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ZPRAVODAJ

str. 16 Nové lavice v kostele
str. 19 Novinky z knihovny
str. 21 X. letní olympiáda dětí a mládeže
s fryčovickou účastí

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
letošní léto je v plném proudu, všichni si užíváme krásných až tropických prázdninových dní.
Většina našich obyvatel si vybírá zaslouženou dovolenou. Taky naše statistiky hovoří
o zvýšeném zájmu zahraničních dovolených, kde se uvádí prudký nárůst cestovního ruchu.
Zejména v závěru července jsme byli svědky až tropických, nebývale vysokých teplot.
Zemědělci tak mohli sklízet velmi dobrou úrodu a těšit se bohaté sklizni. Tropické dny se velmi
negativně projevily v oblasti Českého Švýcarska, kde obrovský požár zničil více jak
1000 hektarů té nejkrásnější přírody naší země. Díky obrovskému nasazení se podařilo
jednotkám hasičů tento živel zdolat.
V současné době je velmi těžké sdělovat dobré zprávy. Kde je stále brát? Válka na Ukrajině
neustává, energetická krize přes veškeré snahy vrcholí, inflace narůstá, ceny zboží stále stoupají
a snaha dostat vše pod kontrolu je slabá.
Na druhé straně jsme velmi rádi, že jsme mohli společensky žít, bez omezení, bez zákazů.
Úspěšně jsme zorganizovali „Den obce“ za velmi dobrého počasí. Velmi zdařilou akcí byly také
„Pivní slavnosti a gulajš cup 2022“. Poděkování patří všem, kteří se na těchto setkáních našich
občanů podíleli.
Ze stavebních akcí zahájených ještě v loňském roce byl dokončen rybník v Zámrklí. Opravy
lávek provází drobné problémy, stavba lávky u Gurášů byla přerušena v důsledku uložení
telefonního kabelu, kde se musela opravit dokumentace stavby a vyžádat souhlas firmy CETIN.
Zatím jsme dodavatelskou firmou ujišťováni, že termín realizace oprav bude dodržen a stavba
bude řádně předána.
Jsou to již 3 roky, kdy jsme zadali Mgr. Petru Juřákovi a PhDr. Janu Štěpánovi, aby vyhledali
a zachytili všechny informace o naší obci z nejstarších dob. To se opravdu podařilo a kniha bude
v krátkém čase vytištěna a předána ke každému popisnému číslu ve Fryčovicích.
Získali jsme stavební povolení na chodník od Chodury na hranici katastru Rychaltice u firmy
TMetal a současně jsme zaslali registrační žádost u ITI Ostravsko k získání dotace. Připraveno
máme několik investičních akcí, ale o tom bude po komunálních volbách rozhodovat již nové
zastupitelstvo obce, které akci dá prioritu a která zatím počká.
Vstoupili jsme do druhého měsíce prázdnin. Přeji Vám, abyste si ve zdraví a plnými doušky
vychutnávali letní dny. Fryčovická pouť a obecní dožínky nám opět poskytnou příležitost bavit
se a setkávat. To vše v obci – kde stojí za to žít.
Volný Leo, starosta
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INFORMACE Z OBCE
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 22. června 2022
Zastupitelstvo obce Fryčovice
• Schvaluje program jednání 18. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 06. 2022.
• Určuje ověřovateli zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 06. 2022 Mgr.
Aleše Konečného, Zbyňka Tučného a zapisovatelem Mgr. Lucii Žídkovou.
• Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
• Schvaluje závěrečný účet Obce Fryčovice za rok 2021.
• Schvaluje účetní závěrku Obce Fryčovice za rok 2021 sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2021, jehož součástí je Inventarizační zpráva, Zpráva Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, Odboru podpory korporátního řízení a kontroly, se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, o výsledku hospodaření obce Fryčovice, IČ 00296635 za rok
2021, č. j. MSK 11994/2022, sp. zn. KON/8694/2021/Sam. a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
• Bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice, se sídlem K náměstí 22, 739 44 Brušperk, IČO 60045701, za rok 2021.
• Schvaluje směnu a uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna hmotné nemovité
věci, pozemku parc. č. 2284/1 zapsaného na LV č. 1, pro katastrální území Fryčovice, obec
Fryčovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, ve vlastnictví Obce Fryčovice, se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice,
IČO 00296635, za hmotnou nemovitou věc, pozemek parc. č. 1102 zapsaný na LV 122,
pro katastrální území Fryčovice, obec Fryčovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, ve vlastnictví fyzické osoby Z. H.
• Schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického
práva k hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1483/3, k.ú. Fryčovice, který nově vznikl
oddělením z hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1483/1, zapsaného na LV č. 1195,
pro katastrální území Fryčovice, obec Fryčovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, dle geometrického plánu č. 2379-28/2021, mezi
manželi Ing. R. M. a Ing. P. M., na straně dárců, a Obcí Fryčovice, se sídlem č. p. 83,
739 45 Fryčovice, IČO 00296635, na straně obdarované.
• Schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2021 z 22. 12. 2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Fryčovice mezi spolkem TJ Sokol Fryčovice z.s.,
se sídlem č. p. 450, 739 45 Fryčovice, IČO 60043270, a Obcí Fryčovice, jehož předmětem je
zvýšení dotace o 200.000 Kč na činnost spolku v roce 2022 a dále schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2022, dle přílohy k bodu č. 9 k tomuto zápisu.
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Výtah ze schůzí rad obce za období červen - červenec 2022
• Schvaluje žádost Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace, o úpravu 82 ks oken
vložením sítí proti hmyzu. Celková částka za úpravu oken činí 87 691,63 Kč vč. DPH. Částka
bude hrazena z fondu investic.
• Schvaluje vydání volebního speciálu, ve kterém bude umožněno všem volebním stranám
v obci prezentovat svůj volební program. Volební speciál bude ve formátu A4, celobarevný
a vydán bude v počtu 900 ks a bude distribuován na každé popisné číslo. Každá volební strana
dostane stejný prostor, který bude upřesněn na schůzce všech stran nebo hnutí po ukončení
registrace. Distribuce tiskoviny se předpokládá na začátku měsíce září 2022.
• Bere na vědomí zápis kontrolního výboru, konaného dne 16. 5. 2022.
