dítěte a dárkovou tašku s produkty,
které darovala Lékárna U sv. Jiří. Novorozené děti, které měly v době narození a přijetí daru
trvalý pobyt na území obce Fryčovice, dostaly peněžitý dar v hodnotě 5 000 Kč. Pan starosta
předal maminkám květiny. Rodiče se podepsali do knihy zápisů o uvítání do života a poté se
na památku vyfotili s miminkem u kolébky.
„Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí“.
Mgr. Veronika Konečná, matrikářka
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Foto z vítání občánků
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Foto z vítání občánků
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Podrobný vývoj počtu obyvatel Fryčovic v posledních 100 letech
Rok
1921
1930
1939
1941
1942
1950
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Počet obyvatel
1772
1782
2000
2190
2119
1819
2086
2002
2006
2008
2010
2016
2020
2020
1995
1943
1943
1953
1974
1991
2015
2040
2090
2075
2098
2076
2091
2103
2155
2144
2140
2161
2165
2196

Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Počet obyvatel
2167
2143
2157
2142
2152
2157
2156
2140
2137
2140
2140
2134
2137
2192
2186
2244
2255
2302
2357
2361
2359
2361
2349
2367
2360
2398
2410
2433
2446
2449
2459
↗

Zdroje: Obecní kronika, Český statistický úřad, databáze demografických údajů za obce ČR (1971-2020; počty
obyvatel jsou uvedeny k 31. 12.)

Aleš Konečný
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Kalendář pro rok 2023
Vážení občané, příští stolní kalendář vyjde opět složený z historických fotografií z naší obce.
Podotýkám, že se v kalendáři objeví spousta nových historických fotografií, které se neobjevily
jak v posledním stolním kalendáři pro rok 2017, tak ani v pamětní knize, která vyšla k příležitosti
750 let od první písemné zmínky naší obce (1267). Podařilo se mi sesbírat poměrně dost
historických fotografií, aby se mohl stolní kalendář v této podobě složit. Přesto se ještě obracím
na vás, na občany, pokud vlastníte hezké historické fotografie, které by mohly obohatit tento
stolní kalendář, ozvěte se s důvěrou na mě. Po naskenování (zkopírování) fotografie do počítače
všechny fotografie čestně vrátím majiteli.
A jak to vypadá s kalendářem pro rok 2022? V prosinci dojde k jeho vydání a stejně jako
v minulých letech bude distribuován na každé popisné číslo v obci. Pokud máte nevhodnou
poštovní schránku, budete vyzvání k vyzvednutí kalendáře v obecní knihovně.
Vratislav Konečný, místostarosta

Zvýšení poplatku za odpady
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém jednání bude rozhodovat o zvýšení místního poplatku
za odpady. Výše navrhovaného poplatku od roku 2022 bude činit 600 Kč na poplatníka. Hlavními
důvody pro zvýšení poplatku je velký nárůst směsného odpadu v souvislosti se změnou životního
stylu způsobeného protipandemickými opatřeními a nová legislativa schválená v prosinci roku
2020, která zvyšuje poplatek za skládkování odpadu o 300 Kč za tunu. Tento poplatek by měl
v následujících letech růst až na částku 1 800 Kč/tunu (v roce 2021 činil poplatek 500 Kč).
V letním čísle fryčovického zpravodaje jsem ve svém příspěvku občany informoval i o tom,
že se do výpočtu nákladů na odpad budou nově započítávat i náklady na odklízení odpadků, které
občané nechávají u kontejnerů na tříděný odpad v kójích, a náklady na vytahování větví a jiného
odpadu, který nepatří do bio kontejnerů. Svozová firma má totiž ve své směrnici pokyn, že vše,
co se odloží mimo kontejnery, nechává na místě a o odklizení se pak starají zaměstnanci obce,
kteří pak musejí takto nashromážděný odpad odvážet do areálu technických služeb
do velkoobjemových kontejnerů. Naše obec zakoupila 4 ks velkoobjemových kontejnerů
a zpřístupnila je občanům pro sběr papíru a plastů s úmyslem odlehčit kontejnerům na tříděný
odpad. Neustále ve svých článcích opakuji, že tyto kontejnery jsou volně přístupné 24 hodin
denně. Málo obcí nebo měst poskytuje tyto služby svým občanům. Naše obec se také musí chovat
ke svému majetku s péčí správného hospodáře. Bohužel můj článek nezabral, protože
se každodenně setkáváme s nepořádkem u kontejnerů na tříděný odpad. Je zarážející, že se takový
odpad dokonce objevuje u kontejnerů i v den, kdy se organizuje sběr nebezpečného
a nadrozměrného odpadu nebo po sobotním sběru plastů do žlutých pytlů. Často se také
setkáváme s tím, že do kontejnerů občané vhazují i to, co do nich nepatří. Například do žlutých
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kontejnerů vhazují plastové palety, hadice, novodurové trubky, stavební polystyrén nebo
dokonce domovní odpad (viz přiložené fotografie).
Vyzývám občany, aby maximálně využívali velkoobjemové kontejnery na papír a plasty v areálu
technických služeb. Teď to platí hlavně v období vánočních svátků, kdy se nakupují dárky,
a z tohoto důvodu se očekává zvýšený objem obalového materiálu, který pak často končí odložen
u popelnic. Po silném dešti nebo sněžení se s tímto materiálem pak špatně manipuluje
(deformovaný odpad, který je často navíc v této době přimrzlý). Je třeba snížit objem odpadů
z popelnic na komunální odpad, ale ne za cenu, že se bude odkládat vedle kontejnerů v kójích.
Tento systém je jenom kontraproduktivní a neřeší snížení nákladů, protože ho následně zatěžují
náklady na jeho odstranění. (Sice se objeví ve výkazech tříděného odpadu, ale je zatížený náklady
na jejich odstraňování pracovníky obce.)
Náklady na odstraňování odpadu jsou vypočítávány na současný způsob četnosti sběru
komunálního i tříděného odpadu. Jak jistě víte, komunální odpad je svážen v cyklu co 14 dní
podle rozdělení obce na horní a dolní konec. U plastů je svoz odvozen podle období. Od října
do konce března je sběr do 14 dní a od dubna do konce září každý týden. U papíru je to celoročně
co 14 dní. U skla 1x za měsíc. Navíc je každou první sobotu v sudém měsíci každého roku
organizován sběr pytlů s plasty. V případě dvou velkoobjemových kontejnerů je to dáno jen
jejich naplněním. Po každém naplnění velkoobjemového kontejneru (papír, plasty) dochází
k jeho odvozu a okamžitě se nahrazuje prázdným. Proto je tato varianta sběru v dané komoditě
nejlepší a nemusíme zvyšovat počet nádob na tříděný odpad v kójích. Jen prostě maximálně
využít tento způsob sběru. Je to jen na vás, jak se k tomu postavíte, aby se poplatek v budoucnosti
nemusel dramaticky zvyšovat. Spoustu nešvarů v kójích opět postupně budeme dokumentovat
a uveřejňovat ve zpravodaji. Podotýkám, že stálá místa s problematickým nepořádkem v kójích
budeme monitorovat pomocí fotopasti a uvažujeme, že budeme v budoucnu zveřejňovat jejich
záznamy.
Po Vánocích prosíme občany, aby vánoční stromky při likvidaci nevhazovali
do bio kontejnerů, ale aby je odkládali vedle nich.
Na závěr bych chtěl všem popřát krásné prožití vánočních svátků, příjemnou atmosféru v kruhu
blízkých, štěstí, lásku a zdraví po celý nový rok 2022!
Vratislav Konečný, místostarosta
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Množství vytříděného odpadu v Obci Fryčovice
v období červenec – září 2021
Obec Fryčovice vytřídila v období od 01. 07. – 30. 09. 2021 celkem 98,350 t odpadu.
Je to výrazný rozdíl oproti loňskému roku. Pro srovnání uvádím údaje v tabulce.
Druh
Červenec – září 2020
Červenec – září 2021
Papír
3,278 t
13,144 t
Plast
8,982 t
9,811 t
Sklo
9,328 t
9,384 t
Kovy
1,680 t
65,923 t
Nápojový karton
0,116 t
0,088 t
CELKEM
23,384 t
98,350 t
Za vytříděný odpad obec dostala od EKO-KOMU, a.s. odměnu za zajištění zpětného odběru
a za zajištění využití odpadů z obalů ve výši 81.417,48 Kč.
Zdroj: Zpráva od společnosti EKO-KOM, a.s. ze dne 29. 10. 2021
Mgr. Veronika Konečná

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně
smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej
teče proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud
olej už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle
ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad
v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda
není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácností, které by se na ni přes odpadní vody valily.
Abyste tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem
a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory křupavých řízečků,
až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy
z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka
ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus
pevného tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici povánoční
procházky k olejové popelnici s naplněnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění
pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, aby naše popelnice ani o svátcích,
ani v novém roce nikdy nepřetekly.
Váš Trafin Oil a.s.
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Historie Fryčovic ve fotografii
Fryčovice, 1938, hlavní oltář kostela před opravou

