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Vážení občané, 
 
volby do zastupitelstva obce, které jsou za námi, rozhodly, kdo bude pracovat 
v zastupitelstvu obce v novém volebním období 2006-2010. Všem, kteří byli zvoleni, 
blahopřeji. 
Jsem rád, že práce zastupitelů v minulém volebním období byla voliči oceněna a tým          
na kandidátce ČSSD dostal nejvíce hlasů. Je škoda, že tito kandidáti, i když dostali nejvíce 
hlasů, nemohou v zastupitelstvu obce pracovat, protože poměrný volební systém nastavil 
pravidla    o jejichž spravedlivosti můžeme diskutovat, ale nemůžeme je změnit. Chci proto 
poděkovat všem kandidátům na kandidátce ČSSD za jejich ochotu kandidovat a voličům za 
jejich projevenou důvěru. Důvěra, kterou jsme dostali, nás zavazuje pracovat na dalším 
rozvoji naší obce. 
Vážení občané, ještě jednou Vám všem děkuji a přeji Vám příjemné 
prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2007. 
 
Starosta Ing. Jiří Volný 
 
 
 
Hezké prožití svátků vánočních, hodně štěstí a dobré zdraví v roce 2007 přeje všem 
občanům Fryčovic 

MO ČSSD Fryčovice 
 

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 2. listopadu 2006 

 
Zastupitelstvo obce 
1/1 
Bere na vědomí 
složení slibu členů Zastupitelstva obce Fryčovice 
1/2 
Schvaluje 
program jednání 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 2. 11. 2006 
1/3 
1) Volí 
předsedu volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce 

- Ing. Jiřího Zagoru 
2) Volí 
členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce 

- Mgr. Annu Hrabcovou 
- Ing. Jiřinu Gřesovou 
- Ing. Radomíra Mikalu 
- p. Josefa Strakoše 

1/4 
Volí 
Návrhovou komisi ve složení : 

- Ing. Leo Kuběna 
- Ing. Dušan Vyvial 
- Leo Volný 
-  



  

 - 2 - 

1/5 
Určuje 
Ověřovateli zápisu z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 11. 2006 

- Ing. Gabriela Pultarová 
- Ing. Ivan Bedrunka 

1/6 
Schvaluje 
Způsob volby a volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce tajným hlasováním 
1/7 
Volí 
Ing. Jiřího Volného 
do funkce starosty 
1/8 
Stanoví, 
že počet členů rady obce, uvolněných pro výkon funkce je  1 -  starosta    
1/9 
Volí 
- Ing. Jindřicha Lanču 
do funkce místostarosty 
1/10 
Volí 
další členy rady obce: 
- Ing. Leo Kuběnu 
- p. Leo Volného 
- Ing. Dušana Vyviala 
 
Ing. Jindřich Lanča           Ing. Jiří Volný 
místostarosta            starosta 
 
ZO KSČM Fryčovice 
 
 Vážení spoluobčané, v minulém volebním období 2002-2006 jsme měli v obecním 
zastupitelstvu tři zástupce, byli to místostarosta s. Ing. Jinřich Lanča, předseda kontrolního výboru 
s. Josef Strakoš a člen komise výstavby a ŽP s. Zdeněk Ranocha. 
 V jednotlivých komisích dále pracovali: ve finančním výboru p. Ing. Emílie Šugárková                
a p. Ing. Jan Strakoš, v komisi školské, kulturní a tělovýchovné s. Zdeněk Temel a p. Ing. Antonín 
Richter, v komisi bytové s. Jana Volná, v komisi lesní p. Ing. Jan Strakoš, s. Jaroslav Bílek st., 
v kontrolním výboru s. Vladislav Šimečka a v komisi hospodaření s prostředky rozvoje bydlení – 
Fryčovice s. Ing. Jindřich Lanča. 
 Ve volebních okrskových komisích pracovali v červnových volbách: horní konec                 
– s. Čestmír Šugárek, dolní konec – s. Vladislav Šimečka. V komunálních volbách v říjnu: horní konec 
– s. Vincenc Nevlud a na dolním konci s. Ing. Jiří Schwarz.  U obou voleb za naši stranu zmocněnec 
byl s. Karel Šimečka. 
 Volební rok 2006 pro naši stranu ve svých výsledcích nedopadl nejlépe. Do poslanecké 
sněmovny ztráta 15 poslaneckých mandátů. Zájem našich voličů členů a sympatizujících byl podpořit 
a udržet levici ČSSD-KSČM v početní převaze, což se zcela nepodařilo, důsledky stejného počtu 
mandátů 100:100 pociťujeme dodnes. Půl roku uběhlo a výsledky dohody nejsou. Naštěstí v naší 
obci už páté volební období  levice jako celek se vždy bez průtahů dohodla k racionální spolupráci 
s cílem dosažení těch nejlepších výsledků pro naši obec, a to se za přispění všech povedlo. 
V letošních volbách jsme naše    3 mandáty neobhájili, zvoleni byli: s. Jindřich Lanča – místostarosta 
a s. Josef Strakoš. Všem zvoleným do obecního zastupitelstva blahopřeji. Ve výše uvedených 
komisích budou dále pracovat naši zástupci. Upřímné naše poděkování patří všem jmenovaným,             
dále kandidátům na kandidátce KSČM. 
 Vážení spoluobčané, můžeme Vás ubezpečit, i když jsme nedostali  tolik hlasů, jak jsme si 
přáli, nerezignujeme, nezatrpkneme a budeme se nadále při pochopení svého okolí v dnešní nelehké 
době angažovat. Za myšlenky lidské důstojnosti, rovné příležitosti, spravedlnosti, a to je neméně 
důležité, pozorně naslouchat a hájit zájmy všech občanů. Dále naše poděkování patří našim voličům. 
I přes ostrý antikomunismus, který 24 hodin denně chrlí naše média, tomuto tlaku nepodlehli a svůj 
hlas v obou volbách nám dali           a využili svého volebního práva a zúčastnili se. Jen v naší obci 
v říjnových volbách nepřišlo volit 734 občanů. 
 Vážení spoluobčané, Vám všem přeji hezké prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2007 všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a vzájemného 
porozumění. 
 
