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Vážení občané, 
 
blíží se závěr letošního roku a také končí první rok volebního období zastupitelstva, 
zvoleného v listopadu 2006. Nové zastupitelstvo s malými změnami plynule pokračuje 
v dalším rozvoji naší obce. 
 
Největší letošní investiční akcí v hodnotě 14 mil. Kč byla oprava základní školy, která 
spočívala v zateplení budovy, výměně oken a rekonstrukci kotelny. K financování tohoto 
projektu přispěla dotace Ministerstva financí ve výši 8 mil. Kč a realizaci stavby provedla 
firma Beskydská stavební, a.s.. Hlavním důvodem rekonstrukce byla úspora energií          
a také sjednocení a vylepšení venkovní fasády budovy. 
 
Výměna oken musela být provedena v době prázdnin. Velký počet měněných oken, 
následný úklid, přestěhování nábytku, to všechno kladlo velké nároky na pracovníky 
stavební firmy, uklízečky, kuchařky a učitele. Za to, že všechno zvládli připravit tak, aby 
žáci mohli 3. září nastoupit do školy, patří všem poděkování. Dnes máme školu jako 
novou a věřím, že jako nová dlouho zůstane. 
 
Také část budovy mateřské školy prošla výměnou oken a rovněž i tam zaměstnanci vše 
zvládli do začátku nového školního roku. 
 
U základní školy je v současné době dokončována stavba obecní knihovny s parkovištěm. 
Vnitřní vybavení knihovny a její zprovoznění bude provedeno v příštím roce. Celková 
investice je v rozsahu 6 mil. Kč. 
 
Na rozpadající se budově bývalé fary je v měsících listopad a prosinec prováděno 
zkleštění. Tuto akci financuje OKD, a.s. Důl Paskov částkou 1,2 mil. Kč. Po zkleštění  
může být teprve zahájena rekonstrukce celého objektu fary. 
 
Další akcí, která souvisí s čištěním odpadních vod, je společná projektová příprava 
kanalizace naší obce a obce Hukvaldy s propojením na čistírnu odpadních vod 
v Brušperku. Po projednání jednotlivých tras, uzavření smluv s majiteli příslušných 
pozemků, dokončení projektové přípravy a vydání stavebního povolení můžeme žádat      
o dotaci na realizaci stavby. Tato připravovaná stavba s nákladem více jak 100 mil. Kč 
bude náročná, ale také důležitá pro  zlepšení životního prostředí nás všech. 
 
Uvedené investiční projekty souvisejí s trvalým úspěšným rozvojem naší obce. Vytvoření 
hezkého zdravého prostředí,nabídku možností sportovního, kulturního a společenského 
vyžití pro občany, to jsou úkoly zastupitelů obce pro volební období. 
 
Závěrem přeji spolu se zaměstnanci obecního úřadu všem občanům hezké 
vánoční svátky, štěstí a zdraví v roce 2008. 
 

Ing. Jiří Volný 
starosta 
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Vážení občané. 

Obecní úřad ve Fryčovicích hledá správce smuteční obřadní síně na hřbitově. 
Příležitostná práce je vhodná pro důchodce. Podrobné informace na telefonních číslech: 

558 668 119 nebo 737 881 180. 
 
 

Termíny svozu odpadů v roce 2008 
 

- svozy komunálního odpadu vždy ve čtvrtek: 
dolní konec obce v lichý týden a  horní konec v sudý týden 
Obec je rozdělena na dvě části mostem u mateřské školky 

 
- svozy pytlů s plastem vždy ve čtvrtky 7.2., 10.4., 12.6., 7.8., 9.10. a 11.12. 2008 

 
- svozy skla 1x za měsíc – vždy poslední týden v měsíci 

 
- svozy velkoobjemového odpadu: 
11.4.2008 přistavení 9 ks VKK po obci 

12.4.2008 vývoz ve 12 hodin 
19.9.2008 přistavení 9 ks VKK po obci 

20.9.2008 vývoz ve 12 hodin 
 

- svozy nebezpečného odpadu formou ambulantního svozu v sobotu 10.5.2008          
a 11.10.2008 – stanoviště sběru je určeno před památníkem u obecního úřadu     

od 8.00 do 11.00 hodin. 
 
 
 

V pondělí 31.12.2007 je Obecní úřad ve Fryčovicích z důvodů čerpání dovolené 
UZAVŘEN! 

 
 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice,                
konaného dne 31.10.2007 

 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 
5/42 Schvaluje 
program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.10.2007 
5/43 Volí 
návrhovou komisi ve složení: Ing.Radomír Mikala, Jaromír Kublák, Ing. Dana Kokešová 
5/44 Určuje 
ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného 31.10.2007: Ing Jiřina Gřesová 
a Josef Strakoš 
 
5/45 Bere na vědomí 
Zprávu o činnosti rady obce 
 
5/46 Schvaluje 
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007                
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Fryčovice v celkové výši 16.300,- Kč 
 
5/47 Rozhodlo 
o prodeji nově odměřeného pozemku (geometrický plán č.904-51/2007 ze dne 31.5.2007 
vyhotovený firmou ZEKAN s r.o. Frýdek-Místek) parc.č.1866/12 k.ú. Fryčovice, o výměře       
573 m2 ve vlastnictví Obce Fryčovice, do vlastnictví firmy BORCAD CZ s r.o., Fryčovice ,             
IČ 25855042, za cenu 20,- Kč/m2. 
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5/48 Rozhodlo 
o koupi pozemku parcela ve zjednodušené evidenci čís. 2007/2 k.ú. Fryčovice, o výměře        
651 m2, od Jarmily Volné, bytem Fryčovice, do vlastnictví Obce Fryčovice za cenu 20,- Kč/m2. 
 
5/49 Rozhodlo o nabytí nemovitosti darováním pozemku parc.č. 1152/1 k.ú. Fryčovice,              
o výměře 2440 m2, od Radky Dolegovské, bytem Fryčovice, do vlastnictví Obce Fryčovice. 
 
5/50 Rozhodlo 
o přijetí záměru prodeje souboru pozemků ve vlastnictví Obce Fryčovice, o celkové výměře 
3855 m2, a to pozemky parc.č. 60 o výměře 366 m2, parc.č. 61 o výměře 1120 m2 ,parc.č. 62      
o výměře 1369 m2 a parc.č. 63 o výměře 1000 m2 , vše k.ú. Fryčovice. 
 
5/51 Rozhodlo 
o přijetí záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Fryčovice, a to pozemky parc.č. 1287        
o výměře 342 m2, parc.č. 1288 o výměře 302 m2 a parc.č. 1289/1 o výměře 1943 m2. 