Aleš Konečný
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Milostivé léto jasněji a snadněji s Poradenským centrem
Slyšeli jste už o akci Milostivé léto? Víte, k čemu tato akce slouží? Naše Poradenské centrum
Vám o ní může poskytnout informace a zároveň být i nápomocné při jejím uplatnění.
Milostivé léto je akcí vyhlášenou státem, která proběhne ve dnech od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Díky Milostivému létu se můžete zbavit vysokých exekučních poplatků a úroků z prodlení.
Pokud Vás tíží dluhy, avšak jste schopni uhradit jistinu svého dluhu (základní částka, kvůli které
dluh vznikl) a spolu s ní uhradit i poplatek exekutorovi včetně DPH (celkem 907,50 Kč), zbytek
dluhu, navýšený o úroky z prodlení a další poplatky s ním spojené, Vám bude odpuštěn (smazán).
K tomu, abyste mohli Milostivého léta využít, je však nutné splnit 3 podmínky:
 Máte dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu - dlužíte např. státu, obci či jejich
organizacím – dopravní podniky, nemocnice, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český
rozhlas, ČEZ atd.
 Váš dluh je v exekuci – pokud Váš dluh není ještě v exekuci nebo jste v oddlužení,
Milostivé léto nelze uplatnit.
 Exekuce je vedena soudním exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo
daňové exekuce (tj. exekuce vymáhány celní správou, finanční správou či okresní správou
sociálního zabezpečení).
Pokud máte zájem využít této jedinečné šance a vymanit se ze svých dluhů, pak se na nás
můžete obrátit. Jestliže si nejste jisti, zda se Vás Milostivé léto týká, poradíme Vám.
Pro více informací nás kontaktujte:
Poradenské centrum:
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz
tel.: 737 627 872
web: www.charitafm.cz
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Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022?
Tak to je asi otázka, na kterou nikdo neznáme přesnou odpověď. „Všechno připravujeme tak,
aby mohla sbírka proběhnout jako tomu bylo dříve v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí
koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Frýdek-Místek Silvie Vojkovská, „Chystáme
pokladničky, tašky s cukříky a kalendáříky pro dárce, drobné dárky a něco na zub pro koledníky.
Koledování bude probíhat, tedy pokud to situace umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“
Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky také do statických pokladniček,
které budou rozmístěny stejně jako loni v kostelích, úřadech, informačních centrech, některých
obchodech, lékárnách apod. „Seznam míst bude v lednu na našich webových stránkách a bude
průběžně aktualizován. Tato možnost se loni osvědčila a bude určena pro ty, kdo budou chtít
přispět přímo do pokladničky ve své obci nebo městě a koledníky nepotkají nebo koledníci
nebudou moci vůbec vyjít,“ doplňuje Vojkovská. Další z novinek, kterou přinesl loňský covidový
ročník a která bude pokračovat i v příštím roce, je možnost využít možnost bezhotovostního
příspěvku do sbírky, a to buďto přes platební bránu na webu Tříkrálové sbírky
www.trikralovasbirka.cz, nebo platbou přímo na účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou
Charitu viz přiložená grafika. Tato možnost bude až do konce ledna 2022.
A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky využije. „Záměry na využití Tříkrálové sbírky
jsou podobné jako v minulosti. Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní hospicové péče naší
Salvie a doučování v sociálně potřebných rodinách. Část prostředků půjde na spolufinancování
nákupu potřebných automobilů pro terénní služby, tak aby se naše pracovnice bezpečně dostaly
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ke svým klientům. Zbytek pak použijeme na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří
a zřízení tréninkového bytu pro lidi s duševním onemocněním,“ nastiňuje ředitel Charity FrýdekMístek Martin Hořínek.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledování nebo organizace Tříkrálové sbírky
a osobně se tak účastnit této tradiční a největší sbírkové akce, bude více než vítán a neodejde
s prázdnou. Kontakt na koordinátorku za Charitu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou
je silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564.
Děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2022 – opět v netradičním provedení

1. - 16. 1. 2022
Od roku 2007 jsme v naší obci zvyklí, že počátkem ledna naše domácnosti navštěvují
tříkráloví koledníci s přáním pokoje a dobra do dalšího roku. Už vloni tomu ale bylo jinak.
Jak to letos vidíme?
Ve hře jsou díky nepředvídatelnosti nadcházejících dní scénáře, které počítají s menšími
či většími omezeními. V nejhorším případě i s tím, že se možná zase nebude koledovat. Osobní
kontakt koledníků s dárci je sice nenahraditelný, ale pro splnění účelu sbírky naštěstí ne zcela
nezbytný.
V případě, že koledníci vzhledem ke covidovým nařízením nevyrazí do ulic, máme opět
připravené statické kasičky, do kterých můžete přispět po celou dobu trvání sbírky, tedy
1. - 16. 1. 2022.
Přichystány budou na těchto místech:
- Regio potraviny pan Kublák
- Potraviny Hruška
- Firma Kozubek
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Kadeřnictví paní Laníková
- Lékárna Fryčovice
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On-line
V loňském roce se osvědčilo přesunutí části Tříkrálové sbírky do internetového prostředí. Letos
na to navážeme. Přispět do virtuální kolednické kasičky bude možné bezhotovostní platbou:
- přímo na účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu - sbírkový účet
66008822/0800 VS:77708004
- skrze platební bránu na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz
Přípravy na TKS jsou v plném proudu
Charita F-M čistí pokladničky, rozděluje prázdné kasičky na určená místa, chystají se cukříky,
kalendáříky, malá pozornost pro koledníky a vše, co s tím souvisí. Letos je pro koledníky naší
obce připraveno 9 pokladniček. Všichni doufáme, že okolnosti dovolí a bude možné se vydat
do ulic. Nejčastěji koledníci k návštěvám našich domácností volí sobotu a neděli, kdy je velká
část lidí k zastižení doma.
Plánovaní vedoucí kolednických skupinek pro rok 2022: M. Prajová, J. Nevlud, J. Strakoš, M.
Hrtánková, N. Pustková, H. Jamrozová, M. Gřesová, S. Dostálková

Přidejte se!
Máte chuť a zájem vést skupinku koledníků nebo se na jeden den stát králem? Ozvěte se
na níže uvedené telefonní číslo nebo e-mail.
Přesnou formu sbírky zatím nedokážeme předpovědět. Sledujte proto, prosím, média a webové
stránky, kde se dozvíte aktuální informace o jejím průběhu. Vzhledem k okolnostem je možné
i to, že sbírka potrvá až do konce ledna.
„Cokoli dobrého se stane, je to jen láskou. A tam, kde je láska, se i špatné mění v dobré.”
Věřím, že i přes nejistotu dnešní doby nám zachováte při nadcházející TKS svou přízeň.
Za všechny příspěvky ze srdce děkujeme.
Závěrem bych vám ráda popřála poklidný adventní čas, pevné zdraví, štěstí, radostné vánoční
dny a pohodový a láskyplný rok 2022.
Anna Vyvialová, koordinátorka TS pro obec Fryčovice Kontakt: e-mail: vyvi.ana@seznam.cz,
telefon: 774 930 957
Další informace: https://www.trikralovasbirka.cz, https://www.facebook.com/trikralovasbirka
https://www.trikralovasbirka.cz https://www.facebook.com/trikralovasbirka/
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Předvánoční čas u nás v mateřinkách …
Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé přání…
Ať jsou lidé v celém roce
takoví, jak na Vánoce.
Ať jsou milí, míň se mračí…
Děkuji Ti, to mi stačí.
Přicházejí Vánoce - svátky lásky, mnohdy i tichého dojetí, porozumění, předsevzetí, slibů
a radosti nejen z dárečků, ale také vůni a překvapení…
Dětské dušičky sní o splnění svých přání a tužeb. Ale nejen ony. I my dospělí doufáme,
že láskyplnost těchto okamžiků přetrvá déle než jen těch pár svátečních dnů…
Obě naše školičky jsou svátečně vyzdobené a sladce provoněné cukrovím, které si děti
napekly společně se svými učitelkami. Dárečky, které si s láskou vyrobily pro své rodiče, jsou
krásně zabalené, dopisy pro Ježíška připravené.
Vánoční vystoupení, které si děti připravily pro své blízké, je určitě rozněžní a zahřeje u srdíčka
– i když jej uvidí jen jako videonahrávku.
Blikající světýlka v zahradách domů a sváteční výzdoba ještě více umocňují atmosféru
blížících se nejkrásnějších svátků v roce.
Uchovejme si ten pocit a kouzlo těchto okamžiků v dnešní „zvláštní době“ co nejdéle…
…a dávejme pocítit to láskyplné teplo a souznění nejen našim dětem, ale i sobě navzájem…
Přejeme vám pohodové Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce a srdíčka nás všech
dokořán…
Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko

Vánoce 2021 …
Když tu loni o tom čase byly Vánoce, říkali jsme si, že přijdou zas až po roce.
Že čas utekl jako voda, žádná škoda, už jsou tu po roce, opět Vánoce………
jen všichni věřili, že bude líp, ale není….
Kdybych jen mohla zdraví jako dárek vám všem dát…
Červenou mašlí bych ho převázala a přišla vám přát. Především sílu, kterou
v sobě mám, takto na dálku vám ji posílám…
Opět nám nebylo přáno navázat na naši krásnou a oblíbenou tradici, sejít se společně na návsi se
svými přáteli a známými, vnímat sváteční atmosféru adventu, poslechnout si vánoční písně
a koledy, nakoupit dárky a ozdoby a především slavnostně rozsvítit náš „vánoční fryčovický
strom“!
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Věřme, příští rok už se to povede!
Přesto náš vánoční strom svítí, zdobí naši vesnici a připomíná všem, že je třeba rozsvítit i ty,
u nás doma, protože pomalu, potichoučku přicházejí ty nejkrásnější svátky v roce, někdejší
slavnosti zimního slunovratu – naše Vánoce, které mají zvláštní kouzlo…
Nezapomínejme, že opravdová krása Vánoc se nachází v jednoduchosti, vzájemné úctě, lásce
a přátelství.
Je dobou, kdy nejdůležitějším pojmem je rodina a když ne jindy, tak o Vánocích je chvíle jediná,
kdy se má sejít celá rodina!
Každý okamžik se svými blízkými můžeme proměnit v nezapomenutelný zážitek, žádný nejde
vrátit zpět, ale ty krásné se nám na dlouho vrývají do paměti.
Proto si hýčkejme své nejbližší a nejen o Vánocích ….odměnou nám bude hřejivý pocit u srdíčka!
Zastavit čas v tuto vánoční chvíli.
Poslouchat, jak andělé mávají křídly.
A vidět štěstí všude kolem sebe…
Cítit jak sněhová vločka zebe…
Kéž nejen o Vánocích,
ale po celé další roky,
nacházíme cestu k sobě
radostnými kroky…
Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Zdraví všem, kdo nemocní jsou.
Opuštěným srdce, které pro ně budou bít…
A vám všem na Vánoce a v novém roce pocit, že je krásné žít…
Miroslava Šmiřáková, předsedkyně školské, kulturní, sociální a bytové komise
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Kraj je sněhem posolen.
U krmítka je dnes nával.
Co jsem tak těm ptáčkům dával?
Zrní? Drobky? Proso? Len?
Už vím! Sypal jsem jim lásku,
a té nemá nikdo dost.
Dnes jim přidám pro radost
pár úsměvů na provázku.
(Radek Malý)
Vánoce. Magické slovo, které v nás vyvolává zvláštní náladu. Těšíme se na jejich kouzelnou
atmosféru, věříme, že budou sněhové. Děti se nemohou dočkat stromečku a rozbalování dárků
a my dospělí víme, že Vánoce by měly být především o radosti, o štěstí, o tom, že jsme spolu.
Vážení občané, přeji nám všem, aby se naše přání plnila a abychom důvodů k radosti měli co
nejvíc. Ať kouzelná noc vytlačí z hlavy všechny obavy a strachy a ať nám nový rok přinese jen
dobré věci.
Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka ZŠ Fryčovice