      S pozdravem Práci čest a Světu mír 
      Ranocha Zdeněk, předseda ZO KSČM 
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Z historie  Fryčovic …… III.část 
 
 Až se dostaneme k dalšímu postupu zástavby Fryčovic, uděláme si malé odbočení. 
 Roku 1567 byl založen vrchnostenský pivovar na Hukvaldech, kde již dříve byla palírna lihu. 
Fryčovice a Staříč však měly nadále odebírat pivo z Brušperka. V téže době byla vybudována              
i kamenná ohrada obory Hukvald a Fryčovice měly povinnost vybudovat díl obory o délce 37 
provazců. Provazec byl dlouhý dvacet loket lesních, to je asi 14 m. Celkem tedy 518 m obory. 
 Nová břemena narůstala, a tak se sedláci začali bouřit vzpourami. Roku 1514 potlačil Jan 
Zápolský povstání sedláků v Uhrách a roku 1524 bylo potlačeno povstání sedláků v jižním Německu. 
Na Hukvaldsku je známo pozdvižení  sedláků až roku 1695, kdy se jich shromáždilo 1500 z panství    
u Kopřivnice a žádalo vyslyšení svých stížností. Další pozdvižení potom roku 1775. Značnou zátěží 
pro obce byla starost o vojsko. Podle zápisu v kronice byli ve Fryčovicích  ubytováni roku 1864-8 
přechodně husaři v počtu 35 koní a 50 mužů, vždy po více dní. Byla to velká zátěž, protože obec 
musela zásobovat vojáky jídlem   i krmivem pro koně. Ale již roku 1762 je zaznamenáno obrovské 
vydání na fůry pro vojsko a kontribuci za 5506 zlotých. Pro srovnání grunty v té době byly 
postupovány za 100 zlotých. 
 Pobělohorská doba znamenala zhoršení životních podmínek, i když v 16. století byl v českých 
zemích poměrně klid, počínaje vládou Ferdinanda I. Habsburského (1525-1564). Tedy kromě 
počátečních a okrajových válek s Turky, kteří roku 1529 přitáhli až k Vídni a několikrát vpadli          
na Moravu a na Hukvaldsko. Tento pohyb a vzrůst mezinárodního obchodu znamenal rozvoj řemesel 
a tím pádem i měst. Hovoří se o době blahobytu a o zlaté době měst.  
 To však skončilo v příštím století vinou třicetileté války a válkami s Uhry a Turky. Došlo 
k zruinování drobné šlechty a nesmírnému zatížení zmenšeného selského lidu. A jak již jsme výše 
psali, došlo na hukvaldském panství k pozdvižení. 26.června 1695 se shromáždilo 1500 mužů, tolik 
bylo zhruba poddaných, žádajíce vyslyšení. Uváděli například, že 40 mužů se ženami a dětmi uteklo 
do lesů a zbavilo se poddanství, oni však chtějí zůstat. Po složitých jednáních se 8.7. rozešli, ale 
16.7. se srotili znovu, již v menším počtu a krátce. O těžké době svědčí i to, že roku 1675 bylo          
na hukvaldském panství opuštěno 437 domů k 1565 obydleným, to je více než čtvrtina. 
 V 18. století přes válku sedmiletou a mnohaleté války s Prusy o Slezsko začalo pomalu 
obyvatelstva přibývat. Projevilo se to hlavně vzrůstem počtu domkářů, i bez půdy. Ve Fryčovicích 
jsou známi takoví domkáři roku 1581 jen tři, včetně mlynáře, již roku 1676 však dokonce 24              
a o sto let později roku 1776 83 a v roce 1812 108. 
 Mnohé domky byly hoferské, to je bez půdy, a některé postavené na cizí půdě (hospodářově), 
ty postavené na vlastní půdě, koupené hlavně od obce, měly malou zahrádku. Další byly s malou 
výměrou půdy (Catastral Häusern) a těch bylo roku 1812 ve Fryčovicích 14, jako tzv. chalupníků. 
Těch začalo po roce 1848 rychle přibývat a již v první polovině  20. století jich bylo 230, s celkovou 
výměrou přes 460 ha, což bylo přes jednu čtvrtinu zemědělské půdy ve Fryčovicích. I když někteří 
měli půdu pronajatou. 
 V období hospodářské konjunktury  po první světové válce počali někteří průmysloví dělníci, 
kovozemědělci, najatou půdu uvolňovat, ale v následující světové hospodářské krizi 1929-1933 se 
k ní opět vraceli. Z první pozemkové reformy bylo rozděleno jen něco málo panských luk                    
u Brušperka, neboť kromě lesů tu  jiné panské půdy nebylo. Les Zámrklí byl za tří čtvrtin přidělen 
obci Fryčovice, 60 ha a 28 arů po 5.647,- Kč za 1 ha a při myslivně 6 ha a 1642 m2 za 27.056,50 Kč. 
Les Hájek, kdysi patřící k fojtství, byl již v roce 1540 prodán městu Příboru.  

