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ZPRAVODAJ

str. 8 Obřadní síň v novém
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str. 21 Jak jsme letos strávili Noc s Andersenem?

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
pokaždé, když přijde první jarní den, očekáváme teplé sluneční paprsky. Letos asi dvojnásob,
protože jsme mohli odložit roušky, byla zrušena omezení, zákazy a příkazy. Postupně jsme si
zvykli na to, že vše jednou končí, nebo se alespoň změní.
Naše radost a očekávání dostaly značnou trhlinu. V moderní Evropě 21. století vypukla válka,
která probíhá v naší blízkosti. Ze dne na den se změnily životy a osudy mnoha miliónů lidí,
především na Ukrajině, a i v dalších sousedních státech. Milióny lidí prchají před válkou
pro záchranu holého života a jsou to především ženy a děti. Prokažme těmto lidem nyní službu
a nabídněme jim nebo jejich známým a příbuzným pomocnou ruku v tak těžké životní situaci.
Především stát, města a obce mohou tuto krizi společně řešit. Děkuji vám všem, kteří jste
okamžitě pomocnou ruku podali, ať už formou sbírek, nebo ubytováním občanům z Ukrajiny.
S příchodem jarního počasí byly zahájeny práce na opravách lávek přes řeku Ondřejnici, kde
budeme následně omezovat provoz, především pro pěší a cyklisty. Za vzniklá omezení
se omlouváme, ale dokončení oprav je velice důležité.
Jen několik pracovních dnů zbývá k dokončení povrchových úprav okolí rybníku Zámrklí.
Těšíme se, až se vše zazelená a bude sloužit především k procházkám a rekreaci našich občanů.
Po dokončení stavby plánujeme prostor u rybníků doplnit o pergolu k posezení a odpočinku.
V nadcházejícím období se musíme připravit na zvýšení energetické soběstačnosti především
u veřejných budov. V této oblasti je nutno usilovat rovněž o výpomoc formou dotace. Stejně
budeme s napětím očekávat, jak bude probíhat podpora pro výstavbu nových bytů, zda budou
dodrženy předvolební přísliby, nebo současné okolnosti zcela změní směřování podpor.
Důležitým děním v naší obci jsou komplexní pozemkové úpravy, které byly zahájeny již
v loňském roce. Dosud byly vytýčeny na celé ploše mimo zástavbové území tzv. pevné body.
Prosím vlastníky půdy, aby sledovali dění při těchto úpravách a případně byli nápomocni
požadovaných úprav, popř. uplatnili své připomínky a změny.
V letošním roce jsou opět naplánované kulturní a společenské akce, kde se těšíme na vaši účast.
Scházejme se, podpořme aktivní život ve Fryčovicích, v obci - kde stojí za to žít.
Leo Volný, starosta

INFORMACE Z OBCE
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice,
konaného dne 23. března 2022
Zastupitelstvo obce Fryčovice
 Schvaluje program jednání 16. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného
dne 23. 03. 2022.
 Určuje ověřovateli zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného
dne 23. 03. 2022 Dagmar Jiskrovou a Aleše Konečného a zapisovatelem Veroniku Konečnou.
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 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Fryčovice.
 Schvaluje poskytnutí peněžitého daru pobočnému spolku Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Fryčovice, se sídlem č. p. 629, 739 45 Fryčovice, IČO 48004154 a Obcí
Fryčovice, se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice, IČO 00296635, ve výši 32.000 Kč, za účelem
nákupu odměn pro děti Mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace, které
se zúčastní soutěže pořádané Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Fryčovice
ve výši 3.000 Kč, věcné ceny pro vítěze soutěže Fryčovické Jablko roku ve výši 1.000 Kč,
na opravu lisu ovoce v moštárně ve výši 12.000 Kč, na nákup nerezových nádob ve výši
10.000 Kč a na podporu floristického kroužku ve výši 6.000 Kč.
 Schvaluje poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory
ONDRÁŠ, se sídlem Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, IČO 66933722, a schvaluje uzavření
darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací Domov pro seniory ONDRÁŠ, se sídlem
Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, IČO 66933722, a Obcí Fryčovice.
 Schvaluje finanční příspěvek obce na provoz městské hromadné dopravy ve výši 564.821 Kč
Statutárnímu městu Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO 00296643 a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti mezi Statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01
Frýdek-Místek, a Obcí Fryčovice.
 Schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 1725 zahrada, za celkovou kupní cenu ve výši 3.121.800 Kč
včetně 21 % DPH, s manželi J. H., bytem Fryčovice a L. H., bytem Fryčovice, jako kupujícími.
 Schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 2284/1 orná půda, který byl nově odměřen geometrickým
plánem č. 2397-61/2021 z hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2284/1, za celkovou kupní
cenu ve výši 22.700 Kč, s manželi R. L. a Ing. J. L., oba bytem Fryčovice, jako prodávajícími.
 Schvaluje změnu programu tak, že stahuje bod – návrh darování pozemků, z programu
zasedání.
 Schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi Obcí Fryčovice a Vysokou školou báňskou
– Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava,
IČO 61989100 - projekt GEST-NET Underground Lab na bývalém Dole Staříč II.
 Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o Společnosti pro projekt Cyklostezka Brušperk
– Fryčovice mezi Obcí Fryčovice, a Městem Brušperk, se sídlem K náměstí 22, 739 44
Brušperk, IČO 00296538, jehož předmětem je doplnění ustanovení podle požadavků Státního
fondu dopravní infrastruktury, se sídlem 190 00 Praha - Libeň, Sokolovská 1955/278,
IČO 70856508.

