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Z historie Fryčovic 6.část 

Další nejstarší živností byl hostinec. Podle Urbariální fasse z 30.3.1776 byl rychtář 
povinen čepovat jen vrchnostenské pivo a lihoviny, sám si je dovážet a nádoby vracet. Do roku 
1567 byla povinnost brát pivo z Brušperka. V tomto roce byl založen pivovar na Hukvaldech       
a povinnost přešla na Hukvaldy. Porušení této povinnosti bylo pokutováno 1 kopou grošů          
a do zaplacení pokuty i vězením. Již dávno před tím museli poddaní odebírat alespoň panské 
víno. Proto již ve 14.století žádali poddaní z Fryčovic, Brušperka a Staříče po biskupovi 
Mikulášovi z Rýzmburka (1388-1397), aby místo 10 věder panského vína mohli platit ročně 5. 
Poplatek odváděl fojt, jemuž náleželo čepování, později bylo poplatků více. Podle popisu 
panství z roku 1812 platily Fryčovice za suché víno na Vánoce 14 fr a rychtář za dovoz vína       
10 zl. a 40 kr. Bez ohledu zda víno odebírali či ne. 
 Ve Fryčovicích byl nejstarší hostinec fojtův. Existoval již před rokem 1467, což dokazuje 
„Obnovení starodávných výsad fojtských“ z tohoto roku. Čepovalo se, jak bylo tehdy zvykem, 
na Fojtství. Hostinec byl na Fojtství pravděpodobně až do roku 1867, kdy byl přenesen             
na vedlejší grunt č.p. 93, na kterém bydlel naposled Pepiš Žabenský. Tehdy grunt vlastnil žid 
Brod Alta. Dalším vlastníkem se stal Frant. Měrka, bývalý starosta z let 1870-1876. Ten koupil 
hostinec i s gruntem v roce 1873 v exekuční dražbě za účelem zajištění pohledávky Rolnické 
záložny Fryčovicko-Ptáčnické, kde byl činovníkem. Pak se tam vystřídalo několik vlastníků, ale 
když se tam přiženil k vdově po panu Josefu Ivánkovi, který padl v první světové válce 
v Polsku, Hrnčířek Josef, hostinec tam již nebyl. Jen obchod se smíšeným zbožím a pozemky … 
V roce 1909 v něm byla ustavující schůze Reifeizemky. Naposled tam měl pekárnu pekař Kolc. 
Syn Josefa Hrnčířka je nám známý akademický malíř. 
 Druhý hostinec byl založen kolem roku 1866, když domek č.p.224 převzal Melichar 
Chamraď, přiženěný z Chlebovin. Jako spolumajitel zařídil hostinec zájezdný, s povinnostmi 
přenocovat pocestné nebo formany. Chamrádové byli vlastníky až do roku 1950, do znárodnění. 
 Takže ještě v roce 1869 byly ve Fryčovicích hostince stále dva. Následujícího roku 1870 
koupil fojt Ludvík Kubala od obce kousek pozemku u řeky a postavil na něm hostinec, nyní 
Tvardek. Hned roku 1871 koupil tento hostinec Vincenc Šnajdr ze Staříče. Zemřel však roku 
1877 ve věku 47 let na zápal plic. Jeho vdova jej prodala roku 1879 Františku Friedelovi a ten 
roku 1885 židovi Adolfu Lermerovi. Roku 1891 ho koupil Antonín Matyska, roku 1900 Adolf 
Hranický a v roce 1904 ve veřejné dražbě Karel Václavek z Frýdku za 13 200 zlatých. Václav 
Kubík z Brušperka, původem z Hrabové, koupil tento hostinec 23.9.1909 a po něm ho převzala 
dcera Michaela, provdaná Manďáková a pak Tvardková. Oba tyto hostince stály u nedávno 
zbudované okresní silnice a mnozí si ještě pamatují, že u nich byly čerpací stanice (výdejní 
stojany) pro motorová vozidla. Čerpalo se ručním kýváním. 
 Obecní výbor schválil 18.2.1893 starostovi, mlynáři a obchodníkovi Josefu Šindlerovi 
rozšíření obchodnické koncese o nálev piva. Vzniklo tu posezení, někdy jen nouzové na prknech 
při mlýnské pile, hlavně v neděli po mši v sousedním kostele. Čtvrtý hostinec vznikl 28.12.1902 
schválením hostinské koncese Josefu Skařupovi č.135, z kterého je nyní obchod. 
 Roku 1909 zanikl Schindlerův mlýn i pila, po skončení světové války i obchod a nálevna 
piva. V sousedství tu mezitím postavil dům č.51 a zařídil v něm obchod Antonín Mičaník, syn    
ze sousedního gruntu. Když ovdověl, přiženil se roku 1920 na fojtství k Antonii Paříkové. 
Nástupcem na obchodě se stal bratr Ludvík a ten ho v letech 1922 a 1927 přestavěl                  



na hostinec. Byl tu až do roku 1958, kdy úmrtím Ludvíka i synovce Františka došlo k jeho 
zrušení a přestavění na byty. K hostinci patřil velký sál, který sloužil škole jako tělocvična.        
A také Sokolu a byly tu první Šibřinky. Dříve nebyla televize, rádio, a tak kulturní život probíhal 
hraním divadel. Každý sál měl jeviště s nápovědní budkou. Dnes se do hostinců instalují hrací 
automaty. 
 Roku 1927 bylo započato se stavbou katolického Lidového domu se sálem pro 
tělocvičnou jednotu Orel a pro kino. Žádost o udělení hostinské činnosti byla obecní radou 
6.1.1928 zamítnuta. Po delších jednáních povolená koncese částečná, plná až roku 1947. Ale již 
roku 1948 byl Lidový dům znárodněn a hostinec zrušen. Roku 1974 byla budova znovu 
rozšířena a uvolněny místnosti pro poštu, holičství a dětskou poradnu. Národní výbor tu měl 
úřadovny od roku 1948. 
         Jaromír Kublák 
 
Úspěšné dožínky 
 
 Počasí nám bylo opět příznivě nakloněno a celé odpoledne proběhlo bez znatelných chyb. 
Pro zákaz vystavování drůbeže se nemohli předvést chovatelé z Českého svazu chovatelů, kteří 
mnohým chyběli. Už druhým rokem selhali modeláři, na druhou stranu se předvedli naši mladí 
fotbalisté, i když se Staříčem prohráli. K vidění byly výpěstky našich zahrádkářů, mechanizace 
pro malovýrobu i velkovýrobu a závodní krosové automobily. 
 Tradičně měl velmi pěkné vystoupení taneční soubor Ostravička, který si chválí zájem 
našich diváků. Občerstvení dostatek a hodnota cen věcné loterie zase vyšší, potvrdil to zájem    
o losy. 
 Pořadatelé jsou rádi, že jejich úsilí nevyšlo nadarmo, a děkují všem sponzorům za ceny 
do loterie a věří, že příští rok na 7. Fryčovických dožínkách se budou znovu prezentovat. 