• Schvaluje vydání pamětní knihy „Historie obce Fryčovice – texty týkající se archeologie, texty
z období do roku 1848“, kterou pro obec vypracoval Mgr. et Mgr. Petr Juřák.
• Schvaluje zveřejnění záměru směny hmotných nemovitých věcí, pozemku parc. č. 2284/1,
orná půda v k. ú. Fryčovice ve vlastnictví Obce Fryčovice a pozemku parc. č. 1102, ostatní
plocha, ve vlastnictví pana Z. H. za účelem zamýšlené výstavby dětského hřiště na hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 1102.
• Bere na vědomí zápis z jednání školské, kulturní, sociální a bytové komise ze dne 30. 5. 2022.
• Bere na vědomí informaci o termínu 30. 6. 2022 k podávání průběžného oznámení veřejných
funkcionářů.
• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 6. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 11 359 856,75 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 28 544 951,06 Kč. Souhrn stavu je 39 904 807,81 Kč.
• Schvaluje zakoupení sekacího traktoru pro údržbu travních porostů TRAKTOR SECO starjet
za cenu 176 303 Kč včetně DPH od dodavatele: Lipka HQ s. r. o.
• Schvaluje navržený program 18. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne
22. 6. 2022.
• Bere na vědomí návrh „Závěrečného účtu SMOPO za rok 2021“ a předkládá jej do jednání
18. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice.
• Schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2022, které je součástí zápisu RO.
• Schvaluje objednání 800 kusů výtisků knihy „Historie obce Fryčovice“ od tiskárny
KLEINWACHTER holding za cenu 198 Kč za kus bez DPH a grafickou úpravu od dodavatele
Petra Šrámka za celkovou cenu 62 500 Kč. (Není plátce DPH.)
• Schvaluje nejvhodnější nabídku na zhotovení akce „Dětské hřiště včetně oplocení“ za cenu
383 472 Kč včetně DPH od firmy Hybaj s. r. o.
• Bere na vědomí žádost TJ Sokol Fryčovice z. s. o mimořádný příspěvek na činnost ve výši
200 000 Kč z důvodů zvýšení cen za energie a pozastavení dotací od Národní sportovní
agentury. Žádost bude předložena ke schválení do zastupitelstva obce.
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• Schvaluje částku ve výši 10 000 Kč na zapůjčení skákacího hradu pro akci „Pivní slavnosti
a gulajš cup 2022“ konané dne 23. 7. 2022, kterou poskytne Obec Fryčovice.
• Schvaluje cenovou nabídku na zpracování studie na přístavbu bazénu ve výši 40 000 Kč
od společnosti Fajn Projekt. Společnost není plátcem DPH.
• Bere na vědomí protokol o provedené kontrole v oblasti archivnictví a spisové služby, které
provedl Zemský archív v Opavě, státní okresní archív Frýdek-Místek dne 16. 6. 2022.
• Bere na vědomí protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů“ uzavřené mezi společností EKO-KOM, a.s., a Obcí Fryčovice sepsaný dne
20. 6. 2022 společností BENE FACTUM a.s.
• Schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Fryčovice a společnosti Hybaj s. r. o. Předmětem
smlouvy je dodávka a montáž dětských herních prvků a mobiliáře v rámci realizace zakázky
„Výstavba dětského hřiště na pozemku parc. č. 1102, k. ú. Fryčovice“ za cenu ve výši
383 472,14 Kč vč. DPH.
• Schvaluje podání přihlášky do výzvy pro strategický projekt „Učebna pro virtuální realitu
a robotiku v ZŠ Fryčovice“, vyhlášené Integrovanou teritoriální investicí Ostravské
metropolitní oblastí, vyhlášené dne 13. 6. 2022.
• Schvaluje žádost Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace, o opravu a výměnu
vnitřních dveří. Celková částka za opravu a výměnu činí 61 267,57 Kč bez DPH. Částka bude
hrazena z fondu investic.
• Schvaluje žádost Klubu modelářů Fryčovice o zapůjčení 1 ks party stanu a pivních setů
pro akci „Minimaketářské nebe“ dne 10. 9. 2022.
• Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Obcí Fryčovice a společností TRAFIN OIL, a. s.
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení platnosti smlouvy na dobu určitou, a to do
31. 12. 2026, a změna cenového ujednání, tj. článek V. smlouvy, který se nahrazuje novým
zněním: „Sběr a likvidace odpadu dle této smlouvy je poskytován bezplatně. Pokud budou
výsledky sběru odpadu překračovat úrovně, které jsou uvedeny v dodatku č. 1. Potenciál
produkce odpadu je 1,3 kg/obyvatel – osoba/rok. Rozhodující je množství odpadu zvážené
u společnosti TRAFIN OIL, a.s. Podkladem pro fakturaci bude report sběru odpadních jedlých
olejů a tuků ze strany TRAFIN OIL, a.s.“
• Schvaluje cenovou nabídku na opravu obecních cest tryskovou technologií JetPatcher
od společnosti Lesteka Beskydy, s. r. o., ve výši 3 500 Kč/1 tunu bez DPH asfaltové emulze.
Plně naložená nádoba na vozidle obsahuje 7,5 tun asfaltové emulze. Oprava obecních
komunikací bude potřebovat 7,5 tun asfaltové emulze za cenu 26 250,- Kč bez DPH.
• Bere na vědomí novelu zákona č. 180/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu
zájmů – dopad na činnost obecních úřadů a žádost o součinnost.
• Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 7. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 14 630 873,15 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 28 605 382,26 Kč. Souhrn stavu je 43 236 255,41 Kč.
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Obecní kalendář pro rok 2023
Opět se připravuje vydání obecního kalendáře na rok 2023. Tentokrát bude na téma historických
fotografií, které nebyly uvedeny v pamětní knize a nebyly použity v obecním kalendáři pro rok
2017. Toto téma nebylo vybráno náhodně. V letošním roce si naše obec připomíná 755 let
od první písemné zmínky a TJ Sokol Fryčovice v témže roce oslavuje 110 let od svého založení.
Můžete se těšit na sbírku doposud nepublikovaných fotografií, které se mi podařilo nasbírat.
Doufám, že si pamětníci u použitých fotografií zavzpomínají a ti mladší mohou porovnávat,
co bylo dříve a co nyní.
V tomto čísle zpravodaje uvádím několik historických fotografií, které se do kalendáře pro rok
2023 nevešly, ale zůstanou v zásobníku pro příští léta. Mezi ně také uvádím i dvě historické
fotografie, které sice nejsou z naší obce, ale pamětníci si je jistě ještě vybavují: starý most
v Rychalticích (naproti restauraci „U Richarda“) a hukvaldské koupaliště. Most po rekonstrukci
je stále na svém místě, zato koupaliště připomíná již jen název místa, kde se kdysi nacházelo.
Konečný Vratislav, místostarosta