FOD Klokánek – Když kreslí děti pro děti
Každý rok malují naši žáci pro Fond ohrožených dětí Klokánek (FOD Klokánek). Jedná se
o charitativní akci, kdy se výtvarné práce hodnotí v soutěži, kterou FOD Klokánek pořádá, ale
také jsou vybrané obrázky použity k charitativním účelům. Letos na jaře obdrželo několik
výtvarných prací ocenění v soutěži a na podzim přišla další velmi potěšující zpráva. Šest
výtvarných prací našich žáků bylo vybráno do stolního kalendáře pro rok 2022. Byly to práce
Barbory Doubkové, Anety Třeštíkové (7. třída), Magdalény Friedlové, Ondřeje Bílka (8. třída),
Venduly Ranochové (dnes již žákyní víceletého gymnázia) a Vojtěcha Skotnici (9. třída).
Kalendář si můžete také zakoupit a podpořit děti z Klokánku. Odkaz na zakoupení kalendáře,
popř. na další výrobky pro podporu dětí: https://eshop.fod.cz/14-kalendare nebo na webových
stránkách školy.
Mgr. Renáta Foltová, ZŠ Fryčovice
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KNIŽNÍ JARMARK
KDE: ZŠ Fryčovice
KDY: čtvrtek 3. 3. 2022 / 16.00 – 18.00
Darovat knihy můžete od 28. 2. - 2. 3. 2022
v době od 7:30 do14:00 hod. (na vrátnici nebo prostřednictvím svých dětí)
Darujte a pošlete dál knihy, které už vám nejsou k užitku, ale někomu jinému ještě udělají radost.
Naplánujte si volné odpoledne a přijďte osobně knihy koupit za symbolický poplatek.
Výtěžek z akce poputuje na konto nadace
POMOZTE DĚTEM !
Knihy, které zůstanou, budou dětem věnovány do třídních knihovniček a zbytek bude věnován
azylovému domu SV. ALEXANDRA v Ostravě.
Těšíme se na Vás !
Tým dětí ze SVĚTOVÉ ŠKOLY

Liga proti rakovině 2021 – výsledek sbírky za Fryčovice
Také v letošním roce se základní škola podílela na organizaci 25. ročníku sbírky Ligy proti
rakovině, která probíhala po celé republice ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2021. Letošní sbírka vynesla
ve Fryčovicích částku 4 233,- Kč.
Děkujeme touto cestu všem, kteří jste přispěli. Děkujeme také FRY Relax Centru za spolupráci
při realizaci sbírky.
Mgr. Renáta Foltová, ZŠ Fryčovice
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Knihovnické okénko
Milí čtenáři, milé čtenářky,
naposledy s vámi otevírám knihovnické okénko. Tímto posledním příspěvkem bych se s vámi
chtěla rozloučit.
Dnes vám ještě představím pár nových knížek a s některou z nich vás blíže seznámím.
Za zmínku určitě stojí kniha od Sandry Brown Milenec ze snů, po řadě detektivních románů je
to příjemná oddechová romantika. Zaujme také téměř hororová kniha Josefa
Kariky Smršť. Od Julie Caplinové vyšla kniha z edice Romantické útěky Chata
ve Švýcarsku, také Agnés Martin-Lugand vydala novou knihu
s názvem Jak naladit štěstí. Putování Lucie Kutrové je
zachyceno v knize 151 dní po evropských stezkách. Od téže
autorky máme v knihovně knihu 151 dní Pacifickou
hřebenovkou.
Nová kniha Michaely Klevisové, držitelky ocenění Nejlepší
česká detektivka, Prokletý kraj není klasický kriminální román. Autorka zasadila
svůj čtivý příběh do málo osídleného šumavského pohraničí. Tajemné hluboké
lesy obklopují vísku Jelení Hora a ukrývají nejedno mrazivé tajemství, které má
zůstat skryto po celé generace.
Druhou knihou, kterou vám chci přiblížit, je kniha Jany
Poncarové Cyklistka. Být vzornou manželkou: takový osud
měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její
dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divokého děvčete
vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus světa.
Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských
Bratronicích. Velmi smutný příběh se odehrál podle skutečných událostí, kdy
některé věci zavinila doba a okolnosti, ale mnoho věcí ovlivnila také Blančina
svéhlavost. Její životní osud sledujeme v knize od jejího dětství až po stáří.
Chtěla bych zmínit, že naše občanka paní Zapletalová darovala knihovně spoustu knih, hlavně
pro ženy, které mají rády romantické historické čtení. Z autorek jmenujme třeba Lisu Kleypas,
Amandu Quick nebo Shannon Drake. Paní Zapletalové za dar moc
děkujeme.
Z knih pro děti uvádím především knihy z edice Kouzelné čtení interaktivní mluvící knihy Zpívánky 2, Zpívánky 3, Vánoční koledy
a Hravá přírodověda.
Do sbírky knih o Medovníčkovi přibyla kniha Jana Lebedy Medovníček
a jeho nemocnice pro zvířátka.
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Příští knihovnické okénko už s vámi otevře nová paní knihovnice, paní Rončková. Já vám děkuji
za to, že jste se mnou tyto řádky sdíleli.
Před námi je teď adventní čas, čas shonu a příprav na vánoční svátky. Chtěla bych, abyste jej
prožili v klidu a pohodě.
Do nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví.

Sadílková Nataša, Obecní knihovna Fryčovice

Zimní údržba komunikací v obci
Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti se zimní údržbou komunikací nastává
každoroční problém s různě parkujícími vozidly na území obce, které tvoří překážku vozům
údržby. V důsledku toho pak není v některých úsecích sníh odklízen, což se stává důvodem
pro stížnosti jiných občanů. Vozidla provádějící zimní údržbu se pak musí vracet, což zimní
údržbu značně prodražuje a zatěžuje tak rozpočet obce. V opačném případě nedojde k vyhrnutí
komunikace! Pokud chceme mít sníh odklizený včas a na území celé obce, netvořme překážky
vozidlům zajišťujícím zimní údržbu a na tuto skutečnost upozorněme také své návštěvy.
Upozorňujeme občany, že zejména v zimním období jsou všichni občané využívající komunikace
a chodníky v naší obci povinni dbát zvýšené opatrnosti.
Vratislav Konečný, místostarosta
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FRY RELAX CENTRUM

Vážení spoluobčané,
poslední měsíc v roce je tady a ke konci se chýlí rok 2021, který se zapíše do historie jako rok
s pandemií. Nebylo to období jednoduché, ale pevně věříme, že i v tomto náročném čase si každý
našel střípek radosti, úspěchu, pohody i chvíle štěstí.
Čas různých omezení, zákazů a příkazů je stále mezi námi a my bychom rádi poděkovali všem
našim klientům za přízeň, podporu a disciplínu.
Přejeme vám pevné zdraví, lásku a radost, nechť naplní každé srdce!
Zastavte čas a navštivte nás.......
KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2022
přejí zaměstnanci FRY Relax Centra.

Občané Ptáčníku se dokážou nejenom bavit, ale i podpořit dobrou věc
V roce 1835 byla obyvateli obce Ptáčník postavena kaple. „Reverzem“ ze dne 30. 7. 1835
(uložen ve fryčovickém farním archivu) se obyvatelé Ptáčníku zavázali, že oni i jejich potomci
se budou o kapli starat a udržovat ji v dobrém stavu. V období totalitního režimu to nebylo možné
a kaple chátrala.
Asi před dvanácti léty vznikla myšlenka, že by bylo třeba kapli opravit. Nejdříve se musely
vyřešit všechny právnické náležitosti, se kterými nám pomohl Obecní úřad ve Fryčovicích
a získal kapli do svého majetku. V roce 2020 začala rekonstrukce na základě projektu
p. ing. Jaromíra Ferdiána. Kaple byla zrekonstruována a 28. 9. 2020 vysvěcena.
Při sousedských posezeních jsme se dohodli, že naplníme odkaz „Reverzu“ z 30. 7. 1835,
a shodli jsme se, že do výklenku nad vchodem do kaple upevníme sochu Panny Marie Frýdecké.
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Socha byla zhotovena v keramické dílně paní Radmily Večeřové z Ptáčníku. Na
úhradě finančních nákladů se z velké části podílela firma Veselá zahrada (keramická
dílna Radmily Večeřové a trvalky a skalničky ing. Milady Schlingerové). Přispěli
také občané Ptáčníku, ale i občané, kteří se tady narodili nebo cítí k němu určitou
nostalgii.
Kromě toho v průběhu roku se o úklid, výzdobu a úpravu starají paní Dagmar
Konečná a rodina Schlingerova a Bujnoškova. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat
na odkaz našich předků.
Vladimír Bujnošek

PLÁN ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ FRYČOVICE
LEDEN - ČERVEN 2022
12. leden
19. leden
26. leden
2. únor
9. únor
16. únor
23. únor
2. březen
9. březen
16. březen
23. březen
29. březen, úterý
6. duben
13. duben
20. duben
22. duben
27. duben
4. květen
11. květen

Setkání u novoročního svařáku, 15,00
Seznámení s akcemi 1. pololetí
Vánoční shrnutí
MUDr. Marcela Chalupová Naše zdraví – poklad pravý, 15,30
Zábava dle zájmu
Cestovatelé Ing. Věra a Jiří Homolovi - Egypt, 15,30
Klubová sešlost
Měsíc knihy - knihy, které nás zaujaly (diskuze)
Připomenutí MDŽ, 15,30
INFO o zájezdu (Hyundai , Marlenka), zjišťování zájmu
Pletení z papíru - paní Marie Ulčáková (postup, ukázky), 15,30
Zájezd Hyundai, Marlenka
Těšíme se na Velikonoce – připomenutí zvyklostí
MUDr. Linda Srbová –Lékař nám radí, abychom byli zdraví, 15,30
Kontrola závěrečných detailů z příprav VČS
Výroční členská schůze – společenská místnost OÚ, 16,30
Povídání u stolu, poznatky z VČS, novosti v obci
Sportovní odpoledne, INFO o zájezdu do Polska
Oslava Dne matek, výběr cestovného do Zabelkova

18. květen
19. květen, čtvrtek
25. květen
26. květen, čtvrtek

Májové povídavé souznění u dobrého truňku, INFO o zájezdu
2.6.2022 - výběr dle nabídky provedou členové KS
Zájezd do Zabelkova, odjezd v 7 hodin - sokolovna
Expedice za zmrzlinou do kiosku, 15,00
c y k l o v y j í ž ď k a, sraz u KS, 11,00
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1. červen
Náš host - starosta obce Leo Volný - Naše obec, 15,30
2. červen
Zájezd
8. červen
Zábava v klubu dle zájmu
9. červen, čtvrtek
c y k l o v y j í ž ď k a, sraz u KS, 11,00
15. červen
Slovní připomínka Dne otců (19.6.)
16. červen, čtvrtek
c y k l o v y j í ž ď k a, sraz u KS, 11,00
22. červen
Piknikové halabalašou (s harmonikou) u rybníka, 15,00
23. červen, čtvrtek
c y k l o v y j í ž ď k a, sraz u KS, 11,00
29. červen
Poslední setkání před prázdninami
Vzhledem k závažnosti covidové situace může dojít v programu činnosti KS ke změnám, členům
bude vše s předstihem oznámeno.
členové výboru Klubu seniorů Fryčovice

