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Návrhy na pořízení Změny č.1 územního plánu obce Fryčovice 
 
Územní plán obce Fryčovice schválilo Zastupitelstvo obce Fryčovice na 5. zasedání dne 
5.6.2003. Na provedení změny územního plánu jsou v poslední době podávány návrhy, proto 
byla  zahájena příprava jejího pořízení. Schválený územní plán včetně jeho změn je 
závazným dokumentem pro rozvoj obce, který se může dít jen v jeho souladu. Pořízení a 
schválení změny územního plánu je relativně dlouhodobá záležitost, prověřte si tedy, zda 
vaše záměry na využití nemovitostí, zejména pozemků, jsou zahrnuty do územního plánu. 
Pokud tomu tak není, můžete podat návrh na změnu územního plánu na předepsaném 
formuláři s přílohou s vyznačením navrhované změny do 31. 08. 2008 na Obecní úřad 
Fryčovice, kde obdržíte i potřebné informace. 

Ing. Jiří Volný, starosta obce   
 
 

 
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 19. prosince 2007 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
6/52 Schvaluje 
Program jednání 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. prosince 2007 rozšířený o bod 
přenesení pravomoci radě obce provádět rozpočtová opatření 
6/53 Volí 
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Ivan Bedrunka, p. Josef Strakoš a Mgr. Anna Hrabcová 
6/54 Určuje 
Ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného 19. prosince 2007:  Ing. Jiří Zagora         
a p. Jaromír Kublák 
6/55 Bere na vědomí 
Zprávu o činnosti rady obce 
6/56 Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2007 
6/57 Schvaluje 
Dodatek č. 1, kterým se mění Příloha č.1 Zřizovací listiny Základní školy Fryčovice 
6/58 Schvaluje 
Rozpočtové provizorium pro rok 2008 ve stejné výši jako za stejné časové období roku 2007 na straně 
příjmů a výdajů. Platné do schválení rozpočtu na rok 2008 
6/59 Vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č.1/2007 ze dne 19. 12. 2007, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška obce Fryčovice č.4/2003 ze dne 15. 12. 2003 o místních poplatcích 
6/60 Stanoví 
Jednorázovou odměnu dvěma členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce 
6/61 Rozhodlo 
O uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezí obcí Fryčovice a firmou       
BORCAD cz s r.o., Fryčovice. Obec Fryčovice prodává firmě BORCAD cz s r.o. , Fryčovice pozemky 
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parcela č. 60 o výměře 366 m2, parcela č. 61 o výměře 1120 m2 a parcela č. 62 o výměře 1369 m2,     
vše k.ú. Fryčovice za cenu 250,- Kč/m2. 
6/62 Rozhodlo 
O prodeji pozemků ve vlastnictví Obce Fryčovice do vlastnictví firmy MAKOP TRADE s r.o. , Staré Město 
a to: 
Parcela č. 1287 o výměře 342 m2 za cenu 250 Kč/m2, parcela č. 1288 o výměře 302 m2 za cenu         
150 Kč/m2 , parcela č. 1289 o výměře 1943 m2 za cenu 150 Kč/m2 , vše k.ú. Fryčovice 
6/63 Schvaluje 
Přenesení pravomoci radě obce provádět rozpočtové opatření v rozsahu do výše 500.000,- Kč              
na paragraf a v případě přijetí dotace a jejího čerpání do výše poskytnuté dotace. 
 
Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 31. března 2008 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
7/64 Schvaluje 
Program jednání 7. zastupitelstva obce, konaného dne 31. 3. 2008 
7/65 Volí 
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Radomír Mikala, Ing. Leo Kuběna a p. Miroslava Šmiřáková 
7/66 Určuje 
Ověřovatele zápisu z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 3. 2008: Ing. Bedrunka Ivan      
a p. Strakoš Josef 
7/67 Bere na vědomí 
Zprávu o činnosti rady obce 
7/68 Schvaluje 
Závěrečný účet Obce Fryčovice za rok 2007 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření        
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
7/69 Schvaluje 
Rozpočet Obce Fryčovice na rok 2008 
7/70 Stanoví 
Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce platnou od 1. 3. 2008 
7/71 Rozhodlo  
O poskytnutí daru pro TJ Sokol Fryčovice a zároveň schvaluje darovací smlouvu 
7/72 Rozhodlo  
O přijetí záměru prodeje části pozemku ve vlastnictví Obce Fryčovice parcelu č.985/1 o dílech 4 m2         
a 8 m2 v k.ú. Fryčovice 
7/73 Rozhodlo 
O přijetí záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Fryčovice, a to pozemky parcela č. 1823/2           
o výměře 1651 m2 a parcela č. 1823/6 o výměře 1084 m2, vše k.ú. Fryčovice 
7/74 Rozhodlo 
O přijetí záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Fryčovice, a to pozemky parcela č. 1812/9           
o výměře 194 m2 a parcela č. 1812/8 o výměře 78 m2, vše k.ú. Fryčovice 
7/75 Rozhodlo 
O přijetí záměru prodeje nově odměřeného pozemku (geometrický plán č. 948-24/2008) ve vlastnictví 
Obce Fryčovice, a to pozemek parcela č. 1494/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Fryčovice 
 

 
Informace z obecního lesa 

 
Těžební činnost je, stejně jako v loňském roce, zaměřena na zpracování nahodilých 

těžeb, to znamená na těžbu, přibližování a odvoz dřeva z vývratů a zlomů na počátku roku    
a dále průběžně z usychajících a suchých smrků. 

Od počátku roku do konce května činil objem těžební činnosti 653m³. 
Počasí v zimních měsících umožnilo provést v Zámrklí všechny zamýšlené opravy 

poškozených cest, propustků a mostků. 
V pěstební činnosti bylo na jaře zalesněno 1, 57 ha holin po těžbách dříví a bylo 

vysázeno 12 tis. ks sazenic melioračních a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle). Na krajský 
úřad v Ostravě byla podána, podle platných pravidel, žádost o příspěvek na zalesnění ve výši 
108 tis. Kč.  
 

Pro zabránění škodám zvěří jsou všechny osázené plochy oploceny. Aby splnilo svůj 
účel, je stavu oplocení třeba věnovat stálou pozornost a každé poškození (většinou pádem 
okolních stromů způsobených větrem) okamžitě opravit. To se nadmíru potvrdilo                 
při větrném počasí v zimních měsících. 
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Pro kontrolu a ochranu proti kůrovcům byly do ohrožených částí smrkových porostů 
instalovány feromonové lapače. 

V současné době se musíme soustředit na ochranu sazenic proti buřeni ožínáním. 
 

Ing. Dušan Vyvial 
    lesní komise 

 
 

Pro informovanost občanů a vlastníků lesa přinášíme přehled aktuálních ustanovení zákona                 
č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

Obecné užívání les ů (§ 19) 
1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebe zpečí, sbírat tam pro vlastní pot řebu lesní plody              

a suchou na zemi ležící klest. P řitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní  prost ředí a dbát 
pokyn ů vlastníka, pop řípadě nájemce lesa a jeho zam ěstnanc ů. 

2) Chovatelé v čel mohou se souhlasem vlastníka lesa a v zájmu podp ory ekologické rovnováhy, opylování 
rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen  lesních d řevin umis ťovat svá v čelstva na lesních 
pozemcích za p ředpokladu dodržování povinností vyplývajících z ods tavce 1, v ěty druhé. 