Výtah ze schůzí rad obce za období únor – březen 2022
 Schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO mezi Obcí Fryčovice
a panem Zbyňkem Kopeckým. Předmětem smlouvy je poskytování služeb a provádění prací
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v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rozsahu daném odbornou
způsobilostí zhotovitele. Cena poskytovaných služeb a prací je stanovena ve smluvní výši
500 Kč/hodinu nebo dle písemné nabídky odsouhlasené oběma stranami.
Schvaluje uzavření smlouvy na hlavní prohlídky mostů, lávek a propustků na MK
ve Fryčovicích mezi Obcí Fryčovice a panem Ing. Pavlem Kurečkou. Předmětem smlouvy je
provedení periodických prohlídek mostů, lávek a propustků na místních komunikacích
v Obci Fryčovice v roce 2022 podle cenové nabídky ze dne 18. 1. 2022 ve výši 40 717 Kč
vč. DPH.
Bere na vědomí informaci od společnosti Renofarma Beskyd a. s., o návrhu plánu hnojení
statkovými a organickými hnojivy pro rok 2022 pro užívané půdní bloky, užívané společností
Renofarma Beskyd a. s. v katastru Obce Fryčovice.
Bere na vědomí informaci Státního pozemkového úřadu, krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, pobočku Frýdek-Místek o konání úvodního jednání ve věci
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice dne 22. 2. 2022
v 16 hodin v kulturním sále obecního úřadu.
Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Fryčovice a spolkem W-Klubík z. s., jejímž
předmětem je darování peněžitého daru ve výši 5 000 Kč na podporu činnosti spolku, který
provozuje lesní dětský klub v prostorách statku ve Fryčovicích č. p. 324.
Bere na vědomí zprávu o stavu budovy a zařízení Fry Relax Centra 2022, kterou dodala
paní Gabriela Kleinová.
Schvaluje cenovou nabídku ze dne 27. 1. 2022 od pana Petra Sýkory na rizikové kácení lípy
na místním hřbitově ve výši 6 800 Kč (není plátcem DPH).
Pověřuje starostu obce k přípravě zadání studie úpravy místního hřbitova (likvidace skladu
uprostřed hřbitova, přenesení umístění kontejneru na odpad, chodníky ke hrobům a rozšíření
hrobových míst).
Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 70 000 Kč od obecně prospěšné společnosti
Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., která se týká poskytnutí peněžitého daru určeného
pro činnost ZŠ Fryčovice ve druhém pololetí roku 2021/22.
Bere na vědomí otevírání obálek pro výběrové řízení na pracovní místo úřednice –
matrikářky. Do termínu uzávěrky přihlášek do výběrového řízení 7. 2. 2022 do 15.30 hodin
se přihlásilo celkem 10 uchazeček. Ústní pohovor s uchazeči bude proveden v úterý
15. 2. 2022 od 15.30 do 18.50 hodin.
Bere na vědomí plán odborné přípravy JSDH Fryčovice pro rok 2022 dle přílohy 1.
Schvaluje seznam jednotky JSDH Fryčovice pro rok 2022 dle přílohy č. 2 a odměny
pro členy JSDH Fryčovice ve formě permanentek do FRY Relax Centra na rok 2022 ve výši
1 200 Kč pro každého člena JSDH.
Bere na vědomí žádost pana J. S. o přesazení obecní zeleně na hmotné nemovité věci,
pozemku parc. č. 529, silnice, k. ú. Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice za účelem napojení
inženýrských sítí, výstavby propustku a příjezdové cesty na hmotnou nemovitou věc,
pozemek parc. č. 2626/1, orná půda, k. ú. Fryčovice, v majetku pana J. S., k nově vznikající
obytné zóně pro 9 nových rodinných domků. Do budoucí místní komunikace budou vloženy
inženýrské sítě – voda, plyn a kanalizace.
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 Bere na vědomí žádost o budoucí bezplatný převod příjezdové cesty, která se bude nacházet
na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2626/1, orná půda, k. ú. Fryčovice v majetku
pana J. S., do majetku Obce Fryčovice. Po vybudování příjezdové cesty a inženýrských sítí
bude na tuto parcelu uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kterou schválí zastupitelstvo
obce.
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 2. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 9 611 117,74 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 28 154 654,48 Kč. Souhrn stavu je 37 765 772,22 Kč.
 Schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu provozovny
FRY Relax Centra, v budově bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba občanského
vybavení na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/24, k. ú. Fryčovice, zapsanou
na LV 1 pro k. ú. Fryčovice, a to prostory využívané pro provozování masáží, místnost
masérny o výměře 8 m2 a šatny k masérně. Záměr byl přijat a bude zveřejněn za účelem
uzavření nové nájemní smlouvy dle platné legislativy z důvodu zvýšení ceny pronájmu
stávajícímu nájemci.
 Schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 Základní školy Fryčovice,
příspěvková organizace, se sídlem č. p. 628, ve výši 832 650,32 Kč. Veškerá výše
hospodářského výsledku bude převedena do rezervního fondu.
 Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Fryčovice v roce 2021.
 Schvaluje návrh projektu pergoly s kontejnerem o velikosti 6x10 m na hmotné nemovité
věci, pozemku parc. č. 1938/2, k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice, za účelem užívání
k akcím typu výlov rybníku nebo jako relaxační zóna pro spolky nebo turisty od společnosti
CIVIL PROJECTS s. r. o.
 Schvaluje uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti
a koordinátora BOZP mezi Obcí Fryčovice a panem Ing. Miroslavem Mackem, jejímž
předmětem je prodloužení výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Rybník Fryčovice
dolní“ o patnáct dní oproti předpokladu, tedy do 17. 12. 2021 a zároveň došlo k přerušení
prací, které prodlužují činnost koordinátora BOZP. Odměna za inženýrskou činnost je
stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 173 635 Kč vč. DPH. Předmět plnění byl
navýšen o dvě návštěvy technického dozoru stavby a 14 návštěv koordinátora BOZP.
 Bere na vědomí dopis od společnosti CETIN a. s., s žádostí o přesun telefonní ústředny
z objektu č. p. 6, v majetku Obce Fryčovice do chodby v bytovém domě č. p. 54. Obec
Fryčovice se nebude nijak finančně podílet na jejím přesunu.
 Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Fryčovice a pobočným spolkem
Modelářský klub Fryčovice, p. s., jejímž předmětem je darování peněžitého daru ve výši
2 000 Kč na podporu činnosti pobočného spolku, který provozuje modelářský kroužek
v prostorách Základní školy Fryčovice, příspěvková organizace, se sídlem č. p. 628.
 Bere na vědomí informace od společnosti INNOVA Int. s. r. o., o vyhlášení Výzvy MAS
v rámci Programu rozvoje venkova, Fiche 6, občanská vybavenost, na pořízení občanské
vybavenosti od společnosti MAS Pobeskydí, z. s.
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 Schvaluje podání žádosti o dotaci dle výzvy „Pořízení občanské vybavenosti“, článku
20 za účelem modernizace prostředí Základní školy Fryčovice, příspěvková organizace,
se sídlem č. p. 628, u MAS Pobeskydí, z. s.
 Schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Fryčovice a panem Z.H.
a paní M.H., jehož předmětem je směna hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1102,
ostatní plocha, k. ú. Fryčovice, o výměře 201 m2, s hmotnou nemovitou věcí, pozemkem
parc. č. 2284/1, orná půda, k. ú. Fryčovice o výměře 908 m2, ve vlastnictví Ing. J.L. a R.L.,
který bude předmětem záměru odkoupení Obcí Fryčovice a poté proveden záměr směny
s hmotnou nemovitou věcí, pozemkem parc. č. 1102, ostatní plocha, k. ú. Fryčovice.
 Schvaluje zprávu o výsledku hospodaření Mateřské školy Fryčovice, příspěvkové
organizace, za rok 2021.
 Schvaluje rozvahu a výkaz zisku a ztrát Obce Fryčovice za rok 2021.
 Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby pro stavbu „Kabelové vedení NN“ mezi Obcí Fryčovice a společností ČEZ
Distribuce a.s., jehož předmětem je zřízení věcného břemene stavby – kabelové vedení NN,
dle situačního výkresu č. 31-13271-006 od společnosti ENPRO Energo s.r.o., na hmotných
nemovitých věcech, pozemcích parc. č. 155/7 a 155/6, k. ú. Fryčovice, v majetku Obce
Fryčovice za cenu 2 000 Kč + DPH za každý pozemek.
 Schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru na rok 2022 z rozpočtu obce
pro Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., ve výši 2 000 Kč.
 Schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 Mateřské školy Fryčovice,
příspěvkové organizace, ve výši 94 321,71 Kč. Veškerá výše hospodářského výsledku bude
převedena do rezervního fondu.
 Bere na vědomí protokol o výsledku kontroly využití dotace pro TJ Sokol Fryčovice z.s.,
ze dne 31. 1. 2022, dle kterého nebylo zjištěno porušení podmínek ani neoprávněné použití
peněžitých prostředků poskytnutých formou dotace, jež byla spolku poskytnuta ve výši
300 000 Kč na financování nákladů spojených s provozem a údržbou komplexu
tělovýchovných zařízení, na činnost jednotlivých sportovních oddílů a na financování
kulturních akcí za období 1. 1. – 31. 12. 2021.
 Bere na vědomí inventarizační zprávu majetku Obce Fryčovice ke dni 31. 12. 2021.
 Bere na vědomí poskytnutí seznamu dětí k zápisu k povinné školní docházce do Základní
školy Fryčovice, příspěvková organizace, se sídlem č. p. 628.
 Bere na vědomí dopis od pana Tomáše Ivánka, ve věci řešení věcného břemene podzemního
kabelového vedení NN.
 Schvaluje odpisový plán na rok 2022 dle přílohy č. 1 Mateřské školy Fryčovice příspěvkové
organizace dle přílohy č. 1.
 Schvaluje přijetí věcného daru od Spolku Mateřská škola Sluníčko, pro Mateřskou školu
Fryčovice, příspěvkovou organizaci. Dárce dobrovolně přenechá následující předměty:
šlapadlo BERG, odrážedlo PUKY, kostkoviště, dva dřevěné domečky, trampolínu, dětské
odrážedlo, bagr a nakladač s helmou, domeček na hraní, letní kuchyňku, dětský dílenský stůl
a interaktivní pohádku „O Smolíčkovi“ v celkové výši 114 952 Kč.
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 Bere na vědomí termín a místo zápisu nových dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Fryčovice, příspěvkové organizace, který se bude konat v budově Mateřské školy
Fryčovice 451, příspěvkové organizace dne od 4. 5. 2022 v době od 9.00 do 16.00 hodin.
 Schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru na rok 2022 z rozpočtu obce
pro obecně prospěšnou společnost Zdravotní klaun, o. p. s., ve výši 5 000 Kč.
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 3. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s. je 10 475 697,88 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 28 215 085,68 Kč. Souhrn stavu je 38 690 783,56 Kč.
 Souhlasí s výjezdy techniky JSDH Fryčovice pro potřeby spojené s pomocí při organizaci
převozu sbírek pro Ukrajinu v roce 2022.
 Bere na vědomí informaci ze schůzky s panem T. I. v záležitosti podzemního vedení NN
přes hmotné nemovité věci, pozemky parc. č. 700, zahrada a parc. č. 703/3, orná půda,
k.ú. Fryčovice ve vlastnictví pana T. I. Výsledkem jednání je, že pan T. I. nesouhlasí se
zřízením věcného břemene pro Obec Fryčovice. Záležitost bude konzultována s právním
zástupcem Obce Fryčovice panem Mgr. Jiřím Kubalou.
 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. ASA50009932 mezi Obcí Fryčovice a společností
Amper Market, a. s. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava cen a platebních podmínek
na dodávku silové elektřiny (dále jen „komodity“) od 1. 4. do 30. 9. 2022. 40 % dodaného
a zákazníkem odebraného objemu komodity bude účtováno v cenách sjednaných stávající
smlouvou a 60 % dodaného a zákazníkem odebraného objemu komodity bude účtováno
v cenách dle krátkodobého denního trhu OTE, a. s. Od 1. 10. do 31. 12. 2022 bude 100%
objem dodané a zákazníkem odebrané spotřebované komodity účtován v cenách sjednaných
stávající smlouvou.
 Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezí Obcí Fryčovice a pobočným spolkem
Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč.
 Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy č. 1.
 Schvaluje návrh programu a termín 16. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
na 23. 3. 2022 od 17:00 hodin v sále kulturního domu.
 Schvaluje možnost podle potřeby výpomoc občanům Ukrajiny v objektech v majetku Obce
Fryčovice.
 Vydává souhlas se stavbou přípojky VN, trafostanice v ochranném pásmu lesa (50 m)
pro společnost KIPS Ostrava s. r. o.
 Schvaluje zvýšení ceny obědů v jídelně Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace,
na 80 Kč pro cizí strávníky s účinností od 1. 4. 2022.
 Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezí Obcí Fryčovice a Linkou bezpečí, z. s., jejímž
předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč z rozpočtu Obce Fryčovice.
 Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezí Obcí Fryčovice a pobočným spolkem
Tělocvičnou jednotou Sokol Staříč, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši
5 000 Kč z rozpočtu Obce Fryčovice s tím, že Obec Fryčovice předpokládá, že daná částka
bude směřována na činnost oddílu TS Infinity.
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Bere na vědomí zápis z jednání školské, kulturní, sociální a bytové komise ze dne
13. 3. 2022.
Schvaluje poskytnutí daru společnosti Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o., ve výši 12 000 Kč
pro jednoho občana obce umístěného v tomto zařízení.
Bere na vědomí informaci o doplnění návrhu úprav dopravního značení v Obci Fryčovice
a technický popis návrhu, který vypracoval pan Jiří Břenek.
Bere na vědomí pozvánku na zjišťování průběhu hranic, které provádí Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek–Místek v rámci
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území obce Fryčovice, které
proběhne v termínech: 6., 7., 20., 21., 25. a 26. dubna 2022.
Schvaluje plán lesní výroby na rok 2022.
Schvaluje cenovou nabídku od pana Luboše Kubínka na nátěr oken stavby stojící
na hmotných nemovitých věcech, pozemcích parc. č. 705/2 a parc. č. 705/18, vše k. ú.
Fryčovice, ve které sídlí knihovna, a na oknech budovy Obecního úřadu, Fryčovice č. p. 83
ve výši 15 500 Kč bez DPH, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Lubošem
Kubínkem.