 
 
 
Dne 15. a 16.listopadu jsme slavili 20. výročí otevření první části výstavby ZŠ. Děti si pod vedením 
svých učitelů připravily vystoupení, které předvedli rodičům, veřejnosti a pozvaným hostům v kulturním 
sále obecního úřadu. Zájemci si mohli v pátek prohlédnout vnitřní prostory školy na Dni otevřených 
dveří. A jak to viděli sami žáci? Odpovědí je práce žákyně 5.třídy Kristýny Mrázkové. 
 
AKADEMIE K VÝROČÍ ZŠ 
 
     Naše fryčovická škola slavila 20. narozeniny. A taková událost se neobejde                
bez pořádné oslavy! A tak se pořádala školní akademie. Každá paní učitelka si připravila 
nejméně jedno představení a každý se předváděl, jak nejlépe uměl. Měli jsme naprosto 
skvělé uvaděče: Báru Pezovou a Martina Šmída. Každé číslo vysvětlili a uvedli, takže 
všichni věděli, o co jde. 
     Jako první se představili noví žáčci - prvňáčci. Paní učitelka Gřesová se domluvila       
s Janou Bayerovou z 9.A, aby hrála učitelku. Prvňáčci nastoupili s aktovkami a paní 
učitelka je vedla do školy. Potom si odložili aktovky a ukazovali, co už se naučili. 
     Po první třídě přišli na řadu druháci a jejich Abeceda od paní učitelky Tříškové. Děti 
zvedaly jednotlivá písmenka podle toho, jak se o nich zpívalo, takže to vytvořilo abecedu 
(a trochu zmatek). 
     Paní učitelka Volná si s šesťáky, sedmáky a osmáky připravila představení Veselá 
fyzika na písničku od Zdeňka Svěráka - Pod starou lípou. Předváděli fyzikální pokusy. 
Měli dlouhý nafukovací balónek, který si chvilku třeli o vlasy, pak ho pustili a on jim       
na těch vlasech zůstal. Když ho sundali, vzali si jiný balónek a špejli. Začali balónek špejlí 
opatrně propichovat. Některým praskl, ale asi polovině vydržel, takže se pokus povedl. 
Připravili si „kouzelný“ přetočený a spojený proužek papíru. Jednou ho stříhali v polovině 
a vznikly jim dva proužky v sobě. Podruhé stříhali ve třetině a vznikl jim jeden dlouhý 
proužek. Měli ještě spoustu pokusů, ale protože nemůžu popsat polovinu papíru jedním 
číslem, přejdu k poslední ukázce : letadélko vyrobené ze dvou proužků, papíru a brčka. 
Vyslali letadélka mezi diváky a odešli. 
     Podzim už je tady a přišla drakiáda. Školní družina nám ukázala, jak to na té letošní 
vypadalo. 
Draci jako každý podzim poletovali po celém jevišti.  
     Náš tělocvikář, pan učitel Šefl, nacvičil ukázku míčových sportů. Jeviště tentokrát 
sloužilo jako tělocvična. Kluci hráli florbal a fotbal a holky volejbal. Pak přišel na řadu 
aerobic. Cvičilo se na písničku I Like to Move It. 
     Osmá třída a čerti? To moc dohromady nejde, co říkáte? Osmáci to tak ale nacvičili. 
Oblečení jako čerti skákali po celém jevišti, dokud to neskončilo. 
     A konečně my, pátá třída. Písnička od německé kapely Fools Garden – Lemon Tree.   
Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili dva citrónovníky jako kulisy. Všechno bylo 
nacvičené podle textu písničky. Po Lemon Tree přišla na řadu Ferdova spartakiáda. Ferda 
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musel vzbudit celé mraveniště v podobě třetí třídy. Když se všichni mravenci vzbudili, 
následovala rozcvička, která byla hlavním dějem. 
     Paní učitelka Třísková se svými druháky nacvičila ještě jednu skladbu. Tentokrát se 
jménem Piráti. Po Pirátech přišla přestávka. Tu si vzala na starost paní ředitelka a její 
divadelní kroužek. Jako o správné přestávce se řvalo, ale tohle řvaní dávalo smysl.       
Tak se řvalo dokud nepřiběhla Jana Bayerová v podobě učitelky a křičela taky.                 
A před učitelkou všichni zdrhli. 
     Po přestávce byla Historie tance. Byly to čtyři holky z 9. B plus dvě naše páťačky. 
Jejich vystoupení se skládalo ze čtyř částí podle toho, jak šly po sobě v dějinách.        
Proto Historie tance. 
     Potom přišla taková malá opera – Červená Karkulka. V naší Červené Karkulce 
myslivec požádal Karkulku o ruku…  babička si zašila vlka… Po poslechu této speciální 
opery se dostali na řadu čtvrťáci a jejich Pátá. 
     Hodně velký úspěch sklidila skladba Barvy od deváťáků. Dvojice, vždy kluk a holka, 
měly oblečení vždy ve stejné barvě. Jen růžová to mohla být, takže dva kluci v růžových 
mikinách a rozevlátých střapatých sukních byli středem pozornosti. 
     A akademie už byla u konce, chystalo se poslední číslo. Představení Parta správná 
měli na svědomí další deváťáci a stejně jako devátá třída před nimi to bylo opravdu 
super! Čtyři holky středem opony vběhly na pódium a za nimi čtyři další kluci. Tahle 
parta byla opravdu správná – na  konci skladby se všichni seřadili na bočních schodech    
u pódia a zbytek školy nastoupil na pódium nebo pod pódium. Hudba se pustila znovu      
a všichni zpívali: „Jsme správná, parta správná“. 
 
Oslava výročí jak má být! 
        
 

 
 Rok se chýlí ke konci a my se můžeme těšit na nejkrásnější slavnost 
roku – Vánoce. Přejeme Vám, abyste si vánoční náladu příjemně užili kruhu 
svých blízkých, mnoho radosti a štěstí a do nového roku jen to nejlepší 
 
      žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 

 
 
