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Informace pro občany… 
 

K 1. 1. 2008 měly Fryčovice  2.296 obyvatel (což činí nárůst o 48 obyvatel). 
(z toho 1134 mužů a 1162 žen) 

Narodilo se 22 dětí, z toho 9 děvčat a 13 chlapců. 
Zemřelo celkem 22 občanů (15 mužů a 7 žen). 

Bylo uzavřeno 8 sňatků. 
Do Fryčovic se přihlásilo 80 nových občanů a odhlásilo se 32 občanů. 

 
Na zdejším matričním úřadě bylo v roce 2007 podáno celkem 326 žádostí o vydání 

občanského průkazu  
a 17 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství. 
Občané podali 72 žádostí o výpis z rejstříku trestů 

 a bylo provedeno celkem 809 ověřování,  
a to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody opisu či kopie s předloženou listinou. 

 
 
 

Kolik nás staly odpady? 
 
V roce 2007 bylo uloženo na skládku ve Staříči 710 tun komunálního odpadu, 35,6 tun 
velkoobjemového odpadu, 31,2 tun ostatní odpad (hřbitov, černé skládky, příkopy atd.) 
Obec za uložení zaplatila fa SKLADEKO s.r.o.  677.709 Kč. 
 
Firmě REMONDIS, spol. s r.o. se sídlem ve Studénce obec zaplatila: 
 
• Za odvoz 18.288 popelnic 240 l a 288 kontejnerů 1100 l  532.636 Kč 
• Za svoz a likvidaci 26,9 t skla         15.285 Kč 
• Za sběr plastů vč. recyklace (4950 pytlů – 15,7 t)     78.266 Kč 
• Za sběr nebezpečného odpadu vč. likvidace 6,09 t     47.053 Kč 
(televizory, mražáky, pneumatiky, obaly od barev a olejů)  
• Nákup pytlů pro sběr plastů          24.781 Kč 
• Nákup známek na popelnice            5.000 Kč 
• Odvoz odpadů ze hřbitova Jan Slabý       11.351 Kč 

    CELKEM:               1.392.081 Kč  
 
Příjmy za poplatky od občanů       779.420 Kč 
Příjmy za vývoz odpadů od firem      108.670 Kč 
             CELKEM:            888.090 Kč 
 
Za rok 2007 obec doplatila za svoz a likvidaci odpadů   503.991 Kč 
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K 31.12.2007 dluží občané za nezaplacené poplatky 103.700 Kč. 
I přesto že je pravidelně 2x ročně prováděn sběr velkoobjemového  a nebezpečného odpadu, 
na březích Ondřejnice v některých místech občané hromadí, což je dobře vidět, když jsou 
nyní vysekané břehy. V Krnalovicích a u cesty kolem sauny přes Zámrklí pravidelně musíme 
likvidovat černé skládky (křesla, plasty, 20 pneumatik atd.) Tyto nám zakládají cizí občané, 
kteří projíždějí auty a odpady vyhazují do lesa. Proto se obracíme na naše občany, pokud by 
viděli takové řidiče, kteří nám znečišťují les, aby na obecní úřad nahlásili SPZ vozidla. 
 
       Jaromír Laník, správce obce 
 
OZNÁMENÍ 
 
Od pátku 10. dubna do soboty 11. dubna 2008 bude proveden sběr velkoobjemového 
odpadu. 
 
Kontejnery budou rozmístěny: 
 
• V dolní části obce u pana Kuběny 
• U mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka 
• Naproti pomníku u obecního úřadu 
• U mostu naproti paní Vašicové 
• U správní budovy zemědělského družstva 
• U mostu u pana Slavíka 
• V Krnalovicích na křižovatce 
 
Sběr  v sobotu potrvá do 12 hodin. 
Do kontejneru se nesmí dávat nebezpečný odpad (televizory, lednice, mrazáky, zářivky, 
odpady barev, motorové – mazací převodové oleje). 
 
Sběr nebezpečného odpadu je připravován na sobotu 10. 5. 2008. 
 
Z kulturního sálu Obecního domu ve Fryčovicích 
 
V neděli 2. března se konalo představení opavského Slezského divadla „Operetní skříňka 
s líčidly“ pod vedením umělecké agentury Karla Smolky. Představení se odehrávalo              
ve scénických dekoracích a kostýmech, veselé texty a vyprávění bylo spojeno melodiemi 
známých operet – Rose Marie, Cirkusová Princezna, Tisíc a jedna noc, Ohňostroj,                 
My Fair Lady, Loď komediantů a dalších. 
 Kulturní a školská komise děkuje všem občanům, kteří si nenechali toto přestavení 
ujít a přišli ho zhlédnout. 
          Dana Glombíčková 
 
 
 
 
TJ Sokol Fryčovice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli k zdárnému průběhu jubilejních 
50. Šibřinek 2008. Zejména firmám: Frymm, Autoservis Hlavatý, cukrárna Vlasta,       
cukrárna Kuběnová, T-Metal, Ondrášovka p. Bystřický, firma  Jiří Vala, firma Jan Slabý, 
Aqua-Aerobik Ing. Lenka Nevludová, Kalma Frýdek Místek, firma Kozubková, GD reklama, 
soukromá farma Kublák, Minova Bohemia s r.o., Eusat systems, soukromá farma Lanča, 
restaurace Sokolka, restaurace Tvardek, Hukvaldský dvůr,  Alwa,  Pekařství Boček, 
Beskydská a.s., p. Temel Martin, senátor Ing. František Kopecký, Klimont-ex,               
Květiny Lucie Bílková, Noving Ostrava, www.HopDoFabry.cz, Gastro nápoje,                    
Pemic Ostrava Kunčice, Bustan Frýdek Místek, Beskydské uzeniny, Technosvár, Moni stile, 
Beskyd a.s., INPROS, BORCAD a Vítkovice TOURS. 
 
         Výbor TJ Sokol Fryčovice 
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Z historie Fryčovic – 8. díl 
 
 Ze starších dob toho o řemeslnících ve Fryčovicích nevíme mnoho, kromě několika 
případů z různých pramenů. Ani jich nebylo potřeba, většinu řemeslnických úkonů si 
hospodáři dělali sami. I v zakládající listině města Brušperka jsou jmenováni jenom pekaři, 
řezníci a ševci. Oděvy se šily podomácku, neboť plátno ze lnu i sukno z vlny  se vyráběly 
doma, včetně opatřování suroviny. Také se muselo udělat něco navíc, protože každá 
hospodyně z gruntu musela pro vrchnost upříst každoročně dva lokty plátna a odevzdat       
na zámek. Z Fryčovic to dělalo nejdříve 90 loktů, to je asi 65 metrů. Tato povinnost byla 
později změněna (reluována) na peněžní platbu. Podle popisu panství z roku 1812 platilo     
za přízi 6 zahradníků (domkaři se zahradou nebo kouskem pole) po 18 kr., 36 sedláků,          
7 zahradníků a 1 chalupník po 15 kr., 13 chalupníků po 12 kr.  a 89 domkařů po 6 kr.. 
Dohromady 24 zl. a 3 kr. ročně. 
 Odpradávna byla obchodním artiklem sůl. Směňovaly se i přebytky různých domácích 
produktů a také řemeslné výrobky. Obchody  podobné dnešním neexistovaly,   a tak sloužily 
směnám zboží městské trhy. Jednak menší týdenní, jednak větší výroční, obojí někdy             
i častější. Trhy byly výsadním právem měst a tržních osad, takže byly závazné a mimo ně se 
nesmělo směňovat. Za zboží nabídnuté na trhu se muselo platit a tyto poplatky byly 
důležitým zdrojem městských příjmů. Například Místek byl ještě roku 1267 jako tržní osada 
(villa forensis). Brušperk byl městem od svého založení a pro Fryčovice nejdostupnější. 
Zmínka v zakládací listině o lavicích pekařských, řeznických a ševcovských dokládá existenci 
pravidelných prodejních dnů v kratších obdobích, to je týdenních. 
 Právo udělovat termíny trhů náleželo panovníkovi, přeneseně ho vykonával                
na svých statcích i biskup. A biskup Jan Doubravský (1541-1553) udělil roku 1545 
Brušperku týdenní trh, který byl stanoven vždy na úterý, a trh výroční na sv. Kateřinu,           
a to je 21. listopadu. Již roku 1555 povolil biskup Marek Khuen (1553-1562) druhý výroční 
trh na úterý před sv. Vítem, to je 15. června. Třetí výroční trh 21. září na sv. Matouše udělil 
Brušperku biskup Vilém Prusinovský (1562-1572) roku 1568. V těch dobách zřejmě taková 
četnost stačila. Později začali obchodní zboží obstarávat krčmáři. Svědčí o tom zápis             
u Jana Matuly z Fryčovic 24.2.1885 o příjmu 5 zl. za dovoz mouky hostinskému Lermerovi. 
Více o obchodech jsme psali minule. 
 Tak vznikaly specializované trhy na zvířata. Speciálně třeba dobytčí tržiště. V Místku 
byl u silnice od Příbora, přibližně v místech dnes Modré labuti. Nebo v Ostravě byl trh           
na zvířata přenesen z náměstí na Fifejdy již koncem 18. století. Největšího věhlasu dosáhly 
trhy, na kterých se hodně prodávaly koně, například v Bílovci. Koňští handlíři byli třída          
a setkávali jsme se s nimi ještě v druhé polovině 20. století. 
 O specializovaných řemeslnicích se dovídáme až v 18. století. Hlavně z farní matriky, 
gruntovních knih a ze staré kroniky obecní. Pro zajímavost uvádím řemeslníky podle profesí, 
rok ve kterém je zápis, a dnešní číslo popisné. 
 