Seznam sponzorů: 
Beskyd a.s. Fryčovice, Beskydské uzeniny a,s F-M, Ing.Chodura, Bílek Jaroslav, truhlářství, Fryčovice, 
Boček Lumír, pekařství, Fryčovice, BORCAD s r.o. Fryčovice, Ing. Boruta, Bujnochová Marie – květinářství, 
Český zahrádkářský svaz, Fryčovice, Ermis Kryštof – pohostinství, Galásek René, Fryčovice, Galásek 
Zdeněk, Fryčovice, Gastro nápoje s r.o. Fryčovice, Gregor Vít, Fryčovice, Hlavatý Libor, autoopravna, 
Fryčovice, Ivánek Leoš, autoopravna, Fryčovice, Janečka Libor, zemědělec, Chlebovce, Karolín Jaroslav, 
zemědělec, Krmelín, KLEMP, Fryčovice, Klepková Agnesa, pletařství, Fryčovice, Konvičková Pavla, Sokolka, 
Fryčovice, Kozubková, chovatelské potřeby, Fryčovice, Kuběnová Ludmila, cukrářství, Fryčovice, Kubíček 
Bedřich – ALWA, Kublák Jaromír, zemědělec, Fryčovice, Kublák Karel, zemědělec, Fryčovice, Ing..Folta 
Josef, zemědělec, Kateřinice, Ing.Kopecký František, senátor, Fryčovice, Ing.Kuběna Milan, Fryčovice, 
Ing.Lanča Jiří, zemědělec, Fryčovice, Ing.Lanča Milan, kovovýroba, Fryčovice, Ing.Strakoš Jan – STROSS, 
Fryčovice, Matěj Jaroslav, zemědělec, Brušperk,  MIkalová Šárka – GD reklama, Místní sdružení ODS 
Fryčovice, MUDr.Mičaník Stanislav, Fryčovice, Modrá labuť, Palkovice – p.Novák Josef, Moni Stile, 
Fryčovice – Volný Michal, Myslivecké sdružení, Fryčovice, Noving s r.o. Ostrava-Vítkovice, Pastrňáková – 
zahradnictví Fryčovice, Pokluda Josef, zemědělec, Fryčovice, Potraviny „OVOBRIX“ Fryčovice, Restaurace 
„Tvadek“ Fryčovice, Romalex s r.o. F-M – p.Štefek Alexandr, Říčný Tomáš, Fryčovice, Stolařství – 
Fajkus+Pisařovič, Fryčovice, Štefkovi – zahradní keramika, Fryčovice, Tělovýchovná jednotal Sokol 
Fryčovice, Travní semena a.s. Rožnov p.R., VM Group trade s r.o. Chlebovce, Volný Karel, chovatel, 
Fryčovice, Volný Lumír – AVOCAR, Fryčovice, Zahradníková Vlasta, cukrářství, Fryčovice, Žídek Pavel, 
Fryčovice, Růžová školka Fryčovice – p.Filipcová, T+T MOravia Group s r.o. Fryčovice. 
 
          Jaromír Kublák 
 

Oznámení obecního úřadu 
Firma REMONDIS s r.o. pobočka Studénka oznamuje, že z kapacitního naplnění občanských popelových 

nádob v obci Fryčovice zastavuje další dodávky nádob GMT 240 litrů zdarma. 
Stávající nádoby nadále zůstávají majetkem společnosti REMONDIS s r.o.. Další nádoby,             které 

budou občané požadovat, budou již zpoplatněny a v případě zájmu prodávány do osobního vlastnictví a to 
s platností od 1.8.2007. 

Občané mohou si tyto nádoby  objednat na tel.č. 558 400 979, 602 631 161. 
Cena za nádoby: 

GMT 240 litrů nová … 1 500 Kč vč. DPH 
GMT 240 litrů starší … 800 Kč vč. DPH. 

Stávající nádoby, které jsou majetkem společnosti, budou občanům vyměňovány zdarma v případě 
poškození při manipulaci pracovníky firmy REMONDIS. 



Vážení občané. 
Obecní úřad Fryčovice hledá správce smuteční obřadní síně na hřbitově. 

Příležitostná práce je vhodná pro důchodce. 
Podrobné informace na telefonních číslech:         558668119, 737881180 

 
 
 
Vážení spoluobčané, 

Obecní úřad společně s kulturní komisí připravuje na 14. prosince tohoto roku „Vánoční 
koncert“s vystoupením našich občanů a rodáků. Tento večer si připomeneme 740 let                
od založení obce. V předsálí společenského sálu bychom chtěli vystavit dokumenty  a fotografie 
z historie naší obce. Obracíme se na Vás s žádostí i prosbou o zapůjčení dobových dokumentů    
a fotografií, které zachycují život a proměny naší obce v historii. Zapůjčené materiály budou      
( dle dohody ) s Vaším svolením ofoceny a originály vráceny majitelům, kopie pak vystaveny     
a zůstanou součástí archivu obce.  

Věřím, že se nám společně podaří ve fotografiích a kresbách přiblížit nedávnou                      
a v kronikách trochu vzdálenější minulost obce. 
Bližší informace : - místostarosta OÚ ing. Jindřich Lanča / 558 668 119 / 603 421 776 
                          - předsedkyně kulturní komise paní Miroslava Šmiřáková    558 668 136  
 
 
 
Plán činnosti KS ve Fryčovicích za září – prosinec 2007 
 
Datum Akce 
10.října Zájmová činnost v KS 
11.října Cyklo-vyjížďka Poodřím, sraz v 11 hod u TJ Sokol, Občerstvení v Sokolce. 
16.října Zájezd na burzu do Polska 
17.října Přátelské posezení v KS 
24.října Křeslo pro hosta – Moravcová Věra – Význam zdravotního cvičení 
31.října Zájmová činnost v KS 
7.listopadu Přátelské posezení v KS 
8.listopadu Vycházka do Brušperka – sraz v 11 hod, KS 
14.listopadu Křeslo pro hosta – Sadílková Magdaléna ml., 15 hod, KS 
21.listopadu Zájmová činnost v KS 
28.listopadu Přátelské posezení v KS 
5.prosince Přátelské posezení v KS 
12.prosince Přátelské posezení v KS 
19.prosince Předvánoční vycházka do Zámrklí s posezením v KS, Sraz: 14 hod 
 
 

Přesně před rokem vyšel ve fryčovickém zpravodaji článek o úspěších Kamila 
Adamovského v triatlonu. A jsem rád, že můžu ve výčtu jeho úspěchů pokračovat.  
 Pro rok 2007 měl Kamil Adamovský naplánované tři závody v triatlonu. V prvním závodě 
– CZECHMAN 9.6.2007 v Mělicích byl program triatlonu: 1,9 km plavání, 94 km jízda na kole          
a 21 km běh. V prvním závodě obsadil celkově 37.místo ze 117 startujících a ve své kategorii – 
muži 30 – 39 let obsadil 22.místo a pro zajímavost měl desátý nejlepší běžecký čas ze všech 
startujících. Výsledný celkový čas měl 5 hodin a 18 minut. 
 Druhý závod byl 4.srpna SLAVAKMAN v Nitře. V tomto závodě byly vypsány tratě: 3,8 km 
plavání, 180 km jízda na kole a 42,195 km běh. Tady tento závod se podobá velice světově 
uznávanému IRONMANu na HAVAJI. Pro zajímavost 42,195 km je přesně maratónská trať, 
která se běhá na mistrovstvích světa a na olympijských hrách v atletice. V tomto závodě 
obsadil Kamil Adamovský celkově 21.místo z celkově 76 startujících a ve své kategorii – muži 
30 – 39 let obsadil nádherné 4.místo. Pro zajímavost prvním byl Petr Vabroušek, pro ty, kteří 
sledují dění okolo českého triatlonu, jedná se o jedničku v triatlonu u nás. Navíc k tomu 
musíme připočítat, že startoval ve stejné kategorii jako Kamil Adamovský. 