Selských lesů nebylo mnoho. Podle Tereziánského katastru z roku 1752 patřily k fojtství jen   
3 míry lesa, to je kolem 1,5 ha, ke gruntu č.p. 288 2 míry, ke gruntu č.p. 171 0,4 míry, ke gruntu     
č.p. 122 1 míra a ke gruntu č.p. 110 také 1 míra. Celkem 13,8 míry,  to je 6,9 ha. 

Nevelká výměra půdy byla odňata na stavbu tzv. Císařské silnice, která vedla z Přerova, 
Příbora do Místku a dále do Těšína. Na jiné cesty bylo již dříve zabráno (ruiniert) 18 mír již           
před rokem 1749. 

         Jaromír Kublák 
 

Informace z tělesné výchovy 
 
+V říjnu pořádala naše škola závody v přespolním běhu základních škol „povodí Ondřejnice“. 
Zúčastnili se čtyři školy, kromě naší ZŠ ještě  ZŠ St. Ves, ZŠ Hukvaldy a ZŠ Brušperk. Závodilo tedy 
4O dětí 1. stupně (1. - 5.tř.) a 80 žáků 2. stupně (6. - 9. tř). Ani v takto velkém počtu závodníků        
se neztratily žáci naší školy a obsadili krásná místa:  

- třídy –     1. místo – Kristýna Urbišová – postup do okresního kola 
                2. místo – Jakub Filipec 

- třídy -      2. místo – Daniel Urbiš 
- třídy -      2. místo – Jan Masopust 

      8.a 9. třídy – 2. místo Ivana Matušková 
 
I letos jsme se s chlapci 2. stupně vydali do Ostravy na fotbalový turnaj „Formana cup“. Po loňském 
2. místu jsme se sice zhoršili, ale i 4. místo v konkurenci osmi škol je pěkným úspěchem. 
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Reprezentovali nás:Petr Žurovec, Jan  Adamovský, Daniel Dvorský, Roman Nevlud, Marian Tučný       
a Radek Zahradník. 
 
V listopadu pořádala ZŠ Brušperk turnaj ve florbalu chlapců 6. až 9. tříd. Při účasti šesti družstev 
naši chlapci ani jeden z pěti zápasů neprohráli, ale i přesto obsadili „až“ 3. místo. Za naši školu hráli: 
Aleš Holub, Tomáš Zahradník, Ivo Kolář, Ondřej Matula, Petr Pinkava, Ondřej Tříska, Jakub Přibyla, 
Radek Zahradník, Jan Vrtný, Martin Sváček a Lukáš Hajný. 
 
V prosinci jel výběr chlapců 6. a 7. tříd do St. Vsi na turnaj v sálové kopané, a i když předváděli 
nejlepší hru, neproměnili spoustu vyložených šancí a obsadili „až“ 2. místo. Ve výběru byli: Martin 
Sváček, Jan Kučera, Radek Zahradník, Lubomír Mirola, Lukáš Klvaňa, Filip Volný a Luca Král. 
 
Všem zmíněným žákům blahopřejeme k úspěchům a děkujeme za reprezentaci školy. Do konce roku 
nás čeká ještě turnaj v sálové kopané chlapců 8. a 9. tříd v Brušperku a turnaj smíšených družstev 
ve volejbalu v Ostravě, tak doufejme, že navážeme na předešlé úspěchy.  
 
V tělesné výchově jsme se začali věnovat netradičnímu sportu Softbalu (pálkovaná). Žáky tento 
sport baví, a nejenže znají pravidla, ale mnozí velmi dobře zvládají herní dovednosti tohoto sportu. 
Softbalu jsme se mohli začít věnovat díky velmi aktivnímu a štědrému přístupu Sdružení rodičů, 
které softbalové vybavení škole zakoupilo. Díky patří také Farmě Kublák, která na toto vybavení 
přispěla částkou 2000,- Kč. 
                                                             S pozdravem 
                                                                                                          Mgr. Jiří Šefl, uč. TV 

 
  

Občanská demokratická strana 
 
Děkujeme všem, kteří nám věří a v komunálních volbách odevzdali hlasy naší straně nebo 
jednotlivým kandidátům. Zvolení zastupitelé se budou snažit dobře pracovat v orgánech obce a pro 
občany. 
 