KOVÁŘI       STOLAŘI 
Adamovský Jiří,  č.p.120  1765   Krestl Inocenc, č.p. 71  1877 
Žídek Jan, č.p.292   1801   Hrabovský Josef, č.p.24  1847 
Adamovský František, č.p.252 1828   Burián František, č.p.118  1888 
Adamovský  Cyril, č.p.221 1859   Merta Valentin, č.p.42  1907 
Kresta Josef, č.p.153  1846   Merta František, č.p.278  1873 
Žídek Benedikt, č.p. 292  1874   Merta Antonín, č.p.278  1904 
Strakoš Ludvík, č.p.188  1886   Merta Stanislav, č.p.278  1932 
Merta Karel, č.p.311  1869   Merta Václav, č.p.199  1920 
Smolík Jan, č.p.248  1906   Gřes Alois, č.p.251   1914 
Merta František, č.p.311  1919   Židek František, č.p.145  1940 
Ulčák Josef, č.p.260  1912   Brož František, č.p.314  1940 
Ulčák Vlastimil, č.p.260  1945   Mičaník Vojtěch, č.p.299  1945 
        Kubala František, č.p.55  1910 
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KREJČÍ       ZEDNÍCI 
Šugar Jan, č.p.35   1820   Nevlud Bernard, č.p.224  1786 
Adamovský František, č.p.252 1824   Laník Cyril, č.p.52   1870 
Merta Jiří, č.p.96   1837   Gřes Vincenc, č.p.211  1858 
Babinec Jan, č.p.137  1843   Merta Cyril    1880 
Babinec Josef, č.p.148  1847   Konečný Domin, č.p.106 
Kučera František, č.p.111 1846   Konečný František, č.p.258 
Adamovský Václav, č.p.311 1859   Konečný Jan, č.p.250 
Lanča Ignác    1869   Masopust Josef, č.p.128 
Goliáš     1879   Merta Josef, č.p.211    
Prokop    1888   Merta František, č.p.202   
Hýl Ignác, č.p.56   1885   Babinec Jan, č.p.332 
Smolík Rudolf, č.p.69  1890   Bujnošek Jan, č.p.320 
Chamraď Emil, č.p.59  1907 
Orkiš Martin, č..p.28  1919   BEDNÁŘI 
Olbert Oldřich, č.p.85  1945   Filipec Jakub, č.p.294  1819 
Pokluda Alois, č.p.51  1940   Janek Josef, č.p.312  1888 
Strakoš František, č.p.288 1945 
Zahradník Ondřej, č.p.161 1947   HRNČÍŘI 
        Sasyn František, č.p.256  1848 
OBUVNÍCI       Sasyn Jan, č.p.256   1848 
Veselý Jan, č.p.245  1845   Sasyn Kašpar, č.p.223  1838 
Sklenička Antonín, č.p.299 1859   Bajgar Jan, č.p. 221  1781 
Rohel Ferdinand, č.p.45  1866    
Friedel Antonín, č.p. 77  1880   ŘEZNÍCI 
Strakoš Ludvík, č.p.155  1882   Piskoř Karel, č.p. 41  1838 
Šugárek Antonín, č.p.45  1892   Hajný Václav, č.p.322  1830 
Šugárek František, č.p. 45 1930   Dvorský Václav, č.p.80  1828 
Gřes František, č.p.259  1885   Bujnošek Valentin, č.p.109 1932 
Gřes Adolf, č.p.259  1905   Ivánek Zdeněk, č.p.92  1934 
Šugárek Josef, č.p.220  1930 
        TKALCI 
KOLAŘI       Václavík Josef, č.p.253  1840 
Koliba Jakub, č.p.241  1861   Nevlud Josef, č.p.39  1841 
Koliba František, č.p.136  1881   Bujnoch František, č.p.39 1842 
        Adamovský František, č.p.39 1842 
TESAŘI       Gřes Josef, č.p.252  1858 
Kubala Karel, č.p.15  1868 
Merta Valentin   1869 
Smolík Václav, č.p.96  1869    
Hajný Augustin, č.p.41  1870 
Tobola Josef, č.p.45  1919   Jaromír Kublák 
 
 
FOJSTVÍ 
 
 Loni uplynulo 740 let od první písemné zmínky o obci Fryčovice (Fritzendorf, též 
Vrecendorf) v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenberku (1267), majitele 
hukvaldského panství. Z fojtství, po staletí nejvýznamnější místo v obci, zůstala jen hromada 
sutin. Historie tohoto místa sahá nejméně do roku 1262 a prvním fojtem (někdy rychtář) byl 
Jindřich. Fojt, správní a soudní úředník panství, řídil obec spolu s volenými zástupci, 
staršími, radními a burmistry. Roku 1269 nařizuje biskup Bruno Jindřichovi a Bertholdovi    
ze Staříče založení města Brušperka (Brunosperk). Už v roce  1270 je biskup Bruno asi 
v Brušperku, jelikož vydal listinu, v níž nařizuje Jindřichovi, aby vyměřil 70 ½ lánů, každý 
šestý si ponechal (11 ½), tato jsou osvobozena od poplatků, a přiřkl mu pobírati poplatek    
ze soudů ve městě. Fojtství bylo asi biskupské léno a bylo dědičné pro fojty po mužské           
i ženské linii. Zmínka je také o svob. mlýně. Roku 1320 uděluje biskup Konrád 2. složení 
v tamějším mlýně fojtu Kunešovi (Chunusimu). V této době je ves docela opuštěná a toto 
povolení má ji k většímu rozkvětu přivést. V roce 1467 žádá fojt Jan Kremnica potvrzení 
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starodávných svobod. Biskup Tas (Protasias) z Boskovic hukvaldské panství vyplatil (1466) 
a pak nechal hrad opravit. Listina o uznání těchto svobod se nachází v archívu 
kroměřížského zámku. Dalším fojtem je jistý ZAGARWBA, jak dokládá část nápisu na zvoně 
ve věži fryčovického kostela. Tento zvon slil r.1560 za fojta ZAGARWBA a starších obce 
Prokopa Václava a Cyrila Lanyka. Zvon se dosud ve věži nachází, ostatní 3 zvony byly 
zrekvírovany pro válečné účely. Další zmínka je o fojtu Jakubovi Šigutovi z roku 1657. V této 
době prováděl soupis pozemků po strašné třicetileté válce. Po skončených napoleonských 
válkách se vypráví jedna pověst. Roku 11818 den před Štědrým večerem bylo velmi špatné 
počasí. V tu dobu se asi vracel ruský car Alexandr s doprovodem z návštěvy u císaře             
ve Vídni. Měli přenocovat v Místku, ale část vojska zůstala ve Fryčovicích na nocleh. Část      
na faře, část vojska na fojtství. Uprostřed dvora stál povoz s vojenskou pokladnou, vedle 
studna. Stráže se střídaly, přesto ráno 1 soudek chyběl. Jelikož nebylo času na vyšetřování, 
museli ihned pokračovat v cestě, velitel oddílu vzal s sebou jako rukojmího fojta Jana 
Kubalu. Uplynulo asi 15 let. Na fojtství dorazil pocestný v ruském úboru. Zrovna se chystala 
svatba starší dcery fojtovy Anny, ženich byl fojt z Kozlovic. Matka i nevěsta ho odbyly, jedině 
mladší dcera Marie ho uctila svatebním koláčem. U sousedů se pak nechal poznat. O něco 
později jeden bývalý pacholek na smrtelné posteli se přiznal, že on soudek ukradl a vhodil 
ho do studny. Fojt nechal studnu vyčistit a soudek se tam našel. Za ty zlaté ruské ruble pak 
postavil nové fojtství, přikoupil pozemky, dvůr, mlýn, hospodu i les. Janu Kubalovi se pak 
říkalo Kubala Rus, protože uměl rusky a znal způsob života. Fojtství pak předal mladší dceři 
Marii, která si pak taky vzala Kubalu. Po zrušení roboty v roce 1848 vliv fojtů klesal. Další 
zmínka je o Ludvíku Kubalovi. Již jako 21 letý navrhl stavbu nové školy (1870), vzdělávání 
rolníků, stal se starostou obce a říšským poslancem. Modernizoval stáje a zavedl první 
strojní mlékárnu. Pak se mu přestalo dařit, zadlužil se, v roce 1886 velký požár zničil 
budovy, obecní archív a knihovnu. Byla vyhlášena exekuce, další požár byl v roce 1895. 
Střídali se majitelé, začátkem 20. století se přiženil na fojtství obchodník Antoním Mičaník. 
Jeho bratr Josef, horník, odkoupil bývalý mlýn, přestavěl ho, přikoupil pole a začal na nich 
hospodařit. Dalším majitelem fojtství byl p. Nesit. Poslední majitel, fojt Josef Svoboda byl 
v dubnu 1951 zatčen a uvězněn. Po převratu v roce 1948 komunistická moc totiž hledala 
třídního nepřítele. Rodina byla vystěhována a budovy, stáje a polnosti převedeny na JZD. 
V srpnu 1951 oblíbený kněz P. František Martínek byl přeložen do pohraničí a z fary se stala 
školka. Spolku „Katolický lidový dům“, který si tento objekt vystavěl vlastními silami, byl 
tento dům ukraden formou znárodnění. Doufejme, že dojde ke vzkříšení tohoto významného 
místa v co nejkratší době. 
 