3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podn ětu může státní správa les ů z důvodu ochrany lesa nebo 
v zájmu zdraví a bezpe čnosti ob čanů rozhodnout o do časném omezení nebo vylou čení  vstupu do les ů 
nejvýše na dobu t ří měsíců. 

 
Zákaz některých činností v lesích (§ 20) 
1) v lesích je zakázáno  

a) rušit ticho a klid 
b) provád ět terénní úpravy, narušovat p ůdní kryt, budovat chodníky, stav ět oplocení a jiné objekty 
c) vyzvedávat semená čky a sazenice strom ů a keřů lesních d řevin 
d) těžit stromy a ke ře nebo je poškozovat 
e) sbírat semena lesních d řevin, jmelí a ochmet 
f) sbírat lesní plody zp ůsobem, který poškozuje les 
g) jezdit a stát s motorovými vozidly 
h) vstupovat do míst oplocených nebo ozna čených zákazem vstupu 
i) vstupovat do porost ů kde se provádí t ěžba, manipulace nebo doprava d říví 
j) mimo lesní cesty a vyzna čené trasy jezdit na kole, koni, na lyžích nebo na s aních 
k) kou řit, rozd ělávat nebo udržovat otev řené ohn ě a tábo řit mimo vyhrazená místa  
l) odhazovat ho řící nebo doutnající p ředměty 
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo 
n) pást dobytek, umož ňovat výb ěh hospodá řským zví řatům a průhon dobytka lesními porosty 
o) znečišťovat les odpady a odpadky 
 

2) Rozdělávat nebo udržovat otev řené ohn ě je zakázáno také do vzdálenosti 50 metr ů od okraje lesa. 
3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou provád ěny p ři hospoda ření v lese. 

Zákazy uvedené v odstavci 1) písm. l) až o), se vzt ahují i na vlastníka lesa, nájemce nebo toho, kdo u žívá 
les z jiného právního d ůvodu.  

4) Vlastník lesa m ůže povolit výjimku ze zákaz ů uvedených v odstavci 1) písm. a) až k). Pokud by t outo 
výjimkou byla porušena práva jiných vlastník ů lesa, rozhodne na návrh vlastníka lesa státní sprá va lesů. 

5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze ko nat na základ ě oznámení orgánu státní správy les ů. 
V oznámení, které musí být p ředloženo nejmén ě 30 dnů před dnem konání akce, po řadatel uvede místo, 
termín konání této akce, p ředpokládaný po čet účastník ů, způsob zajišt ění a souhlas vlastníka lesa. 

6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zam ěstnance ve státní správ ě lesů v obvodu 
jejich p ůsobnosti p ří výkonu činnosti podle lesního zákona a pro ty osoby, které vykonávají činnosti 
povolené zvláštními p ředpisy. 

7) Zákazy uvedené v odstavci 1) pod písmeny a), h),   j)  a se souhlasem vlastníka také pod písmeny b) a g)   
se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláš tních p ředpis ů. 

 
Lesní hospodá řské plány (§ 24) 
1) Lesní hospodá řské plány (dále jen plány) jsou ur čeny pro vlastníka lesa a zpracovávají  se zpravidla         

na deset let. 
2) Plány obsahují ustanovení závazná a doporu čující. Závazným ustanovením plánu jsou maximální ce lková 

výše t ěžeb a minimální podíl meliora čních a zpev ňujících d řevin p ři obnov ě porostu. Pro státní lesy a lesy 
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ve vlastnictví obcí je dalším závazným ustanovením též minimální rozsah výchovných zásah ů v porostech 
do 40 let v ěku. 

3) Právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní p ůsobnosti schvalujícího orgánu 
státní správy les ů jsou povinny zabezpe čit zpracování plán ů. Hospoda řit podle plánu mohou i právnické    
a fyzické osoby vlastnící mén ě než 50 ha lesa. 

4) Jeden plán m ůže být zpracován pro lesy o vým ěře nejvíce 20 000 ha. 
5) Právnické a fyzické osoby, pro které byly plány schváleny, jsou povinny dodržovat jejich závazná 

ustanovení. 
 
Lesní hospodá řské osnovy (§ 25) 
1) Pro všechny lesy ve vlastnictví fyzických nebo p rávnických osob o vým ěře menší než 50 ha, pokud na n ě 

není zpracován plán, se vyhotovují lesní hospodá řské osnovy (dále jen osnovy). Zpracovávají se obvyk le 
na deset let, jejich zpracování zadává orgán státní  správy les ů. 

2) Pro vlastníka o vým ěře větší než 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hosp odaření v lese a protokolem 
o převzetí si ji p řevezme, se stává závaznou celková výše t ěžby, která je nep řekro čitelná, a podíl 
meliora čních a zpev ňujících d řevin p ři obnov ě porostu (zales ňování). Pro vlastníka o vým ěře menší než      
3 ha se obdobn ě stává závaznou celková výše t ěžeb, která je nep řekro čitelná. 

3) Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní sprá vy les ů osnovu týkající se jeho lesa bezplatn ě 
 
Reproduk ční materiál lesních d řevin (§ 29) 
1) K um ělé obnov ě lesa a k zales ňování pozemk ů prohlášených za pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa        

se používá semen nebo sazenic lesních d řevin ze stejné nebo odpovídající p řírodní l esní oblasti                  
a z odpovídající nadmo řské výšky. 

2) Vlastník lesa je povinen vést evidenci o p ůvodu reproduk čního materiál ů použitého p ři obnov ě lesa            
a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od obnovy lesa nebo zales ňování.  

 
Obnova a výchova lesních porost ů (§ 31) 
1) Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty  stanovištn ě vhodnými d řevinami a vychovávat je v čas     

a soustavn ě tak, aby se jejich stav zlepšoval, zvyšovala se je jich odolnost a zlepšovalo pln ění funkcí lesa. 
2) Při mýtní t ěžbě úmyslné nesmí velikost holé se če překro čit 1 ha a její ší ře na exponovaných 

hospodá řských souborech jednonásobek a na ostatních stanovi štích dvojnásobek pr ůměrné výšky 
těženého porostu. 

3) Je zakázáno úmyslnou t ěžbou snižovat zakmen ění porostu pod sedm desetin plného zakmen ění, což však 
neplatí, jestliže se prosv ětlení porostu provádí ve prosp ěch následného porostu nebo za ú čelem zlepšení 
stability porostu. 

4) Při obnov ě lesa je zakázáno bez ohledu na vlastnické hranice přiřazovat další holou se č k mladým 
porost ům na celé ploše nezajišt ěným, pokud by celá vým ěra nezajišt ěných porost ů překro čila výše 
uvedenou velikost a ší řku. Nejmenší p řípustná vzdálenost holé se če od holin a mladých nezajišt ěných 
porost ů nesmí být menší než pr ůměrná výška obnovovaného porostu. 

5) Holina na lesních pozemcích musí být zalesn ěna do 2 let a lesní porosty na ni zajišt ěny do 7 let od jejího 
vzniku. V od ůvodn ěných p řípadech m ůže orgán státní správy p ři schvalování plánu a  p ři zpracování 
osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lh ůtu delší. 