 Ve třetím závodě – PILMAN TRIATLON 2007 ve Žďáru nad Sázavou, kde byly připraveny 
tratě 1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole a 21 km běh, obsadil Kamil Adamovský celkové 
38.místo, ve své kategorii M18 pak výborné 7.místo a výborný byl i výsledný čas, kdy se dostal 
pod celkový čas 5 hodin (4:58:53). 
 K tomuto sportu samozřejmě patří i kamarádství a kolegialita. Kamilovým 
sparingpartnerem v triatlonu se stal kamarád Tomáš Janošek z Hukvald, který je jeho 
partnerem na závodech a patří mu také dík za podporu a hecování (pro upřesnění 
v popisovaném prvním závodě obsadil celkově 58. místo a byl dvanáctý ve své kategorii muži 
24 -29 let. Kamil Adamovský se těší přízni několika dobrovolných sponzorů – kamarádů, kteří 
podpořili jeho úsilí v tomto sportu. Jsou to Kamil Pasírbek, Kryštof Ermis, Zbyněk Tučný          
za oddíl kopané a TJ Sokol Fryčovice. Tento sport je nejenom fyzicky náročný, ale i poměrně 
finančně nákladný (startovné, cestovné, regenerace, sauna, masáže apod.). Každá taková 
podpora potěší a vítá se. 
          Ing.Vratislav Konečný 
 
 

Co nás čeká, senioři … ? K zamyšlení i pro mladší.  
 

I. část – informativní. 
 
Těžko se na otázku v nadpise jednoduše odpoví, jisté je jen jedno – a to všichni víme, žel, neodvratně 

platí, že mladý může, starý musí. Tikot hodin proto již musíme vážně brát. 
Závažnou skutečností je, že i etapa podzimu života bývá u jednotlivců i z hlediska situačního stavu 

velice rozličná. Jsou šťastní senioři, kteří s velkým elánem a výbornou kondicí tělesnou i duševní prožívají 
mnoho let seniorského věku a jsou případy opačné. Demografové a statistici propočítávají, že seniorů 
bude výrazně přibývat. V roce 2005 žilo v ČR 1,45 milionů osob starších 65 let, koncem letošního roku by 
nás mělo být o 40 tis. více a v r. 2050 údajně 2,9 milionů. Důchodový účet však je v přebytku vyšším než 
5,5 mld. Kč a přesto, že na 1 důchodce pracuje 2,5 zaměstnance, kolapsem straší antisociální 
demagogové, protože produktivita práce prudce narůstá. Je rozdíl například měsíce přehazovat hromadu 
zeminy lopatou, nebo půl hodiny stejnou hromadu bagrem. A takových bagrů přes počítač může jeden 
člověk řídit třeba pět. Různých příkladů lze uvést mnoho. Objem produkce     od jednoho zaměstnance 
v pracovním procesu stále stoupá. 

Produktivita práce tedy trvale roste, prudce roste i finanční masa kapitálu a objemy zisků silných 
podnikatelských subjektů. Ohrožování sociálních systémů (v rámci toho pak i mezigenerační solidarity) 
pak nelze nazvat jinak, než zrůdností. 

Potřebou vytvořených zdrojů a fungováním sociálních solidárních zdrojů se nyní dostáváme ke skupině 
seniorů, kteří se bohužel dostanou do situace zhoršení zdravotního stavu, doprovázeného stadiem 
bezmocnosti. Zde došlo od 1. ledna 2007 k podstatné změně v poskytování příspěvku při péči                     
o bezmocného a dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vzniká osobám s určitým stupněm 
závislosti na pomoci jinou osobou nárok na „příspěvek na péči“. 

Jelikož závislost na pomoci může postihnout osobu různého věku (od narození až po úmrtí) a její 
stupeň taktéž nabývat značně různé podoby, jsou pro osoby starší 18 let dány zákonem dle § 11 odst. 2 
stupně závislosti a výše příspěvků následující: 

 
Stupeň závislosti Výše příspěvku v Kč 
I.     lehká 2 000 Kč 
II.   středně těžká 4 000 Kč 
III.  těžká 8 000 Kč 
IV.  úplná 11 000 Kč 
 

Zavedením těchto příspěvků „na péči“ skončilo pro postižené občany jednak zvýšení důchodu            
pro bezmocnost a jednak skončil příspěvek „při péči“ těm, kteří o bezmocnou osobu pečovali –          
vše od ledna t.r. 

Na zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. navazují i zákony o vyvolaných dopadech, životním         
a existenčním minimu, pomoci v hmotné nouzi (109 až 111/2006 Sb.). Důležitá je i prováděcí vyhláška 
505/2006 Sb. Nově jsou vlastně definována práva a povinnosti mnoha subjektů od veřejné správy přes 
poskytovatelé sociál. služeb až po občana samotného. V principu dochází k převrácení pojetí těchto 
služeb, kdy pro posílení soběstačnosti bezmocného občana tyto prostředky budou dostávat přímo lidé      
na této pomoci závislí a bude záviset na jejich rozhodnutí kde a od koho (zda v domácím prostředí             



či v pečovatelském zařízení) si tyto služby smluvně za úhradu sjednají. Příspěvek od státu je tedy určen 
osobám o které má být pečováno, nikoliv osobě, která zajišťuje péči. 

Mezi základní fakta zejména patří: 
problematiku příspěvku na péči řeší ze zákona obecní úřady obcí s rozšířenou působností – v našem 

případě Magistrát města Frýdku-Místku – sociální odbor; 
na základě nálezu ošetřujícího lékaře a provedeného šetření sociálních pracovníků magistrátu města         

u zdravotně postiženého občana vypracuje lékařská posudková služba při úřadu práce posudek, který 
určuje stupeň závislosti na pomoci jinou fyzickou osobou. Dle tohoto posudku se určuje výše 
příspěvku na péči; 

péči o vlastní osobu se rozumí zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. 
Soběstačností se rozumí úkony s účastí na sociálním životě, např. obstarání osobních záležitostí, 
vyprat a uklidit si, schopnost komunikovat, nakládat s penězi, uvařit si aj. (viz § 8 – 9 zákona 
108/2006 Sb.); 

úkonů v oblasti péče o vlastní osobu a z oblasti soběstačnosti, jak je v předchozím bodě uvedeno, určuje 
zákon celkem 36. K přiznání I. stupně závislosti dojde, když občan nezvládá 12 těchto  úkonů u II. 
stupně 18, dále u III. stupně 24 a IV. stupeň je přiznán při nezvládání  30 vyjmenovaných úkonů. 