Pro zajímavost malá statistika z voleb: 
 

KSČM  ČSSD  ODS  KDU-ČSL SZ 
Kandidáti: 
Členové strany   13  3  11  5  3 
Ženy     2  5  7  4  5 
Průměrný věk    55,2  48,5  45,6  51,3  34,1 
Zastupitelé: 
Všichni    2  7  3  2  1 
Členové strany   2  1  3  0  1 
Ženy     0  2  2  1  0 
Průměrný věk    58,0  48,2  48,6  58,0  32,O 
 
Blíží se svátky a konec roku, začíná bilancování uplynulého roku 2006. Necháme to 
na každém z nás a přejeme veselé a bohaté svátky vánoční, veselého Silvestra a ten 
příští rok, ať je samozřejmě lepší než ten minulý. 
 
Jaromír Kublák 
 
 

Klub turistů při TJ Sokol Fryčovice pořádá v1.ledna 
tradiční 

NOVOROČNÍ PŘECHOD  
PALKOVICKÝCH HŮREK 

 
Odjezd autobusu od sokolovny je v 9.30 směr Myslík. 

Srdečně zve výbor KT 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  „KLUBÍČKO“  
 
Je štědrý večer a sněží           
s plaménky naděje letí k nám tmou, 
kéž ve všech srdcích nám zůstanou, 
v lásku ať každý z nás věří. 
 
Tichounké vánoční snění, 
kéž se svět k lepšímu mění, 
ať každý domov má, co bude hřát, 
ať člověk člověka má více rád, 
láska je největší jmění. 
 
     Když dny jsou stále kratší a ve výlohách se začnou objevovat  první stromečky, svíčky, ozdobené 
balíčky, chvojí, když ve vzduchu cítíme první sníh a začínají dlouhé večery – všichni víme, že se blíží 
ty nejkrásnější svátky roku, svátky lásky, často i tichého dojetí, svátky radosti, úsměvů, vůní, 
překvapení – Vánoce. Již od dětství si pamatujeme tajemný obsah tohoto slova. Patří především 
dětem, ale této báječné atmosféře propadáme i my dospělí. Je to dávná touha po pokojných, 
svátečních dnech, po neopakovatelné chvíli u vánočního stolu v provoněném bytě, po svitu svíček       
na ozdobeném stromečku a hlavně po rozzářených očích těch nejmenších. 
 
    Přejeme všem dětem i dospělým……. až se rozsvítí vánoční stromeček a zazní koledy, aby se        
ve všech srdcích rozhostil klid, pokoj, radost a štěstí. Hodně zdraví a úspěšný rok 2007 
 
                                                                                        přejí děti a zaměstnanci  
                                                                                                             MŠ Klubíčko Fryčovice 
 

TJ Sokol Fryčovice 
oddíl kopané informuje … 

 
- Mladší žáci 
Mladší žáci opět nastupují v tzv. Brušperské lize. Do podzimní části soutěže jsme nastoupili se 
značně omlazeným a pozměněným týmem, a proto jsme ani neočekávali útok na čelní pozice 
v soutěži, který byl v minulých letech tradicí. Nakonec jsme ve dvanáctičlené tabulce obsadili 8.místo  
Družstvo vedou Jiří Petráš a Lumír Adamovský. 
  
- Starší žáci 
Starší žáci nastupovali v podzimní části soutěžního ročníku 2006-2007 v regionální soutěži., která 
vznikla rozdělením týmů z okresního přeboru a okresních soutěží okresu Frýdek-Místek do  šesti 
regionálně složených skupin. V konečné tabulce obsadili 2.místo a zajistili si účast v jedné ze dvou 
finálových skupin, z nichž vzejde přeborník okresu Frýdek-Místek. Nejlepším střelcem se s 11 góly 
stal Miroslav Gřes. 
Družstvo vedou Ing. Tomáš Strnadel a Roman Konečný. 
 
- Dorost 
Dorostenci hrají po znovuobnovení své činnosti  druhým rokem okresní soutěž. Tým pod vedením 
Ing. Lukáše Barana, Petra Janka a  Romana Pecky je jeden z nejmladších v soutěži a je tvořen 
převážně loňskými a předloňskými žáky. Přes tento handicap se družstvo drželo statečně, v devíti 
zápasech získalo 15 bodů a je po podzimní části soutěže na 5.místě se ztrátou sedmi bodů              
na prvního. Nejlepším střelem je Aleš Žídek s 8 góly. 
 
- Muži 
Naši muži druhým rokem nastupují v tzv. Ostravské skupině 1.B třídy . Během letní přestávky došlo 
v kádru i realizačním týmu k výrazným změnám. Bylo zrušeno B mužstvo, na post trenéra nastoupil 
Igor Zahradník, asistentem se stal Mirek Konvička. Na hráčských postech mužstvo posílili Vladislav 
Rýdel do branky  a do pole Jan Kowalík, Marek Hendrych, Radim Zdarsa, Martin Urbiš a David 
Žurovec. V podzimní části soutěže byl velký rozdíl mezi zápasy na domácím hřišti a venku. Ze hřišť 
soupeřů jsme dovezli pouhý jeden bod a také dva šestibrankové debakly. Oproti tomu doma jsme 
získali 15 z celkových 16 bodů a po podzimu jsme tabulce na 7.místě. Nejlepším střelcem je Marek 
Hendrych s 5 brankami.   
 