         Jiří Dvorský 
 
 

INFORMACE  Z OBECNÍHO LESA 
 
Hospodaření je od počátku roku ovlivněno zpracováním vývratů a zlomů                                
ve smrkovýchporostech způsobených silnými větry. Rozsah škod je v porovnání s počátkem 
loňského roku podstatně nižší a dosahuje zhruba 300 m³. Dřevo z vývratů a polomů se musí  
zpracovat přednostně. 
 
V měsíci únoru bylo započato s nejnutnějšími opravami poškozených lesních cest v Zámrklí. 
 
Plán lesní výroby na rok 2008, který vyhotovil odborný lesní hospodář Ing. Zdeněk Vašut, 
obsahuje: 
 
V pěstební činnosti 

• zalesnění holin z těžeb na 2,50 ha, což představuje výsadbu asi 20 000 ks sazenic 
převážně listnatých dřevin a jedle a jejich oplocení 

• ochranu sazenic proti  buřeni vyžínáním na výměře 7,50 ha 
• prořezávky v mladých lesních porostech na 6,62 ha 
• úklid klestu po těžbách a jeho likvidaci 

 
V těžební činnosti 

• těžbu výchovnou a nahodilou v rozsahu  asi 1 400 m³ 
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V ochraně lesa 
 

• pokládání stromových lapáků na kůrovce a feromonových lapačů, vč. jejich asanace a 
kontrol 

 
V ostatní lesnické činnosti 
 

• stabilizaci a obnovu vyznačení hranic lesního majetku 
• pročištění rozdělovací  lesní sítě mezi porosty 

 
 
                                                                                                                Ing. Dušan Vyvial 
                                                                                                                    lesní komise 
 
 
Mladí hasiči nezahálejí 

Ani v zimě naši mladí Soptíci nezahálejí, ale soutěží, učí se a připravují se na jarní 
soutěže. Pokud Vás zajímá, co všechno je čeká, nebo podrobné povídání a fotografie z akcí 
již minulých, nahlédněte na http://sdhfrycovice.ic.cz/, odkaz „mladí hasiči“.                       
Zde ve stručnosti uvedeme pár slov o posledních akcích. 

Soutěž v hasičské zručnosti 

V sobotu 9. února 2008 byli naši mladí hasiči soutěžit v Pstruží. Ve vsi                       
pod Ondřejníkem se konal 4. ročník dětské Soutěže v hasičské zručnosti. Závodilo  se           
ve školní tělocvičně v kategoriích mladší a starší žáci. 

Každý z tříčlenného družstva měl za úkol sám provést všechny spoje na základně 
požárního útoku včetně jedné savice a koše. Mladší žáci savici nosit nemuseli, byla již          
na stroji připojena. Splnění úkolu závodník završil návratem za startovní čáru. Naše družstvo 
mladších žáků, jehož nejmladší člen má 7 let, vybojovalo 14. místo. 

Okresní kolo hry Plamen - uzlová a hadicová štafeta 

První březen byl pro naše Soptíky významný den. Dopoledne v deset hodin se 
zúčastnili okresního kola celoroční hry Plamen v disciplínách uzlová a hadicová štafeta. 
Soutěžilo jedno pětičlenné družstvo v kategorii starších, ale i naši nejmenší Soptíci si mohli 
vyzkoušet tyto disciplíny mimo soutěž. V uzlové štafetě jsme se ve velké konkurenci 
družstev z celého okresu umístili na 22. a v hadicové štafetě na 18. místě. Podrobné 
výsledky najdete na výše zmiňované webové adrese. 

Družstva přijíždějí na tuto soutěž postupně, dle předem stanoveného harmonogramu, 
takže naši odsoutěžili hned po příjezdu na učiliště požární ochrany v Místku a mohli vyrazit 
za dalšími atrakcemi, které byly připraveny. 

Všichni se hrozně těšili na polygon. Nejdřív si museli nasadit ochranné přilby                
a rukavice a pak hurá na prolízačky, na kterých obvykle trénují dospělí hasiči na zásahy         
s dýchací technikou. Nejdřív si mohli vyzkoušet nekonečný běžící žebřík a běžící pás a pak 
polygon. Škoda, že na prolézání měli omezený čas. V pospojovaných klecích s různými 
průlezy a překážkami by děti vydržely řádit i mnohem déle. 

Poslední část programu tvořila návštěva na útvaru u profesionálních hasičů v Místku 
s prohlídkou zásahové techniky. Náš průvodce Soptíkům ukázal zásahová vozidla, která mají 
k dispozici. Viděli požární žebřík, který dosáhne až do 12. patra, čluny pro záchranu osob při 
povodni, osobní i nákladní hasičské vozy, dokonce i hasiče při mytí aut. Nejvíce děti zaujalo 
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vnitřní vybavení aut. Hádaly, k čemu se která věc používá, mohly si vlézt do kabiny 
zásahového vozu, a dokonce (s doprovodem hasiče) i vylézt na střechu cisterny                      
a prohlédnout si tam umístěné vybavení. Náš průvodce trpělivě zodpovídal všechny zvídavé 
dotazy, mohli si potěžkat i nůžky na stříhání plechu aut. Děti chtěly ukázat, co už o hasičině 
vědí, a tak se snažily odpovídat správně na otázky, které jim byly položeny, a poznávat, 
jestli máme podobné nebo stejné vybavení i v naší hasičárně. 

Všem se návštěva na útvaru v Místku moc líbila, ta auta byla prostě super. 

Kolektiv vedoucích 

Sbor dobrovolných hasičů ve Fryčovicích 

si Vás dovoluje srdečně pozvat na 

zjednodušený závod požárnické všestrannosti 

F R Y Č O V IC K Ý      B R A Ň Á K 
pořádaný i pro širokou veřejnost. 

 

datum: 19. dubna 2008 
 

• čas:   v 9 h  

• místo:            stadion TJ Sokol Fryčovice a přilehlá krajina 

• kategorie:  mladší žáci, starší žáci, rodiče s dětmi 

• soutěžní družstva: tříčlenná (tři děti, 1 rodič + 2 děti, 2 rodiče + 1 dítě) 

• věková omezení: žádná 

• pravidla:            vlastní, vystavena na  http://sdhfrycovice.ic.cz/ 

� kontakty:           724 274 589 (Adamovský), 728 844 947(Zagorová),                 
p.ada@centrum.cz 

• startovné:  10 Kč na člena hlídky 

• startovní pořadí: dle došlých návratek, telefonických přihlášek nebo na místě. 
Na místě je možné se zapsat až na konec startovní listiny. 

Jedná se o branný závod - běh po vyznačené trati a plnění úkolů na stanovištích. 
Nerozhoduje rychlost běhu, ale body získané za splněné úkoly. Na všech stanovištích budou 
kvalifikovaní rozhodčí, trať bude přehledně vyznačena.  
Stanovišt bude šest:  
� střelba ze vzduchovky,  

� topografie (mapové značky, světové strany),  
� vázání uzlů,   
� první pomoc,  
� požární ochrana  
� hod granátem. 

Po proběhnutí cílem má každý člen družstva (hlídky) nárok na oplatek a čaj zdarma. 
Za vytrvale nepříznivého počasí může být soutěž zrušena. 
Bude zajištěno občerstvení, poháry a hodnotné odměny.  