 
Ohlédnutí za akcemi v kulturním sále Obecního domu 
 
Kurz tance a společenského chování 
 
V letošním roce poprvé školská a kulturní komise pořádala od září v našem novém sále 
kurz tance a společenského chování. 
Kurz se konal pod vedením pana Jaroslava Riedla z TK Trend. Lekce byly dvouhodinové    
a konaly se každou neděli. Do tanečního kurzu se přihlásilo celkem 13 párů a je veliká 
škoda, že většina byla přespolní. Doufáme, že v příštím roce se místní mládež nenechá 
zahanbit a přihlásí se v hojném počtu. 
V polovině října se uskutečnila první prodloužená, kde naše páry předvedly, co vše se     
za těch 5 týdnů naučily. K tanci jim vyhrávala až do 2 hodin ranních skupina Vládi 
Holuba. Dalších 5 týdnů uběhlo jako voda a naše páry se 24.listopadu rozloučily ve své 
závěrečné a ukázaly, že ne nadarmo chodily do kurzu. U některých párů byl viditelný 
pokrok, ale poklonu zaslouží všech 13 párů, protože si všichni mohou říci, že něco 
dokázali. Během programu závěrečné se konala již tradiční volba krále   
a královny valčíku, u nás se jim stali a titulem král a královna se mohou 
pyšnit místní kursisté Matěj Lanča a Kristýna Kuklišová. Konala se také 
pod dohledem profesionální poroty volba nejlepších párů tanečního 
kurzu, kteří postoupí a budou nás reprezentovat na soutěži v Ostravě.   
Na prvním místě se umístil Michal Šigut a Adriana Vrbová, dále postupují 
taneční pár Renáta Mičaníková a David Adámek, Kristýna Kuklišová         
a Matěj Lanča. Přejeme jim hodně úspěchů. Po soutěžích následovala 
vizitková volenka, během které si kursisté vyměnili jako vzpomínku       
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na taneční vlastnoručně navržené vizitky a malý dárek pro svého tanečního partnera.         
Po krásném programu následovala volná zábava, které se ujala skupina Vladi Holuba       
a hrála až do brzkého rána. K ránu jsme se všichni rozloučili a už teď jsme se shodli,      
že se těšíme zase za rok na nové odvážlivce. 
Další akcí pořádanou v kulturním sále Obecního domu je Vánoční koncert. 
 
        Dana Glombíčková 
        Správce kulturního střediska 
 
 
Travesti show – Královny noci 
 
Kulturní a školská komise v letošním roce poprve sáhla do jiného soudku zábavy a přijala 
nabídku travesti skupiny – Královny noci. 
 
Kapacita našeho sálu je při takových akcích 200 míst. Jaké bylo naše překvapení, když již 
druhý den prodeje byly lístky vyprodány. Abychom vyhověli poptávce všech zájemců, 
bylo přidáno do sálu 30 míst , které se ihned  prodaly. Vystoupení bylo pojato jako 
imitace známých zpěváků a doplněno zábavnými vtipy a historkami. Velký úspěch mělo 
vystoupení miminka nebo imitace Jarmily Šulákové, do které se zapojili i místní občané   
a zatančili si s ní na pódiu. Po celý dvouhodinový program, který byl velice pěkně podán, 
se bavila snad každá generace. Snad jen malou zmínku bych si na závěr dovolila,            
že taková hojná účast by byla hezká i na dalších jiných akcích pořádaných u nás. 
 
        Dana Glombíčková 
        Správce kulturního střediska 
 
 
Z historie Fryčovic. 7.díl 
 
Oprava. V minulém článku došlo k chybnému přepisu jména. Správné jméno je Hrnčárek 
Josef a ne Hrnčířek Josef. 
 
Obchodnické činnosti. 
 

V počátcích se obchodnická činnost prolínala s hospodskou. Hospodský prodával 
drobné předměty denní potřeby a naopak obchodníci prodávali alkohol. Ale většina 
domácích potřeb se tehdy kupovala na městských tržnicích přímo u řemeslníků. Přesnější 
období vzniku obchodu se nepodařilo vypátrat. 
 Snad prvním obchodníkem mohl být Václav Reichel, který byl roku 1833 přijímán 
do obce za nezvykle velký poplatek 2 zl a 30 kr., když i velcí sedláci platili jen 1 zl. Také 
není vyloučeno, že mohl mít jinou profesi. Nicméně již v roce 1845 byla na tom gruntě 
Konečná Aurea. Obchodníkem byl Izaiáš Kulka, přijímaný do obce roku 1850 za 10 zl     
na grunt čp.55, dnes 121, Ivánek Libor. Ale již roku 1859 odešel do Sklenova. O židu 
Brodu Altovi jsme již psali. 
 O obchodnících můžeme uvažovat i podle jmen židovských, neboť židé byli 
většinou obchodníci. Roku 1848 byli židé zrovnoprávněni s ostatními občany a mohli se 
tudíž volně usazovat. Izaiáš Kulka měl syna Abrahama, který se oženil s křesťankou 
Annou Smilhauzerovou z Mošnova a nechal se proto ve Fryčovicích 15.8.1863 pokřtít       
a přijal jméno Fryčovský. Zemřel však 30.10.1873 ve věku 32 let. Pokřtěna tu byla také 
židovka Antonie Flach. 
 Roku 1870 koupil Josef Schindler ml. starou školní budovu čp.30/60 za 1830 zl.    
ve veřejné dražbě a zřídil v ní obchod, aby se mohl oženit s fojtovou dcerou. Pocházel 
sice z gruntu čp.9/25, ale otec mu zemřel, když mu bylo 17 let a matka se znovu vdala. 
Roku 1875 převzal fojtův mlýn pod kostelem a obchod přenesl do něho. Starou školní 
budovu prodal Karlu Pokludovi. Byl otcem 15 dětí, deset se dožilo dospělosti. Roku 1896 
převzal obchod na čp.39/93 Vincenc Friedel, ale ten si roku 1899 postavil vlastní domek 
čp.241/109, Eva Volná. V téže době si postavil u obecní cesty proti škole na zahradě 
rodného gruntu domek čp.244/51 Antonín Mičaník a zřídil v něm obchod. Po ovdovění    
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se přiženil na fojtství, obchod předal bratru Ludvíkovi, který obchod předělal na hostinec, 
ale o tom jsme psali minule. Mezitím začala v sousedství obchodovat se smíšeným 
zbožím Veronika Olšovská v dřevěném domku, tzv. budce. Roku 1914 si postavila domek 
čp. 258/61. Její manžel rozvážel zprvu zboží koněm, roku 1927 pak zavedl soukromou 
dopravu do Místku. Dům s obchodem koupili Žabenský Vilém a Marie, rozená Kornetová. 
Obchod převzal a provozoval Josef Korneta a po převratu dočasně Jednota. 
 Další obchůdek se smíšeným zbožím vedla na horním konci výměnkářka vdova 
Skařupová při hostinci čp.205/135. Riedlův obchod vedla po jeho tragické smrti vdova 
Anastázie. Její dcera Vlasta, provdaná Bujnošková na čp. 169/317, nyní Prodex, zřídila 
roku 1923 obchod se smíšeným zbožím. 
 V roce 1919 byla v domě čp. 30/60, souběžně se zámečnickou dílnou Ludvíka 
Juřeny, první prodejna dělnického spotřebního družstva „Budoucnost“, druhá na horním 
konci v čp. 125. Roku 1928 otevřela obchod se smíšeným zbožím také katolická 
„Svépomoc“ v nově postaveném katolickém Lidovém domě čp. 271/83, nyní obecní úřad. 
Riedlův obchod převzal na krátkou dobu Alois Volný, než si postavil vlastní obchod         
na čp. 350. Po jeho zrušení roku 1946 tam byla sběrna mléka a vajec. 
 Kromě stálých obchodů se vyskytovaly případy příležitostných obchodníků nebo 
podomních. Takovou ohlášenou živnost měla Marie Masopustová, která bydlela 
v chudobinci. Na sběr vajec a másla měla povolení také manželka Eduarda Mičaníka, 
dočasně bydlela také v chudobinci. Chudobinec stal na místě dnešní GD Reklamy. 
Obchodem a zprostředkováním se zabývali i jiní ve specializovaných odvětvích. Senem     
a ovsem dočasně obchodoval Alois Žabenský na čp. 174/115, nyní Bílek. Obchodníci 
s dobytkem do Fryčovic jenom docházeli. 
 Sběrem, zpracováním a odvozem mléka se zabývala od roku 1881 mlékárna         
na Fojtství, o níž je zmínka po povodni z roku 1895. Pařík ji ale roku 1911 již 
neprovozoval. Po první světové válce tu krátce dojížděl pro mléko překupník sběrač 
z Paskova. Bydlel na čp. 240/225 (pod Chamradem). Brzy začal sbírat a odvážet mléko    
a jedním koněm odvážet do Ostravy Adolf Teichman čp. 64/144, nyní Slávka Hajná.     
Bylo to kolem roku 1924. Po jeho smrti převzali sběr Bajgar František a Aloisie               
na čp. 98/233, nyní Pělucha Val. Koně však nahradili autem. Mléko vozili do nově vzniklé 
Družstevní mlékárny v Místku. Rolníci z dolního konce ustavili místní sběrnu a mléko 
odváželi do soukromé mlékárny v Ostravě. Tento odvoz byl kombinován se zpětným 
dovozem uhlí, který byl autodopravcům dovolen. Rajonizace a jednotný sběr mléka byl 
zřízen až v roce 1950, kdy byla v Místku postavena mlékárna a stojí dodnes. 
 