každá svéprávná osoba, které byl příspěvek přiznán (u nesvéprávné osoby s příspěvkem disponuje určená 
zákonná osoba) si sama určí jaký způsob péče mu nejlépe vyhovuje, způsob využití příspěvku musí 
uvést poskytovateli – obci s rozšířenou působností, která má právo kontroly; 

poskytování sociálních služeb je nově ze zákona 108/2006 Sb. založeno na smluvním principu. Smlouva 
musí být písemná s povinnými následujícími náležitostmi – označení smluvních stran, druh služby,    
pro kterou je uzavřena, rozsah činností a úkonů služby, místo a čas poskytování, výši úhrady za služby 
a způsob placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem služeb, 
výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti smlouvy; 

magistrát města Frýdek-Místek (úplná kontaktní adresa – ul. Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek, 
telefon odboru soc. služeb a soc. péče - pro seniory 558 609 325-6) mimo jiné vydal brožurku 
adresáře poskytovatelů sociálních služeb. Pro úplnost ještě uvádím, že vlastní kanceláře oboru soc. 
služeb a soc. péče – pro seniory es nacházejí v budově magistrátu na ul. Palackého 115. 

 
Téma v dané oblasti je obsahově značně široké a nelze podrobněji vše popsat. Náhlý výskyt závislosti 

na pomoci jinou osobou je velmi mimořádná událost. U II. stupně a vyšších, nebo při péči    o seniory 
starší 80 let je pro osobu, která péči poskytuje m.j. aktuální i záležitost státem placeného zdravotního 
pojištění (zákon 48/1997 Sb. odst. 1 písm. g)) a důchodového pojištění (zákon 155/1995 Sb. odst. 1 
písm. s)). 

Společně s paní předsedkyní Klubu seniorů Fryčovic jsme navštívili v Ostravě předsedu Rady seniorů 
našeho kraje a diskutovali o situaci seniorů. K tomu si však můžeme něco uvést příště  ve II. části. 

        Ing. Jiří Schwarz 
 člen sociální komise, člen Klubu seniorů 

 
Ze základní školy 
 
 Slavnostní zahájení školního roku 2007/2008 proběhlo 3.září 2007 v jídelně ZŠ. Žáci        
a jejich rodiče vstupovali do školy, která je přivítala v novém kabátě. Máme nová okna, budova 
je zateplena, barevně se zcela změnil její vzhled. Práce na rekonstrukci sice probíhají dodnes, 
ale týkají se pouze venkovních prací a výuku narušují minimálně. 
 Ve školním roce 2007/2008 navštěvuje základní školu 192 žáků, kteří jsou rozděleni       
do 10 tříd (5 na prvním a 5 na druhém stupni).Výuku zajišťuje 14 učitelů a vychovatelka školní 
družiny, o provoz se stará šest provozních zaměstnanců a čtyři zaměstnanci školní jídelny. 
 Vyučujeme (2.-5. a 7.-9.třídy) podle programu Základní škola, první a šestá třída zahájily 
v letošním roce výuku dle vlastního školního vzdělávacího programu Klíče k budoucnosti.  
Klíč ke vzdělání : Tento klíč pomáhá nalézt pro každého cestu ke vzdělání, která mu bude 
nejvíce vyhovovat, osvojit si strategii učení a připravit se na celoživotní vzdělávání. Vedeme 
žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Každý má mít možnost projevovat se jako 
svébytná, svobodná a zároveň zodpovědná osobnost, která uplatňuje svá práva a plní své 
povinnosti. 
Klíč k pozitivnímu přístupu k životu : Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a logickému 
uvažování, cílem je kreativní člověk s aktivním přístupem k životu a k řešení problémů. 
Poporujeme spolupráci s ostatními státy – cizí jazyk jako důležitý nástroj domluvy. Rozvíjíme 
schopnosti spolupráce a respektujeme práci, úspěchy vlastní i jiných. Vychováváme žáky         
ve vzájemné úctě a toleranci. Vedeme žáky k ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám, duchovním 
hodnotám. 



Klíč ke zdravému životnímu stylu : Aktivně rozvíjíme a chráníme fyzické, duševní a sociální 
zdraví ve vší zodpovědnosti ko sobě i druhým. Podporujeme pocity pozitivních citů v chování, 
jednání a prožívání životních situací, rozvíjíme vnímavost, citlivé vztahy k lidem, prostředí        
a přírodě. 
 Věříme, že se nám podaří naše cíle v co největší míře splnit, v tom nám jistě pomohou 
rodiče, zákonní zástupci a všichni, kterým na budoucnosti našich dětí záleží. 
 
     Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
 
Sběr starého papíru 
 
 Je již tradicí, že každoročně vyhlašuje ZŠ podzimní a jarní sběrovou akci. Již několikrát 
jsme se umístili na prvních místech v akci Zachraň strom a ve sběrové soutěži O ekologicky 
nejzdatnější školu ( ve školním roce 2006/2007 jsme obsadili první místo  v celkovém množství 
odevzdaného papíru a druhé místo ve sběru papíru kg/žáka). Letošní podzimní sběr je 
stanoven na 22.10. - 24.10.2007. Doufáme, že i letos se nám podaří v soutěži obstát a opět se 
aktivně zapojíme do akce, která napomáhá k záchraně našich lesů. 
 
     Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy  
 
 
Vážení spoluobčané! 
 

Ráda bych se vyjádřila k polemice „ provozovat nebo neprovozovat „ v naší vesnici 
relaxační centrum či knihovnu. 

Samozřejmě - provoz těchto zařízení je nákladný a mohlo by se zdát, že na něm vesnice 
prodělá. Přesto si troufám říct, že tyto investice jsou dobré a jejich klady se projeví                    
v budoucnosti naší malebné obce. Ano, pokud se díváme čistě na  finanční stránku věci, nejsou 
tato zařízení zrovna výdělečná. My ale musíme vidět  tyto investice i v jiném světle. Je to zcela 
jednoduché. Příliv nových obyvatel. Většinou lidí mladých a perspektivních, kteří mnohdy 
najdou práci v dobře prosperujících a  rozvíjejících se firmách a firmičkách v naší obci  či okolí. 
Stálí obyvatelé, kteří se  v obci narodili  nebo zde prožili velkou část svého života a zůstávají      
i nadále, protože se jim život tady líbí. Ti všichni musí tvrdě pracovat, aby si v dnešní hektické    
a náročné době udrželi slušný životní standart. To se většinou, více či méně,  podepíše na jejich 
zdraví. A co je nejlepší prevence zdravotních obtíží? Odpověď je jednoduchá. Je to aktivní 
pohyb a relaxace. 