 
Ochrana lesa (§ 32) 
1) Vlastník lesa je povinen provád ět taková opat ření, aby se p ředcházelo a zabránilo p ůsobení škodlivých 

činitel ů na les, a to zejména: 
a) zjiš ťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitel ů a jimi p ůsobených poškození, d ůležitých        

pro pozd ější pr ůkaznost provedených opat ření, p ři zvýšeném výskytu neprodlen ě informovat místn ě 
příslušný orgán státní správy les ů a provést nezbytná opat ření 

b) preventivn ě bránit vývoji, ší ření a p řemnožení škodlivých organism ů 
c) provád ět preventivní opat ření proti vzniku lesních požár ů 

 
2) Při vzniku mimo řádných okolností a nep ředvídaných škod v lese (v ětrné a sn ěhové kalamity, p řemnožení 

škůdců, nebezpečí vzniku požár ů apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opat ření k jejich 
odstran ění a pro zmírn ění jejich následk ů. 

3) Vlastníci les ů, uživatele honiteb a orgány státní správy les ů jsou povinni dbát, aby lesní porosty nebyly 
nepřiměřeně poškozovány zv ěří. 

4) Vlastník lesa je povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu zejména druhovou skladbou d řevin a jejich 
rozmíst ěním v porostu a výchovou mladých porost ů. 

5) Vlastník lesa je povinen hospoda řit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních 
vlastník ů (např. včasné zpracování k ůrovci napadených strom ů apod.). 



 - 5 - 

6) Je zakázáno oplocovat les z d ůvodů vlastnických nebo za ú čelem omezení obecného užívání les ů, to se 
netýká lesních školek, oplocení porost ů k ochran ě proti škodám zv ěří, oplocení obor nebo farmových 
chov ů zvěře. 

7) Vlastník lesa je povinen chránit les p řed znečisťujícími látkami unikajícími nebo vznikajícími p ři jeho 
hospodá řské činnosti. V lese se používají biologicky odbourateln é oleje nebo kapaliny. 

 
Těžba dříví (§ 33) 
1) Vlastník lesa je povinen p řednostn ě provád ět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, ší ření           

a přemnožení škodlivých organizm ů. Pokud by v d ůsledku t ěžby nahodilé vznikla holina souvislá              
o vým ěře větší nežli 0,20 ha, je vlastník povinen oznámit prov ádění takové t ěžby nahodilé alespo ň 14 dnů 
předem orgánu státní správy les ů 

2) Těžba nahodilá se zapo čítává do celkové p ředepsané výše t ěžeb. Pokud by zpracováním t ěžby nahodilé 
byla p řekro čena celková výše t ěžeb stanovená schváleným plánem nebo p řevzatou osnovou, musí 
vlastník lesa požádat orgán státní správy les ů o změnu plánu nebo osnovy. 

3) Těžbu d řeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospoda ří bez schváleného plánu nebo bez protokolem 
převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborné ho lesního hospodá ře. Souhlas nelze odmítnout, 
není-li t ěžba v rozporu s ostatními ustanoveními lesního záko na. Má-li t ěžba překro čit 3 m 3 na 1 ha            
za kalendá řní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil  stojící lesní porost, i ten, kdo provádí t ěžbu, 
předem písemn ě vyrozum ět orgán státní správy les ů a doložit vyjád ření odborného lesního hospodá ře. 

4) Provád ět těžbu mýtní úmyslnou v porostech mladších než 80 let je zakázáno, v od ůvodn ěných p řípadech 
může orgán státní správy les ů při schvalování plánu nebo p ři zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka 
povolit výjimku z tohoto zákazu. 

5) Právnické a fyzické osoby zajiš ťující t ěžební práce jsou povinny provád ět je takovým zp ůsobem, který 
minimalizuje negativní dopady na lesní ekosystém v daném prost ředí. 

 
Lesní doprava (§ 34) 
1) Přibližování, uskladn ění a odvoz d říví (dále jen lesní doprava) musí být provád ěny tak, aby nedocházelo 

k poškozování lesa a ostatních pozemk ů. 
2) Nelze-li ú čelu dosáhnout jinak, je vlastník lesa nebo osoba pr ovád ějící činnost v zájmu vlastníka lesa 

oprávn ěn v od ůvodn ěných p řípadech na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu, ve vhodné dob ě                
a za náhradu použít cizí pozemky pro lesní dopravu.  Tím není dot čena jeho odpov ědnost za zp ůsobenou 
škodu podle zvláštních p ředpis ů. 

3) Dobu, rozsah a trvání užívání cizích pozemk ů k lesní doprav ě a výši náhrady je vlastník lesa nebo osoba 
provád ějící činnost v lese pro vlastníka povinen p ředem dohodnout s vlastníkem, pop řípadě nájemcem 
dot čených cizích pozemk ů.  

Odborný lesní hospodá ř (§ 37) 
1) Hospoda ření v lesích je vlastník lesa povinen zajiš ťovat v sou činnosti s odborným lesním hospodá řem. 

Odborný lesní hospodá ř zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úrove ň hospoda ření v lese podle lesního 
zákona a právních p ředpis ů vydaných k jeho provedení (vyhlášky). 

2) Odborným lesním hospodá řem může být fyzická nebo právnická osoba, která má k tét o činnosti licenci 
udělenou orgánem státní správy les ů. 

3) Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesníh o hospodá ře sám, vykonává v lesích, pro které jsou 
zpracovány osnovy, tuto funkce právnická osoba, kte rá v ur čeném území vykonává právo hospoda ření    
ve státních lesích, pokud orgán státní správy neroz hodne o pov ěření jiné právnické nebo fyzické osoby. 

 
Lesní hospodá řská evidence (§ 40) 

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodá řskou evidenci o pln ění závazných ustanovení plánu                   
a o provedené obnov ě lesa v jednotlivých porostech. 
 

 
Přestupky (§ 53) 
1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užíván í lesa v lese: 

a) ruší ticho a klid 
b) hrabe stelivo 
c) vyzvedává semená čky a sazenice strom ů a keřů lesních d řevin 
d) bez povolení sbírá semena lesních d řevin, jmelí a ochmet 
e) sbírá lesní plody zp ůsobem poškozujícím les 
f) tábo ří mimo vyhrazená místa 
g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorov ým vozidlem 
h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu ozna čených míst 
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i) vstoupí do porost ů, kde se provádí t ěžba, manipulace nebo doprava d říví 
j) jezdí mimo cesty a vyzna čené trasy na kole, na koni, na lyžích a saních 
k) pase nebo prohání dobytek nebo umož ňuje výb ěh hospodá řským zví řatům do lesních porost ů 
l) naruší p ůdní kryt nebo vodní režim nepovolenou t ěžbou hlíny, písku nebo kamene 
m) bez povolení, p řípadn ě ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby 
n) těží nebo poškozuje stromy a ke ře lesních d řevin 
o) do vzdálenosti 50 metr ů od okraje lesa rozd ělává nebo udržuje otev řené ohn ě nebo odhazuje ho řící či 

doutnající p ředměty 
p) koná bez oznámení organizované nebo hromadné spo rtovní akce 
q) odhazuje odpady a odpadky 
r) kou ří 

 
2) Za přestupek podle odstavce 1), písm. a) až k) m ůže uložit orgán státní správy les ů pokutu až do výše        

5 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1), písm. l) až r) m ůže uložit pokutu až do výše 15 000 K č. 
 