Za oddíl kopané Ing. Tomáš Strnadel 
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Ze základní školy 
  
Vážení občané, přijměte prosím naše pozvání k návštěvě ZŠ dne 21.prosince v 17.00 hod.. V rámci 
netradičního programu „Vánoce ve škole“ budete moci vyslechnout vánoční zpívání na schodech, 
zhlédnout divadelní představení a taneční vystoupení, prohlédnout si prostory školy s výstavkou 
zdobení vánočních stromků, betlémů, děti v pracovních dílnách ukáží výtvarné techniky. Součástí 
programu bude i výstavka prací žáků spojená s jarmarkem. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
   
         Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
 
 
 Příjemné prožití vánočních svátků, šťastné vykročení do nového roku, 
splnění všech přání, mnoho úspěchů v práci i v osobním životě a především zdraví 
přejí  
      žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 
 
Sběr starého papíru 
 Z hlediska ochrany přírody mají největší krajinářskou a biologickou hodnotu lesy, neboť 
poskytují rostlinám a živočichům vhodné podmínky k jejich životu. Les zabraňuje odnosu půdy, má 
velmi důležitý hospodářský, zdravotně rekreační a v neposlední řadě i estetický význam. Protože si 
to dobře uvědomujeme a protože nám záleží na ochraně životního prostředí, zapojili jsme se i v 
letošním školním roce do soutěže „Zachraň strom“ sběrem starého papíru. Tato akce probíhá 
dvakrát ročně – v říjnu a dubnu. Letos na podzim naši žáci s pomocí rodičů, prarodičů a občanů 
Fryčovic odevzdali rekordních 17 390 kg papíru. Nejpilnější byli žáci 1.třídy, při vážení a nakládání 
ochotně pomáhali žáci VIII.A třídy. Děkujeme všem žákům, rodičům, prarodičům a  všem občanům, 
kteří se do akce zapojili a pomáhají tak chránit naše životní prostředí. Těšíme se, že nás na jaře opět 
podpoříte. (Finanční prostředky obdržené za odevzdaný sběr – 15 125,- Kč –  byly uloženy na účet 
Unie rodičů.)  
         Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
 
 

Obecní úřad ve Fryčovicích ve spolupráci 
s cestovní  kanceláří VÍTKOVICE TOURS s r.o. 

 
Vás zvou na 

 

VÁNOČNÍ KONCERT   

 
pražské pěvkyně, mezzosopranistky  

Ireny Magnuskové 
za klavírního doprovodu Petra Strakoše a s hosty Lucii Schwarzovou a Terezou Honkovou 

který se koná 
 

v pátek 22.12.2006 v 18.00 hod. 
v sále obecního domu ve Fryčovicích 

 
Kouzlo Vánoc je neopakovatelné a opravdové pěvecké umění k Vánocům nerozlučně patří. 

Umělkyně Irena Magnusková a Petr Strakoš připravili pro návšt ěvníky koncertu program, který 
bude Vašim novým zážitkem v předvánoční i vánoční době. 

 
Koncert se uskuteční ve spolupráci s cestovní kanceláři VÍTKOVICE TOURS s r.o. Po koncertě si 
mohou návštěvníci zakoupit DÁRKOVÉ POUKAZY této cestovní kanceláře na nákup dovolené 
v roce 2007 a odnést si dárek – katalog dovolené u moře JADRAN 2007. Při objednání pobytů na 

Jadranu z tohoto katalogu do 31.12.2006 obdrží zákazníci slevu až 20% z ubytování. 
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Plán činnosti KS ve Fryčovicích ne leden – červen 2007 
 

Datum Akce 
1.ledna Novoroční výšlap na Palkovické hůrky. Spoluúčast s TJ Sokol Fryčovice 
3.ledna Přátelské posezení v KS 
10.ledna Zájmová činnost v KS 
17.ledna Křeslo pro hosta – pan Ing. Jiří Schwarz, 15.30 
24.ledna Přátelské posezení v KS 
31.ledna Zájmová činnost v KS 
1.února Vycházka naší obcí. Sraz: budova TJ Sokol Fryčovice v 11 hod., Občerstvení 

v Sokolce. 
7.února Přátelské posezení v KS 
14.února Zájmová činnost v KS 
21.února Křeslo pro hosta - paní MUDr. Chalupová, 15.30 
28.února Zájmová činnost v KS 
7.března Přátelské posezení v KS 
14.března Zájmová činnost v KS 
15.března Vycházka obcí Hukvaldy. Sraz: autobus. zastávka Hukvaldy-hotel v 11.50. 