          Jaromír Kublák 
 
 
Polemiku ne. 
 
 Jenom krátce k FRY RELAX CENTRU. Svým článkem jsem chtěl poukázat                
na ošidnost dotací, které nemusí být až tak účelnou investicí. Takže fakta. 
 Z rozboru hospodaření obce za rok 2006 plyne, že náklady na provoz FRY RELAX 
CENTRA činily 3.875.476,24 Kč a příjmy 1.403.742,59 Kč. Ztráta je 2.471.723,65 Kč. 
Pokud nezapočtu do nákladu odpisy ve výši 1.072.766,-, zůstane přesto náklad v hodnotě 
2.802.710,- Kč a provozní ztráta 1.398.967,41 Kč. 
 Jenom větu ke knihovně a naší zaostalosti. Co já pamatuji, tak ve Fryčovicích byla. 
 
          Jaromír Kublák 
 
 

 
 
Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům obce 
radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 2008 vše nejlepší, 
mnoho zdraví, štěstí a hojnost božího požehnání při všem vašem 
konání. 
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Vážení spoluobčané. 
 
 FRY Relax Centrum Vám poskytuje své služby téměř tři roky. Za tu dobu jsme        
si získali mnoho stálých zákazníků a stále přicházejí noví a noví. Velké oblibě se těší 
vodní aerobic, sauna, plavání batolat, ale i squashový a badmintonový kurt. V nemalé 
míře využívají naše centrum  také žáci místní školy a s vodou se seznamují i dětičky                 
z mateřské školy. Plaveckého výcviku se v našem bazénu zúčastňují  i žáci školy 
hukvaldské .  
 Naši zákazníci  mají možnost si vybrat z široké škály sportovního zboží , plavek       
i občerstvení. 
 Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim zákazníkům za jejich přízeň        
a popřát jim krásné vánoční svátky a úspěšný vstup  do roku 2008 . 
         Pavlína Hlavatá, správce centra 
 

Vánoce 2007     
Otevírací doba v době vánočních prázdnin 

 
Pondělí 24.12.  zavřeno 
Úterý  25.12.  zavřeno 
Středa 26.12.  09.00 – 21.00 hod. 
Čtvrtek 27.12.  09.00 – 21.00 hod. 
Pátek  28.12.  09.00 – 21.00 hod. 
Sobota 29.12.  09.00 – 21.00 hod. 
Neděle 30.12.  09.00 – 21.00 hod. 
Pondělí 31.12.  zavřeno 
Úterý  01.01.2008 zavřeno 
 
 

Nové ceny od 01.02.2008 
 
    I. Pásmo   II.pásmo 
    9.00  -  15.00 hod  15.00  -  21.00 hod. 
 
Bazén dospělí   45,-    55,- 
Bazén děti    30,-    35,- 
Bazén důchodci   35,-    40,-  
Bazén celý    675,-    825,- 
Sauna dospělí   75,-    75,- 
Sauna děti    40,-    40,- 
Sauna důchodci   55,-    55,- 
Sauna celá    600,-    600,- 
 
Badminton dospělí   120,-    120,- 
Badminton děti, studenti  100,-    100,- 
 
Squash dospělí   90,-    110,- 
Squash  děti, studenti 60,-    80,- 
 
Sauna na objednávku. Nejméně 4 lidé.   
Při obsazení sauny méně než 4 lidmi poplatek za nahřátí sauny 100,-Kč.  
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Co nás čeká, senioři……..?  K zamyšlení i pro mladší. 
 
II. část – vztahy sociální a solidární 
 

Změny ve společnosti i v životech jednotlivců nastávají a přicházejí, ať se nám to 
líbí, nebo ne. Mohou být příjemné, ale i zlé. Něco můžeme ovlivnit, ale něco vůbec ne. 
Velikou roli hrají celospolečenské principy platných zákonů a pravidel v oblasti vztahů 
mezi lidmi v dané společnosti či zemi ( záležitosti sociální) a taktéž úroveň pospolitosti    
a porozumění mezi jednotlivci a společností (úroveň solidarity). Zde nutno podtrhnout 
váhu a vzájemnou provázanost těchto vztahů na různých úrovních od rodiny přes 
sousedské pospolitosti, čtvrti, obce , regiony, stát nebo až kontinent.  
Již v minulé části jsem se zmínil o skeptických propočtech demografů a statistiků, ale již 
dnes stojí za zamyšlení fakta z minulých let. Hovořili o nich představitelé Rady seniorů 
ČR, které 1. října tohoto roku přijal prezident republiky. Např. v roce 1991 byl  průměrný 
důchod  ve výši 55,3 % průměrné mzdy v ČR, přičemž letos tato hodnota klesla              
na 40,4 % a  při průměrné schválené valorizaci důchodu v roce 2008 jen o 346 Kč           
je očekáván další pokles na 39,1%.  Vedle toho v polovině října Český statistický úřad 
zveřejnil, že jak výběr sociálního a zdravotního pojištění, tak výplaty důchodů                  
a nemocenských jsou opět za tři čtvrtletí v plusu, vybralo se dokonce o 12,5 mld.  více 
než vyplatilo. A ještě jedno srovnání – od srpna 2001 do srpna 2007 přibylo 6,4% plátců 
pojistného, důchodců přibylo jen 4,4%. 