Pokuty (§ 54) 
1) Orgán státní správy les ů uloží pokutu až do výše 1 000  000,- K č tomu, kdo 

a) bez rozhodnutí státní správy les ů o odn ětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky ur čené k pln ění 
funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pr o pln ění funkcí lesa 

b) bez povolení užívá pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa nebo znemož ňuje jejich využívání 
c) provede t ěžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem p řevzaté osnovy, nebo provede jinou 

těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neop rávn ěnou t ěžbu v množství p řekračujícím        
3 m3 na 1 ha za kalendá řní rok, nebo provede bez povolení mýtní úmyslnou t ěžbu v porostu mladším 
než 80 let 

d) nesplní opat ření uložená rozhodnutím orgánu státní správy les ů vydaná podle lesního zákona 
2) Orgán státní správy les ů uloží pokutu až do výše 100 000,- K č tomu, kdo 

a) bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedá vá v lese semená čky a sazenice lesních strom ů        
a keřů 

b) neoprávn ěně sbírá semena a plody lesních strom ů 
c) provádí činnosti v lese zakázané 
d) nevede p ředepsanou evidenci o p ůvodu semen a sazenic lesních d řevin 
e) zneužije údaj ů plánů nebo osnov, lesní hospodá řské evidence nebo inventarizace les ů 

 
Pokuty (§ 55) 
1) Orgán státní správy les ů uloží pokutu až do výše 1 000 000,- K č vlastníku lesa nebo jiné osob ě, kteří  

a) úmyslnou činností zp ůsobí zna čné škody na lese a ohrozí tím pln ění jeho funkcí 
b) bez rozhodnutí státní správy les ů o odn ětí nebo omezení odnímají pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa 

nebo omezují jejich využívání pro pln ění funkcí lesa 
c) neoprávn ěně užívají pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa zp ůsobem, který znemož ňuje jejich využívání 

pro pln ění funkcí lesa 
d) provedou neoprávn ěnou t ěžbu d řeva v množství p řesahujícím 3 m 3 na 1 ha za kalendá řní rok 
e) provedou bez povolení státní správy les ů mýtní úmyslnou t ěžbu v porostu mladším 80 let 

 
2) Orgán státní správy les ů uloží pokutu až do výše 100 000,- K č vlastníku, který 

a) provádí v lese činnosti nepovolené nebo zakázané 
b) neplní opat ření k ochran ě lesa, p ředevším nedodrží p řednostní zpracování t ěžby nahodilé  
c) svévoln ě překro čí schválenou decenální výši t ěžeb 
d) nesplní opat ření uložená rozhodnutím orgánu státní správy les ů vydaná podle lesního zákona 

 
Přehled aktuálních ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

 

Koncert ke Dni matek  

I letos jsme se rozhodli, tedy zastupitelstvo obce Fryčovice a jeho Školská a kulturní komise, 
že uspořádáme koncert ke Dni matek. Stalo se tak 2. května v Kulturním sále naší obce.         
I letos nám předvedla své umění mezzosopranistka Irena Magnusková spolu se svými přáteli 
- tenoristou Jozefem Brindzákem a pianistou Ivo Kahánkem. Své vystoupení nám ovšem 
nejdříve předvedli naši nejmenší, děti z Mateřské školy ve Fryčovicích. Po nich zazpívala 
několik známých árií paní Lenka Háčková a pak jsme se už mohli všichni společně 
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zaposlouchat do líbivých tónů hudebního skladatele z našeho kraje – Leoše Janáčka, také 
Chopina, v podání skvělého českého pianisty Ivo Kahánka, který rychle získává pověst 
jednoho z nejpozoruhodnějších umělců své generace. Je znám širokou výrazovou paletou       
i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou 
hudbu. Pokud bych směla vypíchnout pár zajímavostí z jeho profesního životopisu, pak mi 
dovolte alespoň tyto: V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže 
Pražské jaro. Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském 
jaru obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k vystoupení na festivalu BBC Proms    
v londýnské Royal Albert Hall, kde v srpnu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl  
Klavírní koncert č. 4 „Inkantace“ Bohuslava Martinů. Koncert živě přenášela televize BBC, 
rádio BBC a stanice Vltava. Tento kritikou oceněný debut nyní nabízí prestižní vydavatelství 
Deutsche Grammophon jako digitální download. Kromě toho spolupracuje Ivo Kahánek 
pravidelně s Českou filharmonií a jejím dosavadním šéfdirigentem Zdeňkem Mácalem. 
Perličkou je, že Ivo Kahánek pochází z nedalekých Palkovic. Ivo Kahánek nehrál jen sólovou 
hru, ale také na tomto koncertu doprovázel mezzosopranistku Irenu Magnuskovou                  
a tenoristu Jozefa Brindzáka. V jejich podání jsme mohli slyšet např. písně z muzikálu         
My fair lady, Fantom opery, árie z opery Carmen a jiné italské písně.  
Irena Magnusková pochází z nedalekých Janovic, ale v posledních letech žije především 
v Praze. Vystudovala Brněnskou konzervatoř, ztvárnila mezzosopránové role např. v opeře 
Bohuslava Martinů – Veselohra na mostě. V roce 2004 se zúčastnila Mistrovských pěveckých 
kurzů v Rakousku a rovněž zpívala na zahajovacím koncertě  na Pražském hradě. Od roku 
2004 vystupuje s operetními melodiemi po lázeňských městech. V roce 2006 ukončila 
studium na Hudební akademii múzických umění Státní zkouškou. Nastudovala role v operách 
Giuseppe Verdi – La Traviata, Rigoletto, W.A.Mozart – Figarova svatba a další.  
V roce 2006 získala 1. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Emy Destinové v Londýně. 
V současné době se věnuje koncertní činnosti v naší republice a také zahraničí. Účinkuje 
v Národním divadle v představení Dobře placená procházka v režii Miloše Formana v roli 
Krásné dívky. 
A do třetice ještě pár informací k Jozefu Brindzákovi. Pochází z Košic, kde vystudoval 
konzervatoř v hudebních oborech klarinet a poté zpěv. V současné době je studentem HAMU 
v Praze u profesora René Tučka. Během studií získal mnoho ocenění v obou hudebních 
oborech. Jeho profesionální praxe začala ve Státním divadle v Košicích, kde zůstal 2 roky      
a mimo jiné ztvárnil roli hraběte Almaviva v Rossiniho opeře Lazebník Sevilský. V roce 2004 
se věnoval koncertní činnosti s profesorem René Tučkem. V současné době hostuje 
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, ve Stavovském divadle v Praze a v Divadle 
F.X.Šaldy v Liberci. 
Co říci závěrem, snad jen to, že sami můžete posoudit, jak skvělé a zajímavé hosty jsme 
tady měli, a já věřím, že v budoucnu tento pestrý kulturní program v naší obci ocení více 
diváků.  
 

Ing. Gabriela Pultarová 
    zastupitelka obce 
 
 

Rostlinolékařské upozornění. 
 