Odměněno bude i 10. místo. 
 

Přijďte si se svými dětmi zasoutěžit! 
Těšíme se na Vás! 
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2008 
 

Na počátku nového roku od 2. do 13. ledna 2008 probíhala ve Frýdku-Místku                 
a okolních obcích v oblasti působnosti Charity Frýdek-Místek Tříkrálová sbírka, kterou 
organizovala Česká katolická charita na území celé ČR. 

 
Ačkoli jsme v minulém čísle Fryčovického zpravodaje apelovali    

na občany naší vesnice, aby se do této sbírky také zapojili, přihlásila se 
pouze J. Holubová s dětmi. Nebylo v silách dvou skupin koledníků obejít 
celou obec. Někteří lidé tak marně čekali, že se koledníci také zastaví    
u jejich domovů, zazpívají a popřejí do nového roku.  
 

Velice děkuji koledníkům za to, že se odvážili, překonali strach  
a mrazivé počasí. Vím, že to není příliš atraktivní aktivita – dělat něco 
bez nároku na odměnu. Proto byli za svou obětavost z mé strany 
odměněni alespoň diplomem a čokoládovou medailí. Obě skupinky 
vybraly dohromady 8 792,50 Kč. 
 

Za pomoc a vstřícnost s umisťováním pokladniček v prodejnách děkuji panu Kozubkovi 
– 2 410 Kč, paní Kublákové – 1 280 Kč a paní Michálkové (Prodex)  – 1 741,50 Kč.  
Rozpečeťování pokladniček proběhlo na obecním úřadě  ve spolupráci s paní J. Nevludovou, 
V. Petrem (pracovníkem charity) a A. Vyvialovou.  
  

Celková částka v letošním roce činila 14 224,50 Kč. V Brušperku 
to bylo  49 000 Kč a na Hukvaldech 52 363,00 Kč . Zde je mnoho věcí 
k zamyšlení...  
 

Motivem tříkrálové sbírky je zapsat se do povědomí široké 
veřejnosti jako organizace zabývající se humanitární činností.                
A z vybraných peněz hradit a realizovat projekty na pomoc těm, kteří ji 
nejvíce potřebují. 

 
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  
 
 
 
 

Všem dárcům jménem Charity F-M děkujeme za jejich štědrost. 
 

„Nikde není řečeno, že kdo má dnes zdravé tělo, nebude zítra 
potřebovat pomoc.“  
        

A. Vyvialová, dobrovolnice Charity F-M 
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Charita Frýdek-Místek  

Přehled výtěžku Tříkrálové sbírky 2007 - 2008  

       
frýdecký děkanát místecký děkanát 

Obec 2007 2008 Obec 2007 2008 
Baška 28 627,50 24 989,50 Bílá 7 684,50 7 964,00 
Bruzovice 15 768,50 16 305,00 Fryčovice 10 635,50 14 224,50 
Dobrá 73 329,50 68 639,00 Frýdlant n.O. 115 298,50 100 962,50 
Dobratice 38 818,00 41 528,00 Hodoňovice 20 209,50 23 738,00 
Frýdek 143 498,50 106 955,50 Chlebovice 22 245,50 21 392,50 
Janovice 29 720,00 35 702,00 Kunčičky u Bašky 15 441,00 22 389,00 
Kaňovice 10 922,00 14 053,00 Lhotka 19 507,00 19 570,00 

Krásná 26 557,00 27 293,50 Lubno nevybíralo 
se 

8 899,00 

Lískovec 11 733,50 13 961,00 
Lysůvky - 
Zelinkovice 

19 559,00 22 977,50 

Lučina 12 924,00 15 729,50 Malenovice 17 324,00 21 620,00 
Morávka 27 951,50 21 736,00 Metylovice 35 970,00 38 551,50 
Nošovice 13 216,50 17 021,00 Místek 139 443,00 175 966,00 

Nižní Lhoty 13 980,00 12 356,00 Myslík nevybíralo 
se 

11 949,00 

Pazderna 4 776,00 7 241,00 Nová Ves nevybíralo 
se 

15 401,50 

Pražmo 35 705,00 33 960,50 Ostravice 7 542,00 9 238,00 
Raškovice 24 869,00 25 798,00 Palkovice 50 314,00 56 987,50 
Řepiště nevybíralo se 17 029,50 Pržno 14 497,00 14 382,00 
Sedliště 10 578,50 6 593,50 Pstruží 3 800,00 6 578,50 
Skalice 23 885,50 23 899,00 Staré Hamry 6 426,00 7 276,00 
Vojkovice 18 982,00 18 082,00 Staříč 32 309,00 33 546,00 
Vyšní Lhoty 5 131,50 6 351,00 Sviadnov 20 139,00 13 016,50 

Žermanice 3 660,50 3 963,00 Žabeň nevybíralo 
se 

2 750,00 

Celkem 574 634,50 559 186,50   593 900,00 649 379,50 
Celkem F-
M 

1 168 534,50       1 208 566,00 

       
 

 
 
 
 
Sběr starého papíru na ZŠ Fryčovice proběhne 8. - 11. 4. 2008 vždy od 6.30 do 7.30                
a od 13.00 do 16.30 hod.(v pátek 11. 4. pouze do 15.00 hod.). Překonáme loňský rekord,     
kdy jsme do sběren odevzdali přes 31 000 kg starého papíru, a tak přispěli k záchraně 312 
stromů 18 metrů vysokých? Věříme, že za přispění Vás všech ano. Získané finanční 
prostředky budou opět částečně využity na odměny pro děti, částečně budou uloženy na účet 
Sdružení rodičů. 
 
       Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy   
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Fryčovičtí zahrádkáři slavili 
 

50. výročí založení základní organizace ČZS ve Fryčovicích si připomnělo na 150 členů, 
nejbližších rodinných příslušníků a hostů na slavnostní členské schůzi v sále restaurace       
„U Tvardků“ dne 27. ledna 2008. Slavnostní náladu vytvořilo dojemné kulturní vystoupení 
dětí mateřské školy a profesionální vystoupení zpěvaček paní Veroniky Bílkové a slečny 
Petry Nedorostové za klavírního doprovodu paní Jiřiny Řezánkové. Jako hosté byli pozváni 
zastupci obce, významných firem, institucí a sdružení v obci i zástupci ZO ČZS okolních obcí. 
Hlavní referát o významu zahradničení a činnosti ZO přednesl předseda p. Lubomír Oborný. 
Ke slavnostním chvílím patřilo oceňování zakládajících členů p. Zdeňky Bohušíkové,              
p. Ludmily Schindlerové a p. Antonína Zahradníka, jakož i předaná čestná uznání základní 
organizace a územního sdružení zasloužilým členům. Pan Josef Vyvial, který patří mezi pilíře 
ZO, vykonával funkci předsedy, hospodáře, pokladníka i nezištně obsluhoval moštárnu,       
byl oceněn bronzovou medailí republikové rady ČZS.  Se zdravicí k výročí se připojili i mnozí 
hosté. Závěrečné slovo patřilo p. Václavu Kolkovi, předsedovi územního sdružení ČZS.        
Ten zdůraznil nadregionální úroveň ZO při podílu na tvorbě expozic krajských výstav            
na Černé Louce v Ostravě. Společenský význam slavnostního setkání dotvořilo občerstvení    
a volná diskuse členů i nečlenů ČZS.  
 

Při příležitosti 50. výročí založení ZO jsme vydali motivovanou ilustrovanou brožůrku. 
Lví podíl na přípravě této  brožůrky i slavnostní schůze patří předsedovi p. Lubomíru 
Obornému, za což mu vyslovujeme srdečné poděkování. Poděkování patří rovněž všem 
sponzorům - obci Fryčovice, firmám Beskyd Fryčovice a.s., BORCAD cz s.r.o., T METAL 
Fryčovice, spol. s r.o., Lumír Boček, Ing. Jaromír Ferdian,  Fa Kozubková, KLEMP, Minipivovar 
– kvasnicové hukvaldské pivo, Zemědělská farma Jaromír Kublák, Zemědělská farma          
Jiří Lanča, Autoservis, Restaurace Sokolka. 
 

Instruktážní řez révy vinné předvedl Ing. Šteffek na zahradě Ing. Ferdiana                
23. 2. 2008. Po chutném občerstvení jsme absolvovali malou exkurzi i na zahradě              
Ing. Šteffka, který předvedl netradiční ovocné stromy jako mišpule či oskeruše                       
i s ochutnávkou výrobků z jejich plodů. Náladu příjemného dopoledne zvýšilo po ranním 
deštíku krásně slunečné počasí. 
 