Občerstvení v rest. „U Strakošů“, Rychaltice 
21.března Křeslo pro hosta – pan starosta Ing. Jiří Volný, 15.30 
28.března Zájmová činnost v KS 
4.dubna Přátelské posezení v KS 
11.dubna Zájmová činnost v KS 
18.dubna Přátelské posezení v KS 
19.dubna Jarní vycházka Zámrklím a Krnalovicemi. Sraz: KS Fryčovice v 11.00. 

Občerstvení v rest. „U Strakošů“ 
25.dubna Zájmová činnost v KS 
26.dubna Cyklovyjížďka Jistebnické rybníky. Sraz: KS v 11.00, Občerstvení v rest. 

„Odra“ 
27.dubna Členská schůze a setkání Klubu seniorů „Povodí Ondřejnice“. Kulturní sál OÚ 

Fryčovice, 14.30 
2.května Přátelské posezení v KS 
7.května Cyklovyjížďka Krmelín – Schindlerův dvůr. Sraz: KS Fryčovice 11.00 
9.května Zájmová činnost v KS 
10.května Vycházka rozkvetlou hukvaldskou oborou. Sraz: Hukvaldy-hotel, 11.50. 

Občerstvení v rest. „Na mlýně“ 
16.května Přátelské posezení v KS 
23.května Křeslo pro hosta – MUDr. Urbánková – Maroko, 15.30 
30.května Smažení vaječiny 
Květen Jednodenní zájezd 
6.června Zájmová činnost v KS 
7.června Cyklovyjížďka Štramberk. Sraz: KS Fryčovice 10.00 
13.června Zájmová činnost v KS 
14.června Výšlap na Sovinec. Sraz: TJ  Sokol Fryčovice, 11.00. Občerstvení v „Sokolce“ 
20.června Přátelské posezení v KS 
27.června Opékání párků – sokolský stadión. Každý si přinese párek a chléb podle 

vlastní spotřeby, 15.00 
Zájezd na burzu se uskuteční v měsíci březnu, květnu a červenci 2007. 
 
Klub seniorů ve Fryčovicích přeje všem svým členům a ostatním občanům pohodové 
prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví v roce 2007. 
 
 
Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích vyslovuje poděkování za hlasy při letošních říjnových 
volbách do zastupitelstva obce Fryčovice pro kandidátku KDU-ČSL                       ve Fryčovicích. 

 
 
Radostné a požehnané svátky vánoční, Pokoj lidem dobré vůle a do nového roku 
2007 vše jen to nejlepší, hlavně zdraví, taky štěstí a Boží požehnání 
    přeje místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích 
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Rodeocross Fryčovice 
 
 28.10.2006 skončila další sezona rodeocrossu, pro náš „Fryčovice 
tým“ byla velmi úspěšná. Začalo se závodit pozdě, až to paní zima 
dovolila, ale to nic neměnilo na naší odhodlanosti.  
 Pořadatelé soutěže v letošním roce pozměnili pravidla - přestože 
naše auto má obsah 1400 cm3 , dostali jsme se do skupiny s vyšší 
kubaturou, tj. 1600cm3. V prvém závodě zlobilo auto, dojeli jsme 3. z 11 
závodních aut, podobně se nám vedlo do prázdninové přestávky. Po 
prázdninách se začalo dařit a sezonu jsme zakončili 28.10. na nejvyšším 
stupínku, nejen v daném závodě, ale i za celou sezonu, a tak se nám 

podařilo obhájit loňské vítězství. 
 Aby naše soutěžení bylo zajímavější, tak jsme si 2x o prázdninové přestávce, kdy je 
dvouměsíční pauza na Vřesině, vyzkoušeli naše schopnosti i na „Přerovské rokli“. Nedopadli jsme 
špatně, v prvém závodě to bylo 4.místo a ve druhém 1. 
 O dobrý úspěch tohoto roku se zasloužil jezdec Marek Laník za vydatné podpory sponzorů, 
mechaniků a přátel. Mechanici Libor a Michal Hlavatí věnovali technické přípravě bezpočet hodin ze 
svého volného času. 
 Za to, že jsme letos byli tak úspěšní, děkujeme nejen celému týmu, ale i příznivcům 
a sponzorům Autoservis Hlavatý, René Harazim, Jiří Vijačka, GD reklama, restaurace U Tvardků, 
Budvar a další. Ještě jednou dík. 
 Úroveň závodů na Vřesině je nízká, proto jsme si zkusili „Přerovskou rokli“, kde je trať 
s parametry pro mezinárodní soutěže, chtěli bychom tu jezdit příští rok a možná, když bude dost 
prostředků, zkusíme i mistrovství ČR. 
        Fryčovice tým 
 

 
 
 
 
 
CK VÍTKOVICE TOURS seniorům. 
 