Obřadní síň v novém
Po více než 15 letech dostala naše obřadní síň nový „nádech“. Nejprve se vyměnily obřadní stoly
za nové, vkusnější a poté se obřadní síň doladila novými modernějšími květinovými dekoracemi.
I takové menší změny dokážou udělat hodně parády a naše obřadní síň si to po těch odsloužených
letech zasloužila.
Jak je to vlastně u nás se svatbami?
Rada obce Fryčovice stanovila dobu pro uzavírání manželství:
- na dny pátek a sobotu
- v čase od 9 – 13 hod.
Dále stanovila místo pro uzavírání manželství:
- obřadní síň obecního úřadu a kulturní sál obecního domu.
Pokud by občan ČR chtěl uzavřít manželství mimo dobu nebo místo, které stanovila Rada obce
Fryčovice, zaplatí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Od roku 2016 se v Obci Fryčovice uzavírá v průměru 5 svateb ročně.

foto před

foto po
Mgr. Veronika Konečná, matrikářka
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Nové webové stránky obce
Od pátku 25. března 2022 jsou v provozu nové webové stránky. K tomuto kroku nás vedla nová
legislativa přijetím úpravy zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
ve veřejném prostoru.
Co vlastně přístupnost webu znamená? Přístupnost webu (anglicky web acecessibillity) je soubor
technických pravidel, která zajišťují dostupnost informací a bezproblémové používání webových
stránek bez ohledu na zobrazovací zařízení, jejich nastavení a také fyzický stav uživatele (např.
v případě zdravotního handicapu). Na takto upravených webových stránkách se pak uživatelé
snadno orientují bez ohledu na zařízení, které pro přístup k internetu používají (např. stolní
počítače, mobilní telefony, tablety, čtečky či chytré televize). Legislativa vychází z příslušné
evropské směrnice a v prostředí ČR je nově zákon prováděn zákonem č.99/2019 Sb.
Ten stanovuje technická pravidla, jak má přístupné zveřejňování informací vypadat.

Základní pravidla přístupnosti (platí pro všechna zobrazovací zařízení)
 Je nutné, aby patička webu obsahovala odkaz na aktualizovanou šablonu „Pravidel přístupnosti“
s kontaktem na správce webové prezentace. (Jako příklad mohou sloužit pravidla přístupnosti ¨
na této stránce.)
 V pravidlech přístupnosti je třeba uvést všechny části webové prezentace, které nejsou přístupné,
a důvod jejich nepřístupnosti.
 V pravidlech přístupnosti musí být popsáno, jak má návštěvník postupovat v případě podezření,
že web (případně jeho část) není přístupný.
 Popisky webu, zejména titulky a popisky obrázků, musí být vždy správně vyplněné.
 Rozcestníky na webu musí být vytvořeny funkčně správně.
 Na webu by měla být správně využívána hierarchie nadpisů.
 Podtržení musí být využíváno výhradně pro označení hypertextových odkazů (nikoli pro běžné
zvýraznění textu).
 Text musí být snadno čitelný na všech zařízeních, tzn. zvolit vhodné fonty a jejich velikosti a brát
v potaz další faktory, jako je třeba dobrý kontrast mezi pozadím textu a barvou písma.
(Komplexní přehled pravidel přístupnosti naleznete na www.pravidla-pristupnosti.cz)
Vratislav Konečný, místostarosta
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Obecní rozhlas
Obecní rozhlas je v obci Fryčovice více než 70 let. Po 2. světové válce už nebyli starostové
a obecní úřady, ale místní národní výbory, které řídily obecní záležitosti. Místní národní výbor
rozhodl, že v obci bude obecní rozhlas. Nebylo to jednoduché, všeho bylo málo, přednost měly
státní zakázky. Přesto se už v lednu 1948 začaly kopat díry pro dřevěné sloupy. V této době MNV
používal pro informace z MNV služeb obecního bubeníka. To se užívalo roky předtím.
Vzpomínám si na pana Lanču, který ještě v roce 1949 bubnováním svolával občany a předával
jim ústně obecní a také další zprávy. V této době bylo zvykem, že si lidé předávali zprávy mezi
sebou, a tak se informace rychle šířily. Existoval i obecní posel, který navštěvoval konkrétní
osoby a vyřizoval jim důvěrné zprávy. Úřadovna MNV byla v té době ve staré škole v přízemí.
Po vytýčení 15 sloupů, ale nebylo tlampačů, a tak pan Václav Tvardek, majitel restaurace
„U Tvardků“, kterou přestavěl z hospody „U Kubíků“, zařídil 20 tlampačů pro obec. Je třeba
připomenout i to, že v té době existoval přídělový lístkový a bodový systém, který byl ještě v roku
1949 zpřísněn. Třeba pánská košile stála na body 220 Kčs, volně 1600 Kčs, cukr na lístky
15,50 Kčs, volně 250 Kčs na kilogram a tak dále. Zboží bylo nedostatek a to trvalo až do měnové
reformy v roce 1953. A tak až 21. prosince 1949 došlo k zprovoznění obecního rozhlasu
předsedou MNV Jaroslavem Hořínkem. Od té doby došlo k rozšíření sloupů i tlampačů, a přesto
i v dnešní době mnoho lidí rozhlas neslyší. Důvody jsou různé, jedním je i hluk. I v současnosti,
kdy obecní úřad zavádí mobilní rozhlas nebo využívá další nové technologie, jako je internet
a jiné, má obecní rozhlas pořád svůj význam pro informování našich občanů.
Dvorský Jiří

Novinky z obce
Pejsky miluje snad každý, ale jen málokdo dokáže uklízet nadílku, kterou nám při procházce
s ním připraví. Snažíme se postupně naučit majitele psů po svých pejscích uklízet. Co tedy vedlo
obec k tomuto kroku? Vedl nás k tomu fakt, že chceme, aby naše obec byla pěkná a čistá. Logicky
nás trápí stížnosti občanů na tento problém. Je neúnosné procházet ulicemi, chodníky, pěšinami
a obávat se, že šlápneme do hromádky exkrementů. Rovněž není možné, aby maminky sledovaly,
co je na trávníku, když si tam děti hrají. Od poloviny března letošního roku došlo k rozmístění
prvních pěti košů na psí exkrementy. Součástí setů jsou i sáčky. Bereme to jako první zkušební
fázi řešení této problematiky. Rozmístěním košů v první fázi jsme provedli pokrytí hlavní osy
kolem řeky od dolního až po horní konec.
Umístění košů na psí exkrementy v obci:
 na Špluchově u mostku u č. p. 27
 naproti obecním bytům č. p. 54
 vedle sokolovny TJ Sokol
 na horním konci u č. p. 103
 u kójí na horním konci u č. p. 145
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Věříme, že instalace těchto košů povede k větší čistotě cest, chodníků a veřejného prostranství.
Prosíme všechny, aby po svých mazlíčcích uklízeli. Děkujeme.
Vratislav Konečný, místostarosta

Uzavírka křižovatky na silnici II/648 u Olešné
Upozorňujeme občany, kteří využívají k cestě do Frýdku-Místku cestu II/648 přes Chlebovice
a Lysůvky, že v období od 1. do 31. května 2022 dojde postupně k úplné uzavírce dočasného
sjezdu na D48 a ke stavebním úpravám stykové křižovatky silnic II/648 a místní komunikace
k Olešné. Proto dojde k uzavření této křižovatky a veškerá doprava bude vedena z Lysůvek
po místních komunikacích kolem aquaparku. Dá se očekávat v těchto místech tvoření kolon.
V tomto uvedeném termínu doporučujeme občanům, kteří cestují do Frýdku-Místku, využít
dálnici D48, která bude v úseku Rychaltice – Frýdek-Místek bez omezení, nebo případně cestu
přes obec Staříč.
Vratislav Konečný, místostarosta
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Změna ukládání odpadu na hřbitově
V poslední době se stal problematický odvoz kontejneru z obecního hřbitova. Odvoz se prováděl
svozovou firmou, která odvážela kontejner hlavní středovou cestou k bráně u kostela. Postupným
zmohutněním tújí kolem této cesty docházelo k jejímu poškozování a častému vytřepávání sušin
na hroby kolem nich. V současnosti již svozová firma nemá takovou techniku, která by projela
danou trasou, aniž by došlo k poškození okolních dřevin nebo techniky. Proto došlo v měsíci
březnu ke změně ukládání odpadu z hrobových míst na obecním hřbitově. Vedení obce
v současné době připravuje zadání pro projekt úpravy obecního hřbitova, kdy dojde k úplnému
zrušení nevzhledného objektu skladu a bývalých WC. Aby občané měli možnost ukládat odpad
z hrobových míst i nadále, jsou nově u zmíněné ohrady umístěny dva kontejnery o objemu
1100 litrů, které slouží k uložení tohoto odpadu. Zatím došlo k dohodě se svozovou firmou, že se
budou vyvážet častěji, tzn. jednou za 14 dní se svozem komunálního odpadu na dolním konci
obce. Tento stav bereme jako zkušební a později vyhodnotíme, zda je třeba řešit častější vývoz,
nebo posílení o další kontejner. Současné menší kontejnery (popelnice 240 l - 4 ks u vstupu
od kostela, 2 ks u vodovodu ve středu hřbitova a 1 ks u obřadní síně) budou zachovány. Proto
apelujeme občany, aby již odpad z hrobových míst ukládali do těchto již popsaných kontejnerů
a ne do ohrady. V případě nárazových situací (např. Velikonoce, pouť nebo dušičky) jsme
schopni zařídit i mimořádné vývozy.
Vratislav Konečný, místostarosta

Parkování na veřejné zeleni
Žádáme všechny majitele motorových vozidel, aby při parkování využívali pouze zpevněná
parkovací stání a neparkovali svými automobily na veřejné zeleni. Zničený trávník a parkování
na travnatých plochách je příkladem neúcty k lidské práci a přírodě. Dále automobily,
ale i přívěsy, vozíky či zemědělské stroje odstavené na veřejném prostranství zabraňují provedení
pravidelné údržby. Veřejnou zelení se rozumí zeleň přístupná každému a sloužící obecnému
užívání bez omezení vlastnictví, jedná se zejména o zeleň na veřejných prostranstvích (např.
zeleň na náměstích, návsích, uliční zeleň, sídlištní zeleň, parky a sady atd.), která nemusí být
v katastru nemovitostí evidována jako zeleň. Řidiči parkující na této zeleni se dopouští záboru
veřejného prostranství a za toto jednání hrozí pokuta.
Vratislav Konečný, místostarosta

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:
A5
½ A5
¼ A5

1 200 Kč
750 Kč
500 Kč
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Množství vytříděného odpadu v Obci Fryčovice
v období říjen – prosinec 2021
Obec Fryčovice vytřídila v období od 01. 10. – 31. 12. 2021 25,624 t odpadu
-papír
4,101 t
-plast
10,432 t
-sklo
10,816 t
-kovy
0,190 t
-nápojový karton 0,085 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 71.697 Kč.