Výroční členská schůze se uskuteční dne 20. 3. 2008 v sále restaurace „Sokolovna“. 
Předseda vyhodnotí činnost ZO v uplynulém roce a přednese plán pro rok letošní.                
Pro přítomné je připravena doprovodná odborná přednáška Ing. Šteffka o pěstování vinné 
révy, která navazuje na praktickou ukázku instruktážního řezu. 
 
 Z plánu činnosti ZO pro rok 2008 vybíráme: 
20.3.      Výroční členská schůze 
Květen    Zájezd do Polska, brigáda v moštárně 
Červen    Pěší výlet do okolí Fryčovic 
Srpen     Účast na dožínkách 
Září     Účast na krajské výstavě v Ostravě 
Srpen až listopad   Výkup padaného ovoce 
Srpen až listopad   Moštování ovoce 
30.10 – 3.11.   Výstava ovoce, zeleniny a květin 
29.11.    Večírek 
 

Zapsal Ing. Jaromír Ferdian 
 
OPRAVA:  V minulém čísle Fryčovického Zpravodaje jsme mylně jako vítěze soutěže            
„O fryčovické jablko roku“ uvedli p. Václava Matulu namísto p. Stanislava Matulu. P. 
Stanislavu Matulovi se za vzniklé nedopatření omlouváme. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 
 Začínat příspěvek jako loni tím, že letošní zima-nezima se překulila, 
sluníčko nám probouzí atd… sice svádí, ale než vyjde Zpravodaj tiskem, 
můžeme se brodit sněhem nebo roztápět ústřední či jiná topení a zápasit 

s jindy běžnými třeba desetistupňovými mrazy. Snad nás to nepostihne a ráz počasí bude 
opravdu už jen jarní. 
 Jedno je ale pravda, čtvrt roku 2008 je skoro pryč a trocha informací z naší organizace 
určitě nikomu neuškodí. 

Začátek roku pro nás znamenal opět spoustu práce s pořádáním hasičských bálů. 
Nebyla to už sice premiéra s novým sálem a zajišťováním dalších nezbytností, které měla 
dříve na starosti restaurace. Přece jen vládly trochu obavy z poklesu zájmu, díky tomu,        
že minulá návštěvnost by mohla být způsobena právě jen novým sálem. Nestalo se tak. 
V dalším hodnocení si dovolím použít částečně zprávu Pavla Matuly z valné hromady sboru, 
ať to máte také z trochu jiného pohledu. 

Prodej lístků. Hned k tomuto tématu bychom měli připomínku. Nemůžeme se sice 
srovnávat se skupinami jako Spice Girls, která vyprodala haly za několik desítek sekund.      
My jsme zůstali na několika minutách, ale přesto prosíme, pokud máte vážný zájem               
o vstupenku, zavolejte pokladníkovi (samozřejmě až v příštím roce), který má toto na 
starosti a má aktuální přehled o předprodeji. Spoléhat se na to, že vám pak lístky někdo 
sežene, je už obvykle nerealizovatelné. Sál má určitou kapacitu, přidávat stoly nechceme, 
bylo by to na úkor tanečního parketu nebo pohodlí u stolu. 

Navázali jsme na zkušenosti z loňského roku, ale snaha o vylepšení a novinky se vítala          
a projevila. Bar rozšířil s úspěchem nabídku o míchané nápoje a nápad s uvítací štamprlí      
se nemohl setkat s neúspěchem. V kuchyni jsme byli také odvážnější a druhý bál vařila,        
či spíše smažila čistě hasičská posádka. Kdo byl na obou bálech mohl srovnat. Myslíme,        
že jsme obstáli na výbornou. Díky Martě Matulové a nejen jí. 

K programu. Vystoupení našich hasičů a hasiček opět sklidilo velký úspěch. Za nácvik 
může Eva Strakošová a od nás jí patří poděkování za obětovaný čas, nervy a trpělivost. 
Modelingová agentura také inovovala a na přehlídku dovezla i představitele “silnějšího“ 
pohlaví. Nutno říci, že sklidil aplaus nejen ženské, ale i mužské části publika, a to tak 
bouřlivý, až nás to samotné překvapilo. V této části bych se ještě rád omluvil za generálku 
akce, kdy jednatel (tedy já), způsobil svou neúctou k jističům, byť v dobrém úmyslu 
odstranit závadu, prověrku ochrany objektu. Ještě jednou omluva všem postiženým. 

Tombola. Jako v loňském roce si poděkování za zajištění a organizaci zaslouží 
především br. Gřes a Šimečka. Poděkování si zaslouží opětovně mnoho našich sponzorů, rádi 
bychom zveřejnili jejich seznam, ale přesný se nezachoval a neradi bychom na některé 
zapomněli. Pokusíme se jim to vynahradit připravovanou akcí koncem léta, kdy si role 
vyměníme, rozešleme pozvánky a sponzoring nad akcí převezmeme my. Ještě jednou 
děkujeme. 

Obě hudby, Šmidliboys Jirky Gabryše a Blankyt Ládi Holuba zahrály výborně, vždyť 
jsou z jedné líhně, a to fryčovické. 

Závěrem se asi tentokrát nevyhnu tomu, co jsem si odpustil loni. Srovnání                   
se Šibřinkami. Vyslechl jsem si to právě v loňském roce, že naše bály jsou proti Šibřinkám 
rodinnou oslavou. Co se dá dělat, asi je to tak. Hodnotiteli je třeba dát zapravdu. Rozsahem 
ano. Ale jako účastník těchto akcí musím dodat, že charakter a skladba návštěvníků je 
trochu rozdílná. U Šibřinek se už mnoho let jedná o reprezentaci obce hlavně navenek, hosté 
jsou vesměs přespolní, a to někdy dost dalece, starost o servis a program je na místních        
a zábava už tolik ne. Hasiči pokrývají Fryčovice a blízké okolí. Bylo to poznat letos i při 
roznášce jídel, kdy známí u stolů rotovali a dohledat původního objednavatele dalo někdy 
trochu více práce. Zábava a konce plesů byly přece jen o něco srdečnější. Je to přece jen více 
pro místní, ale všechno je to o spolkovém a kulturním životě Fryčovic. 

Nevyhneme se každoročně debatám o tom co bude dál, jestli se najdou pokračovatelé 
těchto tradic a dalších akcí. Jinak by se mohlo stát, že dospějeme jenom k tomu, že se nám 
vesnice stane jenom noclehárnou mezi směnami nebo dobou strávenou v práci                      
a krátkodobými výpady na dovolené. Myslím, že si mohu dovolit optimistické zakončení. 
Podnětem mi byl úklid. Ráno po akcích nastoupilo přeživší jádro cvičenců a organizátorů. Jak 
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po Šibřinkách, tak u hasičů, bez nějakého komandování. A byl to fofr. Pódium se sklidilo 
v rekordním čase a zdálo se mi, že i mládeže u toho bylo více než v minulých letech. U hasičů 
také. Sehraná parta na kterou je spolehnutí. Odměnou jim budou vzpomínky na příjemně 
strávený čas při akcích, kde se také mnoho naučí a zkusí třeba i profese showbyznysu, než je 
další životní osudy zavanou do jiného prostředí či státu, nebo pro nás lépe, než předají tuto 
štafetu svým potomkům. 

Ale dost už minulosti. Podívejme se do dalšího čtvrtletí. Sbor dobrovolných hasičů 
čeká nejvíce akcí s mladými hasiči. Chystá se “Hasičské čvachtání“ ve FRY Relax Centru, 
soutěže v rámci hry Plamen a další novinka, která bude určena široké dětské a rodičovské 
veřejnosti. Přesný název a termín se jistě dočtete v příspěvku našich vedoucích mládeže. 
Za Sbor dobrovolných hasičů ve Fryčovicích dovolte ještě krátké přání příjemného prožití 
velikonočních svátků a mokrý šmigrust. 
 