Klub seniorů Fryčovice (výběr z webových informací klubu)
Létu jsme dali adié a v dobré víře, že nás opět covid po prázdninách 2021 v naší činnosti
nezaskočí, naplánovali klubovou pololetní činnost. K prvním větším akcím patřila expedice
za jelencem.
Podzim je podzim… Ač jeho letošní velebnost teprve rozvíjela barevnou škálu a květiny ještě
plně zářily barvami, bylo by škoda nevyjít takovému podzimnímu souznění s přáteli vstříc.
Pozvání pana starosty Leo Volného, vybízející k setkání na myslivecké chatě v oboře na Sovinci,
bylo členy klubu přijato s nadšením a s odkazem na dvě sešlosti minulé i s velkou odezvou.
Ve stanovený den sluníčko oslovilo i ty váhající, někteří dorazili na místo určené pěšmo – hůl nehůl, odvážnější pocítili notně cyklonerovnosti terénu, většina spoléhala na odvoz od klubu.
Kdo nelenil, přispěchal - kdo zaváhal, připsal si ke škodě. Vřelé přivítání a symbióza vztahů
na sebe nenechala dlouho čekat, v přátelském klábosení jsme zvolnili tempo a při sledování dronu
i intuitivně chápali vibrace podzimu, které okolní příroda nabízela. Zvídavější okoukávali širší
okolí, ostružiny vybízely k utrhnutí, pozorní nepřehlédli hříbek. Oprášili jsme některá známá
fakta, a hlavně doplnili paměť adresnými detaily z historie obory, o kterých se zasvěceně,
a hlavně srdcem rozhovořil pan starosta. Obsluhující měli plné ruce práce, menu skvělé,
speditérský vůz svůj úkol zvládal výtečně. V krásné pospolitosti jsme neopomněli neformálně
připomenout Den seniorů, který se připisuje na první den měsíce října. Poděkování panu
starostovi a paní Dance za zorganizování velkolepé akce i za nevšední pozornost hostitelů a hajdy
domů platilo pro všechny, kteří si přáli ještě nasytit se pohledy na sovinecká zákoutí, než některé
scenérie s jelenci splynuly se šerem.
6. října klubová místnost zajiskřila mládím příchozí návštěvou, na kterou jsme se těšili. Tým čtyř
studentek ostravské zdravotní školy s úvodním slovem Mgr. Radany Kláskové se ujal slova
i zvoleného tématu Dentální hygiena. Zdravá sebevědomost přednášejících i vyváženost
v prezentaci dávaly zvolenému tématu plusové body. Ač teprve studentky 2. ročníku, téma
posvětily svým osobním zanícením a odvedly výkon hodný profesionálů - to vše pod nenápadnou
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taktovkou paní profesorky. Zaujetí a obdiv přítomných byl odměnou. Záviděníhodné a milé
propojení generací… Plejáda doporučení pokračovala dotazy členů a individuálním
poradentstvím studentek, které dokázaly studijně převzít, ale i mistrně předat. Závěrečné foto
i příslib další návštěvy se zúročením a předáním dalších studijních poznatků zpříjemnil závěr
setkání. Dík náležel Mgr. Radaně Kláskové za duši tohoto projektu a PhDr. Dagmar Kovářů
za zprostředkování.
K další větší akci počátkem listopadu patřilo cvičení s overballovými míči vedené Mgr. Janou
Poláškovou bohaté výběrem cviků, méně dynamické - příznivé pro všechny. Správný nádech výdech, občas vzdech – drželi jsme osobní tempo v dobré náladě. A to, že jsme vydrželi cvičit
celou hodinu, nás zařadilo do vyššího levelu a kategorie kabrňáků. Zapojili se všichni, i ti, kterým
zpočátku určitě bránil pouze ostych…Jen se inspirovat, vydržet a zapamatovat si bohatství
cviků!!! Nic ale lektorkou nebylo opomenuto… Zaujaly některé techniky mozkových rozcviček,
aktivizující mozkové hemisféry vedoucí ke správné komunikaci mozku a těla, často i rozveselily.
A tak jsme s humorem psali a kreslili, plánovali i výdrž… I tato beseda byla inspirující, cvičení
podpořilo sebevědomí, ukázalo jak vyzrát na tělo i mozek a výrazně podpořit skvělou náladu.
Jen dostat slovu a v napočatém pokračovat!!!
Členové se od září zapojovali i do jiných aktivit - pod zkušeným vedením se několikrát pekly
skvělé koláčky ke spokojenosti členů i veřejnosti, mnozí se účastnili cyklovyjížděk či říjnového
zájezdu do Polska.
Chtěli jsme uvěřit tomu, že se covidová opatření ubírají příznivě a již se těšili na další příjemná
setkání. Koronavirus ovšem zaťal drápky drsněji, a protože se senioři nachází v kategorii víc
zlé nemoci nakloněni, vyvstaly problémy. Po důkladném zvážení byla činnost od 24. listopadu
2021 do odvolání pozastavena vstříc příznivější době a beseda s cestovateli Homolovými,
vánoční setkání u stromečku s představiteli obce, mikulášské a silvestrovské halabalašou se
přesunuly do nedohledna. Věříme, že jednou covid překonáme a všechny další akce se uskuteční
k naší radosti.
A vy, kteří jste v seniorském věku, neváhejte a až odezní covid, přijďte a podpořte každou středu
naše konání. Rádi vás v Klubu seniorů Fryčovice uvidíme a programovou nabídkou určitě
nezklameme.
Mgr. Miluše Strakošová