Uvedená  fakta jsou smutným dokladem ostrého přístupu státu k seniorům.            
I představitelé Rady seniorů nabývají dojem, že zdaleka vše není v pořádku. Jsme prostě 
jednou z kategorií občanů, která především peníze od státu odčerpává. Co jsme státu 
platili dříve je minulost.  

Rodina, obec (nejbližší komunita) a stát patří pro seniory v poproduktivním věku 
nesporně mezi základní pilíře této etapy života. Stát svou funkci plní stále hůř.            
Přes palubu hází nejen rodiny s dětmi, ale i seniory, posiluje pozice růstu zisku a masy 
kapitálu ve prospěch nejbohatších vrstev.   

Pozice rodiny, její možnosti,  vzájemné vztahy spolu s širokým vějířem mnoha 
okolností tvoří nesmírně významnou síť podmínek pro závěrečnou etapu života, 
zasazenou do základních podmínek zdravotního stavu, či stupně závislosti  seniora         
na pomoci jiné osoby.  
Rozebírat možnosti nesčetných  variant, rodinných možností a atmosféry, doprovodných 
okolností či vlivů ani nelze. Nejhorší situace většinou nastávají při vážných 
onemocněních a potřebě zajišťování péče. Zde již přichází na řadu potřeba aktivit obcí     
a regionů, aby tato péče (vyžadující často i patřičné  prostorové dispozice nebo 
schopnost a odbornost úkony provést – např. u hygienické očisty těla aj.) vůbec byla 
zajistitelná a dostupná, doma u seniora nebo v domově s pečovatelskou službou. 

Časy se výrazně mění, rodový styl života v Evropě pomíjí (na rozdíl třeba od Asie či 
Afriky). Koneckonců mladší generace to jednoduché nemá také. Děti, zaměstnání             
a doprovodné povinnosti, z hlediska peněz hypotéky na byty s doživotními splátkami, 
děti a chystané školné, razantní nárůsty cen vlastně všech životních potřeb, platby         
ve zdravotnictví atd. Konec zásad kolektivního soužití, úpadek morálky a starosti o děti, 
tvrdý nástup individualismu, pokles ohleduplnosti. Stále častěji v okolí slyším – člověk 
není nic, vše jsou jen peníze a zase peníze. Rada seniorů ČR pro tuto věkovou kategorii 
staví cíl: NEZŮSTAT SÁM! Bylo by to ušlechtilé, ale často výsledek dopadne opačně.       
Pro starého člověka je moc důležité vědomí, že se mu vždy dostane pomoci a má ještě 
šanci pobývat v určité pohodě. Opak může vyvolávat těžké stresy a deprese, stejně tak     
i skutečnost, když pozná, že se proti němu hraje neférová přesilovka či projevuje 
nezájem. 

Jestliže media letos často informovala o velkých existenčních potížích řady 
různých domovů a zařízení pro seniory, pak je zřejmé, že se něco nepříjemného 
odehrává i na úseku kvality mezilidských vztahů, vyspělosti společnosti, mezigenerační 
solidarity a sociální úrovně ČR. Jde o drsný krok zpět a projev demontáže sociálního 
státu.  Lze očekávat, že obec a rodina budou schopni vyrovnat snižující se podíl státu  
včetně nižší hodnotové váhy důchodů? Naše generace 65letých má zcela běžně za sebou 
40-45 odpracovaných let a každý z důchodců  společně se zaměstnavatelem měsíčně 
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státu odváděl dohromady 47,5%  z výše hrubé mzdy  na sociální a zdravotní pojištění 
(tedy kromě daní, ty jsme odváděli ještě k tomu).  Normálně uvažujícímu není nutno 
k tomu víc dodávat….. 

Síť sociálních podmínek ještě mohou podpořit charity, obecně prospěšné neziskové 
společnosti, akce podnikových filantropií, nadějně svého času vypadaly i akce 
společenské spoluodpovědnosti (CSR – Corporate Social Responsibility). Nemám zájem 
podceňovat tuto skutečnost, ale domnívám se, že z podnikatelských kruhů je větší zájem 
zviditelnit se třeba podpořením nočních flámů na festivalech. 

Co tedy dodat závěrem? Život není vymezené schéma a opravdu jsme velmi různí. 
Jednoho potěší, když může pomoci druhému, a jiný je zase více uspokojen, když může 
druhému něco zkomplikovat. Jsem zastáncem pozitivních, vstřícných a solidárních 
přístupů a tak by to i mezi námi seniory převážně mělo být. Ze Zpravodaje č. 1 jsme se 
dozvěděli, že seniorů nad 60 let ve Fryčovicích je 446, mládeže do 18 let 386. Je nás 
celkem hodně a co je to z našeho pohledu mládí? Holoubek bílý, který odletěl. 
 
 
Ing. Jiří Schwarz 
Člen sociální komise, člen Klubu seniorů 
 

 
 
 
Vánoce plné pohody, pod stromečkem hodně dárků a do nového roku 2008 
dobré zdraví, štěstí a málo stresu přeje MO ČSSD Fryčovice. 

 

 

           Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastné prožití vánočních  svátků plné 
pohody  a relaxace. V nadcházejícím roce 2008 hodně zdraví, osobních           
i pracovních úspěchů. Připojuji poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou 
spolupráci.  

Ing. Jindřich Lanča     zástupce starosty obce 
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INFORMACE Z OBECNÍHO LESA 
 
 Těžební činnost byla v průběhu letošního roku zaměřena               
na zpracování nahodilých těžeb, o dstranění následků větrné  kalamity       
a průběžné vytěžení, přiblížení a na odvoz usychajících a suchých smrků. 
O tom, že je les „nemocný“ svědčí skutečnost, že takto bylo třeba 
zpracovat téměř 2000 m³ smrkového dřeva. To je skoro trojnásobek 
roční těžby, bilancované podle desetiletého lesního hospodářského plánu 
na období roku 2004-2013 . 
 V pěstební činnosti bylo zalesněno 3,25 ha holin z těžeb. Jednalo se o výsadby 
melioračních a zpevňujících dřevin (listnaté dřeviny a jedle). Všechny byly oploceny     
pro dosažení co nejúčinnější ochrany sazenic proti okusu zvěří. Na tyto výsadby obdržela 
obec, prostřednictvím Krajského úřadu v Ostravě, příspěvek na hospodaření v lese        
ve výši 234 tis. Kč. 
 Ochrana sazenic proti útlaku buřeně (trávy, ostružiník, maliník apod.) ožínáním 
byla zajištěna 2x ročně u většiny výsadeb letošních i z předchozích let. 
  Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem Ing. Zdeňkem Vašutem bude nutné, 
aby se firmy v zimním období plně věnovaly těžbě, přiblížení a odvozu smrků napadených 
kůrovci, aby do jara příštího roku byla tato veškerá nahodilá těžba zpracována,                
a tak dodržena ustanovení lesního zákona, navazujících vyhlášek a norem. 
 