Stěhování národů, rostlin a živočichů znamená také stěhování chorob, škůdců a parazitů. 
Jednou z chorob, která se k nám dostala a značně se šíří, je choroba napadající zeravy 
(Thuja) a cypřišky (Chamaecyparis). Choroba se šíří také proto, že je dnes v oblibě 
vysazovat z těchto rostlin živé ploty a používat zajímavé kultivary k úpravě zahrádek, kde již 
zmizely záhonky se zeleninou. Velké rozšíření těchto rostlin tak umožnilo rozšíření této 
choroby. 
Chorobu způsobuji zástupci dvou druhů patogenních hub: Didymascella thujina a Kabatina 
thujae. Jejich vnější projev je však podobný a ochrana je rovněž stejná. Napadené rostliny 
se poznají podle toho, že hnědnou a zasychají malé části větviček, podle toho, kam dopadly 
a vyklíčily spory hub. Tato napadená místa se pak zvětšují a postupně odumírá celá rostlina. 
Naopak  poškození kořenů, sucho, případně jiné neparazitické zásahy způsobují rovnoměrné 
žloutnutí a odumírání celých části rostliny, větví nebo celé rostliny.  
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Ochrana: Dá se vypozorovat, které kultivary jsou odolnější, a ty pak používat (literatura toto 
zatím nerozlišuje), nebo ochrana chemická. Účinné jsou tyto fungicidy: Curzate K, Kuprikol 
50, Ridomil, Champion 50 WP, Cuproxat SC. Zakoupit tyto přípravky je možné u p. Kozubka, 
nebo zahrádkáři u p. Oborného. Postřik je nutné provézt důkladně, na jaře, na podzim           
a raději i v létě. Tyto přípravky nejsou vedené jako jedovaté, přesto dbáme pokynů 
uvedených v návodu. 
Je zde možnost záměny se škůdcem – Molovka zeravová, kde škodí housenky. Housenky 
vyžírají střed větvičky, která pak žloutne a usychá. Při rozříznutí je větvička uvnitř dutá a je 
tam housenka nebo kukla. Tento škůdce není tak běžný a ochrana je složitější. 
 
 
                                                                                                   Ing. Otakar Šteffek 
 
 
Z historie Fryčovic 9. 
 
V tomto článku budeme pokračovat ve výčtu dalších řemeslníků a živností. 
 
Kotláři:     Kapelníci: 
Koliba Jakub, 241  1861  museli mít živnostenské oprávnění 
Koliba František, 236 1881  Mičaník Antonín, 51  1920 
Zahradník Rudolf, 168 1909  Masopust Ludvík, 64  1920 
      Rymel Adolf, 265   1930 
Sedláři a čalouníci:   Vrtný Jan, 244   1934 
Hlavatý Ondřej, 377 Ptáč. 1869   
Vala Jaroslav, 44  1930  Porodní báby: 
Tobola Bohumil, 112   Smolíková Veruna, 53  1816 
      Mertová Marie, 313  1840 
Malíři a natěrači:    Volná Rosálie   1872 
Aušvicer   1878  Hořínková Marie, 12  1894 
Gřesové Cyril a Alois, 259 1928  Hlavatá Anastázie, 46  1920 
      Strakošová Amálie, 286  1938 
Cihláři: 
Merta Jan, 267  1878 
Hajný Jan, 237  1892 
Zahradník František, 276  
Laník Josef, 214   
Nevlud Antonín, 276 
 
O řeznících jsou první zmínky již v první polovině 19. století. Ti první známí Hajný a Piskoř, 
byli zřejmě řezničtí tovaryši, kteří nakupovali po vesnicích jatečná zvířata pro městské 
řeznické mistry. Těm také příležitostně pomáhali při porážkách. Nebo poráželi zvířata těm 
občanům, kteří to neuměli. Spotřeba masa v té době byla malá, takže i porážek bylo málo. 
Stálý výsek nebyl potřebný a to málo, co lidé potřebovali, zašli koupit do Brušperka. Dokládá 
to nahlédnutí do pokladní knihy Jana Matuly, rolníka a starosty v letech 1880 až 1892. 
V letech 1871 – 1880 kupoval masa a špeku průměrně za rok za 2 zl. 76 kr. I v dalších letech 
jen za 4 zl. 38 kr. V Brušperku byli tehdy řezníci Martínek, Dvorský a Hladný. Teprve            
na začátku 20. stol. byl ve Fryčovicích zřízen občasný výsek masa v č.p.93 (Žabenský Josef), 
ale maso tehdy dovážel a vysekával dvakrát týdně řezník z Brušperka. Později byl zřízen 
výsek vedle pekárny, ale válka provoz přerušila. Po skončení války začal vysekávat maso 
Václav Dvorský z Brušperka, který roku 1928 koupil dům od Vojtěcha Kubláka č.p.80 a zřídil 
v něm vlastní řeznickou provozovnu. 
 Hospodářská konjunktura na počátku 20. stol. znamenala nárůst průmyslového 
dělnictva, které bylo odkázáno na nákup potravin. Vedla také ke zvýšené konzumaci masa      
a masných výrobků, a tím zakládáním dalších provozoven. Roku 1932 zavedl výsek masa 
Bujnošek Valentin na čísle 124 než přistavěl č.p.125, ale později koupil dům č.p.109,            
ve kterém bylo řeznictví až do minulých let. Když pak Václav Dvorský tragicky zahynul se 
svým synem při tání ledu na Ondřejnici, převzal Valentin Bujnošek i jeho provozovnu. 
Dočasně provozoval původní řeznictví zřízené za války vedle pekárny roku 1934 Pokluda 
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Ladislav ze Starého Města. Roku 1934 zřídil novou řeznickou provozovnu Ivánek Zdeněk, 
č.p.92. 
 Tak jako činnost řeznická vznikla na počátku 20. stol. živnost pekařská. Pekařem byl 
od roku 1914 Vojtěch Ivánek. Když padl ve válce, převzal pekárnu jeho bratr Viktor. Později 
pekl dočasně na čísle 93 Václav Kolc, potom na č.123 (Česťa Šugárek). Ivánci byli na č.p.88 
a pekárna je tam dodnes. U Václava Kolce se vyučil pekařem člen opery Národního divadla 
Lubomír Havlák. Po druhé světové válce zůstala v provozu jenom pekárna Ivánkova. Když 
však byla postavena velká pekárna ve Sviadnově, ukončila činnost i fryčovská pekárna. 
 Ještě po první světové válce si pekli sedláci chléb výhradně doma. Pamatuji si,           
že u nás taková pec byla. Jistě se ještě najdou pamětníci, kteří si vzpomenou, že někteří 
občané si připravili bochníky chleba nebo i koláče a nosili je pak upéct k pekaři. 
 Velmi starou živností byla živnost sedlářská. Zhotovit nebo jenom opravit postroje 
uměl málokdo. Většinou bývali sedláři ve městech. Ve druhé polovině 19. stol. je znám 
sedlář i ve Fryčovicích, a to Hlavatý na Ptáčníku. Ve 20. století začalo nabývat na významu 
čalounictví, kterým se spolu se sedlařinou zabýval ve Fryčovicích Jaroslav Vala. Nejdříve      
ve starém domku č.p.95 u řeky, po jejím zbourání koupil dům č.p.44 u školy. U něho             
se vyučil a po jeho smrti v roce 1952 pokračoval Bohumil Tobola. To již se však měnily názvy 
od Služeb veřejnosti po Komunální podnik. Postupem mechanizace zemědělství upadal 
význam koní, jejichž počet klesal ze 120 před kolektivizací postupně na několik. Takže 
v přestavěné Borákově stodole již bylo jenom čalounictví, kde se dělaly převážně 
autosedačky. A odtud se přestěhovalo čalounictví do Brušperka. 
 Nepostradatelní byli kováři. Na vesnici bylo převážně zemědělství a k obdělávání polí 
bylo potřeba železných nástrojů - pluhy, brány, různé ruční nářadí, které se musely 
opracovávat rozžhavené. Tak se chodilo ke kováři, který v kuzni, jak se říkalo dílně, měl 
výheň, do které se ručně měchem vháněl vzduch. Později vzduch vháněl ventilátor. Dokud 
nebyly svářečky, spojovaly se díly nýty nebo menší věci žhavením na ohni a sklepáním. 
Kováři také okovávali kola povozů pomocí přípravku, který si ještě pamatuji. To až v dřívější 
době, ve středověku, bylo málo vozů okovaných, většinou sloužících vojsku. A protože 
jedinou tažnou silou byli koně, voli a krávy, museli se okovat. Hlavně koně, voli a krávy 
výjimečně, to když museli chodit po tvrdých cestách. Přibíjely se takové půlměsíčky. Kovářů 
byla celá řada, jedním z posledních Merta František č.p.311 na dolním konci směrem k lávce. 
Posledními byli Ulčáci č.p.260, Josef od r.1912 a Vlastimil od roku 1945 až do vstupu do JZD. 
 Již před II. svět. válkou a za protektorátu vznikla autodoprava Ludvíka Lubojackého 
na fojtství. Po válce pak zřídil autodílnu Oldřich Žídek nejdříve na č.p.277, pak si postavil 
vlastní dům s dílnou. Autobusovou dopravu zřídil František Olšovský, a tím usnadnil spojení 
s Místkem a Ostravou. S dopravou souvisí čerpací stanice, které byly u hostinců Tvardek        
a Chamrad. 
 Význačným živnostníkem byl Ludvík Juřena, který se již roku 1912 začal zaobírat 
výrobou kování, nejdříve bez dílny, až si postavil dílnu svoji, která stojí dodnes vedle školy. 
Po něm převzal dílnu syn Richard, zaměstnával 10 i více dělníků. Připravoval se na postavení 
větší dílny na místě dnešního zahradnictví, ale již k tomu nedošlo, znárodňovalo se. 
Širokému okolí byl známým také krejčovský mistr Emil Chamrad, který se vyučil ve Vídni. 
Jeho bratr Albín měl velkoobchod v Ostravě. 
 