 
      Za výbor SHČMS SDH Fryčovice Novobilský Jiří 
         Jednatel 
 
 
 

Zpráva o činnosti  ZO ČSCH  Fryčovice  za rok 2007 
 
        Vážení přátelé chovatelé, 
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní Výroční členské schůzi ZO ČSCH Fryčovice, která se 
koná v roce 25.výročí založení Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného 
zvířectva v naší obci ve Fryčovicích. Ano, je tomu opravdu tak. 22.března 1983 proběhla 
v zasedací místnosti tehdejšího MNV zakládající členská schůze. Z kdysi velmi četné členské 
základny, počtem blížící se ke stovce členů, už posledních řadu let zůstává čtrnáct členů 
stále věrných naší ZO. Činnost organizace je řízená čtyřčlenným výborem a kontrolována 
tříčlennou revizní komisí. Oproti předešlým létům jsme v roce 2007 nepřijali žádného 
nového člena. Tady je stále cesta, jak zkvalitnit, omladit a oživit naši ZO a její činnost. Máme 
své zastoupení i v OO ČSCH ve Frýdku-Místku, kde předseda ZO, př. Volný Karel zastává 
funkci okresního vedoucího odboru drůbeže vodní i hrabavé. 
        Rok 2007 byl bohužel negativně poznamenán veterinárními omezeními kvůli ptačí 
chřipce. To se velkou mírou podepsalo na celkové činnosti našich chovatelů neboť většinu 
roku byl zákaz výstav a podobných akcí, včetně přepravy zvířat. Další negativní věcí, která 
nepřispěla k oživení a podpoře organizovaného chovatelství v naší obci, bylo neschválení 
naší žádosti o finanční dotaci na činnost ZO v roce 2007 obecním zastupitelstvem. Žádost 
jsme si podali 22.ledna 2007 a po osobních intervencích předsedy a místopředsedy ZO nám 
bylo 13.června 2007 na jednání obecního zastupitelstva z původně žádaných 10.000,- Kč 
schválena dotace  ve výši Kč 1.200,- Kč. Částka byla určena na výstavní poplatky, jenže 
všichni víme, jak to s výstavami v loňském roce bylo. Peníze jsme nebyli schopni vyčerpat. 
Přesto si neodpustím poznámku směrem k výše uvedeným obecním zastupitelům, že v obci 
není jen TJ Sokol a Hasiči. Jak by asi fungovali za 1.200,- Kč na rok? Ještě bych Vás přátelé 
chovatelé chtěl v této souvislosti informovat jak to už řadu let mají okolní ZO ČSCH.           
Tak např. ZO Krmelín, ZO Stará Ves nad Ondř., ZO Staříč, ale i ZO Paskov pravidelně 
dostávají od svých obecních úřadů na svoji činnost nemalé finanční dotace, u některých      
ZO v řádu desítek tisíc. Tam se k nim obecní zastupitelé nechovají tak přezíravě a macešsky. 
Dovolte mi, abych Vašim jménem při příležitosti letošního 25 - ti letého výročí trvání ČSCH 
v obci Fryčovice požádal firmy a soukromé podnikatele působící v regionu obce                       
o sponzorskou výpomoc na naši činnost. Snad nám pomohou sponzoři, když obec na naši 
činnost finanční prostředky nemá. 
       Ale vrátím se od nepříjemných věcí k akcím, které nás chovatele odlišují od jiných 
spolků a organizací. Přes všechny překážky se naše organizace nemusí za uplynulý rok 
stydět. Kvůli veterinárnímu zákazu jsem se letos nemohli v obci předvést při „Dožínkách 
2007“. Hodně občanů Fryčovic vyslovilo zklamání nad tím, že jsme neměli naši místní 
chovatelskou přehlídku zvířat. Snad letos to bude lepší a my se opět budeme moci blýsknout 
se svými odchovy. 
      V únoru jsme se aktivně zúčastnili výstavy ve Studénce, kde vystavovali př. Dvorský V., 
Kublák S. a př. Volný K. Pak byla dlouhá pauza až do září, kdy se konala Okresní výstava 
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v Třinci. Opět tam vystavovali výše zmíněni chovatelé a také př. Vrtný B.Přítel Volný K. 
například vystavoval 33 kusů zvířat. Taky tam přítel Volný K. získal čestnou cenu za vodní 
drůbež – Landenské husy. Svoz i odvoz zvířat jsme provedli hromadně osobním autem 
s přívěsem. Následovala výstava ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde opět př. Vrtný B                   
a př. Dvorský V. bodovali: př. Dvorský – Čestná cena za drůbež a př. Vrtný B. – vysoké 
obodování králíků Moravských modrých. Na IV. výstavě Moravy a Slezska v říjnu nás 
reprezentoval př. Dvorský V. s oceněním za vodní drůbež – Slovenské husy. Dostaly Elitu, 
což je vysoké ocenění. Jak jsem již říkal, řada výstav se vůbec nekonala, takže nebylo kde 
vystavovat. Přesto si naši členové pořídili řadu nových zvířat na zkvalitnění chovu anebo 
úplně nový chov. Například př.Kublák Stanislav začal chovat kromě postavových kanárů         
i kanáry zpěvné, tzv. dutopěvce, které nakoupil od několikanásobného mistra světa v chovu 
zpěvných kanárů př. Scholcze z Petřvaldu u Karviné. Dále pak jako druhý chovatel v ČR 
chová Zemplínské králíky, pro které neváhal zajet na XI.Celostátní výstavu zvířat do Nitry   
na Slovensko. Př.Dvorský Václav obhájil plemenné chovy Slovenských husí a slepic Česká 
zlatá kropenka, které obhájil i př. Kocián Josef. Příteli Nevludovi Pavlovi se podařil odchov 
zdrobnělých Holandských minikoziček. Přítel Polášek Rudolf úspěšně rozšířil svůj chov kačen 
Březňaček. Přítel Volný Karel se vrátil k úspěchům s chovem králíků Belgických obrů, dále 
rozšířil chov holubů o Montubánce – vzácně chovaných v ČR. Z Německa dovezl chovný kmen 
slepic Araukana – kohouta a dvě slepice.  Přítel Vrtný Břetislav oživil nákupem nových 
chovných kusů své králíky Německé obrovité strakáče atd. 
       Předseda spolu s několika našimi členy navštívili výstavy v Hrabové, listopadovou 
Studénku, Slovenskou Nitru, celostátní výstavu v Lysé nad Labem, IV.výstavu Moravy            
a Slezska v Přerově, výstavy v Krmelíně i v Příboře a klubovou výstavu Araukan v Loučce           
u Nového Jičína.¨ 
Dne 17.listopadu se př. Volný Karel, jako zástupce ZO ČSCH Fryčovice a OO ČSCH          
Frýdek-Místek, zúčastnil slavnostního zasedání v Poděbradech u příležitosti 50 - ti letého 
výročí založení ČSCH. 
       Rok 2007 byl rovněž rokem jubilantů - v květnu oslavil 50 let př.Holáň Pavel, v červenci 
50 let  oslavil př.Volný Karel, v srpnu  oslavil 60 let př. Polášek Rudolf, v listopadu 50 let 
oslavila př. Masopustová Dagmar a v prosinci 70 let oslavil př. Vrtný Břetislav. Ještě jednou 
všem přeji hodně zdraví a chovatelských úspěchů. 
        Schůzová činnost se projevila schůzkami s místopředsedou, pokladníkem a předsedou 
revizní komise, vždy dle aktuálního stavu. 
        Rok 2008 je rokem volebním a rokem hodnocení, co jsme za uplynulé dva roky,           
kdy jsme byli zvoleni do funkcí, vykonali a čeho jsme dosáhli. Není se za co stydět.              
Do podvědomí občanů jsme se už dostali, tak nám přeji, aby to vydrželo. Chci Vám všem 
poděkovat za všechno co jste pro ZO a chovatelství udělali. Naší ZO přeji hodně úspěchů 
v jejím jubilejním roce 25 - ti let trvání. 
 
Fryčovice 10.ledna 2008                                             Zpracoval předseda ZO ČSCH 
                                                                                     V o l n ý  Karel  
 
 
Vážení příznivci kopané, naši spoluobčané 
 
Jak jistě víte, členové výboru kopané se po několikaleté přestávce znovu rozhodli uspořádat 
3. fotbalový ples. Tento se konal dne 19.1.2008 v překrásných prostorách kulturního sálu 
obecního úřadu. K tanci a určitě ke spokojenosti všech přítomných hostů zahrála kapela – 
PREMIER -. Velkou pochvalu však zaslouží naši mladí členové výboru, kteří si na svá bedra 
vzali veškerou organizaci této náročné akce. Obrovský kus práce, co se týká organizačních 
věcí, odvedli Tomáš a Pavel Janšovi, ale dík patří i ostatním, kteří se starali o hladký průběh 
této zdařilé akce. Nesmíme ovšem opomenout Marka Michnu, který se se svým kulinářským 
uměním staral o žaludky všech přítomných. Vrcholem každého plesu bývá tombola, a ta byla 
opravdu víc než bohatá. Touto cestou oddíl kopané děkuje všem sponzorům, kteří se na ní 
podíleli a věnovali opravdu hodnotné ceny. 
Co říct závěrem? Nezbývá než věřit, že ti, co si na náš ples našli cestu, odcházeli k domovu 
spokojeni, vytančení a že se znovu za rok ještě v hojnějším počtu sejdeme, a to tentokrát 
v pořadí na 4. fotbalovém plese. Určitě se opět skvěle pobavíme. 