Proč potřebujeme pohyb? Lidské tělo je vyvinuto k pohybu a aktivitě. Nedostatek pohybu se 
projeví na našem těle:  

svaly se promění v tuk a přibýváme na váze  
zadýcháváme se do schodů  
začínají nás bolet záda, klouby, hlava  
zvyšuje se riziko nemocí srdce a cév, cukrovky, rakoviny tlustého střeva,…  

Pravidelná pohybová aktivita má naopak ochranný vliv na zdraví 
1. snižuje riziko onemocnění srdce a cév  
2. snižuje krevní tlak  
3. vyšším výdejem energie podporuje redukci hmotnosti  
4. zvyšuje výkonnost dýchacích svalů a plic  
5. snižuje hladinu krevního cukru a je prevencí cukrovky  
6. příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků (cholesterolu)  
7. zabraňuje rozvoji osteoporózy (řídnutí kostí)  
8. posiluje svaly, zlepšuje ohebnost kloubů  
9. zlepšuje psychický stav a schopnost zvládat stres  

Co myslíte? Je lepší všem těmto civilizačním chorobám předcházet, a nebo napravovat jejich 
následky? Naštěstí si už mnozí zaměstnavatelé, zdravotní pojišťovny i ostatní občané odpověď 
na tuto otázku našli. Zaměstnavatelé přispívají svým zaměstnancům na různé druhy 
pohybových aktivity, protože jsou si  vědomi toho, že odpočatý zaměstnanec je mnohem 



produktivnější a kreativnější ve své práci. Pojišťovny investuji nemalé částky na preventivní 
péči, mezi kterou patří i pohybové a relaxační aktivity, protože vědí, že je lepší problémům 
předcházet, než je pak s mnohem vyššími náklady řešit. A pak jsou tady naše děti. Kdo jiný než 
my dospělí by jim měl ukázat tu správnou cestu? Kdo by jim měl říct, že pohyb pro zdraví 
znamená pohyb pro radost a pro dobrý pocit ze sebe sama, že pohyb je nedílnou součástí 
dnešního životního stylu. 

Důležitým faktem je, že žijeme v 21. století. Každé město a téměř každá vesnice má 
vybudovanou nebo se chystá budovat infrastrukturu, která jeho obyvatelům zajistí ty nejlepší 
podmínky pro společenské, sportovní a kulturní vyžití. Každá vesnice nebo město dotuje různá 
sportovní či kulturní zařízení, protože ví, že tato jsou neodmyslitelnou součástí života v 21. 
století. Tato zařízení v různých městech i vesnicích navštěvují samozřejmě i lidé z jiných vesnic 
a měst , protože jak známo, každý člověk má jiné potřeby a jiné nároky. Takže si vlastně 
navzájem vypomáháme a je to tak dobře.  

Stejná situace nastává v případě již zmíněné knihovny. Dobře vybavená knihovna s 
pracovní dobou, která respektuje nároky všech vrstev obyvatelstva, je nezbytnou součástí 
každé moderní  vesnice. A přiznejme si, že v tomto ohledu jsme byli docela pozadu. Do tohoto 
typu samovzdělávání a zábavy se v posledních létech příliš neinvestovalo. A to je v období 
počítačů a internetu velká škoda. Každá přečtená kniha znamená nenahraditelnou potravu pro 
lidský mozek. Kniha je stejně živá jako člověk, časem se mění. A my se k ní  vracíme, abychom 
tu změnu prožili s ní. Byla by škoda toto kouzlo nepředat našim dětem. Všechny okolní obce 
jsou na tom s vybaveností a nabídkou knihovny mnohem lépe. Rovněž si myslím, že je dobře, 
že k stavbě nové knihovny  došlo současně s rekonstrukcí školy. Bude  nezávislá na provozu 
školy, ale zároveň umožní žákům přístup přímo z budovy školy. Jsem si jistá, že výstavba v 
dalších letech by se ještě více prodražila. Její provozní doba bude rozsáhlejší, takže dá šanci 
vypůjčit si knihu i hodně zaneprázdněným občanům. Vybavenost bude lepší, protože to dovolí 
prostory,  a na své si přijdou i zastánci internetu .  
Závěrem bych chtěla říct : Nezapomínejme, že největším bohatstvím pro člověka je ohebné tělo 
a  zdravý rozum. 
 
           Hlavatá Pavlína 
 
 
  Vážení spoluobčané, 
 nová sezóna ve FRY Relax Centru je v plném proudu. Začala již 06.08.2007. Během 
červencové výluky byl objekt nově vymalován a na stěnách bazénové haly přibyla výzdoba         
z keramiky, která velmi zpříjemnila atmosféru koupání. Za její realizaci musím touto cestou 
poděkovat slečně Radmile Štefkové. 
 Od 04.09.2007 probíhá opět plavání kojenců a batolat pod vedením pí. Nikol  Dostálové 
tel.(777 046 021). Každý čtvrtek v 19.00 hod. se budeme setkávat, tak jako v loňském roce,   
při vodním aerobicu, který začíná dne 20.09.2007. 
 Otvírací doba ani ceny ve FRY relax Centru se nemění. Ve vlastním zájmu se objednejte 
předem. Na objednávky volejte číslo 558 668 058. 
 V recepci je možné zakoupit občerstvení, sportovní potřeby, plavky, plavecké pomůcky, 
saunařské potřeby. 
          Těšíme se na Vaši návštěvu!!! 
                                 
  
  
      Ceník od 01.09.2007 

 

 

 

Celý bazén – 750,- Kč 

pásmo 

0099..0000  ––  1155..0000  
HHOODD..        

Celý bazén – 750,- Kč 

1. pásmo 

1155..0000  ––  22110000  HHOODD..  

Dospělí 40,00Kč/ 1 hod 50,00 Kč/1 hod 



 

 

 

Celý bazén – 750,- Kč 

pásmo 

0099..0000  ––  1155..0000  
HHOODD..        

Celý bazén – 750,- Kč 

1. pásmo 

1155..0000  ––  22110000  HHOODD..  

Děti, studenti, důchodci 30,00Kč/ 1 hod 35,00 Kč/ 1 hod 

Kapacita bazénu je 15 lidí. K dispozici je hydromasážní vana whirpool s kapacitou 8 lidí. 
Děti do 3 let zdarma. Děti  od 3 do 12 let v doprovodu osoby starší 18 let.  

 

 

 

 

I. pásmo 

 

II. pásmo 

Dospělí 80,00 Kč/ 30 min. 100,00 Kč/ 30 min. 

Děti, studenti 55,00Kč/ 30 min. 75,00 Kč/ 30 min. 

K dispozici 1 kurt. Vstup jen v sálové obuvi.   

 

 

 

Nájem celé sauny – 560,- 
Kč 

Jen mimo stálou provozní 

Čtvrtek-  15.00-21.00hod -   
muži         

Pátek      15.00-21.00hod -   
ženy          

Sobota   14.00-16.00hod -    
ženy          

Sobota   16.30- 21.00hod-  

Pondělí,středa – společná 

Neděle,pondělí,středa -mimo 
sezónu(květen-říjen)-jen na 
objednávku,nejméně 3lidé nebo 
+ poplatek 100 Kč za nahřátí 
sauny   

úterý –není 

Dospělí 70,00Kč / 2hod 

Děti, studenti 40,00 Kč/ 2hod 

Důchodci 50,00 Kč/2hod. 

Kapacita sauny 8 lidí. Vstup do sauny bez plavek. Vlastní ručník nebo plachta nutností. 
Ve vlastní zájmu se objednejte předem.  

BADMINTON 

 

 

Časově nerozlišeno 

Dospělí 110,00Kč / 1hod 

Děti, 
studenti 

90,00 Kč/ 1hod 

Vstup jen v sálové obuvi. 