        Jaromír Kublák 
 
 
Povím Ti malou pravdu p říteli,     Fry čovice 24. 3. 2008 
chceš-li, tak ji pop ři. 
Tam, kde poctivci jsou zbab ělí, 
moc samoz řejmě uchvátí lot ři. 
Viktor Dyk 
 
 Pane prezidente, 
 
přeji Vám k Vašemu znovuzvolení hodn ě zdraví a pracovních úsp ěchů. Zároveň se Vám omlouvám, že jsem si dovolil Vám napsat ten to 
obsáhlý a zoufalý dopis p řesto, že vím, že máte svých starostí dost. Jelikož můj život už pomalu kon čí, mnoho času mi už nezbývá. Je mi 
už 82 let a celý sv ůj život jsem prožil v této napohled krásné obci Fry čovice, kde jsem se narodil 26. 9. 1925 jako syn kov ozemědělce. Měl 
jsem krásné d ětství, p řestože jsem m ěl ješt ě 4 sourozence, o práci nebylo nouze. Rád vzpomínám na 1. republiku a T.G.Masaryka. 
Vyrůstal jsem v k řesťanské rodin ě. Za tu dobu se vyst řídalo 10 prezident ů, ale několika jsem si vážil. Když se stahovala nad naší 
republikou mra čna, vzpomínám, jak se s ob čany lou čil náš 2. prezident Dr. Ed. Beneš slovy: „Volám Vás  všechny od Aše až k Jasin ě. 
Šetřte svých sil, budeme je ješt ě jednou pot řebovat.“ To byla poslední slova, než odlet ěl z naší milované vlasti. Krátce na to jsme byli 
obsazeni a nastaly zlé časy. Vzpomn ěl jsem si, že T. G. Masaryk řekl, že nejlepší zbraní proti nep říteli je znalost jeho řeči. Po p řekonání 
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prvního odporu k okupant ům jsem se snažil znalosti jeho jazyka zdokonalit. P o ukon čení zákl. školy jsem nastoupil do Vítkovických 
železáren-strojíren jako záme č. učeň. To mi bylo 15 let. Po vyu čení jsem v tomto závod ě pracoval plných 45 let na jednom pracovišti        
až do důchodu. Jaký jsem byl pracovník, to by Vám museli říct moji nad řízení. Ješt ě z nich tady v okolí žije p. Ing. Fridrych z Brušpe rka, 
Ing. Preis a Ing. Brož z Krmelína. Jelikož zákony b yly pro mne nepoužitelné, muselo mi sta čit „Desatero“, které jsem dosud nezapomn ěl. 
Je to základ všech zákon ů. Proto Vás, p. prezidente, mohu ujistit, že jsem s e vždycky choval tak, aby se moji rodi če nemuseli styd ět.      
Že to nebylo vždycky lehké, hlavn ě v 50. letech, kdy KS Č po únorovém pu či uchopila moc a zneužívala d ělnickou t řídu 
k vykonstruovaným proces ům. Vždycky jsem si to zodpov ěděl, když jsem byl na to tázán, pro č nezvedám ruku pro trest nejvyšší. Sv ůj 
produktivní v ěk jsem prožil ve 2 totalitních režimech, ale základ  mám jako k řesťanský demokrat. V lidové stran ě jsem n ěkolik let byl, když 
tam byl ješt ě Dr. Šrámek a Ing. Lux. S Ing. Luxem jsem n ěkolikrát osobn ě mluvil. S dnešní KDU- ČSL nemám nic spole čného. Domníval 
jsem se, že demokracie je diskuse. Jak hluboce jsem  se mýlil. Také Vy, pane prezidente, máte na stanov ě napsáno „Pravda vít ězí!“,        
ale dovolat se pravdy v tomto stát ě je pro oby čejného ob čana celkem nemožné. Komunisté nás u čí demokracii. Uvedu Vám n ěkolik  
případů, které se mi staly v této navenek pohledné obci Fr yčovice. Jelikož jsem vyr ůstal na vesnici v p řírod ě, domníval jsem se,               
že myslivci jsou ochránci p řírody. V roce 1954 jsem si ud ělal mysl. zkoušky. Jelikož v tu dobu to byla výsada  komunistické strany, trvalo 
několik let, než jsem se stal jejím členem. Toto sdružení jsem musel opustit jenom proto , že jsem nevítal okupa ční vojska v roce 1968 
s kyticí v ruce. Když Česká televize vyzývala ob čany, ani vodu jim nedejte a ud ělejte z této zem ě mrtvé m ěsto, bral jsem to jako výzvu. 
Vojenský výcvik jsem už m ěl za sebou. Jako voják v záloze jsem nešet řil protisov ětskou propagaci a odstra ňování kom. symbol ů.           
Na křižovatkách jsme nechávali sm ěr „Moskva“. Tato moje činnost nez ůstala utajena p řed zraky jednoho čl. mysliveckého sdružení,         
o kterém jsem se domníval, že je to m ůj přítel. Opak byl pravdou. Za tuto moji činnost jsem byl ozna čen jako „protisov ětský, 
protikomunistický a protisocialistický“. Lovecký lí stek a zbran ě mi byly „do časně“ odebrány. Tato do časnost trvala 20 let. Když se tento 
režim totáln ě zhroutil, v roce 1990 jsem požádal o navrácení lov . lístku a za čal navšt ěvovat hony. Když jsem zjistil, že nám za tu dobu,     
co jsem ve sdružení nebyl, rapidn ě ubylo hlavn ě bažantí zv ěře, žádal jsem na čl. sch ůzích omezení hon ů na tuto zv ěř. Je to také 
v zápisech, tenkrát se zápisy d ělaly. Tak jsem se stal nepohodlným a čekalo se na p říležitost. Ta se naskytla, když jsem zve řejnil 2 čl. 
v obecním zpravodaji, co se d ěje s naší drobnou zv ěří. Byla svolána mimo řádná č. schůze, na kterou jsem byl také pozván zvláštním 
kurýrem A. V. mladším. Normáln ě jsem už delší dobu pozvánky nedostával. Také moje vylou čení bylo za řazeno jako bod č. 1. Za celou tu 
dobu mi nebyl jediný d ůkaz, který čl. stanov jsem porušil? Padaly jen urážlivé výroky některých málo členů. Většina jen ml čky p řihlížela. 
Byla to scéna jak z 50. let. Hned jsem si na tu dob u vzpomn ěl. Proto se Vás, pane prezidente, ptám? Co se to už  v našem stát ě zase děje? 