Knižní jarmark a přímá pomoc Ukrajině
Základní škola ve Fryčovicích je již několik let zapojená do projektu Světová škola. Naším
úkolem je uspořádat akci na alespoň jeden Cíl udržitelného rozvoje OSN. Tématem letošního
roku byly dva cíle - odpovědná spotřeba a kvalitní vzdělávání. Na začátku roku jsme vymysleli
téma knižního bazaru a vybudování třídních knihoven.
Akce byla původně naplánovaná na podzim, ale kvůli omezením se přesunula na začátek
března. Nikdo netušil, že začne válka na Ukrajině, proto se hodilo připravovanou akci propojit
s přímou potravinovou sbírkou na pomoc ukrajinským rodinám ve Vyšních Lhotách a výtěžek
z akce věnovat nadaci Člověk v tísni.
Ve čtvrtek 3. března 2022 v odpoledních hodinách proběhl Knižní jarmark a potravinová
sbírka v prostorech školní jídelny. Již od pondělí 28. února do středy 2. března jsme vybírali
knihy. Děti z týmu SVĚTOVÉ ŠKOLY je třídily podle kategorií a ve čtvrtek po obědě společně
s pedagogy a asistenty začali připravovat prostory jídelny.
Solidarita fryčovických občanů a našich žáků byla neskutečná. Během tří dnů
se shromáždilo okolo 500 kusů knih. Na potravinovou sbírku se jen během čtvrtečního dopoledne
nasbíralo mnoho krabic potravin, které zaplnily celé auto! Na odpolední samotnou akci přišlo
110 lidí, kteří si vybrali knihy a mnozí donesli potraviny pro ukrajinské rodiny. Bylo moc
příjemné pozorovat rodiče, děti, obyvatelé Fryčovic, jak spojili síly pro dobrou věc a podpořili
ty, kteří to nejvíce potřebují. Celkem se rozebralo přes 300 kusů knih a vybralo tolik potravin,
že se převážely dvěma auty.
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Za knihy jsme vybrali nádhernou částku 17 000 Kč, která byla poslána na sbírku Daruj
srdcem, kterou pořádala ČSOB. Ta náš finanční dar zdvojnásobila a na konto nadace Člověk
v tísni na pomoc Ukrajině se tak za ZŠ Fryčovice poslalo 34 000 Kč.
Co se stalo se zbylými knihami? Ty si třídní učitelé vybrali do svých budoucích třídních
knihoven. Dvě krabice knih jsme ještě nechali pro azylový dům v Ostravě.
Celá akce byla organizována týmem žáků ze šesté třídy, kteří po celou dobu pomáhali
a byli moc šikovnými organizátory a pomocníky všem zaměstnancům ZŠ Fryčovice!
Všem moc děkujeme!
Zaměstnanci
Fryčovice
a tým dětí ze SVĚTOVÉ ŠKOLY
„Učitel národů“
JanZŠAmos
Komenský
Komenského lidé znají jako pedagoga, teologa a biskupa Jednoty bratrské, byl jedním
z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Letos 28. března uplynulo 430 let od jeho
narození.
Odkaz Komenského je obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou.
Veškerým jeho dílem – ať už je to pedagogika, historie, filosofie, literatura, teologie – prolíná
boj za lepší společnost, touha po mírovém životě.
Neustále hledal prostředky, jak dosáhnout zlepšení společnosti. Nejvýznamnějším nástrojem je
podle něho vzdělání. Podstatné je najít tu nejefektivnější metodu vzdělávání pro chudé i bohaté,
chlapce a dívky; velmi potřebné je i celoživotní vzdělávání politiků…
Odkaz Komenského jsme si v naší základní škole připomněli během projektového dne, který byl
věnován jeho životu, dílu, filosofii. Mnohá zastavení byla skutečnou „školou hrou“. Po dlouhém
covidovém období žáci mohli opět spolupracovat napříč školou, poznávat se nejen v rámci třídy,
ale seznámit se i se spolužáky mladších či starších ročníků.
Nejen během projektového dne, ale i v týdnech před Komenského výročím vznikala výtvarná
dílka a výstupy prací žáků, které si pak občané mohli prohlédnout na minivýstavce, jež byla
připravena v předsálí kulturního domu obecního úřadu. Škoda, že se divadelního představení
Vítězslava Marčíka Labyrint světa nezúčastnilo více diváků. Dle mého názoru byl herecký výkon
„divadla jednoho herce“ vynikající a zaznělo v něm mnoho hlubokých myšlenek, které platily
v době J. A. Komenského a jsou pravdivé dodnes.
Divadelní představení pak mohli zhlédnout žáci páté až deváté třídy následující den dopoledne.
Ačkoli sledovat 90 minut vystoupení jediného herce, který během vystoupení přechází z role
do role a sděluje velmi náročné myšlenky, bylo pro děti těžké a žáci mnoha věcem nerozuměli
a bylo potřeba si pak s nimi o divadle více popovídat, podařilo se jim pozornost vesměs udržet
a já věřím, že každého oslovilo alespoň něco.
Až do labyrintu srdce
Jedna velká krabice a spousta kufrů. Co se v nich asi skrývá? Mnoho příběhů a zážitků, přitom
jen jeden herec. Víťa Marčík žije každým momentem, aby publiku sdělil své poselství. Stejně
jako Jan Ámos Komenský ve své knize.
Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu.
Pohled na svět skrze velké křivé brýle a stále visící oprátka na krku. Všudybud a Mámení
provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. Po dlouhé
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pouti složitým labyrintem světa nacházíme ráj, avšak uvězněný za mřížemi. Na samém dně,
kde je uschováno jeho srdce, leží železná klec. Zdá se, že je uzamčena visacím zámkem, ale zdání
klame. Tou pravou příčinou uzavřenosti srdce je naše rozhodnutí a my sami. Tma v našem nitru
nás dokáže oslepit a i ticho uvnitř dokáže řvát. Odpověď hledejme každý sám v sobě.
“ Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám…“
Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

Hasiči za hranicemi
Nejen v Evropě, ale i v celém světě nyní pulzuje ohromná spolupráce a solidarita
při pomoci Ukrajině zasažené válkou. Většina mých vrstevníků takovou situaci nikdy nezažila
a můžeme ji znát jen z vyprávění těch nejstarších občanů. A tak ani náš sbor dobrovolných hasičů
nemohl zůstat v těchto časech stát stranou.
Proto se dne 5. března 2022 členové JPO Fryčovice Dětský Přemysl a Zagora Jan podíleli
na závozu humanitární pomoci na Ukrajinu. Jednalo se o spolupráci mezi Lesní školou Hnízdo
a obecně prospěšnou organizací Moment, které zorganizovaly materiální sbírku, JPO Fryčovice,
která zajistila posádku a dopravní prostředek VW Crafter s vozíkem, a v neposlední řadě
OÚ Fryčovice, který plně finančně a velmi pohotově podpořil tento projekt.
Humanitární pomoc obsahovala převážně oblečení pro děti i dospělé, trvanlivé potraviny,
pitnou vodu, hygienické potřeby všeho druhu a powerbanky. Souběžně probíhala i materiální
sbírka v obci Fryčovice, kterou uspořádal Martin Sváček, se kterým jsme byli v kontaktu
pro případné doložení některého vozu.
Naše nakládka probíhala na Ostravici a v Ostravě ve skladech humanitárních sbírek výše
zmiňovaných organizací. Z Ostravy jsme vyjeli po 18. hodině v celkovém počtu 4 dodávek (JPO
Fryčovice, Martin Sváček, Lesní školka Mraveniště, Lukáš Hrňa) směr hraniční přechod
Budomierz PL/UA, kde byla předem domluvena překládka materiálu na ukrajinskou stranu.
Cesta i přeložení nákladu proběhly bez komplikací. Cestou zpět jsme se zastavili ve stanovém
táboře pro uprchlíky na polské straně, kde se nám v celkem krátkém čase podařilo najít několik
žen s dětmi, které čekaly na odvoz do ČR nebo dál do Polska. My jsme s sebou vzali 3 ženy
a jejich 4 děti, které měly namířeno do města Tarnowskie Góry za rodinou. Druhá dodávka
s sebou vzala 8 cestujících do ČR. I cesta zpět proběhla bez problémů, spolucestující jsme předali
rodině, kdy byla vidět obrovská úleva na obou stranách, že jsou spolu a v bezpečí. Moc nám
děkovali za pomoc.
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Domů jsme se dostali v neděli kolem 12:00, kdy jsme dopravní automobil umyli a vrátili
i s vozíkem zpět do garáže. Děkujeme tímto všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této
akci. Bylo by fajn, kdyby takové transporty nebyly vůbec potřeba. Bohužel nikdo neví, jak se
situace bude dál vyvíjet, a proto v případě potřeby jsme schopni a ochotni vypravit i další jízdu.
Mimoto se naše JPO podílela i na další sbírce pořádané HZS ČR, kdy poskytla dar, který
obsahoval především vyřazené požární hadice bez koncovek, pracovní rukavice, holínky, trička,
vše v počtu několika párů. Tyto a další věci jsou určeny ukrajinským hasičům pro zvládání jejich
velmi těžké a pro nás nepředstavitelné situace. Tyto prostředky byly odvezeny na stanici HZS
F-M, odkud s dary dalších jednotek sborů dobrovolných hasičů z celé ČR putovaly přímo
na Ukrajinu.
Za JPO Fryčovice Dětský Přemysl