Oddíl kopané 
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Zpráva o činnosti obecní knihovny za rok 2007 
 
 Rok 2007 byl pro naší knihovnu významný. Zakoupili jsme knihovnický program 
Clavius, který po zavedení všech knih do počítače nám ulehčí práci s knihami i čtenáři. 
Náklady na pořízení hradilo z velké části ministerstvo kultury. Byla také dostavěna budova 
nové knihovny, jejíž otevření se plánuje v polovině roku 2008. V měsících červenci a srpnu 
2007 byla knihovna uzavřena z důvodů výměny oken ve školní budově. Důsledkem toho byl 
menší úbytek čtenářů, což doufám byl jen přechodný jev. 
 Pro návštěvníky knihovny je k dispozici veřejný internet, který využívají hlavně děti. 
 V loňském roce činily náklady na pořízení knižního fondu a na nákup časopisů     
36.746,- Kč. Pro letošní rok jsme z důvodu růstu cen knih museli i my zvýšit členské 
poplatky, které teď činí: dospělí 50,- Kč, studenti 30,- Kč a děti do 15 let 20,- Kč. Půjčovní 
hodiny zůstávají stejné jako v roce 2007, a to každé úterý od 12 do 18 hodin. 
 
 Těším se na Vaší návštěvu.     

Sadílková Nataša 
 
 

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, sezóna ve FRY Relax Centru je v plném proudu. Návštěvnost centra je 
velmi slušná. Pohybuje se ve všedních dnech kolem 100 návštěvníků  denně a o víkendech nás navštíví 
až  160 lidí denně. Ke zvýšení návštěvnosti přispěl i fakt, že se letos  některé zdravotní pojišťovny 
rozhodly přispívat na preventivní péči  ve výšší míře než v letech předchozích. Proto Vám přinášíme 
přehled příspěvků pojišťoven, které se týkají i našeho centra.  Další informace o preventivních 
programech můžete získat v našem centru,  na webových stránkách zdravotních pojišťoven nebo        
na jejích pobočkách. 

HZ
 PLUS PRO DĚTI A MLÁDEŽ - až 1 500 Kč na preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně  

Výše příspěvku na preventivní programy pro děti a mládež závisí na příslušnosti rodičů dítěte u HZP.  

1. Na příspěvek až 1 500 Kč celkem má nárok dítě, jehož oba rodiče (samoživitel/ka) jsou 
pojištěni u HZP.  
2. V ostatních případech má dítě nárok na celkový příspěvek až 500 Kč. 

léčebný tělocvik a regenerace organizmu dětí (pro děti do 6 let včetně, maximálně do výše 500 Kč) 

� Příspěvek může být realizován v mateřských centrech, dětských centrech, domech dětí               
a mládeže, rodinných centrech a ostatních zařízeních, která pořádají kurzy cvičení pro děti. 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/cvičení, cenu, datum zaplacení, razítko a podpis vydávajícího zaměstnance. 
Příspěvek se nevztahuje na jednotlivé vstupy. 

� organizované plavecké kurzy (pro děti do 8 let včetně) 

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

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. 

 PLUS PRO STUDENTY - až 1 700 Kč celkem na preventivní programy pro studenty od 19 do 26 let 
včetně. 

Celý příspěvek až do výše 1 700 Kč je možno vyčerpat na léčebný tělocvik a regeneraci organizmu     
(lze kombinovat s ostatními programy v rámci skupiny programů Plus pro studenty, vždy však do výše 
maximálně 1 700 Kč). 
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• léčebný tělocvik a regenerace organizmu 

• Léčebným tělocvikem a regenerací organizmu se rozumí příspěvek na permanentku na fitness, 
aerobik a jeho formy, plavání, saunování, masáže, lymfatické masáže, relaxační masáže, pobyt v solné 
jeskyni, squash, tenis, badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalanetiku, 
spinning, speeding, indor cycling, taichi, pilates, polárium, solárium. Příspěvek se nevztahuje              
na jednotlivé vstupy.  

Příspěvek bude proplacen pojištěnci na pokladně kontaktního místa HZP po předložení průkazu 
pojištěnce, platného studijního průkazu nebo jiného dokladu, kterým se prokáže, že se jedná                 
o studenta 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. 

Příspěvek až do výše 700 Kč je možno vyčerpat na ostatní programy v rámci skupiny programů Plus 
pro studenty (lze kombinovat s programem „léčebný tělocvik a regenerace organizmu“ ze skupiny 
programů Plus pro studenty, vždy však do výše maximálně 1 700 Kč celkem)  

•  

 PLUS PRO ŽENY - až 1 500 Kč celkem na preventivní programy pro ženy od 19 let 

Celý příspěvek až do výše 1 500 Kč je možno vyčerpat na léčebný tělocvik a regeneraci organizmu    
(lze kombinovat s ostatními programy v rámci skupiny programů Plus pro ženy, vždy však do výše 
maximálně 1 500 Kč). 

• léčebný tělocvik a regenerace organizmu 

• Léčebným tělocvikem a regenerací organizmu se rozumí příspěvek na permanentku na fitness, 
aerobik a jeho formy, plavání, saunování, masáže, lymfatické masáže, relaxační masáže, pobyt v solné 
jeskyni, squash, tenis, badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalanetiku, 
spinning, speeding, indor cycling, taichi, pilates, polárium, solárium. 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. 

Příspěvek až do výše 500 Kč je možno vyčerpat na ostatní programy v rámci skupiny programů Plus 
pro ženy (lze kombinovat s programem „léčebný tělocvik a regenerace organizmu“ ze skupiny 
programů Plus pro ženy, vždy však do výše maximálně 1 500 Kč celkem)  

• příspěvek pro těhotné ženy 

• těhotenské kurzy (léčebná tělesná výchova, psychoprofylaxe)  
• plavání pro těhotné  
• vitaminy pro těhotné  
vystavení dokladu (aktivity výše uvedené), datum zaplacení, zaplacenou částku, razítko subjektu          
a podpis vydávajícího zaměstnance. 

 

 PLUS PRO MUŽE - až 1 500 Kč celkem na preventivní programy pro muže od 19 let 

Celý příspěvek až do výše 1 500 Kč je možno vyčerpat na léčebný tělocvik a regeneraci organizmu     
(lze kombinovat s ostatními programy v rámci skupiny programů Plus pro muže, vždy však do výše 
maximálně 1 500 Kč celkem). 

• léčebný tělocvik a regenerace organizmu 

• Léčebným tělocvikem a regenerací organizmu se rozumí příspěvek na permanentku na fitness, 
aerobik a jeho formy, plavání, saunování, masáže, lymfatické masáže, relaxační masáže, pobyt v solné 
jeskyni, squash, tenis, badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalanetiku, 
spinning, speeding, indor cycling, taichi, pilates, polárium, solárium. 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. 

Příspěvek až do výše 500 Kč je možno vyčerpat na ostatní programy v rámci skupiny programů Plus 
pro muže (lze kombinovat s programem „léčebný tělocvik a regenerace organizmu“ ze skupiny 
programů Plus pro muže, vždy však do výše maximálně 1 500 Kč)  
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 DÁRCI KRVE 
• pro držitele zlaté Jánského plakety – 1 500 Kč na preventivní očkování (poslední dávka proti 
hepatitidě, 2. a 3. dávka vč. přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningitida, chřipka) na léčebný 
tělocvik a regeneraci organizmu (úhrada permanentky na fitness, aerobik a jeho formy, plavání, 
saunování, masáže, lymfatické masáže, relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni, squash, tenis, 
badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalanetiku, spinning, speeding, indor 
cycling, taichi, pilates, polárium, solárium) nebo na léčebné procedury v rámci ozdravně léčebných 
pobytů v lázních. 

• pro držitele Zlatého kříže – 2 000 Kč na preventivní očkování (poslední dávka proti hepatitidě, 
2. a 3. dávka vč. přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokové infekce, chřipka), na léčebný 
tělocvik a regeneraci organizmu (úhrada permanentky na fitness, aerobik a jeho formy, plavání, 
saunování, masáže, lymfatické masáže, relaxační masáže, pobyt v solné jeskyni, squash, tenis, 
badminton, jógu, power jógu, fit box, cvičení s míčem, tae-bo, kalanetiku, spinning, speeding, indor 
cycling, taichi, pilates, polárium, solárium), na léčebné procedury v rámci ozdravně léčebných pobytů. 

Další informace na WWW.hzp.cz 

 RBP 
Balíčky prevence
 
Každý pojištěnec má, podle platných zákonů, nárok na určitý rozsah zdravotní péče, která je hrazena 
ze zdravotního pojištění a úzce navazuje na jeho aktuální zdravotní stav. Revírní bratrská pokladna, 
zdravotní pojišťovna nabízí navíc svým pojištěncům preventivní programy, které nejsou hrazeny            
z peněz vybraných na zdravotní pojištění  a nejsou přímo závislé na zdravotním stavu pojištěnce.  
 