V jakém stát ě to žijeme? Do dnešního dne jsem nedostal žádné pís emné uv ědom ění, že už nejsem členem tohoto družení. Nebyla mi 
vydána povolenka, p řestože jsem o ni žádal. Když jsem se obrátil na omb udsmana a státní zastupitelství, bylo mi doporu čeno, abych 
podal trestní oznámení p řes advokáta. Pane prezidente, celý život jsem pocti vě pracoval, nikdy jsem se s nikým nesoudil a nebudu se 
soudit ani dnes s ob čanem, který si podává kliky se soc. dem. ministry P alasem a Grossem. Uvedu Vám druhý ot řesný p řípad, který m ě 
trápí a s myslivostí souvisí. Dne 11. 7. 1997 v odp ol. hodinách jsem se stal sv ědkem dopr. nehody, která se stala naproti našeho do mu. 
Nehodu zavinil lo. pes, který byl vypušt ěn bez dozoru. Když p řebíhal hl. silnici, byl sražen os. autem. Když jsem  uslyšel silnou ránu, šel 
jsem se podívat, co se stalo. Pes byl okamžit ě mrtev. Když řidi čka zastavila a zjistila, že na silnici nikdo není, odjela pro policii. Já jsem 
řekl manželce, aby řekla sousedce, která psa vypustila, co se stalo. Sp olečně psa odtáhly z cesty dom ů. Když se řidi čka vrátila i s policií, 
pes už na silnici nebyl. Když se mne policie ptala,  jestli vím, který to byl pes, odkázal jsem ji na v edle stojícího chovatele psa. Ten ale psa 
zapřel. Já jsem necht ěl narušit sousedské vztahy, proto jsem ml čel. Pes nebyl vypátrán a n ěkolikatisícovou škodu si řidi čka zaplatila 
sama. Když asi po roce chovatel psa p řebíral finan ční částku na psa, který byl už skoro rok po smrti, dovo lil jsem se zeptat p ředsedy, 
jestli ví, že pes už dávno nežije, řekl, že ví, a tím diskuse skon čila. Sch ůze skon čila po 21. hodin ě a já jsem odešel sám dom ů. Když jsem 
ušel asi 200 m a vešel do neosv ětleného prostoru, zjistil jsem, že za mnou n ěkdo jde. Cht ěl jsem se obrátit, ale to už jsem nestihl. 
Příchozí m ě ze zadu napadl, povalil na plot p. L. Žá čka a ude řil p ěstí do levé horní části obli čeje. Hned jsem poznal, že je to A. G. Uchopil 
mě za obě ruce v záp ěstí a začal řvát: “Já t ě ty ku.. zabiju, jestli se nep řestaneš starat o toho mého psa. Tady není žádných s vědků a tady 
tě ty ku.. zabiju.“ Stále m ě držel za ob ě ruce a tloukl se mnou o plot. Řval: “Já ti ty ruky polámu ty ku…“ Já jsem se nebrá nil. Odpov ěděl 
jsem: „Tak m ě zabij nebo polámej ruky.“ Potom m ě zatáhl do st ředu silnice a povalil na zem. Práv ě jelo os. auto tmavé barvy. Úto čník   
ode mne odsko čil a auto m ě muselo objížd ět, ale nezastavilo. Já jsem stihl p řečíst jen OV. „Vidíš, ty ku.., žáden ti nepom ůže,“ řekl úto čník 
a šel sm ěrem dom ů. Řekl jsem, že zavolám policii. A. G. mi odpov ěděl: „Zabiju t ě, jestli n ěco cekneš!“ Vrátil jsem se do hospody a hlásil 
mysl. hospodá ři, co se stalo. Pak jsem šel dom ů a zavolal policii. Ta za chvíli p řijela a doporu čila mi, abych ihned odjel do nemocnice a 
nechal se ošet řit a vyšet řit. Po policii jsem žádal, aby ihned navštívila A. G., který bude ur čitě doma, a sepsala s ním protokol o napadení. 
Ta moji žádost odmítla. Písemné hlášení o napadení jsem odevzdal osobn ě na policii p říští den 18. 5. 1998 v Brušperku. Na nejbližší 
schůzi mysl. sdružení jsem požádal p ředsedu, aby mi dovolil p řečíst hlášení, které jsem p ředal policii. Když jsem za čal číst toto hlášení, 
A. G. stanul ze židle a za čal řvát: „Zastavte tu ku..!“ P ředseda ho vyzval, a ť zavře hubu, nebo a ť odejde. Žádal jsem n ěkolikrát p ředsedu    
a mysl. hosp., aby tento urážlivý výrok byl dán do zápisu a dali mi o tom potvrzení. Do dnešního dne s e tak nestalo. P řestože oba, 
předseda i mysl. hosp., m ě osobn ě navštívili v mém byt ě a slíbili mi, že do 1 týdne mi požadované potvrzen í donesou. Proto se Vás ptám, 
p. prezidente, kdo zavedl v našem stát ě znovu cenzuru. Když jsem se obrátil na obecní ú řad, aby byl otišt ěn článek o mém p řepadení 
místním ob čanem, nestalo se tak. Cht ěl jsem pomocí policie najít sv ědky, protože b ěhem napadení projela kolem 3 osobní auta, ale nikdo  
nezastavil. Takže dle mého soudu sv ědci jsou, ale v anonymit ě. Když m ěl být článek otišt ěn, navštívil mne p. starosta na mém pracovišti 
a žádal mne, abych souhlasil s uve řejněním článku v p říštím čísle. Já jsem řekl, že m ě to sice net ěší, ale že souhlasím. To jsem ješt ě 
netušil, že to p. starosta nemyslí vážn ě. Proto se Vás ptám, p. prezidente, v jakém stát ě to žijeme? Jak je možné, že jsem byl v tomto stát ě 
surov ě zbit, ve řejně nadávaný do ku.. ob čanem, který je zam ěstnán ve státní služb ě (HZS). V době přepadení byl jen řidi č, dnes? Když 
jsem se ptal ministra vnitra a žádal o odebrání zbr aně, bylo mi sd ěleno, že m ě chtěl zabít – ne zast řelit. Proto mu ze zákona zbra ň 
nemohou odebrat. Když jsem se ptal na MÚ ve FM, řekli mi, že mi to nesmí říct. Proto, p. prezidente, se nem ůžete divit, že se mi hnusí žít 
v tomto stát ě. Přeji Vám hodn ě zdraví. 
 Tak se mi žije ve Fry čovicích, okr.Frýdek-Místek. 
 