Celoroční ohlédnutí kolektivu mladých hasičů za rok 2021
Obvykle na začátku je krátký výčet činností, které se opakují rok co rok. Koncem zimy
a začátkem jara jsou to hlavně akce jako lyžák nebo braňák. Jenže už nějakou dobu probíhající
složitá situace související s virem Covid-19 nám tyto a mnohé další aktivity velmi komplikovaly.
V zimě byla situace doslova na bodu mrazu. Žádné pravidelné schůzky se nekonaly a s dětmi
probíhala komunikace pouze dálkovou formou. Situace, která nevyhovovala snad nikomu. Mohli
jsme se začít scházet začátkem jara za specifických podmínek, jako například omezený počet
osob na místě venku či uvnitř. Postupem času se situace dala do relativního pořádku a mohly se
pořádat pravidelné schůzky. Dokonce i v rámci zimní přípravy jsme schopni fungovat
za podmínek očkování nebo testování.
Moravskoslezská liga Mladých hasičů se v roce 2021 nekonala, protože by to představovalo
velké administrativní zatížení ze strany pořadatelů. Místo toho bylo dohodnuto, že který spolek
chce pořádat soutěž, může ji pořádat. Ke stejnému nebo podobnému řešení došla většina okolních
sportovních soutěží. Sportovní sezóna tedy probíhala takovým kombinovaným způsobem v rámci
vládních opatření. Další rok se už ale předpokládá normální chod soutěže, dokonce s určitou
finanční podporou. Mimoto jsme se co nejvíce snažili trávit čas i jinými aktivitami – procházky,
hraní deskových her nebo práce v hasičárně, vše samozřejmě za dodržení hygienických
podmínek.
Jak bylo uvedeno ve zprávě z minulého roku, tato situace nás učí vážit si věcí kolem nás a času,
který zde máme k dispozici. Z našeho pohledu se toto potvrdilo, jelikož schůzky probíhají častěji
a v relativně větších počtech než předtím. S klidným srdcem dokážeme říct, že tato situace kolem
Covid-19 nás dokázala ještě více sblížit tím, že nás od sebe odtrhla.
Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří se v tomto těžkém období podíleli na chodu našeho
kolektivu.
Za MH Fryčovice kolektiv
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Cihelny ve Fryčovicích
Další z textů pana Jaromíra Kubláka, se kterým bych vás rád seznámil, pojednává o výrobě
pálených cihel ve Fryčovicích.
Používání pálených cihel v našich zemích je známo po celé historické období, ovšem jen
ve velmi omezeném rozsahu, jak to dovoloval stav výrobních sil, především pro stavby
významnějšího charakteru, zvláště kostely, kláštery a zámky. Na vesnicích se dlouho stavělo
převážně ze dřeva, s cihlovými stavbami se do konce 18. století setkáváme spíše výjimečně.
Např. ve Fryčovicích byla roku 1759 na opravu fojtova mlýna vypočtena potřeba 4000
cihel. Pálenými cihlami se zřejmě šetřilo. Proto byly také využívány nepálené cihly, dřevo
a kamení. Ještě roku 1869, když vyhořela značná část města Brušperka, bývalo mnoho domů
nejen na vesnicích, ale i v menších městech dřevěných nebo polodřevěných. Zděné bylo často
jen přízemí, štíty a podstřeší bývalo deskové a krytina tehdy jen došková nebo šindelová. Podle
hlášení starosty Smolíka bylo roku 1860 ve Fryčovicích 136 zděných a 73 dřevěných domků.
Především pece, v nichž se pekl chléb a na nichž zvláště v zimě spávaly děti, bývaly z materiálu
nehořlavého již dříve, a to buď z cihel pálených, nebo alespoň nepálených. Když rozebíráme zdi
takových stavení, nalézáme mnoho vepřovic (cihel z nepálené hlíny) anebo jen velmi slabě
vypálených.
Ze staré fryčovické kroniky (Rozličné poznamenání a památky obce Fryčovice z let
1762-1870) známe zápis z 20. 10. 1786 o koupi pozemku Bernardem Nevludem, domkářem
a „mistrem zednickým“. S cihlou se totiž pracovalo i na vesnicích již v 18. století a již tehdy
se také vypalovalo, ovšem často jen nedostatečně. Zpočátku ještě vzácným dřevěným uhlím nebo
jen dřevem. Postupně se s cihlou pracovalo stále více. Ze soupisu obyvatel z roku 1869
se dovídáme, že toho roku bylo ve Fryčovicích 10 zedníků, 14 tesařů a 4 cihláři.
Cihláři byli domkáři, kteří se dávali najímat od stavebníků k dělání cihly a kteří také
ovládali techniku stavění polních cihelních pecí. Cihla se vyráběla tak, že cihlář musel potřebnou
hlínu s nevelkou přísadou písku a s vodou promísit ručním hnětením na tuhou kaši, tu pak v ruční
formě vysypané pískem, aby se hlína nepřilepila, udusat, vrch seříznout a vzniklou tvárnici pak
vyklopit na urovnané místo do řady. A pokud možno na prkna. Tato surová cihla musela
přiměřeně vyschnout, na čemž mnoho záleželo, k tomu se na ochranu před deštěm překládala
do zastřešených kůlen. Když byl cihel dostatečný počet a byly proschlé, ukládaly se do „pece“,
tzn. vrstvily se do figury, v níž se ponechávaly kanály pro vzduch a topivo. Když byla figura pece
postavena, musela se na povrchu omazat hlínou, aby nenasávala při hoření falešný vzduch
a aby se všechny cihly vypálily rovnoměrně.
Pro osazení jedné pece vyráběli cihly zpravidla 3-4 cihláři. Tak třeba v cihelně Josefa
Kubláka ve Fryčovicích pracovali v letech 1886-1904 jako cihláři Kresta, Josef Laník a Antonín
Nevlud, někdy i jiní. Každý z nich lisoval cihly samostatně. Do pece je však ukládali společně.
Tak třeba v roce 1903 měl v peci Kresta 8 300 a Laník 5950 cihel. Za rok 1902 měl pak Kresta
21 578 cihel, od 1000 kusů měl 3 zl. 80 kr., takže celkem vydělal 82 zl. a 8 kr. Pálená cihla
se prodávala za 11 až 14 zl. za 1 000 ks, nepálená za 6 až 7 zlatých. Ukládání do pece se platilo
zvlášť.
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Zprvu si snad i po zrušení roboty roku 1848 mohli stavebníci vypalovat cihlu pro vlastní
potřebu celkem svobodně, ač ojedinělé žádosti nalézáme i z těch dob. Později byla tato výroba
upravena říšským zákonem z 15. 3. 1883. Zvláště od té doby se ve spisech okresního hejtmanství
setkáváme se vzrůstajícím počtem žádostí o povolení k pálení cihel ať pro živnostenskou výrobu
na prodej, nebo pro vlastní potřebu. Podle obecních účtů bylo roku 1875 ve Fryčovicích
zaplaceno Josefovi Nevludovi za 600 cihel 7 zlatých na stavbu mostu a roku 1877 odebráno
na stavbu špitálu od Jana Merty 18 100, od Jana Žáčka 400 a od Josefa Kubláka 7 000 cihel.
O povolení cihelny žádal však pouze Josef Kublák, a to teprve 25. 8. 1892; dostal jej již 29. 9.
téhož roku.
Povolení polní cihelny Josefa Kubláka je v tomto případě ještě stručné a zní:
Ziegelerzeugung des Josef Kublák in Frytschowitz. Na Vaše podání de praes. 25. 8. 1892 se Vám
na základě výsledku komisionálního jednání dne 16. září konaného podotýká, že nepředloží
žádných námitek ku zařízení a upotřebení cihelny polní na parcelách č. 2 256, 2 257, 2 258
ve Fryčovicích. Zároveň jste povinen dělníky tam zaměstnané u úrazové pojišťovny v Brně
a u nemocenské pokladny okresní v Místku ohlásiti. Kdyby se časem jaké vady ze stanoviska
živnostenského a stavebního řádu neb zdravotní policie vyskytly, jste povinen dotyčným
zde úředním nařízením vyhověti. Komisionální útraty, v obnosu 4 zlaté, 66 krejcarů vyrůstlé
a kolek 50 krejcarů na protokol buďtež do 14 dnů sem předloženy. Proti tomu výnosu jest volno
odvolání na vys. c. k. moravské místodržitelství do 14 dnů zde úředně podati.
Kromě Kublákovy cihelny vznikly ve Fryčovicích především ještě dvě cihelny, a obě byly
vybaveny strojově. Jedna na pozemcích Josefa Kuběny (nyní čp. 315) za křižovatkou u silnice
do Staříče, druhá na pozemcích Kublákova souseda Ludvíka Nevluda (nyní čp. 248). Obě zanikly
někdy ke konci první republiky. Jejich zbytky rekultivovalo JZD, takže stopy po nich zanikly.
Žádost Josefa Kuběny o povolení cihelny je datována 16. 3. 1899. Komisionální ohledání
na místě samém ve Fryčovicích se konalo již 11. 4. a z povolení cihelny odešlo 14. 4. 1899. Roku
1912 prováděla Mostecká uhelná společnost zkušební vrt v bezprostřední blízkosti této cihelny,
a to přivedlo r. 1923 Josefa Kuběnu ml. k myšlence využít zde ucházejících plynů k zařízení
a vytápění sušárny cihel, tím i k rozšíření výroby. K tomu účelu byl mu vystaven 6. prosince
1923 živnostenský list. Bylo ovšem třeba řešit také otázku vlastní výroby cihel. Od 12. 5.
do 15. 8. 1926 byl uveden do provozu údajně ruční lisovací stroj. Podle protokolu z 31. 5. 1926
všechny práce s tímto strojem vykonával majitel sám. Žádost o využití vrtných zemních plynů
k sušení cihly je ze 4. 9. 1925, předběžné jednání o tom na okresní politické správě v Místku bylo
17. 10. a komisionální ohledání místa 13. listopadu 1925. Další žádost je z 8. prosince 1925.
Lisovací stroj byl znovu uveden do provozu 19. 1. 1927. Povolení k používání parního stroje je
datováno 11. 5. 1928. Byl uveden jako lokomotiva o výhřevné ploše 10 m² a přetlaku 10 atm.
Podle kolaudačního protokolu z 23. 5. 1929 byla schvalována i dvoukomorová cihelní pec
a komín 15 m vysoký. V následujících letech však proběhla velká hospodářská krize a odbyt cihel
značně poklesl, takže cihelna se nemohla rozjet na plno.
Cihelna Ludvíka Nevluda byla ke konci 20. let vybavena rovněž lisovacím zařízením
na pohon benzínovým motorem. Výroba v ní byla ukončena ještě před druhou světovou válkou.
Neúplné záznamy o rozsahu výroby v takových cihelnách máme jen z cihelny Josefa
Kubláka. Odbyt cihel na vesnici nebyl velký a znamenal, že postupně byly i pece zakládány
menší. Proto r. 1907 se v první peci vypálilo 10 200 cihel (z nich se prodalo 10 016), ve druhé
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peci pak 11 000 cihel. Odměna činila 7,80 korun za 1 000 kusů, ale roku 1908 byla zvýšena
na 8,40 korun. Poslední pec z 12 000 cihel byla vypálena roku 1911. Tím končí dosud známé
písemné prameny o této nejstarší fryčovické cihelně a tím i naše informace o rozsahu výroby
cihel nejen v ní, ale i v dalších cihelnách obecně. Za více než 35 let bylo v příslušné cihelně
vypáleno podle neúplných záznamů více než 410 000 cihel. Doplníme-li odhadem údaj
na dvojnásobek, představuje to 800 000 cihel, k jejichž výrobě bylo potřeba zhruba 3 000 m²
hlíny. Při odběru hlíny ve vrstvě kolem 2 m to znamená plošnou výměru zhruba 1 500 m²,
tj. 30 x 50 m, což zhruba odpovídá místní situaci.
Podle dochovaných záznamů bylo ve třech pecích nejvíce cihel vypáleno r. 1901, celkem
47 995 cihel (14 498, 15 347, 18 150). Předtím ještě r. 1882 kolem 45000 cihel, vypočteno podle
platů cihlářů.
Ojediněle byly cihly páleny pro vlastní potřebu i jinými. Proto v pokladní knize rolníka
Jana Matuly jsou v letech 1898 a 1899 uváděny platy cihlářům Mertovi, Šubrtovi a Zahradníkovi,
v celkové sumě 169, 60 zlatých, čemuž odpovídá výroba 44 390 cihel. Spolu s přikoupenou
cihlou od Kuběny (5 000) a od Kubláka (2 000) bylo spotřebováno na stavbu této rolnické
usedlosti 51 390 cihel.
Závěrem snad ještě poznámku, že pro plánovanou stavbu železnice z Ostravy (přes
Fryčovice) do Kozlovic byly zajišťovány nejen cihly, ale i říční štěrk. Ve Fryčovicích jeho
navážku organizoval bývalý starosta Josef Šindler a platil za to obci 100 zlatých ročně. Podle
zápisků Josefa Kubláka bylo na hromady jen na jeho pozemcích navezeno od listopadu 1899
do konce února 1900 861 fůr štěrku, tj. kolem 600 m³, denně od 14 do 33 fůr.