Ředitel této cestovní kanceláře pan Ing. Zdeněk Honek, který obdržel v říjnu letošního roku ocenění 
Chorvatské republiky v oblasti cestovního ruchu, je z naší obce, kde již 12 let existuje Klub seniorů. 
Během této doby nám tato cestovní kancelář v rámci sponzorovaných zájezdů umožnila navštívit 
Zlín, Luhačovice, Prahu, Jižní Moravu, zámek Lednici a v říjnu letošního roku jsme navštívili sklárny 
ve Vrbně pod Pradědem a muzeum v Opavě. Tento zájezd byl opět perfektně připraven průvodcem 
panem Ing. Petrášem, který se podílel přípravou i na předešlých zájezdech. Myslím si, že je to jeden 
z příkladů, jak je možné zpříjemnit život našim seniorům. 
 V našem klubu se členové nenudí, protože mají možnost se zúčastnit různých klubových 
aktivit. V naší práci se řídíme heslem zakládajícího člena, který říká „Už kamarádi pomalu stárneme, 
ale neskládáme ruce v klín“. 
         Za KS Fryčovice Měkýšová Danuše 
 

  
Vážení spoluobčané, 

přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků,  
do nového roku 2007 Vám, 

Vašim rodinám a blízkým  zdraví,  
spokojenost a štěstí v osobním životě. 
V podnikání a práci hodně úspěchů. 

Ing. Jindřich Lanča 
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TJ  SOKOL Fryčovice 
Zve své členy na 

VALNOU HROMADU VALNOU HROMADU VALNOU HROMADU VALNOU HROMADU     

TJ SOKOL FryTJ SOKOL FryTJ SOKOL FryTJ SOKOL Fryččččoviceoviceoviceovice    
V pátek 12.1.2007 

18.00 hodin v sokolovně 
Zve výbor TJ Sokol Fryčovice 

 
Výbor TJ Sokol Fryčovice přeje všem občanům příjemné prožití 

vánočních svátků a do nového roku 2007 hodně štěstí, zdraví, osobní pohody    
a hodně sporto vních úspěchů. 

 
 
 

TJ Sokol Fryčovice  
pořádá ve dnech 16., 17. a 23., 24.2.2007  

tradiční Šibřinky. 
V roce 2007 již po 49. 
Objednávky místenek:  

na e-mailové adrese   sibrinky@email.cz nebo telefonicky na čísle: 603 99 66 44. 
Příjem objednávek začíná termínem valné hromady TJ Sokol (12.1.2007). 

 
 

FFRRYY  RREELLAAXX  CCEENNTTRRUUMM  
 
Vážení spoluobčané, 
sezona v našem relaxačním centru je v plném proudu. 
Návštěvnící   využívají všech výhod, které jim naše  centrum nabízí. 
Velké oblibě se těší  vířivá vana a všechny bazénové atrakce. 
Mnohem více než v loňském roce je využívána horkovzdušná sauna s venkovním 
bazénkem a útulná odpočívárna, která mimo jiné slouží i jako herna pro batolata v době 
jejich plaveckých kurzů. 
Bazén využívají ve větší míře i místní firmy, které tak umožňují svým zaměstnancům 
příjemnou formu odpočinku. 
Velkou oblibu si získaly  sportovní masáže,  poskytované školenými maséry. 
V našem obchodě si zákazníci mohou vybrat z široké nabídky  sportovního vybavení, 
občerstvení a nově je v nabídce i kolekce plavek a sportovního oblečení. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
Všichni zaměstnanci FRY Relax Centra  děkují za Vaši přízeň a přejí  všem 
spoluobčanům a zákazníkům krásné prožití vánočních svátků a v roce 2007  mnoho 
štěstí, zdraví, osobní pohody  a sportovního nadšení. 
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ZASTAVTE  ČAS  A  NAVŠTIVTE  NÁS  ve Fryčovicích!!!  
 

VVÁÁNNOOCCEE  22000066  !!   
OOTTVVÍÍ RRAACCÍÍ   DDOOBBAA  VV  DDOOBBĚĚ    VVÁÁNNOOČČNNÍÍ CCHH  PPRRÁÁZZDDNNII NN::   
2233..1122..22000066      0099  ..0000  --  2211..0000  HHOODD..  
2244..1122..22000066      ZZAAVVŘŘEENNOO  
2255..1122..22000066      ZZAAVVŘŘEENNOO  
2266..1122..22000066      0099..0000  --  2211..0000  HHOODD..  
2277..1122..22000066      0099..0000  --  2211..0000  HHOODD..  
2288..1122..22000066      0099..0000  --  2211..0000  HHOODD..  
2299..1122..22000066      0099..0000  --  2211..0000  HHOODD..  
3300..1122..22000066      0099..0000  --  2211..0000  HHOODD..  
3311..1122..22000066      ZZAAVVŘŘEENNOO  
0011..0011..22000077      ZZAAVVŘŘEENNOO  
  
CCEENNYY  VVÁÁNNOOCCEE  22000066  
BBAAZZÉÉNN  DDĚĚTTII ,,  SSTTUUDDEENNTTII       3300,,--KKČČ  --  CCEELLÝÝ  DDEENN  
  
RROODDII NNNNÉÉ  VVSSTTUUPPNNÉÉ        111100,,--KKČČ  --  DDOOPPOOLLEEDDNNEE  
((22DDĚĚTTII ++22DDOOSSPPĚĚLLÍÍ ))        113300,,--  KKČČ  --  OODDPPOOLLEEDDNNEE  
  