První máje z přelomu 70. a 80. let

1964 – rekonstrukce budovy staré ZŠ

Dožínkový průvod z 50. let (před budovou staré ZŠ)
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1955 – výletiště na stadiónu TJ Sokol

1972 – společné foto z oslav otevření tělocvičny

1958 – žáci před budovou staré školy
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Jídelní lístek z motorestu SLEZAN ze dne 14. 7. 1974
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Koupaliště na Hukvaldech

1931 – most v Rychalticích (na bývalé hlavní cestě z Nového Jičína do Frýdku-Místku)
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Sběr nadrozměrného odpadu

Podzimní svoz se koná v sobotu: 8. 10. 2022 (8.00 - 12.30)
na parkovišti na návsi.
Sběr velkoobjemového odpadu na sběrných místech – časový harmonogram:
8.00 – 8.40
dolní část obce u pana Kuběny
8.45 – 9.40
u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka
9.45 – 10.40
u mostu u mateřské školy
10.45 – 11.40
u bývalé správní budovy JZD
11.45 – 12.30
u mostu u pana Slavíka
Do velkoobjemového odpadu patří: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Proběhne sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU osobních
automobilů.
Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků
a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Zpětný odběr elektrozařízení: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky,
výbojky, monitory, tiskárny, počítače, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.
Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým
harmonogramem.
Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích. Dochází
ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic!
Nebezpečné a velkoobjemové odpady a PNEU mimo mobilní sběr:
Frýdecká skládka, a.s. na sběrném dvoře „Collo louky“ v Místku u TESCA a sběrném dvoře
„Slezská“ ve Frýdku u INTERSPARU vykupuje pouze železo a ocel, které musí mít minimální
tloušťku 1 mm. Zde nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. Občané s trvalým pobytem
v obci mají zajištěn odběr zdarma!
Do kontejnerů na papír nevhazujte plasty, dřevěné bedýnky, polystyrén, obaly od použité
pyrotechniky! Do kontejnerů s plasty nevhazujte pneumatiky, pláště a duše z kol, PVC
podlahovou krytinu! Do zvonů na sklo zásadně nevhazujte zrcadla, keramiku, porcelán,
autosklo a jiná lepená skla.
V kójích udržujte pořádek a čistotu! Je to věcí nás všech, abychom všem návštěvníkům obce
dokázali, že máme rádi pořádek!
Na skládku větví u hájenky v Zámrklí prosím neukládejte pařezy! Tento druh odpadu linka
na likvidací větví nezpracuje!
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Opět se obracím na občany, aby v případě plných kontejnerů na tříděný odpad
neodkládali odpadky kolem kontejnerů. Svozová firma odpad mimo
kontejnery neodváží. Musí je odvážet zaměstnanci obce a náklady na jejich
mzdy se započítávají do celkových nákladů na odpadové hospodářství.