          Ing. Dušan Vyvial 
               lesní komise 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 
 Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic 
koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty, kteří to 
nejvíce potřebují. Mnozí z Vás v minulých letech projevili svou 
štědrost a přispěli koledníkům (přestrojeným za tři krále)                  
do pokladniček. Díky Vám tak mohla charita tímto pomoci starým 
lidem, těžce nemocným nebo osamělým matkám s dětmi ... 

 
 Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí 
dobrovolně pomoci. Ze zkušenosti minulých let víme, že v naší obci je obtížné získat 
koledníky. Proto se již nyní obracím na ty, kteří by mohli pomoci zajistit umístění 
pokladniček Charity F-M na vhodná a spolehlivá místa. Taktéž maminky na mateřské 
dovolené by se spolu se svými dětmi mohly zapojit. V okolních obcích se účastní také 
důchodci, kteří mají pro tuto činnost pochopení. Tříkrálová sbírka  probíhá celý týden. 
Koledníci se ale mohou domluvit a provádět ji každý den jenom pár hodin. Není nutné 
chodit celý den.  
 Je potřeba zamyslet se nad tím, jaký máme žebříček svých hodnot a jestli se 
jednou právě i MY nestaneme těmi, kteří budou potřebovat pomoc. 
 
  Prostředky z tříkrálové sbírky se zpravidla využívají na: 
 

• rozšíření charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby i do vzdálenějších obcí 
v regionu F-M. 

 
• částečné pokrytí nákladů na provoz ústavů sociální péče (např. Oáza pokoje), 

denních center, poraden (pro ženy a dívky), klubů (Nezbeda), mateřských center. 
 

• rekonstrukce denních center a rozšíření jejich činnosti  
 
Lidé, kteří jsou ochotni vypomoci s přípravou a realizací této sbírky, ať se obracejí          
na tel.: 774 930 957 
 
„Život je hra, ve které vítěz není vždy první a kde získat znamená dát...“ 
                A.Vyvialová, dobrovolnice Charity F-M 
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ČZS – ZO Fryčovice vystavovala: 
 
 Tradiční výstava ovoce, zelenin, květin a prací ZŠ i MŠ byla 
v letošním roce uspořádána ve dnech 2. – 5. 11. 2007 v hostinci 
„U Tvardků“. Byly zde k vidění exponáty našich pěstitelů a kutilů, 
různé nářadí a historické i současné potřeby zahradkářů.  
Zhlédnout působivou expozici si přišla řada občanů naší obce        
i širokého okolí. Na zahájení výstavy byli pozváni zás tupci 
města, územníhoho sdružení ČZS Frýdek-Místek, ZO Fryčovice     
a hlavních sponzorů aby pokřtili brožurku vydanou výborem ZO k 50. výročí založení. 
Ing. Jiří Volný - starosta, př. Václav Kolek předseda ÚR ČZS, p. Leo Volný – ředitel Beskyd 
Fryčovice a.s., př. Lubomír Oborný, Ing. Jaromír Ferdian,  př. Božena Vidličková               
a př. Ludmila Dvorská svým podpisem na křestní list uvedli brožurku do života.                
V brožurce lze najít kus historie základní organizace včetně seznamu všech členů, kteří 
základní organizaci tvořili a naplňovali. V pondělí pak výstavu zhlédly fryčovické děti, 
které se podílely na tvorbě výstavy i závěrečné degustaci některých exponátů.  

Na výstavě proběhl 7. ročník soutěže o titul „Jablko roku“, byla organizována 
ochutnávka ovoce, prodej speciálních hnojiv i chemické ochrany rostlin. Vítězem soutěže 
o Jablko roku se stal př. Václav Matula s odrůdou šampión, druhý byl př. Břetislav Vrtný    
s odrůdou rubín a třetí př. Jaromír Laník rovněž s rubínem.   Nejobdivovanější se stala 
centrální expozice s koňským povozem, vytvořená př. Vidličkovou a př. Dvorskou.          
Na výstavě bylo možno obdivovat dále cca 220 exponátů ovoce, expozici zeleniny 
doplněnou o potřeby zahradkáře,  suché vazby př. Vidličkové a další obdivuhodné 
výpěstky. Celkový ráz výstavy   dotvářely    nádherné   motivované práce  dětí  MŠ a ZŠ     
i výstavka zajímavých nerostů pana Radka Konečného. 

 
 Že výstava fryčovických zahrádářů získává široký věhlas svědčí i rozsáhlé 

zpravodajství ve Frýdecko-Místeckém deníku s fotografickou ilustrací na titulní straně.  
 

Již teď srdečně zveme všechny příznivce zahradkaření k účasti na výstavě příští. 
Můžete poskytnout exponát z vlastní zahrádky, zajímavost z dílny zahrádkáře nebo        
se jen na chvíli zastavit a pokochat zahradkařením v širokém spektru smysluplné lidské 
činnosti. 

      Př. Lubomír  Oborný, Ing. Jaromír Ferdian  
 

 
 

V pátek 14.prosince 2007 v 18,00 hodin se koná 

VÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERT    
u příležitosti 740 let založení obce Fryčovice 

v programu vystoupí: 
JiřJiřJiřJiří Gřesí Gřesí Gřesí Gřes    

Veronika LaníkováVeronika LaníkováVeronika LaníkováVeronika Laníková    
Petra NedorostováPetra NedorostováPetra NedorostováPetra Nedorostová    
Jana KurečkováJana KurečkováJana KurečkováJana Kurečková    
Lenka HáčkováLenka HáčkováLenka HáčkováLenka Háčková    
Petr StrakošPetr StrakošPetr StrakošPetr Strakoš    
žáci ZUŠžáci ZUŠžáci ZUŠžáci ZUŠ    

pěvecký sbor žáků ZŠpěvecký sbor žáků ZŠpěvecký sbor žáků ZŠpěvecký sbor žáků ZŠ    
    

vvvv    předsálí se uskuteční výstava:předsálí se uskuteční výstava:předsálí se uskuteční výstava:předsálí se uskuteční výstava:    
-obrazů rodáka z Fryčovic akademického malíře a grafika, zasloužilého umělce Jana Hrnčárkaakademického malíře a grafika, zasloužilého umělce Jana Hrnčárkaakademického malíře a grafika, zasloužilého umělce Jana Hrnčárkaakademického malíře a grafika, zasloužilého umělce Jana Hrnčárka    

- perokresby OldOldOldOldřicha Laníkařicha Laníkařicha Laníkařicha Laníka    
-historické kroniky a fotodokumentace Fryčovic 

Všechny občany srdečně zve školská a kulturní komise 
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Ve dnech 19-21.prosince 2007 se v budově Mateřské školy               
ve Fryčovicích uskuteční vždy od 8 -16,00 hod. 