Preventivní programy jsou rozděleny podle věku a pro každou věkovou kategorii je nabídnut balíček 
možností výběru čerpání s tím, že je stanoven limit čerpání do 1.200,- Kč. Pro některé vybrané 
možnosti je z toho stanovena maximální částka čerpání (100, 300 Kč apod), v ostatních případech lze 
čerpat až do plného limitu. 
Balíček dětem do 6 let 
Příspěvek na úhradu kurzu plavání do 3 let věku. 
Příspěvek na organizovaný kurz plavání v mateřských školách. 
Příspěvek na předplatné na léčebný tělocvik a regeneraci organizmu, např. aerobik, plavání, pobyt 
v solné jeskyni, saunování. 
Balíček dětem od 7 do 18 let 
Příspěvek na předplatné na léčebný tělocvik a regeneraci organizmu, např. aerobik, plavání, pobyt 
v solné jeskyni, saunování.Balíček pojištěncům starším 19 let 
Příspěvek na předplatné na léčebný tělocvik a regeneraci organizmu, např. aerobik, břišní tance, 
fitness, masáže, plavání, pobyt v solné jeskyni, saunování.  
 
Další informace: WWW.rbp-zp.cz 
 
 

FFRRYY  ––  RREELLAAXX  CCEENNTTRRUUMM  
Ceník od 01.02.2008 

 

 

 

Celý bazén – 675,- Kč 

I.  pásmo 

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

Celý bazén – 825,- Kč 

II.  pásmo 

1155..0000  ––  2211..0000  HHOODD..  

Dospělí 45,00Kč/ 1 hod 55,00 Kč/1 hod 

Děti, student 30,00Kč/ 1 hod 35,00 Kč/ 1 hod 

Důchodci 35,00Kč/1 hod. 40,00Kč/1 hod. 

Pro všechny skupiny . 25,00Kč/0.5hod. 35,00Kč/0.5  hod. 

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

 

 

 

I. pásmo II. pásmo 

Dospělí 90,00 Kč/ 30 min. 110,00 Kč/ 30 min. 

Děti, studenti 60,00Kč/ 30 min. 80,00 Kč/ 30 min. 

K dispozici 1 kurt. Vstup jen v sálové obuvi.   

 

 

 

Nájem celé sauny – 600,- Kč 
Jen mimo stálou provozní dobu 

Čtvrtek-  15.00-21.00hod -   muži         

Pátek      15.00-21.00hod -   ženy          

Sobota   14.00-16.00hod -    ženy          

Sobota   16.30- 21.00hod-  muži 

Neděle  15.00-20.00hod -   společná 

Pondělí,středa – společná 

Neděle,pondělí,středa -mimo sezónu(květen-říjen)-
jen na objednávku,nejméně 4lidé nebo + poplatek 
100 Kč za nahřátí sauny   

úterý –sauna není 

Dospělí 75,00Kč / 1-2hod 

Děti, studenti 40,00 Kč/ 1-2hod 

Důchodci 55,00 Kč/1-2hod. 

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

 

 
  BADMINTON 

 

Časově nerozlišeno 

Dospělí 120,00Kč / 1hod 

Děti, studenti 100,00 Kč/ 1hod 

Vstup jen v sálové obuvi. 

Stolní tenis I.pásmo II.pásmo 

Dospělí,děti. studenti 30,00Kč / 30 min 35,00Kč / 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 
 
 
 
 
Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích!!!! 
 
 
       Hlavatá Pavlína  
       správce centra 
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Kulturní a školská komise pořádá 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO 
CHOVÁNÍ 

 
14.9. – 29.11.2008 

Přihlášky lze vyzvednout v 1.patře na Obecním úřadě ve Fryčovicích. 
Počet míst je omezen kapacitou sálu. 
Bližší informace na tel.č. 558 640 602 

nebo u paní Glombíčkové na OÚ Fryčovice 
 

 
 

Kulturní a školská komise pořádá 

TANEČNÍ KURZ PRO STARŠÍ 
 

14.9. – 18.10.2008 
Uskuteční se 5 lekcí + závěrečná. 

Bližší informace na tel.č. 558 640 602 
nebo u paní Glombíčkové na OÚ Fryčovice 

 
 
 
 

Kulturní a školská komise pořádá zájezd do divadla Antonína Dvořáka na operu 
 

PRODANÁ NEVĚSTA 
 

18.dubna 2008 
Odjezd je v 17.30 hod. 

(most u Slavíka, přes vesnici se zastávkami u správní budovy ZD, mostu u MŠ 
a hostince „U Tvardků“) 

Cena 110 – 140 Kč 
(vstupenka – autobus) 

Prodej lístků každý den do 14 hodin v kanceláři OÚ Fryčovice (1.patro) 
nebo na tel.č. 558 640 602 

 
Další plánované zájezdy do divadel: 

17.května ZVONOKOSY, muzikál, Divadlo J.Myrona 
22.června SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ, balet, Divadlo J.Myrona 
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Rozlosování sezóny JARO 2008 
Oddíl kopané 
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R E K L A M A : 

 
Lucie Bílková, Fryčovice 

Mobil: 777 840 980777 840 980777 840 980777 840 980 

Email: bilkova.lucie@seznam.cz 

 

 

Zvu Vás do nově otevřeného květinářstvínově otevřeného květinářstvínově otevřeného květinářstvínově otevřeného květinářství, které se nachází v areálu bývalého JZD nad 
firmou Borcard (žlutá budova).Obchůdek je otevřen od 11. března.Máme pro Vás připravené čerstvé 

kytičky,dárkové zboží, sazbu atd.Aby jste byli spokojeni s kvalitou a výběrem, tak nám zavolejte čtyři dny 

dopředu a my rády příjmem Vaši objednávku a pokud si budete přát zavezeme Vám ji až domů, po 

domluvě ve stanovenou dobu. 

 

!!!POZOR!!!!! 

Za každý nákup v hodnotě 350,- dostanete od nás razítko na kartičku, kterou u nás obdržíte. Až budete 

mít razítek deset, můžete si vybrat kytičku v hodnotě 300,- ZDARMA!!!ZDARMA!!!ZDARMA!!!ZDARMA!!!    

    

 

Otevírací doba:Otevírací doba:Otevírací doba:Otevírací doba:     

Po - zavřeno 

Út – 10:30 h. – 16:30 h. 

St  - 10:30 h. – 16:30 h. 

Čt – 10:30 h. – 16:30 h. 

Pá – 10:30 h.  – 16:30 h. 

So – 9:OO – 12 h. 

 

 
   

!!!!!!Rozvoz k Vám domů ZDARMA!!!!!! 

Pro Fryčovice,Staříč, Brušperk, Hukvaldy 

 
 
 
 
 



 - 21 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 - 22 - 

POZOR! 
Jedinečná možnost ušetřit na pojištění  

povinného ručení!!! 

Vážení občané, 
Pojišťovna Triglav a.s  nabízí v tomto roce  
řidičům s maximálním bezeškodným 
průběhem bezkonkurenční ceny pojištění 
povinného ručení!   
 
Pojišťovna Triglav a.s. vám bude akceptovat 
Váš případný bonus z jiných pojišťoven s tím, 
že Vám tento bonus zohlední 60 % slevou!!! 
 
To znamená, že např. u pojištění vozu ,          
při maximálním bonusu, Škoda Felicie(obsah 
do 1350 cm) zaplatíte  1.651 Kč/rok ,nebo       
u vozu Š Octavia 1.9(obsah do 2500cm) 
zaplatíte 3.691  Kč/rok, nebo vozu 
Mitshubishi Pajero(obsah 3.200cm)  
zaplatíte 5.158 Kč/rok. 
  
Klient může být jak fyzická, tak i právnická 
osoba, z malé obce i velkého města!  
 
Sjednání pojištění, včetně dalších služeb, Vám 
zajistíme s tím, že nemusíte fyzicky nikam 
jezdit, stačí když se s námi zkontaktujete 
pomocí níže uvedeného e-mailu, nebo nám 
zavoláte. 
  

mobil : 603 835 878 
e-mail : tvpoj@seznam.cz 
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Fryčovický zpravodaj č.1/2008 
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.2/2008  je: 16.6.2008 
 

 

 

 
 

Odkoupíme od Vás pozemky , byty , domy , zahrady za nejvyšší 

možné ceny!!! Nabídněte !!!Peníze do 24 hodin na Vašem účtě!  

 
 

Dejte nám tip na prodej, koupi, pronájem nemovitosti a v případě,že 
se přes naší realitní kancelář zrealizuje obchod, při podpisu kupní 
smlouvy Vám bude ihned vyplacena provize až 15% z provize naší 

realitní kanceláře !!!! 

 

Volejte makléře : Zdenek Onderka :  602 554 868  

onderka.expoltrade@seznam.cz 

 www.expol.cz 