Domov protkaný krásným sněním,
polibek pod čarovným jmelím,
štědrovečerní šupinku kapří,
vánoční koledy jak se patří.
Zdraví, štěstí, láska ať neschází a
rok 2022 Vás dobrou cestou provází …
Krásné Vánoce a nový rok
Klub seniorů Fryčovice
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Vážení spoluobčané,
blíží se nám závěr letošního roku, vánoční svátky. Pro některé je
to již období zklidnění, adventu a duševní pohody. Jiní naopak trpí
nedostatkem času, protože v práci se musí stihnout vše, co bylo
na letošní rok plánováno. K tomu ještě nakoupit dárky, sehnat
stromeček, kapra a napéct cukroví.
Někdy to je pěkný shon a mnozí z nás, a hlavně ženy si možná
oddychnou až po štědrovečerní večeři.
Vánoce jsou však také časem, kdy si připomínáme tradice, kdy
zazní koledy v kruhu rodinném a vzpomeneme si i na ty,
kteří už bohužel nejsou mezi námi.
Děkujeme všem, co se podíleli na vánoční výzdobě naší krásné obce, která dotváří příjemnou
vánoční atmosféru.
S příchodem nového roku je zvykem zrekapitulovat rok právě odcházející. Bohužel je jasné,
že část roku 2021 se opět nesla ve znamení covidu, roušek, různých omezení, opatření.
Po rozvolnění a minimálních omezeních a opatřeních se do naší obce vrátily kulturní a sportovní
akce. Po roce jsme měli dny obce, pouť, dožínky, sportovní a hasičské soutěže.
Milí spoluobčané, naše obec dokazuje, že školství a vzdělanost může být jednou
z priorit i pro venkov. Díky dotačním titulům se letos podařilo vytvořit nové učebny v naší
základní škole (jazykovou a multifunkční). Pro naší mateřskou školu se podařilo vystavět nové
dětské hřiště na faře. V obecní knihovně byla konečně zrekonstruována okna, která už byla delší
dobu ve špatném stavu.
Samozřejmě se toho za rok 2021 podařilo mnohem více. Vše neprobíhalo tak rychle a hladce,
jak bychom si přáli, ale bohužel ze dne na den některé záležitosti udělat nelze. Kdo měl někdy
co do činění s různými úřady, tak jistě ví své.
Detailnější informace ohledně realizovaných akcí v letošním roce naleznete
na www.nezavisliobcanefrycovic.cz
Poděkování za uplynulý rok 2021 patří všem zaměstnancům v různých odvětvích naší obce,
kteří měli nelehkou práci kvůli pandemii koronaviru. Také si poděkování zaslouží všichni,
kteří svou trpělivou a nepřehlédnutelnou prací přispěli k zajištění nespočetných akcí pro děti,
mládež a celou veřejnost. Poděkování patří všem, kteří svou anonymní prací přispívají
ke zkvalitnění veřejného života v naší obci.
Sdružení NOF přeje všem občanům krásné a pohodové svátky vánoční, plné šťastných
a srdečných chvil. Do nového roku přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a úsměv.
Sdružení NOF
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice
Trvale sledována nákaza Covid-19 se snížila a přišlo další rozvolnění restriktivních opatření. Jsou
otevřeny restaurace, děti ve školách se nemusí testovat. Mnozí si v létě užívali dovolených
v Česku i zahraničí. Ovšem bez testů, očkování a roušek se stále neobejdeme. Začali jsme se opět
scházet na výborových schůzích a připravovali plán další společné činnosti. Schůze na ukončení
prázdnin byla 28. 8. 2021 trochu slavnostnější i s občerstvením a grilováním. Ovšem přišla další
podzimní vlna, denně až rekordních cca 25 900 nakažených a jsou nastoleny i další restriktivní
opatření vlády. Tlak je na neočkované. Mají zakázaný vstup do restaurací, divadel, sportovišť
a chystají se další.
Pro zahrádkáře skončil čas sklizně zeleniny a ovoce. I když jaro pro zahrádkáře moc
příznivé nebylo, úroda se zdá být bohatá, a kdo se pečlivě staral o zdraví rostlin, je spokojen.
Letní počasí bylo teplé, až na konec srpna, srážek bylo přiměřeně. I když se objevily i silné
bouřky, nehrozily letos povodně. Slivoně na Seibertové cestě byly ovšem vlivem jarní choroby
značně oslabené a úrody jsme se nedočkali. Šetření na místě provedla Česká inspekce životního
prostředí dne 2. 6. 2021. Ze závěrů vyplývá, že byla zjištěna přítomnost bakteriálního
či houbového onemocnění a v menší míře listožravé druhy hmyzu a hálky roztočů. Dne 7. 6. 2021
ČIŽP zaslala Informaci o výskytu onemocnění stromořadí švestek v k. ú. Fryčovice na ČOŽP OI
Ostrava, OOP, MMFM a obec Fryčovice.
Ovšem pro zpracování jablek jsme od začátku září do konce října uvedli do provozu
moštárnu. S provozem moštárny byli všichni seznámeni prostřednictvím obecních webových
stránek. Probíhalo každou sobotu od 8°° do 14°°. Provoz moštárny byl ukončen 30. 10. 2021.
Celkem bylo zmoštováno 10572 kg jablek od 146 zákazníků. Za poslední léta je to průměrné
množství, vyjma roku 2018, kdy bylo moštováno 25327 kg jablek.
Plánovaná první členská schůze dne 14. 10. 2021 proběhla v restauraci Sokolka, na které
jsme zakončili rok 2021 a nastínili jsme úkoly na rok 2022. Chtěli jsme pořádat tradiční výstavu
OVOCE, ZELENINY, OKRASNÝCH I UŽITKOVÝCH ROSTLIN, ŽÁKOVSKÝCH
I UMĚLECKÝCH PRACÍ ve dnech 29. října až 1. listopadu 2021 v hasičské zbrojnici. Na závěr
letošního roku jsme plánovali tradiční večírek dne 4. 12. 2021 s hudbou „Štístko“.
Vlivem narůstající vlny nakažených
Covid-19 jsme na výborové schůzi všechny
plánované akce zrušili. Nezahálel však
floristický kroužek vedený př. Heljenkovou.
Jejich působivá umělecká dílka zdobí
prostory ZŠ Fryčovice.
Čas ukáže, zda konání akcí v příštím
roce nezhatí nepříznivý vývoj coronavirové
epidemie. Všichni členové budou včas
informováni.
Všem zahrádkářům a příznivcům přejeme úspěšné překonání virového nebezpečí a hodně
radosti a spokojenosti během nastávající vánoční doby.
Zpracoval Jaromír Ferdian
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Sportovní a pohybová školička ve Fryčovicích
Vážení rodiče a občané,
5. 10. 2021 jsem ve spolupráci s TJ Sokol
Fryčovice zahájila Sportovní a pohybovou
školičku pro děti předškolního věku (3-6 let).
Cílem školičky je formou pohybových her
a zábavných cvičení motivovat děti k různým
sportům nebo pohybovým činnostem, ale hlavně,
aby si ke sportu (pohybu) vytvořily kladný vztah
a měly z něj opravdu radost.
Základem našeho trénování (hraní) je v dětech
rozvíjet jejich pohybové dovednosti s míčem, bez
míče. Učí se základům gymnastiky a rozvíjí hrubou a jemnou motoriku.
Mnoho dětí se dostává do sportovního prostředí vůbec poprvé v životě, a to ještě úplně sami
za sebe (bez rodičů).
Co vše takové prostředí zahrnuje? Samozřejmě prostředí tělocvičny a její vybavení, ale také
trenéry a hlavně nové sportovní kamarády. Učí se v něm pohybovat, rozvíjet sebevědomí,
tvořivost, základy spolupráce, ale i samostatné rozhodování.
U této věkové kategorie se klade důraz hlavně
na prožitek z pohybu.
Děti v tomto věku jsou plně soustředěny na svůj výkon,
to jim dává úžasnou schopnost všechny nové věci
do sebe nasávat tzv. jako houby a rychle se učit.
Co mě však překvapilo a moc potěšilo, byl rozjezd naší
ŠKOLIČKY. Během 3 týdnů bylo prakticky plno. Plně
zaregistrováno je zatím 18 dětí a kapacita je zatím
stanovena
na
20-22
dětí.
Na
další
nové
tváře
se
moc
těšíme.
Trénují s námi děti z Fryčovic, ale také z blízkého okolí (Brušperk, Staříč, Stará Ves
nad Ondřejnicí, a dokonce i z Frýdku-Místku).
Trenérský tým tvoří:
Simona Londinová – vedoucí sportovní a pohybové
školičky, bývala hráčka a trenérka fotbalu s licencí
„B“ UEFA, licence instruktora lyžování, kurzy
koučinku,
bohaté
zkušenosti
s trénováním
ve Fryčovicích, FC Baníku Ostrava, MFK F-M,
zkušenosti s dětmi na školách v přírodě, maminka
dvou dětí
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Aneta Vičarová – studentka Ostravské univerzity obor
Tělesná výchova a Biologie pro střední školy, tanečnice
moderního a folklorního tance a lektorka, pořadatelka
táborů pro děti
Ivana Šigutová – učitelka na SŠ řemesel ve F-M (5let),
absolventka Palackého univerzity v Olomouci – tělesná
výchova a matematika, bývalá atletka na republikové
úrovni v hodu oštěpem a skoku o tyči, maminka dvou dětí
Pevně věříme, že děti i nadále budou moci trénovat, bavit se, hrát si a posilovat svou imunitu
pohybem i v této nelehké době. Už nyní udělaly všechny děti obrovské pokroky ve všech
ohledech a my se moc těšíme na další tréninky s nimi.
To vše by však nebylo možné nebýt jejich rodičů. Opravdu moc jim chci poděkovat za skvělý
přístup a komunikaci.
V neposlední řadě chci vyjádřit velké díky TJ Sokol Fryčovice za možnost realizování tohoto
projektu.
Nebylo vůbec jednoduché najít pro děti v tělocvičně vhodný časový prostor, ale zásluhou
vstřícného postoje předsedy fotbalového oddílu pana Jiřího Petráše vše klaplo. Patří mu za to
obrovský dík.
Článek píši v době, kdy ještě skutečně nevím, co bude za měsíc, týden, nebo dokonce za jediný
den.
Poslední trénink v tomto roce by měl proběhnout 21. 12. 2021. V novém roce bychom se měli
znovu vidět 4. 1. 2022.
Přeji nejen všem dětem a jejich rodinám, ale také občanům Fryčovic krásné
prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a lásky v novém roce 2022.
Simona Londinová, vedoucí Sportovní a pohybové školičky Fryčovice

Fotbal ve Fryčovicích
Tak jako celou společnost i fotbalové prostředí silně zasáhla epidemie COVID. Poslední dvě
sezony zůstaly nedohrány, nemohli jsme ani trénovat. Nicméně po jarním rozvolnění jsme se
opět vrátili na hřiště a postupně se zapojili do soutěží.
V oddíle působí družstva přípravky, mladších a starších žáků, dorostenců, mužů a veteránů.
Přípravka
Naši nejmenší nám v uplynulém roce udělali velkou radost. Je potěšitelné, v jakých počtech
a s jakým nadšením přistupují k tréninkům i zápasům. Po letech, kdy jsme žehrali na nedostatek
talentů, se situace výrazně zlepšila, tréninků se zúčastňuje pravidelně 20 – 25 chlapců i dívek.
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Rovněž trenérský tým byl posílen o dva bývalé hráče a dnes tatínky, Daniela Galáska a Jakuba
Lanču, kteří se přidali k Adamovi Cibíkovi. Tréninky během zimy budou probíhat v naší
tělocvičně ve středu a v pátek od 16:45 hod.
Žáci
V kategorii žáků pokračuje úspěšná spolupráce s TJ Sokol Palkovice, s nímž tvoříme společné
družstvo. Hrajeme krajskou soutěž. I v kategorii žáků jsme zaznamenali nárůst hráčské základny,
což mělo za následek i to, že při zápasech jsme měli dostatek starších žáků a již nemuseli používat
mladší, kteří pak nebyli unaveni pro své zápasy.
Straší žáci po posledních dvou letech, kdy šli od porážky k porážce, zaznamenali výrazný
výkonnostní posun a podzimní části soutěže jsme v tabulce na 6. místě, které mohlo být i lepší,
ale kluci ve dvou zápasech s celky zespodu tabulky neunesli roli jasného favorita, nedali jasné
šance a zbytečně ztratili body. Ale i tak jsou jejich výsledky nad očekávání a zaslouží si velkou
pochvalu za přístup k zápasům i tréninkům. Nejlepším střelcem byl Jaroslav Hertl s 18 góly.
Trenérsky tým vedl René Galásek a vedoucím mužstva byl Tomáš Strnadel.
PS: Dlouho jsem nezažil tak úžasnou atmosféru při cestě autobusem na zápasy, kdy kluci celou
dobu zpívali.
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
Záp.
Těrlicko
12
Kozlovice
12
Slovan Havířov 12
Bohumín
12
Staré Město
12
Fryčovice
12
Frýdlant n. O.
12
Petřvald
12
Baník Albrechtice 12
Staříč
12
Frenštát p. R.
12
Slavia Orlová
12
Český Těšín
12

V
11
9
9
8
7
7
7
5
5
3
2
0
0

R
0
0
0
1
2
1
0
1
0
1
0
3
1

P
1
3
3
3
3
4
5
6
7
8
10
9
11

Skóre
64:14
59:21
30:20
38:15
33:17
44:22
41:40
27:53
44:30
17:34
17:48
24:79
10:55

Body
33
27
27
25
23
22
21
16
15
10
6
3
1

Mladší žáci na tom v posledních dvou letech nebyli o moc lépe než jejich starší kamarádi.
Ale také oni početně posílili svůj kádr, poctivě trénovali a i u nich se výsledek dostavil. Úvodní
vysoké porážky je neodradily a nakonec si v závěru soutěže připsali tři výhry v řadě a těsnou
porážku 8:6 s vedoucím týmem tabulky. I mladší žáci si zaslouží velkou pochvalu za podzimní
část soutěže. Nejlepším střelcem byl Jakub Gabryš s 19 góly. Tým vedli Michal Galásek a Tomáš
Strnadel.
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Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
Záp.
Baník Albrechtice 12
Frýdlant n. O.
12
Staříč
12
Staré Město
12
Těrlicko
12
Český Těšín
12
Bohumín
12
Frenštát p. R.
12
Slavia Orlová
12
Fryčovice
12
Slovan Havířov 12
Kozlovice
12
Petřvald
12

V
10
10
7
7
7
7
6
6
3
3
2
1
0

R
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
0

P
0
1
2
3
3
4
5
5
8
8
9
9
12

Skóre
77:19
93:17
42:20
54:31
63:43
39:31
76:22
49:41
33:48
47:95
22:56
21:87
5:111