Tady se nabízí dvě varianty. První je počkat na další svoz (do konce října se plasty sváží
každý týden a papír celoročně co 14 dní). Druhá varianta je odvézt papír nebo plasty
do velkoobjemových kontejnerů v areálu technických služeb, které jsou přístupné
nonstop.
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Novinka: v areálu technických služeb u velkoobjemových kontejnerů je umístěna klec, kde
mohou občané odkládat drobné elektrozařízení nonstop. Nefunkční velké domácí spotřebiče,
jako jsou ledničky, pračky, sušičky, mrazničky, mikrovlnky, je již možno po předběžné
telefonické domluvě na tel. č. 602 602 589 v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00
a v sobotu jen po domluvě na uvedeném telefonním čísle vozit také do areálu technických
služeb. Tady žádáme občany, aby velké spotřebiče bez předběžné telefonické domluvy
do areálu technických služeb nevozili. Areál je střežen kamerovým systémem. Tato činnost je
vázána smlouvou o spolupráci mezi Obci Fryčovice a společností ELEKTROWIN a. s. Tento
sběr naše obec zahájila až po dodání klece.
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Prosíme také občany, aby ve vlastním zájmu podle vegetačního období provedli ořez větví
zasahujících do komunikací. Tato skutečnost byla vyvolána připomínkami svozové firmy,
která provádí svoz komunálního odpadu v obci. V případě, že komunikace bude pro
vozidlo svozové firmy uznána jako neprůjezdná, nebudou v dané lokalitě (ulici) vyvezeny
popelnice ve stanoveném termínu. Úplně to samé platí i pro auta parkující na průjezdních
komunikacích, které budou bránit vjezdu vozidlům svozové firmy.
Konečný Vratislav, místostarosta

Střípky z fryčovických kronik
Roku 1900 pršelo mnoho, hromobití velké, několikrát uhodilo ve Fryčovicích do stromů
bez škody. Jen 2. srpna zabil hrom Adolfovi Lančovi oba koně ve voze, když jel s obilím domů.
Jemu ani pacholkovi nestalo se ničeho. Taktéž lávky byly v tomto roce dvakrát odneseny vodou.
(farní kronika)
Spor s Brušperkem
Hájenka v lese Zámrklí je zapojena na vodovod města Brušperka. Při stavbě
brušperského vodovodu, který vedl přes Zámrklí, tehdy ještě arcibiskupské, byla učiněna
dohoda Brušperka se správou arcibiskupských statků, že za povolení k položení vodovodního
potrubí přes arcibiskupský majetek, povolí Brušperk připojení hájenky k tomuto vodovodu, která
bude pobírati vodu bezplatně. Nyní (v roce 1939), když koupila Zámrklí naše obec, žádali
brušperští placení vodného po Fryčovicích. Fryčovice odmítly platit s poukázáním na dřívější
smlouvu. Tato záležitost byla vyřízena okresním úřadem v tom smyslu, že brušperští slevili
z požadovaného obnosu a Fryčovice se uvolily k placení vodného.
(obecní kronika 1938 – 1963, str. 50)
Jízda vpravo
Ráno 15. března 1939 (*den, kdy německá vojska obsadila české země) již byly
na rozcestích vyvěšeny nápisy: „Rechts fahren". Tímto jednoduchým zařízením byla rázem naše
silniční doprava přenesena z levé na pravou stranu vozovky. Rolníci tuto úpravu neměli rádi.
Všeobecně však překvapovala jednoduchost, s jakou to bylo provedeno, ježto se u nás dříve
velmi mnoho mluvilo i psalo o tom, jak dalekosáhlých opatření bude k tomu zapotřebí.
(obecní kronika 1938 - 1963, str. 53)
Rybníky na obou koncích Fryčovic
Silniční spojení Fryčovic s okolím nebylo snadné. Především byly na obou koncích
vesnice rybníky, takže silnice vedly po jejich hrázích, které ještě trvají roku 1980, ač rybníky
byly zrušeny již dávno před sto lety. Cesta do Rychaltic byla však vyrovnána přímo přes někdejší
rybník již po roce 1960, avšak císařská silnice vedla a vede přes kopce jak do Příbora,
tak i do Místku.
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Přes kopec vedla také cesta do Místku přes Staříč. Směrem k Brušperku vedla cesta po rybniční
hrázi pod Ptáčníkem a za Antonínovem odbočovala podél Kolbacha přes Klepary kousek
vpravo, a pak starou trasou, dlážděnou říčním kamením do horního rohu náměstí pod kostelem.
Teprve v letech 1880 - 1886 byla její trasa změněna. Od staříčského rozcestí byla vedena k řece
Ondřejnici, kousek podél ní a pak kolem západní hráze rybníka do Brušperka.
(Kronika věků, str. 121-122)
Počasí v roce 1947
V tomto roce byla nejnižší průměrná celoroční teplota 7,8 °C, nejvíce spadlého sněhu
164 cm, nejvíce ledových dní (52), tj. s max. teplotou ≤ -0,1 °C, ale i nejvíce (27) tropických dní,
tj. s max. teplotou přes 30 °C, nejvíce dní (84) s průměrnou teplotou pod nulou a nejvíce dní
(99) se sněhovou pokrývkou.
(obecní kronika 1938 - 1963, str. 163)
Řevnivost před volbami
Obecní zastupitelstvo nepracovalo politicky, nýbrž spravovalo obec a její hospodářství.
Mezi politickými stranami byla zde jako ve všech jiných obcích řevnivost, která se vystupňovala
před každými volbami. Potom vlna řevnivosti obyčejně opadla a docházelo ke klidné spolupráci
ve správě obce.
(obecní kronika 1938 - 1963, str. 25)
Aleš Konečný