Stolní tenis I.pásmo II.pásmo 

Dospělí,děti. 
studenti 

25,00Kč / 30 min 30,00Kč / 30 min. 

Vstup jen v sálové obuvi. 
Z důvodu limitovaných kapacit Vám doporučujeme rezervaci míst na telefonním čísle: 
558 668 058      http://www.frycovice.cz                                                      



 Příklady některých výhod, které poskytují zdravotní pojišťovny svým pojištěncům: 
 
HZP 
PLUS PRO DĚTI A MLÁDEŽ - až 1 500 Kč na preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně 
 

1. léčebný tělocvik a regenerace organizmu v mateřských centrech (pro děti do 6 let četně, 
maximálně do výše 500 Kč) 

• Příspěvek bude proplacen zákonnému zástupci dítěte na pokladně kontaktního místa HZP              
po předložení občanského průkazu, průkazu pojištěnce dítěte a dokladu o zaplacení.  

Doklad o zaplacení musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, účel vystavení dokladu – 
léčebný tělocvik nebo regenerace organizmu, cenu, datum zaplacení, razítko a podpis vydávajícího 
zaměstnance.  
Mateřským centrem se rozumí občanské sdružení založené za účelem potřeby žen na mateřské 
dovolené a jejich dětí předškolního věku. Nejedná se tedy o mateřskou školku. Příspěvek se 
nevztahuje nejednotlivé vstupy. 

• organizované plavecké kurzy (pro děti do 6 let včetně) 

• Příspěvek bude proplacen zákonnému zástupci dítěte na pokladně kontaktního místa HZP              
po předložení občanského průkazu, průkazu pojištěnce dítěte a dokladu o zaplacení.  

Na dokladu o zaplacení musí být uvedeno jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, účel vystavení 
dokladu - plavecký kurz/organizovaný plavecký kurz, zaplacená částka, datum zaplacení, razítko 
organizace pořádající kurzy plavání a podpis vydávajícího zaměstnance. 

• organizované pobyty v přírodě

• školky v přírodě (pro děti do 6 let včetně)  
• školy v přírodě (pro děti ve věku 7 – 15 let včetně)  
• lyžařské kurzy (pro děti ve věku 10 – 18 let včetně)  

Příspěvek bude proplacen až po konání školky/školy v přírodě/lyžařského výcviku zákonnému 
zástupci dítěte na pokladně kontaktního místa HZP po předložení občanského průkazu, průkazu 
pojištěnce dítěte a dokladu o zaplacení.  
Na dokladu o zaplacení musí být uvedeno jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, účel vystavení 
dokladu (tj., že jde o školku v přírodě/školu v přírodě/lyžařský výcvik a termín konání), zaplacená 
částka, datum zaplacení, razítko školky/školy a podpis vydávajícího zaměstnance.  
Za doklad o zaplacení bude považováno i Potvrzení o účasti dítěte ve školce v přírodě/škole             
v přírodě/na lyžařském výcviku, pokud bude obsahovat výše uvedené náležitosti dokladu                
o zaplacení a u částky v Kč bude uvedeno, že byla přijata školkou/školou, případně zaplacena 
rodičem dítěte. 

 PLUS PRO ŽENY - až 500 Kč na preventivní programy pro ženy od 19 let 
 

−−−− pro těhotné ženy na léčebnou tělesnou výchovu, plavání pro těhotné nebo vitaminy pro těhotné 

• Příspěvek lze čerpat pouze 1x během těhotenství.  

Příspěvek bude proplacen pojištěnci na pokladně kontaktního místa HZP po předložení průkazu 
pojištěnce, těhotenského průkazu a dokladu o zaplacení z lékárny, zdravotnického zařízení nebo 
zařízení, ve kterém byla prováděna léčebně tělesná výchova nebo plavání.  
Doklad o zaplacení z lékárny musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, datum zaplacení, název 
vitaminů pro těhotné, zaplacenou částku, razítko lékárny a podpis vydávajícího zaměstnance. 
Doklad o zaplacení ze zdravotnického zařízení nebo ze zařízení, které provádí léčebnou tělesnou 
výchovu, musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, účel vystavení dokladu, datum zaplacení, 
zaplacenou částku, razítko zařízení a podpis vydávajícího zaměstnance.  
Doklad o zaplacení plavání musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, účel vystavení dokladu – 
plavání pro těhotné, datum zaplacení, zaplacenou částku, razítko zařízení, ve kterém se plavání 
provádí, a podpis vydávajícího zaměstnance. 

• léčebný tělocvik a regenerace organizmu – (pro ženy do 55 let věku včetně) 

• Léčebným tělocvikem a regenerací organizmu se rozumí příspěvek na permanentku na fitness, 
aerobik, plavání, saunování, masáže, pobyt v solné jeskyni nebo v poláriu. Příspěvek se nevztahuje 
na jednotlivé vstupy.  

Příspěvek bude proplacen pojištěnci na pokladně kontaktního místa HZP po předložení průkazu 
pojištěnce a dokladu o zaplacení permanentky. Doklad o zaplacení musí obsahovat jméno, příjmení 



a rodné číslo pojištěnce, účel vystavení dokladu (tj. aktivity výše uvedené) cenu, datum zaplacení, 
razítko a podpis vydávajícího zaměstnance. 

 PLUS PRO MUŽE - až 500 Kč na preventivní programy pro muže od 19 let 
 

2.2.2.2. léčebný tělocvik a regenerace organizmu - (pro muže do 55 let věku včetně) 

• Léčebným tělocvikem a regenerací organizmu se rozumí příspěvek na permanentku na fitness, 
aerobik, plavání, saunování, masáže, pobyt v solné jeskyni nebo v poláriu. Příspěvek se nevztahuje 
na jednotlivé vstupy.  

Příspěvek bude proplacen pojištěnci na pokladně kontaktního místa HZP po předložení průkazu 
pojištěnce a dokladu o zaplacení permanentky. Doklad o zaplacení musí obsahovat jméno, příjmení 
a rodné číslo pojištěnce, účel vystavení dokladu (tj. aktivity výše uvedené) cenu, datum zaplacení, 
razítko a podpis vydávajícího zaměstnance. 

RBP 

Balíček pro děti do 6 let 1 000,-Kč/rok 

 
Příspěvek na úhradu kurzu plavání do 3 let věku 

Příspěvek na organizovaný kurz plavání v mateřských školách 

Úhrada preventivního očkování:  

1. proti klíšťové encefalitidě - úhrada 2. a 3. vakcinace, případně přeočkování  
� proti meningokovému onemocnění  
• proti chřipce  
2. dětem ve věku od 2 měsíců do 5 let na pneumokokovou vakcínu Prevenar  
• poslední dávky očkovací látky proti hepatitidě typu A, B, AB, případně přeočkování  

Příspěvek na školky v přírodě s délkou pobytu min. 5 dnů. 

Příspěvek na nákup vitaminových přípravků zakoupených v lékárnách do výše 100,-Kč.  