Zdroje:
1. Cihelny v moravském Pobeskydí, Těšínsko 2/1993, Jaromír Kublák
2. Rozličné poznamenání a památky obce Fryčovice 1762 - 1870
3. Hlavní kniha Rol. záložny fryčovicko-ptáčnické 1869 - 1871, se zápisky Josefa Kubláka
4. Pokladní kniha Jana Matuly z Fryčovic 1877
5. Cihelní pec Josefa Kuběny z Fryčovic 1899 - 1929
6. Soukromý archiv Jaromíra Kubláka

Aleš Konečný

Oprava k příspěvku k Tříkrálové sbírce:
V posledním příspěvku s výsledky Tříkrálové sbírky došlo omylem k záměně jména v jedné
z kolednických skupinek. Skupina paní Simony Dostálkové koledovala v tomto složení:
Stázinka Kalusová, Adámek Filípek a Štěpánek Kublák.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
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Historie Fryčovic ve fotografii

Fotografie byla pořízena v období mezi 16. 10. 1965 – 3. 9. 1967, kdy probíhala přestavba hasičské zbrojnice.
Zleva: Jaroslav Matula, Leopold Žídek, jméno nezjištěno, pan Masopust, Václav Konečný

Aleš Konečný

Knihovna Fryčovice
Milí obyvatelé Fryčovic,
jak se zdá, zimu jsme konečně z obce vyhnali a nastává období sluníčka, modré oblohy, tepla
a práce na zahrádkách. Mnoho z vás mi v posledních týdnech vracelo knihy s tím, že si nic
dalšího nepůjčí, protože už na to čtení nebude čas. Chápu, ale stále doufám, že přijdete, že vám
to nedá . Nejhezčí odměnou je totiž kvalitní počtení na jarním sluníčku uprostřed krásné
zahrádky.
Kromě studených a větrných dnů února již uplynul i březen – měsíc knihy, který jsme si
v knihovně připomněli hlavně s těmi nejmenšími čtenáři, dětmi ze školky. Povídali jsme si
o pohádkách klasických i moderních, o pohádkách čtených i těch v televizi, a hlavně jsme poznali
strašidýlko Josífka, který bydlí i s rodiči a kamarády v knize na polici v knihovně. Knihovna
přivítala také prvňáčky z místní základní školy. Děti se seznámily s prostorem, nabízenými
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knížkami a časopisy, ale také s pravidly, kterými se budou řídit, když si budou půjčovat čtení
domů. Vypadalo to, že se dětem v knihovně líbilo a určitě jsme se neviděli naposledy, někteří
se dokonce byli již s rodiči zaregistrovat.
Trochu větším dětem, tedy 2. – 4. třídám, se knihovna připomněla celostátní akcí a opět, po dvou
letech proticovidových opatření, uspořádala knihovna ve spolupráci se základní školou
Noc s Andersenem aneb přespání v knihovně.
Akce se znovu, po 22., koná na počest narozenin dánského autora pohádek, jehož datum narození
je také Mezinárodním dnem dětské knihy.
Jak jsme letos strávili Noc s Andersenem
Jako každé nocování, ani tentokrát nám počasí nepřálo, a tak jsme
všechny aktivity museli s dětmi zvládnout v knihovně. Ale
myslím, že i tak jsme si to užili. Tato Noc s Andersenem byla
věnována malíři, ilustrátorovi a autorovi dětských knížek – Josefu
Ladovi, od jehož narození letos uplyne již 135 let. Celou akcí nás
provázel kocour Mikeš a chytrá kmotra liška, spolu s prostředím
venkova, které měl Josef Lada tak rád a často se k němu vracel
ve svých kresbách. Děti soutěžily jak ve fyzických disciplínách,
tak také potrápily svoje mozečky.
Původně plánované stužkování stromu pohádkovníku bohužel
neproběhlo ve slavnostním duchu se všemi dětmi, ale každý
účastník na pohádkovníku své jméno na mašličce má. Za lepšího
počasí se mohou děti i s rodiči přijít podívat a svou stužku najít.
Ráno děti ještě nakreslily obrázky, které budou spolu s fotkami k vidění na nástěnce v knihovně.
Všechny vás tímto srdečně zvu na výstavu.
Velké poděkování patří paní učitelce Pavle Třískové, bez jejíhož přispění by celá akce neproběhla
zdaleka tak úspěšně.
Komunikovat se mnou můžete osobně,
telefonicky, emailem nebo na facebookové
stránce knihovny.
Zvu vás všechny tímto do naší knihovny a velice se těším
na každého z vás.
Přeji vám pevné zdraví a čas na čtení.
Jarmila Rončková, Obecní knihovna Fryčovice
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Sportovní školička
Milí rodiče a občané Fryčovic,
rok 2022 chvátá kupředu, avšak Sportovní a pohybová školička nezahálí.
Rozrostli jsme se do parádního počtu 30 dětí !!! Je to nádhera. O tomhle se nám v době, kdy
jsme projekt začínali, ani nesnilo.
Bohužel ani nám se
nevyhnula karanténa a
všechny peripetie okolo
COVIDU-19. Vše jsme
úspěšně
zvládli
a
můžeme říci, že jsme
vynechali pouze dva
tréninky za celé 3 měsíce
roku 2022 .
Děti
samozřejmě
provází
nachlazení
a nemoci, přesto se účast
na tréninku pohybuje
stabilně okolo 18 dětí.
Rozvíjíme formou her a zábavných
cvičení pohybové dovednosti našich
nejmenších. Dělají obrovské pokroky
a pouštíme se do různých náročnějších
forem cvičení, her a sportů.
Vyzkoušeli
jsme
si
fotbalové,
basketbalové a volejbalové dovednosti.
Pracujeme na zlepšení koordinace pohybu,
obratnosti, síle a rychlosti. Nezapomínáme
na rozvoj přemýšlení u sportování .
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Možná se ptáte, chodí více holčiček, nebo kluků? V mírné převaze jsou kluci, kterých je
19. Holčiček máme 11.
Tento věk má v sobě jedno obrovské kouzlo – klukům nevadí
holky a holkám nevadí kluci . Sport, pohyb je učí chovat se
jeden k druhému s respektem a úctou. A mnozí z nich si v naší
Sportovní a pohybové školičce našli kamarády.