Nové lavice v kostele
Krátce před velikonočními svátky byly v jedné části kostela nainstalovány nové lavice
s vyhřívacími koberečky a o několik týdnů později získala nové lavice i druhá část. Splnil se tak
sen řady farníků, kteří si přáli nové pohodlnější lavice, zároveň vyhřívající polštářky pomohly
vyřešit problém s vyhříváním kostela. Cesta k novým lavicím byla dlouhá, náročná a největší
zásluhu na úspěšném ukončení celé akce má otec Karel Javorek a manželé Masopustovi, kteří
dohlíželi na výměnu po stránce technické, oslovovali podnikatele a firmy.
V létě 2020 byla vyhlášena mezi farníky sbírka na nové lavice, a když bylo nasbíráno
asi 150 000 Kč, byla vybrána firma Dotek dřeva z Hustopečí nad Bečvou. Dne 1. 9. 2021 byla
sepsána smlouva a stanovena cena 586 000 Kč. Také byla oslovena firma TERKO-CZ na výrobu
vyhřívacích koberečků v hodnotě 63 517 Kč, které byly hrazeny z farního účtu.
Farníci vytrvale přispívali, byly osloveny i různé firmy, vedle obce Fryčovice finančně přispěla
i např. firma Beskyd Fryčovice. Vedle financí byla důležitá i pomoc při odstranění starých lavic
a při montáži nových. O likvidaci a odvoz starých lavic se postaral pan Ing. Jiří Lanča, instalaci
koberečků zajistili otec a syn Jaromírové Strakošovi. Při řadě prací vypomáhali také ostatní
farníci. Z vybraných peněz byly ještě zakoupeny nové stupínky na boční oltáře, stolek na obětní
dary, dětský kobereček a židličky.
Je až neuvěřitelné, že se během 23 měsíců podařilo uskutečnit tak složitou a finančně náročnou
výměnu. Všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli, patří velký dík. Doufejme, že si pohodlné
lavice budeme moci užívat dlouho nejen při mších svatých, ale i např. při koncertech a jiných
příležitostech.
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Staré lavice před výměnou

Nové lavice po výměně
Monika Hrtánková
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Ze základní školy
Křest publikace a ocenění našich žáků
Odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje vyhlásil na konci roku 2021
soutěž na téma: „Příběh jednoho mraveniště“. Bylo potřeba doplnit o obrázky, hlavolamy,
křížovky či bludiště právě chystanou, stejnojmennou, publikaci. A na koho se v tomto případě
nejlépe obrátit než na děti!
Z naší školy jsme poslali díla žáků třetí, páté, šesté,
sedmé a deváté třídy. Měli jsme obrovskou radost,
když hned čtyři práce našich žákyň byly vybrány,
aby doplnily text zmíněné publikace. Jednalo se
o tvorbu: Kristýny Vajdové - obrázek; Michaely
Zátopkové - bludiště (obě 5. třída), Doroty
Hodaňové - báseň (6. třída), Barbory Doubkové křížovka (7. třída). Na slavnostní křest publikace,
který proběhl 8. 6. 2022, byli do hlavního sálu úřadu
MSK pozváni také rodiče.
Žákyním byly předány, kromě samotné publikace,
drobné ceny jako poděkování za jejich příspěvky.
A rozhodně nemohl chybět přípitek. Samozřejmě, že s jahodovou příchutí. Jejich významný den
(včetně zaslaných prací) si můžete blíže prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách naší
školy. Všem našim malým výtvarníkům děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Renáta Foltová
Žákovská konference badatelských projektů EVVO 2022 a badatelská exkurze
Po dvouleté pauze proběhl na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského
v Ostravě už 13. ročník žákovské badatelské konference, na kterém byly žáky základních škol
prezentovány badatelské projekty z oblasti EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta).
Konference se uskutečnila v květnu 2022. Na předchozí ročník (rok 2020) se připravovaly dvě
naše tehdejší žákyně, Nikola Durajová a Nikola
Mazurová, ale v důsledku vládních opatření svůj
příspěvek přednést nemohly. Rozpracovanou myšlenku
převzali jejich sourozenci, Eva Durajová a Daniel
Mazur. Jejich příspěvek se zabýval monitoringem půd
ve Fryčovicích. Celkem bylo na konferenci představeno
13 příspěvků a naši žáci obsadili pomyslnou
bramborovou pozici, tedy 4. místo. Nejedná se však
o soutěž jako takovou. Významnou pozici má každý
příspěvek. Naši žáci se mnohému naučili - prezentovat
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před sálem cizích lidí, slyšeli množství příspěvků, které je obohatili o nové vědomosti,
inspirovali se jimi a také se pobavili.
A tím to ještě nekončilo! Kromě drobných ocenění vyjeli žáci v červnu se všemi účastníky (a
v doprovodu paní učitelky Foltové) na dvoudenní exkurzi. Samozřejmě se vše týkalo zase vědy
a bádání. První den jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích na Moravě, dále
Pevnost poznání v Olomouci a noc jsme přečkali ve Filipovicích na hotelu Stará Pošta. Tam je
čekal také večerní program ve skupinách. Druhý den nás čekalo Velké mechové jezírko na
Rejvíze a „Zlatorudné doly“ ve Zlatých horách, kde si samozřejmě vyzkoušeli zlato rýžovat.
Program byl poměrně náročný. Žáci po celou dobu získávali další nové vědomosti, např. formou
krátkých odborných komentářů a drobných aktivit jako např. měření Ph minerální vody v
Teplicích apod.
Více fotografií z akce naleznete na webových stránkách školy. Děkujeme žákům za reprezentaci
školy.