SSQQUUAASSHH  DDĚĚTTII ,,  SSTTUUDDEENNTTII       5555,,--  KKČČ  --  CCEELLÝÝ  DDEENN  
  
TTII PP  NNAA  OORRII GGII NNÁÁLLNNÍÍ   VVÁÁNNOOČČNNÍÍ   DDÁÁRREEKK::   
SSLLEEVVOOVVÉÉ  PPOOUUKKAAZZYY    FFRRYY  RREELLAAXX  CCEENNTTRRAA 
        Hlavatá Pavlína 
        správce centra 
 
 

Informace pro občany 
 
Termíny svozu odpadů v roce 2007 
 
Svozy komunálního odpadu vždy ve čtvrtek, obec je rozdělena na dvě části – horní a dolní konec, 
oddělena mostem u mateřské školy. 
Horní konec – svoz každý lichý týden 
Dolní konec – svoz každý sudý týten 
 
Svozy pytlů s plastem vždy ve čtvrtky: 8.2., 12.4., 7.6., 9.8., 11.10. a 6.12. 2007. 
 
Svozy skla 1x za 14 dnů, a to každou lichou středu. 
 
Svozy velkoobjemového odpadu: 
6.4.2007  přistavení 9 ks VKK po obci 
7.4.2007 vývoz ve 12.00 hodin 
 
14.9.2007 přistavení 9 ks VKK po obci 
15.9.2007 vývoz ve 12.00 hodin 
 
Svozy nebezpečného odpadu: formou ambulantního svozu 12.5.2007 a 13.10.2007. Stanoviště sběru 
je určeno před památníkem u obecního úřadu. 
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Oznámení. 
Lékárna U svatého Jiří s.r.o. je připravena zahájit provoz nové Výdejny léčiv v Obecním 
domě ve Fryčovicích ihned poté, co obdrží vyjádření od České lékárnické komory a 
Krajského úřadu – odboru zdravotnictví. Předpokládá se, že tato potřebná vyjádření bude 
mít lékárna v první polovině 
ledna 2007.                                                                                       
                                                                                                         Mgr. Simona Dostálková 
 

 
              

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 
 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny 
vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2007. 

 
Voda pitná (vodné) …………23.30 Kč/m3 

Voda odvedená (stočné) ….21.10 Kč/m3 

 
Cena je včetně DPH. 

 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 

2007, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a 
dodavatelem. 

 

REKLAMA 
 

Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek,příspěvková organizace 
Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek – Místek,tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749 

e-mail:sekretariat@sszfm.cz;     www.sszfm.cz 
 

Nabídka studijních a učebních oborů: 
 

Studijní obory:  čtyřleté s maturitou 
� Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka 

� Mechanizace a služby 
 

Učební obory: tříleté s výučním listem 
zemědělské 

� Opravář zemědělských strojů 
� Zemědělec, hospodyňka 

�  
lesnické 

� Mechanizátor lesní výroby 
� Zpracovatel dřeva 

�  
nově zavedené 

� Krajinář, krajinářka 
� Kovář a podkovář 

 
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy, svářečské kurzy, 
motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace. 

 
Nástavbové studium: (dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou) 

� Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  11.12.2006, 15.1.2007 
Osobní návštěvy kdykoli. 

 
Získaná kvalifikace ve škole nabízí jistotu uplatnění v životě. 
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POZOR !!! 
Jedinečná možnost ušetřit na pojištění povinného ručení !!! 

Vážení občané, Triglav a.s. nabízí řidičům s maximálním bezeškodným průběhem 
bezkonkurenční ceny pojištění povinného ručení! 

Pojišťovna Triglav a.s. Vám bude akceptovat Váš případný bonus z jiných pojišťoven 
s tím, že Vám tento bonus zohlední 60% slevou !!! 

To znamená, že např. u pojištění vozu „při maximálním bonusu, Škoda Felície 
(obsah do 1350 cm) zaplatíte 1.450 Kč/rok, nebo u vozu Š Octavia 1.9 
 (obsah do 2500 cm) zaplatíte 3.317 Kč/rok, nebo vozu Mitshubichi Pajero 

 (obsah 3200 cm) zaplatíte 5.002 Kč/rok. 
Klient může být jak fyzická, tak i právnická osoba, z malé obce i velkého města. 

Sjednání pojištění, včetně dalších služeb, Vám zajistíme s tím, že nemusíte fyzicky 
nikam jezdit, stačí když se s námi zkontaktujete pomocí níže uvedeného e-mailu,           

nebo nám zavoláte. 
 

Tel.č.: 558 668 552 
Mobil: 603 835 878 

e-mail: tvpoj@seznam.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fryčovický zpravodaj č4/2006 

 
Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 

které jsou podepsány. 
Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: 

Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice 
nebo  případně posílejte na internetovou adresu: 

frycoviceou@cmail.cz  nebo vrata.konecny@seznam.cz 
Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný. 

Uzávěrka č.1/2007  je: 19.3.2007 
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Příloha k Fryčovickému zpravodaji č.4/2006 
V první tabulce jsou přesné výsledky voleb do obecního zastupitelstva v roce 2006. 

Druhá tabulka určuje úspěšnost jednotlivých kandidátů v letošních volbách. 
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