Všem pojištěncům  

− Úhrada 3. dávky očkovací látky proti klíšťové encefalitidě a přeočkování.  
1. Příspěvek na úhradu poslední dávky očkovací látky proti hepatitidě typu A,B,AB     

nebo přeočkování.  
− Příspěvek na očkování proti chřipce.  
1. Příspěvek na úhradu kontaktních čoček do výše 400 Kč.  
1. Příspěvek na nákup permanentky na léčebný tělocvik a regeneraci organizmu, 

např.aerobik, fitness, masáže, plavání, pobyt v solné jeskyni, saunování do výše      
300 Kč.  

• Nad 40 let věku příspěvek na vyšetření zrakového nervu OCT - Optical Coherent 
Tomograf nebo HRT - Heidelberg Retina Tomograf do výše 400 Kč.  

• Příspěvek na nákup vitaminových přípravků zakoupených v lékárnách do výše 100,-Kč 

VZP
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od 1. července 2007 příspěvek až 300 Kč členům Klubu pevného zdraví 

Sportujte a získejte příspěvek od VZP ČR! 

Členům Klubu pevného zdraví VZP ČR poskytujeme příspěvek až 300 korun na vybrané 
aktivity:  

• vyžádaná lékařská prohlídka za účelem vstupu do sportovních klubů  
• posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který slouží k získání řidičského 
oprávnění, nebo rozšíření řidičského oprávnění 

• permanentky na cvičení, plavání, posilování, masáže a solné jeskyně. 

Podmínky k přiznání výplaty 

• Žadatel o příspěvek je členem Klubu pevného zdraví podle platných 
členských podmínek (členství v Klubu dokládá předložením klubové karty, nebo kopií 
přihlášky, na níž je potvrzeno její převzetí).  

• Žadatel o příspěvek musí mít náležitosti pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
v souladu se zákonem, to znamená nesmí mít vymahatelný dluh na pojistném a ani       
na penále (pojistné 50 Kč, penále 100 Kč).  

• Žadatel o příspěvek musí být pojištěncem VZP ČR ke dni podání žádosti o příspěvek.  
• Žadatel o příspěvek neučinil k datu výplaty příspěvku registraci u jiné zdravotní 

pojišťovny.  
• Úhrada aktivity nesmí být provedena před datem 1. 7. 2007. 

 
Zastavte čas a navštivte nás ve FRY Relax Centru ve Fryčovicích!! 
        Hlavatá Pavlína 
        správce FRY relax centra 
 
ČZS – ZO Fryčovice informuje: 

 
Blížící se podzim je vrcholem zahrádkářského roku. Pro organizaci začíná rok výroční 

členskou schůzí , kde se hodnotí činnost předcházející a plánuje rok následující. Pro každého 
jednoho zahrádkáře je hlavní vlastní zahrádka. Pro ZO je to složitější. Jak dopadli jednotlivci 
poznáme při sklizni. Jak dopadla ZO můžeme už nyní pomalu bilancovat. Rozšířili jsme si své 
teoretocké znalosti na odborných přednáškách – první o moderní pomologii a druhou                 
o houbách dřevokazných i jedlých. Tato přednáška byla doplněna o aktuální téma „studny          
a septiky“. Velmi záslužnou činností pro členy i veřejnost je zajišťování speciálních potřeb – 
bylo dovezeno cca 4 t substrátu pro vylepšení struktury půdy. Plynule zásobujeme speciálními 
hnojivy Kristalon ve všech modifikacích, kdo potřebuje, obdrží radu i potřebný přípravek proti 
škůdcům i chorobám rostlin. V letošním roce i mimořádně přípravek proti slimákům. Na počasí 
však vliv nemáme – jarní mrazíky a následující suché léto a k tomu ještě přemnožená druhá 
generace obaleče jablečného mají neblahý vliv na celkovou úrodu v našich sadech a zahradách.  

Letošní rok je pro ČZS významný tím, že slaví 50. výročí svého vzniku. V tomto duchu se 
nesla i naše účast na letošních dožínkách. V průběhu těchto 50ti let nebyla vždy k dispozici 
nejvyspělejší technika od fy Mountfield. Šikovní zahrádkáři si uměli poradit i se zhotovením jak 
tažného zařízení, tak i závěsného nářadí (viz originální traktor p. Aloise Dětského i závěsné 
zařízení p. Vladimíra Panáče). Naše organizace je v širokém okolí proslavena  kvalitním              
a levným moštováním a v posledních létech i výkupem padaných jablek pro firmu OVEXIM.  

Ve dnech 21. – 23. září proběhl v Ostravě v areálu Černé Louky už 5. ročník krajské 
zahradkářské výstavy. Tato výstava byla společným dílem zahradkářů, včelařů a floristů. 
Záštitu nad ní převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský. Mezi záplavou 
barev a vůní ovoce, květin, zeleniny, pestrostí dekorativních nápadů nechyběla ani velmi hezká 
a pestrá expozice ZO ČZS Fryčovice. Výbor ZO po celý rok věnoval mimořádnou pozornost jedné 
z nejvýznamnějších událostí v životě naší organizace. Na počátku roku 2008 oslavíme 50 let 
zahradkářské organizace ve Fryčovicích. Oficiální akce zaměřené k tomuto výročí započnou     
na naší výstavě ovoce, zelenin, květin a prací ZŠ i MŠ, kterou uspořádáme ve dnech 2. – 5. 11. 
2007 v hostinci „U Tvardků“. Budou zde k vidění exponáty našich pěstitelů a kutilů, různé 
nářadí a potřeby zahradkářů, proběhne 7. ročník soutěže o titul „Jablko roku“, bude 
organizována ochutnávka ovoce, prodej speciálních hnojiv i chemické ochrany rostlin. 
Proběhne křest brožurky připravené výborem ZO k 50. výročí.  
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Srdečně zveme všechny občany obce, rodinné návrštěvníky i hosty z širokého okolí. Jsme 
přesvědčeni, že zde každý najde něco, co se mu zalíbí, bude pro něho inspirací i poučením. 
Možná pocítíte potřebu podílet se na tvorbě a ochraně životního prostředí, krajinného vzhledu, 
budete si chtít vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu či vinnou révu. Možná budete chtít jen tak se 
stát členem spořádané rodiny zahrádkářů.  
 

Zajímá – li vás život a činnost zahrádkářů v širším než obecním měřítku, zhlédněte 
webové stránky  www.zahradkari.cz.  