Mgr. Renáta Foltová

Novinky z knihovny
Milí obyvatelé Fryčovic, léto se nám láme do druhé poloviny, a tak je pomalu třeba plánovat
podzimní program v knihovně.
Pro dospělé jsem domluvila ukázkovou lekci trénování paměti. Protože maximální kapacita je
15 účastníků, tato lekce proběhne 2x. Jenou v říjnu a jednou v listopadu. V případě zájmu,
bychom se potom s Vědeckou knihovnou v Ostravě domluvili na celém kurzu, který čítá
10 lekcí. A k čemu takové trénování paměti je? Nejlépe to vystihuje popis kurzu:
„Máte problém s vaší pamětí? Nebo chcete jen vědět, jak si pamatovat mnohonásobně víc
informací bez zapomínání? Případně se naučit paměťové techniky, které využívají mistři světa
v paměťových soutěžích? Pokud ano, tak je tento kurz přesně pro vás.
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V kurzu se naučíte:
• unikátní metodu, jak si zapamatovat jména a obličeje lidí
• jak odstranit problémy s vaší pamětí, aby vám zase sloužila perfektně
• jak na trénování a procvičování paměti
• jak využít myšlenkové mapy
• jak si ve stáří udržet dobrou paměť a zpomalit stárnutí mozku
Také jsme naplánovali setkání „seňorů“ v knihovně, tedy návštěvu Klubu seniorů z Fryčovic.
A v neposlední řadě, i když je to ještě daleko, proběhne v prosinci adventní setkání nad
tradicemi i novými trendy v přípravách Vánoc. O všech těchto akcích vás budu včas a podrobně
informovat.
S dětmi bych ráda podnikla pomyslnou expedici do světa knihy. Její historie a také jak se rodí
od A (autora) po Z (zákazníka, tedy čtenáře).
Ráda bych připomněla, že knihy, které naše knihovna nevlastní, ale potřebovali by je jak děti,
tak dospělí čtenáři, mohu dodat z jiných knihoven v okolí, případně z vědecké knihovny
v Ostravě.
Tato meziknihovní výpůjčka je pro registrované uživatele zdarma.
Ale zpět k současnosti. Teď o prázdninách se scházíváme s dětmi i jejich rodiči během
pondělních dopolední a musím říct, že se nám daří. Je pochopitelné, že častějšími návštěvníky
jsou děti školou povinné než maminky s mrňousky, ale každý si tu zatím našel to své, co ho
baví. Od malování křídami, hraní her, karetních i pohybových, po čtení, vyprávění nebo
vyrábění skládanek. Všichni jsou srdečně vítáni, a to ještě 15., 22. a 29. srpna.
Komunikovat se mnou můžete osobně, telefonicky, e-mailem nebo na facebookové stránce
knihovny.
Zvu vás všechny tímto do naší knihovny a velice se těším na každého z vás.
Jarmila Rončková
Obecní knihovna Fryčovice

Ranní návštěva z Hrabiny
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X. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE S FRYČOVICKOU ÚČASTÍ

Každý mladý sportovec sní o účasti na olympiádě, nebo alespoň
mistrovství světa či Wimbledonu. Děti z České republiky si můžou
sen o olympiádě splnit již v žákovské kategorii, protože se od roku
2003 koná Olympiáda dětí a mládeže, republiková soutěž
krajských výprav. Mladým sportovcům navozuje atmosféru
opravdových olympijských her, účastníci nejsou ochuzeni
o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití
v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. Letošní
jubilejní desátá olympiáda se konala koncem června v Olomouci
a ve výpravě našeho Moravskoslezského kraje bylo
259 sportovců. Jedním z nich byl také volejbalista z Fryčovic
František Pultar.
Fanda byl několik let oporou žákovského družstva minivolejbalu
TJ Sokol Fryčovice. Po přestupu na šestileté Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
v roce 2021 začal trénovat v klubu Green Volley Frýdek-Místek, kde uplatnil svůj talent a svým
tréninkovým přístupem si vybojoval místo v základní sestavě. Družstvo vyhrálo krajský přebor
a v Českém poháru získalo 5. místo, navíc trenéři zařadili Fandu do výběru MSK, který se celý
rok pečlivě na olympiádu připravoval. A pak už nervy při zúžení výběru a závěrečné nominace
a hurá do Olomouce!
Jaké byly první dojmy z olympijské Olomouce?
Hned po příjezdu a ubytování na vysokoškolských kolejích jsme vyrazili na úvodní ceremoniál.
Až v tuto chvíli jsem si uvědomil, kolik sportovců a sportovkyň přijelo na olympiádu, byl to
neuvěřitelný zážitek. Zahájení bylo ve stylu opravdových olympiád, po zažehnutí ohně
vystoupily taneční skupiny z celé republiky. Konec programu zakončila skupina Slza, se kterou
jsme si zatančili i zazpívali.
Jaké byly výsledky družstva našeho kraje v olympijském turnaji?
Volejbalový turnaj chlapců se odehrál v nové prostorné hale v Kojetíně. Družstva byla
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nalosována do dvou skupin, první a druzí ze skupin pak hráli o
medaile. To byl také náš cíl, ke kterému však byla přetěžká
cesta. Turnaj jsme výborně rozehráli, nejdříve snadná vítězství
s Vysočinou a Pardubickým krajem, pak důležitá výhra nad
Středočechy. Na utkání s Libereckým krajem asi rád vzpomínat
nebudu. Přestože jsme opět vyhráli, v prvním setu jsem si
podvrtl kotník a lékařské vyšetření ukončila sádra a tím také
moje účinkování na hřišti. Povzbuzoval jsem pak kluky
z lavičky a těm se dařilo i nadále. Vyhráli s Ústeckým krajem a
již jako jistí vítězové skupiny podlehli Praze. V semifinálovém utkání jsme však nestačili
na Jihočechy, a tak nás čekal souboj o bronzovou medaili opět s Prahou, která podlehla
Olomouckému kraji. Tentokráte bojovnost a vůle po medaili slavila úspěch! Naši hráči oba sety
vyhráli a v olympijském turnaji skončili na 3. místě a získali pro Moravskoslezský kraj
na Olympiádě dětí a mládeže 2022 bronzové medaile!
Jaký byl závěrečný ceremoniál a co ti olympiáda, kromě sádry, dala?
Ceremoniál se konal v pevnosti, kde postupně vyvolávali na pódium
medailisty všech sportů. Byli jsme šťastní, když jsme si na pódiu mohli
vychutnat potlesk všech účastníků za naše bronzové medaile. Po ceremoniálu
se pak konala velká afterpárty. Olympiáda mi dala spoustu nových kamarádů,
zážitků, a také první zkušenosti z velké akce.