 
 

se spoustou drobných dárků  
 

Srdečně zvou děti a zaměstnankyně MŠ Klubíčko Fryčovice 
 
 
 

TJ Sokol Fryčovice 
Oddíl kopané 

si Vás dovoluje pozvat na 

3. Fotbalový ples 
Místo konání: Kulturní sál obce Fry čovice 

19.1.2008 
19 hod. 

Vstupné: 150 Kč 
Předprodej vstupenek se uskuteční 12.1.2008 od 15:00 do 18:00 v restauraci Sokolka. 

K tanci a poslechu hraje kapela Premier. 

V ceně lístku je večeře a bude pro Vás připravena bohatá tombola. 
 

Tabulky oddílů kopané po podzimu: 
 
1. mužstvo mužů – 1.B třída skupina „D“ 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P       Body  Body 
pravdy  

1  Fulnek B  13  13  0  0  55 :  6  39  ( 18 )   

2  V. Albrechtice   13  7  2  4  22 :  13  23  ( -1 )   
3  Odry   13  7  1  5  20 :  22  22  ( 1 )   

4  FC Bílovec   13  6  2  5  30 :  26  20  ( 2 )   
5  Petřvald n. M.   12  5  2  5  21 :  24  17  ( -1 )   

6  Suchdol   12  5  2  5  20 :  24  17  ( -1 )   
7  Dobrá   13  5  2  6  20 :  28  17  ( 5 )   

8  Kozlovice   13  4  4  5  23 :  20  16  ( -2 )   
9  Kateřinice   13  3  7  3  19 :  21  16  ( -5 )   

10  Tichá   13  5  1  7  17 :  26  16  ( -5 )   
11  Fryčovice   13  4  2  7  20 :  25  14  ( -4 )   

12  Vlčovice   12  4  2  6  17 :  23  14  ( -4 )   
13  Metylovice   13  2  4  7  21 :  33  10  ( -11 )   

14  Mořkov   12  3  1  8  12 :  26  10  ( -8 )   
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Okresní soutěž dorostenců – skupina „A“ 
Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P       Body  Body pravdy   

1.  St. Město   9  9  0  0  39 :  9  27  ( 12 )    
2.  Fryčovice   9  7  1  1  33 :  6  22  ( 10 )    
3.  Hukvaldy   9  6  1  2  33 :  15  19  ( 4 )    
4.  Řepiště   9  5  1  3  17 :  14  16  ( 1 )    
5.  Ostravice   8  5  0  3  26 :  23  15  ( 6 )    
6.  Janovice   9  3  1  5  17 :  22  10  ( -5 )    
7.  Lískovec   9  2  1  6  17 :  25  7  ( -5 )    
8.  Frýdlant n.O. B  8  1  2  5  14 :  25  5  ( -7 )    
9.  Metylovice   9  1  2  6  13 :  37  5  ( -10 )    
10.  Čeladná   9  0  1  8  8 :  41  1  ( -11 )    
 
Regionální soutěž starších žáků – skupina „C“ 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P       Body  Body pravdy   
1.  Fryčovice   10  9  0  1  55 :  5  27  ( 12 )    
2.  Sedliště   10  6  2  2  35 :  14  20  ( 5 )    

3.  Dobrá   10  6  1  3  18 :  14  19  ( 4 )   

 
4.  Staříč B  10  4  1  5  14 :  23  13  ( -2 )    
5.  Václavovice   10  2  1  7  12 :  40  7  ( -8 )    
6.  Lískovec   10  0  1  9  7 :  45  1  ( -14 )    
 
Brušperská liga – mladší žáci (přípravka) 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P       Body  Body pravdy   
1.  Palkovice   9  8  0  1  40 :  28  24  ( 3 )    
2.  Brušperk   10  7  1  2  43 :  8  22  ( 4 )    
3.  Metylovice   9  6  0  3  24 :  11  18  ( 0 )    
4.  Jistebník A  11  5  3  3  14 :  22  18  ( 0 )    
5.  Mošnov   11  5  1  5  22 :  25  16  ( -5 )    
6.  Kozlovice   7  4  0  3  21 :  12  12  ( -3 )    
7.  Fryčovice   6  3  1  2  23 :  11  10  ( 4 )    
8.  Petřvald B   4  3  0  1  21 :  3  9  ( 9 )    
9.  Fryčovice B   6  2  1  3  4 :  17  7  ( 1 )    
10.  Staříč   4  1  1  2  12 :  13  4  ( 4 )    
11.  Petřvald A  4  1  1  2  3 :  10  4  ( 4 )    
12.  Brušperk B   10  1  0  9  13 :  40  3  ( -15 )    
13.  Kozlovice B   7  0  1  6  8 :  28  1  ( -11 )    
14.  Staříč B   4  0  0  4  0 :  20  0  ( 0 )    
 
Přípravka hraje Brušperskou ligu se dvěma družstvy. Na tréninky chodí vždy kolem    
25 hráčů. 
 
 
TJ Sokol Fryčovice informuje … 
 

• V termínech 15., 16., 22. a 23.února 2008 proběhnou tradiční ŠIBŘINKY,         
které jsou jubilejní – padesáté ! 

 Proběhnou již tradičně v prostorách tělocvičny a sokolovny TJ Sokol Fryčovice, 
 tentokrát pod názvem  - „Můžeme blahopřát!“ 
 
• TJ Sokol Fryčovice, odbor ASPV pořádá v pátek 1.2.2008 v sokolovně a tělocvičně 

TJ Sokol – „PŘEDŠIBŘINKOVSKOU ZÁBAVU“ se skupinou HEC a hostem – skupinou 
ARGEMA ! 

 
• TJ Sokol Fryčovice zvé své členy na VALNOU HROMADU TJ Sokol Fryčovice 

která se koná v pátek 11.ledna 2008 od 18 hodin v sokolovně. 
 
• TJ SOKOL Fryčovice přeje Všem občanům spokojené prožití vánočních svátků          

a do Nového roku hodně štěstí, zdraví a mnoho sportovních úspěchů. 
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Výbor Klubu seniorů ve Fryčovicích přeje Všem svým členům a ostatním 
občanům obce, pohodové prožití vánočních svátků a hodně štěstí, rodinné 
pohody a zdraví v roce 2008. 
 
 
 
Plán činnosti KS ve Fryčovicích – na celý rok 2008 ! 
 