Body
32
31
24
23
23
22
19
19
10
10
7
5
0

Dorost
Během léta nám družstvo dorostenců dělalo velké starosti. Řešilo se dokonce setrvání v soutěži,
ale nakonec jsme v oddíle přijali rozhodnutí, že soutěž odehrajeme i za výpomoci žáků. První
dvě kola jsme byli na výpomoci žáků takřka existenčně závislí, ale výsledky byly velmi dobré,
což kluky nastartovalo, připojili se hráči z dětského domova, doléčila se zranění, zlepšila se
tréninková morálka. Tyto všechny aspekty nakonec způsobily velmi úspěšnou podzimní sezónu
v krajské soutěži. Družstvo pod vedením Dalibora Mašlonky a manželů Nevludových nakonec
obsadilo výborné 4. místo. Nejlepším střelcem byl Lukáš Boček se 14 góly.
Poř. Družstvo
Záp. V
R
P
Skóre
Body
1
Těrlicko
13
11
1
1
57:21
34
2
Vendryně
13
9
2
2
36:19
29
3
Kopřivnice
13
9
1
3
65:14
28
4
Fryčovice
13
9
1
3
48:15
28
5
Slavia Orlová
13
8
2
3
38:20
26
6
Dobrá
13
8
0
5
37:30
24
7
Václavovice
13
7
1
5
39:24
22
8
Český Těšín
13
6
0
7
33:38
18
9
Bystřice
13
5
2
6
32:32
17
10
Staré Město
13
5
1
7
33:40
16
11
Inter. Petrovice 13
3
1
9
24:32
10
12
Příbor
13
3
0
10
28:57
9
13
Vlčovice
13
2
0
11
20:72
6
14
Loko Petrovice 13
0
0
13
18:94
0
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Muži
Kategorie mužů, u níž jsme v létě po dvou odehraných kolech očekávali pohodovou sezonu
a útok na špici, nakonec přinesla velké zklamání. Četná zranění, pracovní povinnosti a slabší
tréninková morálka se začaly postupně projevovat a nepovedený podzim jsme v krajské soutěži
zakončili na 11. místě. Nejlepším střelcem byl Ondřej Giňovský s 6 góly. Tým vedli Richard
Štros a Filip Kadlčák.
Poř. Družstvo
Záp. V
R
P
Skóre
Body
1
Jeseník n. O.
13
10
2
1
43:10
32
2
Kozlovice
13
9
1
3
36:24
28
3
Tichá
13
8
3
2
28:13
27
4
Kopřivnice
13
7
4
2
37:18
25
5
Starý Jičín
13
6
5
2
30:19
23
6
Spálov
13
7
1
5
36:18
22
7
Lískovec
13
6
0
7
36:27
18
8
Ostravice
13
4
2
7
31:30
14
9
Mořkov
13
4
2
7
27:36
14
10
Veřovice
13
3
4
6
20:36
13
11
Fryčovice
13
3
3
7
17:26
12
12
Skotnice
13
2
4
7
19:40
10
13
Vlčovice
13
3
1
9
19:45
10
14
Tísek
13
2
2
9
14:51
8
Veteráni
Naši bývalí hráči pod manažerským vedením Michala Žídka hrají přátelská utkání se sousedními
oddíly a účastní se turnajů své kategorie. Letos v létě pak obsadili na tradičním turnaji
pořádaným naším oddílem krásné druhé místo.
Jménem výboru oddílu kopané bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám v tomto nelehkém roce
vymohli jak finančně, tak přiloženou rukou k dílu. Zejména si naše poděkování zaslouží Obec
Fryčovice, výbor TJ Sokol Fryčovice a firma BUSTAN.
Závěrem bychom chtěli všem popřát krásné
Vánoce a úspěšný rok 2022.
Za oddíl kopané Ing. Tomáš Strnadel
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Dvacet let cykloturistiky TJ Sokol Fryčovice
Pěší turistika, výlety, týdenní pobyty jsou stále oblíbené, ale my chceme být všude rychleji, a tak
pěší turistiku předbíhá stále populárnější cykloturistika. V září 1998 jsme uspořádali
několikadenní pěší turistický pobyt v Rakousku v oblasti Zell am See, Kaprunu a Krimelských
vodopádů. Tam vznikla myšlenka jet do Rakouska ale na kole. Našeho průvodce Ing. Janíka z CK
Turista jsme přemluvili, aby si pořídil kolo, a společně uspořádali cykloturistický pobyt
v Rakousku. Volba Ing. Janíka padla na oblast Zillertalu, poblíž známého lyžařského střediska
Mayrhofenu. Tímto rozhodnutím jsme v roce 2001 nastartovali řadu krásných cyklistických
pobytů. Nebyli jsme úplně připraveni na podmínky, některá kola by už dnes měla spíše
historickou hodnotu, ne na všechny typy kol se vyráběly náhradní díly. Potýkali jsme se se
spoustou defektů a různých technických problémů. U tuzemských zájezdů chyběla nabídka
dopravců s přepravou kol. Zvládli jsme sparťanské umísťovaní kol do prostoru autobusu,
kde byly předtím vymontovány sedačky.
Ale přesto jsme v roce 2002 opět vyjížděli do Rakouska, Jezera solné komory, na pobyt
u jezera Attersee. V dalším roce 2003 Maďarsko, náhorní planina Bukk, Mezokovest, Eger
a s využitím mnoha termálních lázní, návštěvou historického hradu.
Zahraniční zájezd s poruchou autobusu změnil podmínky a změna nastala od roku 2004 pořádat zahraniční zájezdy přes cestovní kanceláře. V tomto roce jedeme z CK Juhas do Itálie,
Ponte di Legno, nádherné Dolomity, strmé svahy, lanovkou vyjíždíme na ledovec Presena,
za nepříznivého počasí jedeme na exkurzi do přečerpávací elektrárny. V roce 2005 opět z CK
Juhas vyjíždíme do Rakouska pod Dachstein, Ennské údolí. Navštívili jsme největší ledovcovou
jeskyni na světě Eisriesenwelt, poblíž města Werfenu, kde tloušťka ledu dosahuje až 20 m
a jeskyně se nachází v nadmořské výšce 1400 – 2000 m. Dva pěkné tuzemské pobyty v roce 2006
v České Kanadě, 2007 na Šumavě, Churáňově přerušily naše zahraniční pobyty.
V roce 2008 opět vyrážíme CK Herdegen do Rakouska oblasti Solných jezer, Salzburku,
ozubnicovou železnicí vyjíždíme na Schafberg a jezera solné komory máme jako na dlani. V roce
2009 s CK Juhas míříme do Švýcarska, Lauterbrunnen, pod severní stěnou Eigeru se trápíme
a vyjíždíme na kolech do 2000 m n. m. Zubačkou vyjíždíme do nejvýše položené železniční
stanice v Evropě 3571 m n. m. na Jungfraujoch a odvážlivci na ledovci u horské chaty Monch
dosáhli výšky 3 650m n. m. V roce 2010 s Herdegenem vyrážíme do Rakouska, Lungau,
slunečné údolí, projíždíme krásné údolí kolem řeky Muru. S CK Herdegenem v roce 2011 jedeme
k Bodamskému jezeru, Rýnským vodopádům. Navštívili jsme město Kostnici, nacházíme
i Husův dům i Husův kámen, kde byl Mistr údajně upálen. Na kolech dojíždíme k nádhernému
ostrovu květin Mainau, kde jsme kromě nádherných květin zhlédli motýli dům se 120 druhy
motýlů. Zahraničních zájezdů se za ta léta zúčastnilo přes 370 cyklistů. Díky tomuto velkému
zájmu se do katalogu CK Herdegen mezi nástupní místa, jako je Brno, Olomouc a Ostrava,
dostaly i Fryčovice.
V roce 2012 jsme zůstali v ČR na krásné Šumavě, Churáňově. Rok 2013 přinesl další
změnu a to v rozdělení na dvě skupiny „B“, tj. senioři. Tato skupina se v roce 2013 i 2014 vydává
na čtyřdenní pobyt na Jižní Moravu do Nového Šaldorfa, kde objíždíme nejstarší vinici Šóbes,
Podmolí, Vranov. Na rakouské straně město Hardeg s nejmenším počtem obyvatel. Prozkoumali
jsme několikapatrovou spleť chodeb znojemského podzemí.
V roce 2015 jsme se už vydali dál a to s CK Herdegen na Korčulu. Tento krásný ostrov
objíždíme převážnou část pobřežím, míjíme krásné vinice a skalnaté zátoky, nezapomínáme
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navštívit jedno z nejvýznamnějších turistických center Dubrovník. V roce 2016 nás čeká, opět
s CK Herdegen, Itálie Lago di Garda - možná jeden z nejkrásnějších zájezdů. Největší italské
jezero s průzračnou vodou je rájem pro sportovce všech odvětví - od vodních sportů
až po horolezectví.
V roce 2017 míříme k Filipově huti na Šumavu, do krásného penziónu Hájenka.
Nezapomínáme po deseti letech na zastavení u pomníčku Zdeňka Uhlíře na Churáňově. A je tu
rok 2018 a znovu s CK Herdegen s destinací Istrie. Projíždíme na kolech převážnou část pobřeží
od slovinského Koperu až po Novigrad. V Poreči jsme projeli dnes už rozsáhlým kempem
Lanterna, kde jsme kdysi v roce 1986 léčili puchýře po týdenním pobytu v Julských Alpách
tehdejší Jugoslávie. V roce 2019 zamíříme s CK Herdegen na Kvarnerské ostrovy - Cres, Krk
a Lošinj. Na ostrově Krk jsme viděli nádhernou Punatskou zátoku, kde v tomto chráněném místě
může kotvit až 800 lodí. Na Cresu je velkou zajímavostí sladkovodní Vranské jezero, jehož vodní
hladina leží 13 metrů nad mořem. Nejhlubší bod jezera je 61 metrů pod hladinou moře. Tento
rok je náročný a kromě Chorvatska vyrážíme za krásami vinařských stezek na Jižní Moravu
do malebné vesničky Hovorany - Penzión u sklepů. V roce 2020 a 2021 pak Rakvice a Vinařský
dům. Následně projíždíme nádherný Lednicko-Valtický areál.
Krásné cykloturistické zážitky i vzpomínky přeji všem na cestách v zahraničí i u nás, vždy je co
objevovat.
V nadcházejících dnech Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.
Miroslav Nevlud
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Zprávy z volejbalu
Ženy
Družstvo žen TJ Sokol Fryčovice se opět přihlásilo
do velmi kvalitní okresní volejbalové soutěže hrané
v Ostravě. Soutěž je vždy sezónní a skládá z podzimní
a jarní části. Na soupisce pro letošní sezónu 2021/22
u našeho družstva žen je uvedeno devět volejbalistek.
Naše družstvo TJ Sokol Fryčovice dosud odehrálo čtyři
soutěžní utkání, dvě v domácím prostředí a dvě
na hřištích soupeřů. V prvním utkání soutěže v naší hale
zvítězily naše ženy nad Vratimovem poměrem setů 3:2,
další utkání však již prohrály. V současné době
vzhledem ke zpřísněným podmínkám vládních nařízení platných od 22. 11. 2021 mohou
pokračovat pouze družstva, která jsou schopna vytvořit tým pouze z žen, které
 doloží očkovací certifikát či certifikát s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění
covid-19 v posledních 180 dnech
 neplatí PCR test (výjimka osoby s neukončeným očkováním či osoby, které se
ze zdravotních důvodů očkovat nemohou)
 platnost PCR testů pro účastníky utkání, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je sedm
dní
Bohužel popsaná pravidla většina družstev soutěže OV-Z nesplňuje, takže se soutěž hraje pouze
v omezené míře. Z devíti jmen na soupisce Fryčovic je sedm žen naočkovaných, ale bohužel
vzhledem k pracovním a rodinným povinnostem se už asi v letošním roce fryčovické družstvo
žen k zápasu nesejde.
Okresní volejbalová soutěž žáků
V předcházejících třech sezónách hráli naši žáci OVS
smíšených trojic. V letošní sezóně jsme sestavili družstvo
starších žáků a přihlásili se do OVS smíšených čtverek.
Kvalifikační turnaj se odehrál v pátek 22. 10. 2021 v hale ZŠ
Komenského ve Frýdlantu n. O. Naše družstvo TJ Sokol