Další letní olympiádu bude pořádat v roce 2024 Jihočeský kraj, ale té se už Fanda zúčastnit
nebude moci. Popřejme mladému sportovci brzké uzdravení, aby se mohl začít připravovat
na další sezónu.
Ing. František Kopecký, děda a trenér volejbalových adeptů TJ Sokol Fryčovice

Gynekologická ambulance Brušperk s. r. o.
se bude stěhovat do nových prostor!
Plánovaný termín otevření nové ordinace je stanoven na 3. 10. 2022.
Nová adresa bude: Dr. Martínka 194, 739 44 Brušperk
Aktuality sledujte na našem Facebooku, Instagramu a webových stránkách –
www.gynbrusperk.cz
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Příměstský tábor ve FRY RELAX CENTRU
Vážení a milí příznivci FRY Relax Centra,
léto je v plném proudu a my máme za sebou 1. ročník příměstského tábora. Dnes již můžeme
říct, že úspěšně. Obavy byly veliké, zda to zvládneme, zda dokážeme zabavit děti natolik, aby
se nenudily, ale hlavně aby zde byly spokojené a rády se vracely. Na našem táboře se sešlo
celkem 21 dětí, z toho 14 chlapců a 7 holčiček ve věku 7–10 let. Seznámení proběhlo velmi
rychle, každodenní plavání nám všem dělalo radost a jako bonus si děti mohly vyzkoušet
saunování a jeho rituály. Vnitřní i venkovní hry byly součástí dne. Taky jsme se něco naučili
při vycházce do místní obory, kterou jsme zakončili opékáním špekáčků na vršku Sovince.
Povídání o bylinkách a jedlých květech děti nadchlo a bylo pro všechny velmi zajímavé
a poučné. Dále jsme se dozvěděli a vyzkoušeli, jak ošetřit kamaráda při zranění, a odvážlivci si
mohli vyzkoušet resuscitaci dospělé figuríny i dítěte. Odpočinek při promítání pohádky byl
bonusem po dobrém obědě. Děti si stihly také vyrobit svícen, vlastnoručně si jej nazdobit a pro
vzpomínku odnést domů. Díky těmto lidem se měly u nás děti skvěle – Pekařství Boček nám
zajistilo pečivo, Farma Kublák zajistila ovoce a zeleninu, Fa Chodura špekáčky na opékání,
Lucie Zátopková nám zajistila pitný režim a dodala sirupy a výbornou marmeládu na svačinku,
restaurace Chamrád nám vytvořila skvělé zázemí a výborné obědy pro děti. O zábavu
a vědomosti se postarala paní Markéta Bujnochová se svojí zdravovědou a paní Lucie
Zátopková se svými bylinkami.
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Policie ČR, firma Algida, Gastro nápoje s. r.o., Obec Fryčovice, firma HousePro a firma Libros
nám věnovala propagační materiály a dárky pro děti.
Všem moc DĚKUJEME!!!!
Ráda bych poděkovala také našim pomocníkům Klárce K., Jakubovi Z. a Viktorce H. za skvěle
odvedenou práci, jsme moc rádi, že jste byli. Poděkování patří všem zaměstnancům FRY Relax
Centra za práci a za to, že byly děti spokojené.
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Přikládáme pár vzkazů dětí
„Líbilo se mi to všechno.“ Kristián H., 8 let
„Líbilo se mi, že jsme se naučili plavat.“ Gabinka Z., 7 let
„Líbilo se mi všechno, bylo to úžasné. Jsem ráda, že tábor ve Fryčovicích byl. Tábor nahradil
nudu, s kterou neumím bojovat, líbil se mi výrobek, oběd v restauraci u Chamráda byl dobrý
a taky se mi líbilo plavání.“ Alžběta W., 8 let
„Moc se mi líbilo, jak jsme každé ráno čekali na ostatní a hráli u toho vybišu. Tábor byl super,
příště půjdu zase.“ Tobias, 10 let
„Moc se mi to líbilo, všechno se mi líbilo. Děkuji.“ Daniela Z., 8 let
„Líbilo se mi, jak jsme chodili ven a na bazén a všechno.“ Jakub D., 7 let
„Není nic, k čemu bych podal nějaký odpor. Takže se mi tu líbilo plavání, opékání špekáčků.
Byl jsem tu spokojeny se vším.“ Pavel K., 9 let
ZASTAVTE ČAS A NAVŠTIVTE NÁS!!!!
Zaměstnanci FRY Relax Centra
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Setkání členů klubu seniorů před prázdninami – 22. 6. 2022
K setkání uzavírající první půlrok činnosti Klubu seniorů ve Fryčovicích jsme opět zvolili místo
– nám důvěrně známé – prostředí rybníku a chaty rodiny Kublákových. Svatý Petr přislíbil
OK počasí, i když to ten den s teplotou trošku nadsadil – to prý jen proto, aby nás starší
neomezovalo suché loupání při pikniku v tak působivém a neopakovatelném prostředí.
Milé přivítání, obdiv okolní přírodě, poděkování aktivním – telefonický kontakt s předsedou
klubu navodil emoce a zároveň povzbuzení. Připomenutí dvou významných životních jubileí
připomněl, že čas letí, a pak už jen zábava, která se tryskem rozjížděla. Heboučké koláčky
i moravské klobásky chutnaly skvěle. Do repertoáru písní, mistrně preludovaných na harmoniku
panem Petrem Strakošem, byla vtažena většina, někteří ovšem jen brumendem. Linoucí se tóny
skvěle povzbuzovaly přátelskou atmosféru i nostalgii k místu.
V podvečer nastalo loučení, zůstali pouze ti, kteří nestačili diskuzi a své příběhy dokončit. Zase
jedno z mnoha krásných odpolední. Poděkování náleží rodině pana Karla Kubláka za umožnění
setkání a vlídné přijetí, dík patří všem, kteří svůj čas i své úsilí věnovali pro spokojenost
přítomných.
členové výboru KS Fryčovice