1.ledna  Novoroční výšlap na Palkovické hůrky. Spoluúčast s KČT TJ Sokol 
9.ledna  Křeslo pro hosta – pan Kavka, Bajkal, 15.30 hod. 
7.února  Vycházka obcí Hukvaldy. Sraz: autobus. zastávka Rychaltice most          
   V 11,30 hod. 
13.února  Křeslo pro hosta – pan Ing.Jiří Volný, starosta obce, v 15,30 hod. 
13.března  Vycházka naší obcí. Sraz: budova TJ Sokol Fryčovice, 11 hod. 
26.března  Posezení při hudbě v klubovně KS, 15.30 hod. 
     březen  Zájezd na burzu do Polska 
12.dubna  Cyklo-vyjížďka hukvaldskou oborou a Kozlovicemi. Sraz: Klub seniorů 
   V 11 hod. 
17.dubna  Vycházka Zamrklém a Krnalovicemi. Sraz: nad farmou J.Kubláka,  
   V 11 hod. 
18.dubna  Výroční členská schůze – 16,30 hod., sál Obecního domu. 
23.dubna  Křeslo pro hosta – paní Věra Moravcovácvičení pro zdraví, 15,30 hod. 
14.května  Oslava Dne matek, 15.30 hod. 
15.května  Vycházka rozkvetlou hukvaldskou oborou. Sraz: zast. Hukvaldy – hotel 
   V 11,50 hod. 
22.května  Cyklo-vyjížďka Poodřím. Sraz: KS v 11 hod. 
28.května  Smažení vaječiny 
     květen  Účast na pochodu „Pohádkový les“ 
     květen  Zájezd na burzu do Polska 
     květen  Dvoudenní zájezd na Jižní Moravu 
5.června  Vycházka na Slovinec. Sraz: před budovou TJ Sokol v 11 hod. 
12.června  Cyklo-vyjížďka Krmelín, Schindlerův dvůr. Sraz v 11 hod před KS. 
25.června  Opékání vuřtů na stadiónu TJ Sokol Fryčovice 
     červenec  Zájezd na burzu do Polska 
11.září  Cyklo-vyjížďka Jistebnickými rybníky. Sraz: KS v 11 hod. 
18.září  Vycházka na Kazničov. Sraz: aut.zastávka Hukvaldy, hotel v 11,50 hod 
24.září  Křeslo pro hosta, náčelník Policie OO Brušperk pan Dlouhý, 15.30 hod 
2.října  Cyklo-vyjížďka hukvaldským a příborským regionem. Sraz: KS v 11 hod 
9.října  Vycházka podhůřím Palkovických hůrek. Sraz: aut.zastávka Hukvaldy, 
   Hotel, v 11.50 hod 
22.října  Křeslo pro hosta – paní MUDr. Chalupová, 15.30 hod 
     říjen  Zájezd na burzu do Polska 
6.listopadu  Vycházka do Brušperka Sraz: Klub seniorů v 11 hod 
19.listopadu  Křeslo pro hosta, sl. Magda Sadílková, 15,30 hod 
3.prosince  Křeslo pro hosta, Mgr. Filarová, ředitelka ZŠ, 15.30 
17.prosince  Tradiční vycházka do Zámrklí s posezením pod vánočním stromečkem. 
   Sraz KS 14 hod 
 

• mimo výše uvedené aktivity se bude konat každou středu přátelské posezení          
a zájmová činnost v KS od 15 do 19 hodin. 

• změnách v plánu činnosti budou členové informováni v KS, ve skříňce u OU             
a místním rozhlasem. 

• rovněž upozorňujeme členy, že přihlášky na zájezdy a na burzu do Polska se 
budou vždy přijímat ve středu v KS. 

 
 
 



  

 - 15 - 

 
 
Vážení spoluobčané, 
 
klidné a spokojené novoroční svátky, hodně lásky, štěstí, k tomu aspoň 
ždibet veselí, ať celý rok jen dobré věsti rádi bychom popřáli.              
Vše nejlepší do nového roku 2008 přeje výbor ZO KSČM. 
   S pozdravem „Světu mír“ Rasocha Zdeněk, předseda ZO 
 
 

 
 
Krůček od republikového zlata 

 

Studenti Střední zemědělské a lesnické školy ve Frýdku-Místku dosáhli 

významného úspěchu v oblasti zemědělské výroby. Ve dnech 8.–10. října se zúčastnili již 

II. ročníků celostátní soutěže dovedností žáků zemědělských oborů, která se konala 

v Údlicích u Chomutova. V této prestižní a náročné soutěži trojčlenných družstvech 

dosáhli studenti Lukáš Pustka, Oto Tvrdek z Fryčovic  a Josef  Žáček až na stříbro.  

Soutěžilo se v sedmi kategoriích. Na úvod absolvovala družstva písemné testy 

z různých oblastí zemědělské výroby. Poté následovala velmi obtížná jízda zručnosti 

traktorem. V dalších třech kategoriích se ověřovaly praktické dovednosti, následovala 

jízda zručnosti nakladačem a poslední disciplínou byla montáž a demontáž kol.  Každá  

kategorie měla určité bodové ohodnocení a vítězem soutěže se stalo družstvo, které 

dosáhlo nejvyššího bodového zisku.  

„Na druhé místo jsme dosáhli díky výborným výsledkům z písemných testů              

a vydařila se nám i kategorie odhad živé hmotnosti a poznávání plemen. Pohádali jsme 

se ohledně filtrů, ale nakonec jsme zkoušejícího přesvědčili.“ uvedl člen stříbrného týmu 

Josef  Žáček z Raškovic.  

    Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek 
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REKLAMA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B r u š p e r k ,   K r m e l í n s k á   3 4 5 
 
 

ZAJISTÍME   VÁM   KOMPLEXNÍ   
POHŘEBNÍ   SLUŽBY 

Pohřeb sjednáme  i mimo pracovní dobu a také v 
místě Vašeho bydliště 

 

Nepřetržitá pohotovostní služba 
zdarma  

  800 100 788 
 

 
 
 

 
 
 

Telefon do kanceláře  724 355 189 

Doklady pot řebné k vy řízení 
úmrtního listu  

− občanský pr ůkaz 
objednavavele poh řbu 

− občanský pr ůkaz zemřelého 
− rodný list zem řelého 
− oddací list zem řelého 

 Provozní doba 
Pondělí    7.00 – 16.00 
Úterý        7.00 – 16.00 
Středa      7.00 – 16.00 
Čtvrtek     7.00 – 12.00 
Pátek        7.00 – 15.00 
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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 
� Krajinář,krajinářka  
� Zemědělec, hospodyňka  
�   
      lesnické 
� Mechanizátor lesní výroby  
� Zpracovatel dřeva  
�  
      technické 
� Kovář a podkovář 
� Opravář zemědělských strojů 
 

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy sk.B,T,C, svářečské 
kurzy, zbrojní pr ůkaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další 
specializace. 

 
Nástavbové studium: (dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou) 
 
� Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  14.11.2007, 5.12.2007, 16.1.2008 

Osobní návštěvy po dohodě. 
 

Získaná kvalifikace ve škole nabízí jistotu uplatnění v životě. 
 

 
Fryčovický zpravodaj č.4/2007 

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.1/2008  je: 10.3.2008 

 