Fryčovice hrálo ve složení Zuzka Rošíková, Kristýna Dzubová,
Matěj Filipec a Mikuláš Konvička a na začátek nové sezóny
podalo nadějné a bojovné výkony.
Výsledky našeho družstva:
Fryčovice - Red Volley Frýdlant n. O. "A" 0:2 (17, 23)
Fryčovice - Red Volley Frýdlant n. O. "B" 0:2 (19, 21)
Fryčovice - Red Volley Frýdlant n. O. "C" 2:0 (-16, -21)
Fryčovice – ZŠ Janovice 0:2 (18, 22)
Fryčovice – VSO-ZŠ Brušperk 1:1 (25, -21)
Fryčovice - KV Kopřivnice 2:0 (-17, -23)
Celkově skončili naši žáci na pěkném 5. místě, přesto další turnaj odehrají ve slabší B skupině.
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Pondělí 15. 11. 2021 bylo velkým svátkem žákovského
volejbalu TJ Sokol Fryčovice. Řídící soutěže OVS čtverek nám
poprvé svěřil organizaci turnaje. Skupinu B tvořili Red Volley
Frýdlant n. O. "C", KV Kopřivnice a naše družstvo. Na turnaj
jsme se pečlivě připravovali a po organizační stránce byli
zapojeni všichni členové naší volejbalové přípravky včetně
benjamínků. Rozhodčím utkání byl zkušený Jaromír Pinkava.
Jaké však bylo naše zklamání, když se z turnaje na poslední
chvíli omluvili frýdlantští z důvodu karantény více žáků.
Naštěstí družstvo KV Kopřivnice dojelo v plné síle a mohli jsme
alespoň jedno soutěžní utkání odehrát. V našem družstvu TJ
Sokol Fryčovice hráli Zuzka Rošíková, Ilonka Mikalová, Matěj
Filipec, Mikuláš Konvička, Marek Galásek a Fanda Pultar, který
již trénuje v týmu Green Volley Frýdek-Místek. Po setech
19:25, 21:25 a 25:22 jsme prohráli 1:2, ale v dalších již
přátelských setech jsme výsledek otočili. Spokojeni jsme byli
všichni, jak hráči, tak i zapisovatelé a podavači.
Příští turnaj OVS čtverek se uskuteční 14. 12. 2021 ve Frýdlantu n. O. a naše družstvo bude hrát
opět ve skupině B. Věřme, že nám pandemie nepřekazí radost ze hry pod vysokou sítí.
Volejbalová přípravka
S potěšením můžu sdělit, že se nám podařilo rozšířit naší
volejbalovou základnu o další mladé adepty především z žákyň
5. třídy ZŠ. Velký dík patří vedení školy, zejména zástupci
ředitele Jiřímu Šeflovi, který jednak podpořil náš marketingový
nábor dětí a také dokázal oslovit talentovanější z nich. Rodí se
tak nové družstvo mladších žáků, které by mohlo v příštím roce
startovat v OVS trojic. Velkým příslibem jsou také benjamínci
družstva Anička Pultarová a Tobík Varkoček. Ostatní děti se
sportovním duchem je mohou následovat, tréninky volejbalové
přípravky jsou pravidelně v úterý v 13:30 – 15:00 hod. Velmi důležité a pro jejich rozvoj přímo
nezbytné je pravidelná účast na tréninzích a vůle se zlepšovat. Věřme, že nasazení a chuť našim
volejbalovým adeptům nebude ustávat, a hlavně přejme všem, aby naše sportovní činnost nebyla
opět zablokována protipandemickými opatřeními.
Za oddíl volejbalu Ing. František Kopecký
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Florbalisté Fryčovic obsadili na domácím turnaji druhé místo
V sobotu 20. listopadu se v tělocvičně uskutečnil již třetí ročník florbalového turnaje „O pohár
starosty obce Fryčovice“. Letos se v akci objevilo pět týmů – pozvání přijal tradiční účastník,
vítěz z roku 2019 a loňský poražený finalista, tým Dolní Lhoty. Nechyběl ani další známý tým,
celek FK Vendryně, který taktéž přijel už potřetí. Naopak premiéru na turnaji si odbyla družstva
FBC Bystřice a také Lidojedi z Brušperku. Pátým účastníkem pak byl domácí výběr.
V úvodním utkání turnaje změřil tým Fryčovic své síly s Dolní Lhotou, přičemž do zápasu nešel
jako favorit. Díky skvělému týmovému výkonu však domácí tým hosty zaskočil a zvítězil 1:0,
když vítěznou branku vstřelil kapitán Jan Zagora. K druhému utkání základní části nastoupily
Fryčovice proti FBC Bystřice. Domácí v duelu nenalezli recept na tvrdou hru Bystřice, která byla
často na hraně pravidel, a prohráli 1:3. Jediným úspěšným střelcem byl Bartolšic. Třetí soupeř
domácích, tým FK Vendryně, začal turnaj skvěle, v úvodním zápase deklasoval Brušperk 5:0
a druhou výhru si připsal po velkém boji s Dolní Lhotou. Fryčovice však byly ve vzájemném
utkání po celý čas zápasu lepším týmem a zaslouženě díky gólům Bartolšice a Šeděnky zvítězily
2:0. Brankář Radek Překlasa tak zapsal druhé čisté konto na turnaji. Poslední soupeřem Fryčovic
v základní části bylo družstvo Lidojedů z Brušperku. Domácí soupeře po gólech Zagory, Merty
a Bartolšice přehráli bez větších problémů 3:0 a ukončili tak jeho další působení na turnaji.
V semifinále čekal na tým Fryčovic vypjatý duel s Bystřicí. Parta okolo kapitána Jana Zagory
vstoupila do zápasu famózně a brzy vedla již 3:0, když míček za záda bystřického brankáře
postupně dostali Tesař, Bartolšic a Šeděnka. Zarputilá Bystřice však nesložila zbraně a postupně
začala dotahovat náskok domácích. Vyrovnání se hosté dočkali patnáct vteřin před koncem
základní hrací doby – šlo se tak do prodloužení, které však branku nepřineslo, a o postupu
do finále tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich opět úřadoval domácí brankář
Radek Překlasa, který nepustil ani jeden nájezd. Fryčovice pak poslal do finále proměněným
nájezdem Honza Tesař. V druhém semifinále si Lhota pohlídala náskok, který si vybudovala
hned zkraje zápasu, a tým FK Vendryně udolala 3:2. Poražení Vendryňané pak nenašli
dostatečnou motivaci v boji o třetí místo a Bystřicí po vlažném výkonu podlehli 1:4.
Ve finálovém duelu od úvodního hvizdu diktovali tempo hry hráči Lhoty. Fryčovickou snahu
o rychlé kontry hosté zkušeně eliminovali již
v samotném zárodku a postupem času začali také
střílet branky. Ty nakonec v zápase padly tři,
bohužel všechny za záda brankáře Fryčovic Radka
Překlasy. Po vítězství 3:0 se tak Dolní Lhota mohla
opět po roční přestávce radovat ze zisku poháru
pro vítěze turnaje.
Fryčovice nastoupily na turnaji v této sestavě:
Radek Překlasa, Radim Bujnoch, Jan Zagora, Jan
Tesař, Antonín Bartolšic, Štěpán Šeďenka. Další
informace nejen o turnaji, ale také o florbalovém
klubu naleznete na www.fryflorbal.cz
Za oddíl florbalu, který je součástí rekreačních sportů TJ Sokol, Jan Górny
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Náročný rok fryčovických dobrovolných hasičů
Již druhý rok řádění covidové pandemie byl náročný i pro fryčovické hasiče. Mnozí se podíleli
na pomoci v rámci své profese a rovněž v dobrovolnické pomoci ve zdravotnictví nebo
logistice.
Jak přešla jarní pandemická vlna, tak byla snaha našich členů se vrátit opět k spolkové činnosti.
Začalo se 6. 6. 2021 tradičním škvařením vaječiny u Hájenky, kde byla velká účast nejen členů,
ale i sponzorů a dalších našich příznivců. Počasí nám přálo a celý areál byl využit naší drobotinou.
Dále jsme se podíleli na zdařilém průběhu pohádkového lesa pořádaného TJ Sokol jako jedno
tradiční stanoviště. Pro děti byly připraveny hasičské džberovky a sladká odměna.
Tradičně se podílíme i na akcích pořádaných obcí a to byl 26. 6. Den obce, na kterém jsme se
prezentovali ukázkou techniky a prodejem občerstvení. Zisk z prodeje jsme se rozhodli věnovat
Sboru dobrovolných hasičů obce Hrušky na pomoc při odstraňování škod způsobených tornádem.
Den 24. 6. byl katastrofický pro jižní Moravu, kdy se přes některé obce přehnalo zničující
tornádo. Domluvili jsme se s panem starostou a odjeli na Moravu s pomocí likvidace následku
této katastrofy. Vezli jsme tam nářadí, úklidové a jiné potřebné prostředky. Tři dny pomáhalo
v likvidaci následků 10 členů naší zásahové jednotky v obci Mikulčice.
Bohatá spolková činnost má již tradici každoročního pečení selete a kde jinde než zase u obecního
rybníka. Počasí bylo opět letní, a to přispělo k hojné účasti vice jak 60 našich členů a příznivců.
Je velmi potěšující, že více jak třetina byli naši nejmenší soptíci.
Poslední akci byla noční soutěž v požárním útoku. Účast byla vzhledem k nepříznivému roku
velmi dobrá. Účastnilo se 34 družstev a to 20 mužských, 10 ženských a 4 družstva kategorie +35.
Tato poslední akce se uskutečnila už za nepříznivého počasí.
Další tradiční akce jako plesy, braňaky a jiné soutěže musely být zrušeny. Naše občanské
sdružení dobrovolných hasičů je počtem členů 378 000 největším spolkem v republice. Z toho
máme 78 000 dětí a mládeže do 18 let a to je naší velkou devizou pro budoucnost. V zásahových
jednotkách, které se podílejí na ochraně života, zdraví a majetku naši občanské společnosti, je
96 000 profesionálně připravených dobrovolných hasičů. Všichni věříme, že se konečně podaří
překonat pandemii a budeme se moci opět věnovat normální spolkové činnosti.
Krásné vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a na setkání při konání plánovaných akcí
v obci se těší dobrovolní hasiči.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v závěru letošního roku nejprve poděkoval za všechny hlasy, které
v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky získala
ve Fryčovicích koalice SPOLU. Dopomohly k celkovému volebnímu vítězství, které díky
společnému povolebnímu jednání s další koalici Pir+STAN bylo korunováno jmenováním
nového předsedy Vlády ČR Petra Fialy, předsedy ODS, prezidentem naší republiky Milošem
Zemanem. Věřím, že ještě do Vánoc budeme mít také celou novou vládu a proces změny bude
završen. Děkuji také všem členům MS KDU-ČSL, se kterými jsme SPOLU vzorově vedli volební
kampaň ve Fryčovicích.
Vážení spoluobčané, prožíváme netradičně tradiční adventní
čas, čas rozjímání a návštěv, čas pečení vánočního cukroví, čas
vánočních příprav. Ať máme krásné Vánoce a nenechme si je
zničit ani covidem.
Do nového roku 2022 bych vám chtěl popřát pevné zdraví,
štěstí, spokojenost v osobním i pracovním životě a hlavně
trpělivost a větší důvěru v celosvětový vědecký a zdravotnický
tým včetně českých lékařských kapacit při překonání
pandemie.
Za MS ODS Fryčovice Ing. František Kopecký