ŠKOLIČKOVÁ ZELŇAČKA S VELIKOČNÍ ODMĚNOU
Vzhledem k výrazně „aprílovému“ počasí jsme měli zelňačku na sněhu, ale užili jsme si ji, co to
šlo! Děti si opékaly špekáčky a plnily různé lehce sportovní úkoly. Vždy je čekala odměna .
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Děti Sportovní a pohybové školičky – připraveni na start závodu na 15 metrů o omalovánky
a dobrotky. Děkujeme všem rodičům, kteří se skvěle zapojili do pohoštění.
Sportovní a pohybová školička i nadále pro děti a rodiče chystá akce.
Největší akcí bude FRYČOVICKÝ PĚTIBOJ, který pořádáme pro děti ve věku 3-6 let
21. 5. 2022 na hřišti TJ Sokol Fryčovice.
Starší děti si mohou vyzkoušet fotbalové a florbalové dovednosti, které pro ně a dospělé chystají
fotbalisté a florbalisté TJ Sokol Fryčovice.
Večerem nás bude provázet kapela Marasbanda, která chytne za srdce veškeré věkové skupiny.
Na všechny děti, rodiče a návštěvníky, ať už pětiboje, nebo zábavy, se budeme 21. 5. 2022
moc těšit.
Přejeme všem občanům, rodičům a dětem především, krásné Velikonoce a mnoho zdraví
a sportovních úspěchů .
A zároveň se na děti těšíme, ať už na tréninku, nebo pětiboji.
Simona Londinová, vedoucí Sportovní a pohybové školičky
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Zprávy z volejbalu
Přestože se naši žáci TJ Sokol Fryčovice nemohli zúčastnit únorového turnaje Okresní
volejbalové soutěže čtverek z důvodu třídních karantén, březnový turnaj odehráli velmi dobře.
Turnaj skupiny B OVS čtverek se odehrál v Janovicích v hale ZŠ v pátek 25. 3. 2022 a naše
družstvo nastoupilo v sestavě Zuzka Rošíková, Ilonka Mikalová, Kristýna Dzubová a Matěj
Filipec. Našimi soupeři byli postupně ZŠ Janovice, Red Volley Frýdlant C a KV Kopřivnice.
Všechna utkání turnaje byla velmi vyrovnaná a nakonec tři družstva včetně fryčovického měla
stejný počet vítezství, rozhodoval poměr setů. Ten však hrál v náš neprospěch a v závěrečné
tabulce jsme obsadili 3. místo za Janovicemi a Kopřivnicí. Všichni naši hráči měli radost
z předvedené hry a už se těší na závěrečný dubnový turnaj OVS.
Výsledky našeho družstva:
Fryčovice – ZŠ Janovice 0:3 (22, 23, 19)
Fryčovice - Red Volley Frýdlant nad Ostravicí "C" 2:1 (-24, -24, 25)
Fryčovice - KV Kopřivnice 2:1 (18, -24, -23)
Za oddíl volejbalu Ing. František Kopecký

Volejbalový oddíl TJ Sokol Fryčovice pořádá

FRYČOVICKÝ VOLEJBALOVÝ KEMP
pro děti a mládež, kteří se chtějí zlepšit ve hře pod vysokou sítí

Termín:

pondělí 22. 8. – pátek 26. 8. 2022

Místo: Sportovní areál TJ Sokol Fryčovice (a okolí pro cykloturistiku)
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Program:

8:30 … sraz účastníků, příprava kurtů
9:00 – 11:00 … technická část zaměřená na zlepšení herní činnosti
jednotlivce (odbíjení prsty, podání a bagr, podání a smeč, souhra, dle počasí
venkovní kurty včetně beachvolejbalového hřiště nebo sportovní hala)
11:00 – 12:30 … doplňkové sportovní aktivity
(bazén, cykloturistika, posilovna)
12:30 – 13:00 … oběd menu Sokolka
13:00 … ukončení tréninkového dne
Občerstvení: pitný režim a obědy zajištěny
Cena: 1.200,- Kč (včetně obědů, pitného režimu a vstupného)
Přípravu programu a náplň tréninků připravují
František Kopecký, Jaromír Pinkava, Jiří Šefl

Účastníci kempu budou dodržovat aktuální nařízení vlády ČR k pandemii.
Přihlášku zašlete do 30. 6. 2022 na mail frantisek.kopecky@email.cz.
Pro jakékoliv dotazy volejte 602 336 402 nebo pište.
--------------------------------------- Závazná přihláška ----------------------------------------------------Jméno a příjmení: …………………………………………..

Datum narození: ………………

Bydliště: ……………………………………………………….

Mobil: ……………………………

Kontaktní údaje zákonného zástupce: ………………………………………………………………
Mobil: …………… Email: ……………………………..
Ve …………………….. dne …………….. Podpis zákonného zástupce: …………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podepsanou závaznou přihlášku prosím zašlete mailem na adresu:
frantisek.kopecky@email.cz
nebo ji osobně odevzdejte uvedeným vedoucím kempu.
Přihláška je závazná, platba celé částky nejpozději do 30. 6. 2022 na číslo účtu:
1682198329/0800. Variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD,
do poznámky uveďte FVK2022 a jméno dítěte. V případě zrušení přihlášky 14 dní a méně
před termínem začátku kempu se částka nevrací, při zrušení přihlášky o více než 14 dní
před termínem začátku kempu se vrací 50% částky. Celá částka se vrací pouze v případě nemoci
oproti lékařskému potvrzení nebo z důvodu zrušení kempu vzhledem k opatřením vlády ČR
k pandemii.
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice
Rok 2022 přinesl teplé počasí, málo sněhu i deště znamená málo vláhy pro všechny rostliny
na každé zahrádce. Sucho pokračuje i do konce března. Zahrádkáři nejsou nadšeni a snaží
se nabrat vodu z čehokoli. Kdo má studnu, jásá. Zajímavý je vynález českých vědců na získávání
pitné vody i z relativní vlhkosti vzduchu, prezentovaný na světové výstavě v Dubaji. Zaujal celý
technický svět, pro zahrádkáře je však zatím nepoužitelný. V dubnu se očekává ochlazení
s ranními mrazy, ale nový zahrádkářský rok začal dokončením podzimních prací, údržbou dřevin,
keřů, vyséváním a vysazováním zeleniny. Ve dnech 12. 3. a 15. 3. jsme uspořádali brigádu
na ořez slivoní na Seibertové cestě.
I nadále nás sužuje covid-19 a jeho mutace omikron. Zdá se ale, že nyní je na mírném
ústupu a stagnaci. Došlo k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, a to rozšiřuje
i společenský život naši základní organizace ČZS. Na výborových schůzích připravujeme plán
na rok 2022. Výroční členskou schůzi jsme naplánovali a uskutečnili 20. 3. 2022. Navštívil nás
starosta obce Leo Volný a delegace zahrádkářů ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Minutou ticha jsme
vzpomněli naše členy, kteří nás v poslední době opustili - př. Kalus Miroslav, Václavík Stanislav,
Prášil Václav, Nedorost Zdeněk, Prokop Ladislav, Lanča Vlastimil, Konečný Stanislav.
Návrh plánu činnosti na nadcházející rok přednesl předseda Vladimír Bujnošek. Kromě
schůzí s odbornými přednáškami připravíme zejména podzimní výstavu a na konec roku
zahrádkářský večírek. Věříme, že se zejména výstava ovoce, zeleniny a květin povede uskutečnit
a opět se spoluúčastí dětí MŠ a ZŠ Fryčovice. V nejbližší době plánujeme zájezd do polských
Goczalkowic. Zajistili jsme substrát ze žampionárny pro zkvalitnění půdy na zahrádkách,
požadovaná hnojiva i ochranné prostředky. Substrátu bylo zřejmě málo, jelikož se již první den
po něm jen zaprášilo. Ostatní prostředky jsou po domluvě k dostání na moštárně. Pro zkvalitnění
provozu moštárny zajišťujeme úklidové brigády, nové nerezové kbelíky a vanu místo původních
plastových. Generálku si žádá i hydraulický lis na moštárně.
S poděkováním nám naše plány pomáhá plnit obec příspěvky z obecního rozpočtu. Žádost
pro rok 2022 jsme již podali.
Všem zahrádkářům a příznivcům přejeme úspěšný zahrádkářský rok 2022.
Jaromír Ferdian

Informační okénko
Mám dost odpracovaných let pro nárok na starobní důchod?
Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky: 1. Dosáhnout stanoveného
důchodového věku a 2. získat potřebnou dobu pojištění (tj. zpravidla zaměstnání, dále
se započítává také doba péče o dítě, doba v evidenci úřadu práce apod.). V případě druhé
podmínky je třeba, abychom odváděli pojistné na důchodové pojištění. Každý z nás, kdo pracuje
nebo pracoval, by se měl zajímat o to, zda se jeho práce započítává do doby pojištění. Tyto doby
pojištění můžeme průběžně sledovat. Máme právo 1x za kalendářní rok požádat
o tzv. informativní osobní list důchodového pojištění, ze kterého poté zjistíme, jaké námi
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získané doby pojištění má ve své evidenci Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky
tomuto listu získáme přehled o dobách důchodového pojištění (zaměstnání), případně náhradních
dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ, od roku 1986 také přehled vyměřovacích základů
a vyloučených dob.
Jak můžeme požádat o tento informativní osobní list důchodového pojištění? Existuje
několik možností.
1. Zaslat vyplněnou písemnou žádost o informativní osobní list důchodového
pojištění (viz obrázek pod článkem) na adresu Česká správa sociálního zabezpečení,
odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Žádost je bezplatná
a informativní osobní list důchodového pojištění zašle ČSSZ nejpozději do 90 dnů
od doručení žádosti o něj. Žádost je ke stažení a vytištění na webových stránkách ČSSZ,
odkaz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoldp
2. Požádat elektronicky prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@cssz.cz
(je však třeba elektronický podpis) nebo datovou schránkou, ID datové schránky
ČSSZ je 49kaiq3
3. Zažádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese eportal.cssz.cz Zde je také
možné online náhledem na své „konto pojištění“ zjistit údaje o své době pojištění.
Z nabídky služeb je třeba vybrat „Přehled dob důchodového pojištění“. Nahlížet
do tohoto „svého konta“ je možné kdykoliv a zdarma.
4. Prostřednictvím Informativní důchodové aplikace IDA, což je od léta 2021 nová
služba ePortálu ČSSZ. Tato služba poskytne odpovědi na základní otázky snad každého
z nás: zda budu mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být. Zároveň
odpoví i na otázku, co ještě musím splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména
kolik let mi chybí k dosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby
pojištění. K zodpovězení všech těchto otázek využívá IDA údajů o dobách pojištění
a vyměřovacích základech (včetně vyloučených dob) uložených v evidenci ČSSZ.
Informativní důchodová aplikace funguje v prostředí ePortálu ČSSZ pro přihlášené
uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo
Identita občana. Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.
Možnosti, jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ, uživatelé najdou přímo na ePortálu.
Pokud bychom měli dotazy k informativnímu osobnímu listu důchodového pojištění, který
nám zašle ČSSZ, můžeme se poradit např. v Call centru ČSSZ na tel. čísle 800 050 248.
Call centrum funguje ve všední dny a je bezplatné.
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Použité zdroje – Příručka budoucího důchodce 2021, www.cssz.cz