 
P. Lubomír Oborný, Ing. Jaromír Ferdian  

 
 
Koncert 

 
         Náš život je plný spěchu. Sprint na dlouhou trať, a konec nechce nikdo z nás raději 
zahlédnout. Často však máme pocit, že nás všichni předběhli a vidíme jen záda svých soupeřů. 
Dech nám ubývá a nohy těžknou. V té chvíli je to nejlepší se zastavit a zhluboka se nadechnout. 
Nic nám neuteče. Spíše naopak. A tak jsem se v neděli 12. srpna na chvíli zastavila i já . Sedla 
si na lavičku v hukvaldském amfiteátru a zaposlouchala se do písniček Jarka Nohavicy. 
Přemýšlela jsem o tom, jaké je to žít daleko od tohoto kraje. Od lidí, kteří umí vše smutné brát 
s nadsázkou a humorem. Od lidí, kteří za sebou po práci nezabouchnou dveře domu či bytu,    
ale jdou si sednou s přáteli na pár piv a kus řeči nebo třeba na koncert. Umějí žít a užívat si 
života. A věřte mi, ne všude je to takové. A tak jsme společně hltali dvě a půl hodiny písniček. 
Brečeli a smáli se, tleskali a vykřikovali, dupali nohama a v těch správných okamžicích jen tiše 
mlčeli. Víte, jak je zvláštní poslouchat ticho několika tisíců lidí? Úžasné i mrazivé. Jakákoliv 
jeho píseň byla na 120 %, plná vášně, smutku, rozervanosti, vzteku či radosti. Zpíval o lásce, 
která nás mučí, zraňuje a naplňuje. O obyčejných i neobyčejných lidech. Příběhy tiché                 
i vykřikující. O osudech konečných i nekonečných. Vzteku i bezmoci svírající k udušení.              
A naději. Naději, kterou vždy musíme hledat, abychom mohli žít. Takový večer ! Taková krása    
a bušení srdce ! A tak, milý deníčku, pan Nohavica je můj velký přítel. Nikdy jsem ho neviděla 
úplně zblízka, nikdy jsem s ním nemluvila. Ale vím, že od neděle jsme přátelé. Napořád, úplně 
napořád. 
                                                                                                                   Silvie Winklerová     

 
 
 
 
 
 

 
3. Servis a revize odběrných plynových zařízení 

Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a.s., plní povinnosti 
k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl by mít i každý jednotlivý odběratel zájem             
o provozování svého odběrného plynového zařízení s maximální mírou bezpečnosti a za podmínek, které 
mu zajistí minimální náklady na provoz. 

Doporučujeme Vám:  

Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče)  si nechejte prohlédnou odbornou 
firmou. Ta Vám doporučí případné opravy, provede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, příp. poradí      
a navrhne doplnění o prvky, které zvýší bezpečnost provozování Vašeho odběrného plynového zařízení. 
Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence je vždy mnohem 
levnější a přináší méně starostí, než odstraňování následků poruchy. 

Revize plynových zařízení 
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zařízení. Povinnost 

provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.  

Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. 
měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. (Při revizi 
domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi 
smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti. 

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů 
bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak            
je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. 
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V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel 
bytu provedení revize plynového zařízení. 

Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plynovodu (s výjimkou 
bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři roky opakovat. Revizní technik vystaví 
„Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. 
Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, 
či ne. V  případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není 
provedena nová revize s kladným výsledkem. 

I když není povinnost  provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud slouží k  jejich 
bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem, přesto 
doporučujeme i zde provádět pravidelné kontroly a posouzení stavu plynových zařízení odborně 
vzdělanými pracovníky. 
 
4. Odorizace zemního plynu – „vůně“ , která chrání  
 

Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto důvodu se 
kvůli  jeho bezpečné distribuci a použití provádí tzv. odorizace. Toto nepříliš půvabné slovo označuje 
umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním                        
a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl 
signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizačních stanicích,  před vstupem zemního 
plynu do plynovodních sítí. 

Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního plynu provádí Severomoravská  plynárenská, a. s., 
v podzimních měsících před topnou sezónou zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných úniků 
plynu. 

V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat pohotovostní službu 
Severomoravské plynárenské, a .s.,  na čísle 1239 a dodržet základní bezpečnostní pokyny. Telefonovat je 
nutno telefonem, který se nachází mimo objekt s únikem plynu. Kromě tohoto kroku je nezbytné zhasnout 
všechny plameny v objektu, zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu ( HUP ), vypnout hlavní 
přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nepoužívat spotřebiče s bateriovým 
napájením ( zvonky, telefony apod. ), nekouřit, nepoužívat výtah a také u nepřístupných prostor uvědomit 
policii a hasiče. V případě objektu, ve kterém se nachází více lidí, je tyto třeba varovat a neprodleně 
opustit budovu. 
 
Důležitá telefonní čísla:  
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.  1239 
Hasičský záchranný sbor      150 
Záchranná služba       155 
Policie ČR        158  
 
Bezpečnost při distribuci zemního plynu 
 
 Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu  provádí 
v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zákazníkům.  
 V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je  
přesně definován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především  se jedná         
o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných 
pásem, kontrola těsnosti, kontrola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků                               
a identifikačních tabulek či provozní revize. 
 Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odorizace 
zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního plynu 
v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již v malém 
množství dodává zemnímu plynu charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“           
a identifikuje v okolní atmosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci              
a donutit tak osoby opustit „zamořený“ prostor.  
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby Severomoravské 
plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně pod spodní 
mezí výbušnosti. 
 Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebezpečí, protože v sobě 
zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bezpečného provozu zařízení všech plynárenských 
kategorií. Občané by proto neměli váhat s nahlášením někdy i jen podezření na možný únik zemního plynu 
na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s. tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům 
z distribuční společnosti. 
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INZERCE 
                                     

 Lucie Bílková, Fryčovice 
                  Mobil: 777 840 980 

                                              Email: bilkova.lucie@seznam.cz 

V tomto podzimní období pro Vás budu připravovat  

  dušičkové vazby (lesní, přírodní, s umělými květy) 

 věnce 

  kříže 

  dále vazby dle Vašich speciálních přání 
Pro vánoční období  

   adventní věnce 

   věnce na dveře 

   dále vazby dle Vašich speciálních přání 
 
Objednávky přijímám na výše uvedeném tel. čísle a emailu. 
!!!!!!Rozvoz k Vám domů ZDARMA!!!!!! 
Pro Fryčovice,Staříč, Brušperk, Hukvaldy. 
 
 

Soukromá škola s p říkladným hodnocením České školní inspekce 
 

Soukromá st řední škola podnikatelská Frýdek-Místek,s. r. o. 
Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek 

 
www.sssp.cz 

 
Ve školním roce 2008/2009 nabízí pro žáky 9. t říd unikátní dvouprofesní obory : 

 
OBCHODNÍ PODNIKATEL A MANAŽER  (63-41-M/021) 

se zaměřením na podnikání v euroregionu a služby cestovního ruchu 
 

Problematika podnikání v euroregionu, komplexní ekonomické znalosti, 
metodika předkládání žádostí o dotace a granty v rámci EU, dva cizí jazyky, 

odborná angličtina, důraz kladen na aplikaci informačních technologií, 
na řešení příkladů z praxe…. 

+ 
služby cestovního ruchu  včetně provozu hotel ů a restaurací. 

 
 

STAVEBNÍ  PODNIKATEL A MANAŽER  (64-42M/028) 
se zaměřením na podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 

 
Problematika podnikání v euroregionu, komplexní ekonomické znalosti, 

metodika předkládání žádostí o dotace a granty v rámci EU, dva cizí jazyky, 
odborná a obchodní angličtina, důraz kladen na aplikaci informačních technologií, 

na řešení příkladů z praxe …. 
+ 

pozemní stavitelství v četně projektování staveb na PC. 
 

POZOR: Přijímací řízení BEZ přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu ze ZŠ 
 

Den otev řených dve ří: 29.11. 2007 a 17.1. 2008 vždy od 15:30 hod 
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Fryčovický zpravodaj č.3/2007 
 

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.4/2007  je: 26.11.2007 

 
 