Vážení spoluobčané,
naše poděkování patří všem, kteří svůj hlas v říjnových volbách
do Parlamentu České republiky dali naší kandidátce. Volební výsledek
nejen pro naši stranu neodpovídal dosaženým úspěchům vlády Andreje Babiše ANO a ČSSD.
Našim přičiněním, jištěním téměř po celé volební období. Naše zájmy byly asi z 80 % společně,
jak ve vládě, tak i v Parlamentu, prohlasovány a následně realizovány. Voliči tyto zásluhy
nedocenili – málo věrnosti – jisté je, že velký počet kandidujících politických stran a hnutí udělal
své. Důsledkem je, že celá levice neobstála. To se nemělo stát. Při nastávající drahotě energií a
životních potřeb bude žití pro všechny, zejména pro rodiny s dětmi, podstatně těžší. Pátá vlna
Covid - 19 i přes proočkovanost nás všechny trápí, zároveň omezuje a další důsledky pro všechny
budou velké.
Všem spoluobčanům přeji, pokud možno, klidné vánoční svátky a do nového roku
2022, aby jejich život splňoval to, co si přejí. Obecně hlavně zdraví, štěstí a hodně
lásky !!!!
Jménem KSČM Fryčovice s pozdravem SVĚTU MÍR, PRÁCI ČEST
A KORONAVIRU ZMAR!
Zdeněk Ranocha, předseda
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Výbor MO KDU ČSL děkuje voličům za hlasy pro koalici SPOLU při říjnových volbách 2021
do Parlamentu České republiky. Věříme, že nová vláda najde recept na řízení obtížné situace
ve všech oblastech našeho života v České republice.
Místní organizace KDU – ČSL ve Fryčovicích přeje všem
občanům obce radostné prožití svátků vánočních, radost
z příchodu Spasitele a v novém roce 2022 vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a Božího požehnání při všem našem konání po celý
rok. A také ať konečně porazíme pandemii Covid-19.
Výbor KDU – ČSL

Zima se blíží. Zabezpečme vodoměry před mrazem!
Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží. Buďme odpovědní od prvních
dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy, a proveďme potřebná opatření!
Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého zazimování zahrady,
domu a veškerého venkovního vybavení nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před
mrazem domovní vodoměr. Zabráníme jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti
nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí
a poškozeného majetku nepříjemný dopad také na peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí
na tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je
potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování
jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout,
je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální
izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava
Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti,
je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější
tepelnou izolací. Je potřeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru
například sklepním oknem, což bývá často opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota
v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů
je žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané,
jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho
poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí. Lidé
potom přijíždějí po zimě do svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká
Bouda.
K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní
instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo
otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční
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a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho
demontáži. Těmto rychlým a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, přinesou vždy víc škody
než užitku.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad
na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně
poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se odvíjí
od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně
může jít zhruba o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to,
aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí
jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků)
nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

Národní plán obnovy
V říjnu proběhla veřejná konzultace k Národnímu plánu obnovy, kde se přítomní dozvěděli nejen
o celém projektu, ale především o plánovaných dotačních výzvách. Ministerstvo kultury plánuje
investice nejen do lidského kapitálu (tj. zlepšování podmínek pro umělce, kreativní a umělecké
pracovníky, zvyšování jejich kompetencí apod.), ale také do technologií (např. digitalizace,
technologická modernizace kulturních institucí). Největší část financí má jít na podporu
infrastruktury – např. rozvoj regionálních kulturních a kreativních center.
Celý záznam, přiložené dokumenty i kontakty na konzultanty ve Vámi vybrané oblasti najdete
na https://www.mkcr.cz/verejna-konzultace-21102021-2627.html. Budeme rádi za Vaše
připomínky a dotazy. Upřímně doufám, že i Vy, občané Fryčovic, využijete ve Vaší obci, této
v podstatě jedinečné možnosti kulturního rozvoje místa, kde žijete.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

Sloupek – Dopis Ježíškovi
Nevím, jak to máte doma vy, ale u nás doma o adventu píšeme všichni dopis Ježíškovi. Mám
tuhle tradici opravdu moc ráda. Zapálíme si svíčky, pustíme nějakou fajn hudbu anebo pohádku,
sedíme v jídelně u stolu a každý si píše ten svůj dopis.
Když byly naše děti malé a neuměly ještě psát, malovaly do dopisu všechno, co si od Ježíška
na Štědrý den přály dostat. Samozřejmě až poté, co jsme společně probrali, jestli byly hodné
a jestli si vůbec o nějaké dárky můžou napsat. Musím říct, že některé jejich kresby chtěly hodně
fantazie k tomu, aby Ježíšek pochopil, jaký dárek mají na mysli. V dalším roce jsme tedy kresby
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raději doplnili vystřihnutými obrázky z různých časopisů a katalogů. Aby bylo jasno. Občas
s manželem na sebe překvapeně koukáme, to většinou tehdy, když nám děti nechtějí říct, oč si
píšou. Často se to nestává, ale někdy přece. To je pak PŘEKVAPENÍ!!! Anebo tehdy, když si
náš syn napsal o sovu sněžnou, přesně takovou, jakou měl Harry Potter. To jsme tedy na sebe
dlouze a tázavě hleděli… Kamarádka, jejíž bratr je sokolník, navrhla našemu synovi, že by mohl
strávit nějaký čas s ním, aby viděl, jak se o takovou sovu správně starat. Jakou další havěť bude
muset doma chovat, aby sova měla co baštit. Syn byl nadšen. Já ne. Nakonec z toho sešlo, protože
neuvěříte, ale Ježíšek ji opravdu nepřinesl. Syn to bere dodnes jako velkou psychickou újmu.
Halt, každý z nás si ze svého dětství táhne s sebou nějakou křivdu. Pokud by náš syn měl jen tuto,
brala bych to jako velkou výhru.
Když jsem byla v jeho věku já, přála jsem si od Ježíška nové lyže. Měla jsem vysněné, krásné,
červené atomicy. Červené byly, ale sulovky. Neumíte si představit to zklamání, bezmoc a pak
vztek. Musím se dnes sama sobě smát, když si na ty Vánoce vzpomenu. Nakonec jsem několik
sezón parádně lyžovala i na těch sulovkách. Co vám budu povídat. Určitě to znáte taky…
A tak přemýšlím, co napíšu Ježíškovi letos. Nejspíš začnu stejně jako každým rokem. Pokorně
poděkuji za uplynulý rok, zpytuji svědomí a slíbím, že se budu snažit chovat se aspoň trošku lépe.
Pak poprosím o zdraví, štěstí a lásku pro naši rodinu, a teprve potom o dárečky pro mě. Jenže je
zvláštní doba a člověk zjišťuje, že toho vlastně moc nepotřebuje. A tak budu Ježíška prosit,
aby ta divná doba už skončila. Svět už asi nebude jako dřív, už to bude vždycky doba před
Covidem a doba po Covidu. A proto si budu přát, aby byl svět alespoň malinko zase jako dřív
a abychom se my, lidi, dokázali z téhle divné doby poučit. Hm, no dobře, přiznám barvu. Ještě
tam přeci jen připíšu nějaké knížky a nový župan. Takový, ve kterém je teplo, jen se na něj
podíváte.
Přeji vám všem kouzelné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce. A zkuste napsat Ježíškovi,
třeba vám to vyjde! Já to určitě udělám.
Autor si přeje zůstat v anonymitě. Redakční rada autora sloupku zná.

Fotografie z rekonstrukce lávky za hasičskou zbrojnicí
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce

Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce.
Malby:
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, školy, školky,
hospody, restaurace, firmy, JZD, nebytové prostory atd.
Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, radiátory, lodní
kontejnery atd.
Taktéž dekorační stěrky
Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby
atd.
Nabízíme dárkové poukazy
Kontakt:
Tel. 606 058 430
Meil. maliri.maliri@email.cz
Fb. Malíř Malir taktéž fotky na profilu
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Reklama a inzerce
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Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:
A5
1 200 Kč
½ A5
750 Kč
¼ A5
500 Kč
Fryčovický zpravodaj č. 6/2021
Uzávěrka dalšího čísla bude 1. února 2022. Do uzávěrky zasílejte příspěvky
v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, ODT, TXT apod.) výhradně
na adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává Obec Fryčovice pro občany obce
a osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk územního samosprávného
celku.
Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE
Zpravodaj a etický kodex naleznete na internetových stránkách www.frycovice.cz.
Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela
Pultarová
Informace: 558 668 119 Registrováno u MK ČR pod registrační značkou
MK ČR E 12361
Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo
nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
Grafická úprava: Ing. Vratislav Konečný
Sazba a tisk: tiskárna KLEINWÄCHTER holding

fotografie z realizace stavby – Levý přítok Ondřejnice na horním konci obce
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Program zlepšování ovzduší pro zónu Moravskoslezsko
Cílem této informační kampaně je zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných
paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.
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