Sloupek – Jen tak…
Chodím běhat. To už jsem tady ostatně v minulých sloupcích psala. Začala jsem, když byl syn
batole a omezila se mi tak možnost docházet pravidelně na aerobic a plavání do Ostravy. Hledala
jsem nějakou alternativu. Ne že by tady ve Fryčovicích bylo možností jak sportovat málo, nejen
Sokol tady funguje bezvadně. Ale já potřebovala takovou, kterou jsem mohla využít kdykoli,
když chlapeček spinkal a hlídala ho moje babička. Když jsem se začala bavit se známými
o pravidelném běhání, hned jsem dostávala dotazy typu: „Na co trénuješ?“ nebo „Jdeš
na Havířskou desítku?“ nebo „Jaké máš průměrné tempo?“ apod. Na všechny dotazy jsem
odpovídala tak nějak neurčitě. Konkrétní jsem ani být nemohla, protože já si opravdu běhám jen
tak. Pro dobrý pocit, pro lepší kondičku, pro radost, prostě vážně jen tak. Jenže jak jsem zjistila,
to už dnes není jen tak si sportovat jen tak. Všechno totiž musí být měřitelné, kontrolovatelné
a hodnotitelné. A když už nejste nikde organizováni, když netrénujete na soutěže nebo závody,
tak alespoň existují aplikace, které vás po aktivaci už nepustí a pořád budou prudit. Taky jsem
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si jednu takovou stáhla. Na doporučení. Prý abych věděla, kolik toho vlastně uběhnu. No dobře,
to je fakt, člověk by měl vědět, jak dlouhou trasu vlastně běží. Aplikace mi v tomto směru hodně
pomohla. Zlepšil se mi dost odhad na vzdálenosti. Jenomže pak to začalo. Každý den mi chodily
do mobilu připomínky z aplikace typu: „Je čas na trénink!“ nebo „Ještě jsi dnes nebyla běhat!“
nebo „Pojď alespoň na půl hodiny!“ Když už prý teda nechodím na žádné běžecké závody, měla
bych soutěžit sama se sebou. No to teda vážně nechápu proč?! Prý abych se zlepšovala
a posouvala. Kam jako? To mi teda vážně stačí v práci. Tam se taky pořád hodnotíme, abychom
se zlepšovali a posouvali. Všechny naše cíle musí být měřitelné a hodnotitelné, a když jich
dosáhneme, dáme si další, abychom se posunuli. A je to tu zase. Udělala jsem teď jedno velké
rozhodnutí. Když jsem se pak o tom různě bavila se známými, mnoho z nich mi řeklo: „Tak či
tak tě to někam posune.“ Přemýšlím nad tím, jestli se vlastně vůbec chci pořád někam posouvat.
Možná to člověk vážně podvědomě dělá, v mnoha oblastech se zlepšuje a zdokonaluje. Ale já
nejsem vrcholový sportovec, a tak si můžu dovolit prostě sportovat jen tak. A je to moc fajn.
Autor si přeje zůstat v anonymitě. Redakční rada autora sloupku zná.

Tělocvična TJ Sokol má 50 let
Přes skutečnost, že byla v roce 1959 ukončena výstavba sokolovny, doléhal na celou jednotu
v dalším období stále tíživěji nový problém, a to zajištění nepřetržité činnosti jednoty po celý rok
– hlavně v zimním období. Dosavadní cvičení v sále pohostinství „U Tvardků“ bylo zajišťováno
v nevyhovujícím prostředí a v zimních měsících nebyl možný rozvoj činnosti, zejména
sportovních odborů a oddílů. Rovněž tak škola, která neměla v té době vlastní tělocvičnu,
nemohla kvalitně zajišťovat osnovami předepsané cvičební hodiny. Tyto skutečnosti vedly
tehdejší výbor jednoty k dalšímu závažnému rozhodnutí – v další etapě výstavby tělovýchovného
areálu se postaví tělocvična! Následovala opět celá řada jednání s MNV, OV ČSTV a s ostatními
složkami Národní fronty a proces hledání nejschůdnějších cest k zajištění tohoto náročného
úkolu. Nakonec bylo nalezeno řešení ve stavbě montované ocelové haly, kterou zhotovila
mostárna v Lískovci, a jejím obezdění. Znovu nastala léta usilovné práce, většinou opět
v brigádnickém duchu tehdejšího programu „akce Z“. Výboru TJ a celé jednotě rychle ubíhala
léta při realizaci výstavby a zajišťování sportovní činnosti. A tak začátek roku 1972 zastihl
širokou fryčovickou veřejnost v usilovné práci na dokončení tělocvičny. Tělocvična byla
slavnostně otevřena 7. května 1972. Od roku 1973 se definitivně přestěhovaly do tělocvičny
i šibřinky. Pro tento účel byla zhotovena konstrukce pódia, které se využívá pro šibřinky
v pozměněné podobě i v současné době. Před oddíly a odbory se otevřely nové možnosti
k rozvoji činnosti po celý rok, protože tělocvična umožňuje i většinu míčových her. Rovněž tak
ZŠ bylo umožněno kvalitní zajišťování cvičebních hodin. Pro provoz tělocvičny byl stanoven
přesný plán cvičebních hodin a tato zásada se dodržuje do současnosti. V letech 2004 - 2005
se za přispění poslance Parlamentu ČR p. Petra Rafaje podařilo získat dotace na rekonstrukci
tělocvičny a sokolovny, a tak od července do října 2004 se realizovala největší rekonstrukce

FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2022

31

v dějinách sokolovny a tělocvičny TJ. Vyměnila se okna v tělocvičně a v sokolovně, provedlo se
zateplení tělocvičny a oprava střechy a fasády sokolovny. V roce 2005 pak proběhla generální
rekonstrukce podlahy v tělocvičně, kde již nevyhovující parketovou podlahu nahradila nová
palubovka. V roce 2008 došlo k rekonstrukci osvětlení a nalajnování nových hřišť na badminton
v tělocvičně. Na podzim roku 2009 se začíná s výstavbou nového vstupu do tělocvičny, který je
umístěn ve vstupním koridoru mezi tělocvičnou a sokolovnou. Výstavba vstupu skončila na jaře
následujícího roku. V roce 2018 se do oken tělocvičny instalovaly žaluzie a poslední větší
investicí byla instalace světelné tabule v tělocvičně v lednu 2022.
Dá se říci, že naše tělocvična od rána do pozdních večerních hodin žije sportovním duchem,
a nechce se věřit, že už tady stojí 50 let.
Vratislav Konečný, předseda TJ Sokol
Fotografie z výstavby tělocvičny (1969 – 1972)
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Foto: archív TJ Sokol Fryčovice
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Proč odumírají jasany
V posledních asi patnácti letech došlo v našich lesích nejen k přemnožení kůrovce a následně
ke kůrovcové kalamitě, ale taky ke značnému úhynu našich jasanů – jasanu ztepilého a jasanu
úzkolistého.
Hlavním důvodem úhynu je jejich napadení houbou, čehož důsledkem je nemoc, která se odborně
nazývá nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus). Tato houba je známa pod názvem Chalara
fraxinea, která byla do Evropy zavlečena pravděpodobně z Asie.
Tato nemoc se šíří vzduchem. Jeden strom dokáže nakazit další ve vzdálenosti až několika
kilometrů. Šíří se jak v lesních porostech, tak ve stromořadích podél cest, i na jednotlivě
rostoucích jasanech.
Prvotním příznakem nemoci je chřadnutí a usychání listí. Houba se dostává kůrou do kmene
stromu a pak postupně napadá celý strom. Opadávají již suché větve, na kmeni se vytvářejí
rakovinné nádory, kůra praská, zaniká kořenový systém atd. Vlivem bořivého větru pak často
dochází k vyvrácení takto nemocných stromů. Můžeme si všimnout, že kořenový systém u těchto
stromů už prakticky neexistuje.
Ochrana proti této nemoci je v zásadě nemožná. Dá se však značně její intenzita zpomalit
likvidováním napadaného listí pod stromem, a to z toho důvodu, že na uschlém listí se kultivuje
první stadium houby.
Dalšími škůdci jasanů jsou především lýkohub jasanový a lýkohub zrnitý. Oba tito kůrovci, larvy
i dospělci, žijí především v lýku, ale i ve dřevě a kůře. Živí se lýkem a dřevem. Pod kůrou v lýku
můžeme vidět klasické kůrovcové požerky. Stromy po napadení postupně usychají. Na kůře jsou
často pouhým okem viditelné vyklované dírky po zásahu „doktorů lesa“, ptáků z čeledi
datlovitých (datel, strakapoud, žluna), pro které jsou tito kůrovci vítaným zpestřením jejich
jídelníčku.
Závěrem bych vám chtěl doporučit, abyste si více všímali zdravotního stavu jasanů poblíž vašich
domovů, protože v poslední době stále častěji dochází k vyvrácení nemocných stromů vlivem
silných větrů.
Tomáš Svoboda, odborný lesní hospodář
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