Sloupek - ŘEKA
Vždy jsem byla moc ráda, že naší vesnicí protéká řeka. Naše Ondřejnice. Mám pocit, že to každé
vesnici dává větší šmrnc, když je v ní i voda. Když jsem byla malá, chodila jsem se do ní koupat.
Máme kousek od nás jedno takové místo, kde mi tehdy bylo téměř po krk vody. Dnes je mi tam
tak s bídou do pasu. Stavěli jsme si tam se sousedovic dětmi různé hráze, kluci lovili ryby pod
šutry u břehu, brávali jsme s sebou i psy, kteří se občas servali, no prostě takové krásné
venkovské prázdninové dobrodružství u vody. Když jsem chodívala s babičkou do obchodu
nakupovat, hnaly jsme před sebou hejno našich hus. Aby se vykoupaly v řece a měly pak čisté
peří, až je babička bude škubat. Moc se mi líbilo, jak se rozeběhly proti proudu řeky a křídly
mávaly tak, že téměř nad vodou letěly. Než jsme se vrátily s babičkou z nákupu, byly už všechny
zpátky doma na dvoře. V zimě jsme podnikali dobrodružné výpravy proti proudu řeky na horní
konec na bruslích. Často jsme se někde na tenkém ledě propadli a to pak byl doma sekec.
Mnohdy jen tak na oko, protože rodiče tohle jako děti zažívali taky. Jenže když jsem byla starší,
začala jsem jezdit vodu a poznávat řeky, jako je Vltava, Lužnice nebo Sázava, začalo mě moc
mrzet, že naše řeka Ondřejnice je „jen“ taková říčka. Nicméně vždy jsem ji bránila. Když jsem
někoho navigovala k nám domů a říkala, že musí odbočit z hlavní cesty a přejet most přes řeku,
tak mi většinou dotyčný, neznalý této vísky a říčky, řekl: „Myslíte ten potok.“ To jsem byla teda
pěkně naštvaná a oponovala jsem, že to je ŘEKA! A pak jsem se poznala se svým mužem, který
vyrostl u velké řeky. Chodil se do ní v létě koupat, dokonce měl svoji pramičku, na které ráno
lovil ryby a pozoroval vodáky, kteří se pravidelně na řece objevovali. Přistihla jsem se, že mu
závidím. Tohle jsem já s naší řekou teda nezažila. Ptala jsem se ho, jestli mu není líto, že se
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odstěhoval a bydlí tady, u té naší Ondřejnice. A on mi na to řekl, že má aspoň klidné spaní,
protože bydlí na kopci a kouká na řeku, která i když se rozvodní, nikdy nám nezasáhne dům tak,
jako to zažil v roce 2002 při povodních v Čechách. A tak jsem vlastně zase ráda, že je všechno
tak, jak má být. Naší vesnicí teče ta naše Ondřejnice, kterou občas sjedou při velké vodě na jaře
nějací blázni na raftech a já je zahlédnu z okna, když připravuju o víkendu oběd. Chodíme se
do ní o prázdninách brodit, někdy s dětmi, někdy se psy a někdy všichni. A v zimě, když občas
zamrzne, bereme brusle a jdeme na to. Tak krásné léto.
Autor si přeje zůstat v anonymitě.
Redakční rada autora sloupku zná.
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Reklama a inzerce

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:
A5
½ A5
¼ A5

1 200 Kč
750 Kč
500 Kč
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Reklama
a inzerce
Reklama
a inzerce
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce
Fryčovický zpravodaj č.4/2022
Uzávěrka dalšího čísla bude 1. října 2022. Do uzávěrky zasílejte příspěvky
v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, ODT, TXT apod.) výhradně
na adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává Obec Fryčovice pro občany obce
a osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk územního samosprávného
celku.
Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE
Zpravodaj a etický kodex naleznete na internetových stránkách www.frycovice.cz.

Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela
Pultarová
Informace: 558 668 119 Registrováno u MK ČR pod registrační značkou
MK ČR E 12361
Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo
nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
Grafická úprava: Ing. Vratislav Konečný
Sazba a tisk: tiskárna KLEINWÄCHTER holding
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