            Masopust Old řich 

 

Cyklostezka mezi obcí Fryčovice a městem Brušperk 

K napsání tohoto článku mě přivedly spekulace, které se v poslední době vyskytly 
v souvislosti s cyklostezkou  mezi obcí Fryčovice a městem Brušperk. Bydlím totiž se svou 
rodinou nad bývalým koupalištěm, chcete-li „nad skálou“ a vybudování případné cyklostezky 
v této oblasti se mě bezprostředně dotýká. 
Cyklistika se stala v poslední době bezesporu velmi módní záležitostí a cyklostezek nejen 
v našem kraji velmi přibývá. Což je samozřejmě dobře, i naše rodina patří mezi cyklisty         
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a cyklostezky vítáme, není totiž nad zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, ale respektujeme 
soukromý majetek a soukromí našich spoluobčanů. A právě to je problém, který se týká 
propojení cyklostezky mezi Brušperkem a Fryčovicemi. Soukromý majetek. Jedná se totiž      
o pozemky čtyř majitelů a délka plánovaného úseku k odkoupení je dohromady cca 300 m. 
Vzhledem k tomu, že stezka by vedla v bezprostřední blízkosti rodinných domů, a vzhledem 
k tomu, že tyto pozemky by bylo velmi nákladné oplotit, rozhodli se všichni čtyři majitelé 
neprodat tyto pozemky a tudíž neumožnit výstavbu cyklostezky. Také bych chtěla říci, že ani 
jedním z těchto čtyř majitelů není náš senátor Ing. František Kopecký, jak si někteří myslí. 
Sice v uvedené oblasti bydlí, ale není majitelem pozemku, kterým by vedla případná 
cyklostezka.   

I přesto, že těmito pozemky žádná cyklostezka nevede, je tady velký pohyb nejen 
cyklistů, ale i různých pěších turistů. Někteří jsou slušní a zeptají se, zda mohou projet dál, 
ale najdou se i tací, kteří nás nemilosrdně seřvou, abychom si chytli našeho psa a klidně 
projedou přes náš dvůr kolem nedělního oběda či kávy se zákuskem. I tato drzost  vedla nás 
všechny, kterých se cyklostezka týká, k tomu, abychom ji nepovolili.  
Do budoucna bych navíc ráda upozornila všechny, kteří využívají tuto zkratku, která vede 
přes dva soukromé pozemky, že bude trvale uzamčena. V poslední době tady totiž bylo více 
konfliktů s neukázněnými cyklisty či chodci, kteří nerespektovali ceduli upozorňující            
na vstup na soukromý pozemek a volně puštěné psy, a došlo tak ke zbytečnému střetu cizích 
psů s našimi. Věřte mi, není nic příjemného tyto konflikty řešit. Z tohoto důvodu bude 
zkratka uzamčena a nadále bude sloužit jen sousedům, aby brušperští nemuseli do obchodů 
a na autobusovou zastávku do Brušperku, ale mohli využít mnohem bližší obchod i zastávku 
ve Fryčovicích. A my z Fryčovic mohli jít kratší cestou „přes pole“ do Brušperku. Tak, jak 
tomu bylo již od pradávna. 
Také nás velmi zklamalo jednání jednoho zastupitele města Brušperk, který nepřišel 
s konkrétním návrhem k odkoupení pozemků, ale pouze nám oznámil, že by zde cyklostezku 
jako takovou chtěli vést, ale tím samotné jednání skončilo.  
Myslím si, že odmítnutím prodeje pozemků není zmařena šance na výstavbu cyklostezky, 
existují totiž i jiné varianty. Tou první je vedení cyklostezky po pravém břehu řeky 
Ondřejnice, tak by totiž zasahovala „jen“ do orné půdy a ne do zahrad rodinných domů. 
Druhá varianta je vedení cyklostezky paralelně s hlavní komunikací mezi Brušperkem            
a Fryčovicemi, kde má být v nejbližší době započata výstavba chodníku a možná by stálo        
za zvážení zapracovat do projektu i cyklostezku.  
Závěrem bych byla ráda, kdyby se každý z vás zamyslel nad tím, jak by vám bylo příjemné, 
kdyby právě po vaší zahradě jezdili každou volnou chvíli cyklisté a rušili tím vaše soukromí.  
 

Ing. Gabriela Pultarová 
          Fryčovice 

 

Cyklisté a povinná výbava jízdních kol 

Dosti často je podceňována ta skutečnost, že cyklisté jsou účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Pro cyklisty tedy při používání kola na pozemních komunikacích vyplývají povinnosti 
řídit se zákonem O provozu na pozemních komunikacích a jinými právními úpravami v oblasti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Často se lze setkat i s alkoholem           
za řidítky a v případě ohrožení bezpečnosti provozu musí takový cyklista počítat s tím, že bude brán 
k zodpovědnosti jako každý jiný řidič.  Další negativní zkušeností je hazard s vlastní bezpečností 
cyklistů. Tato nezodpovědnost může pro ostatní účastníky provozu na našich silnicích připravit horké 
chvíle. Mnohdy lze potkat za snížené viditelnosti neosvětlené cyklisty nebo právě ty, kteří se zastavili 
na pár sklenic piva. Každý řidič motorového dopravního prostředku vám při tom řekne, jak strašně je 
nepříjemné večer potkat neosvětlené jízdní kolo či neoznačeného chodce. Z hlediska bezpečnosti 
je pak dobré vědět, jak musí být kolo vybaveno a jaký právní předpis tuto záležitost upravuje. Jelikož 
jsou ze strany cyklistů časté dotazy na tuto problematiku, uvádíme výňatek o povinné výbavě jízdních 
kol.   

      

Pozn. : Cyklista mladší 18. let musí mít přílbu schváleného typu a řádně upevněnou na hlavě.  
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena zařízeními pro světelnou signalizaci 
a osvětlení světlometem svítícím dopředu bílým světlem, zadní svítilnou červené barvy a nezbytnými 
odrazkami. 
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Být viděn na silnicích... 
Častou příčinou nehod a úmrtí na silnicích je špatná viditelnost. Každým rokem tak umírá několik 
stovek lidí. Většinu tvoří chodci a cyklisté, kteří nejsou na silnici vidět. Podle odborníků je proto 
potřeba ve zhoršených podmínkách nosit reflexní oblečení. Děti mají mít navíc na školní brašně 
odrazové plochy nebo speciální reflexní přívěsky. 

Vidět a být viděn – tak zní nejzákladnější pravidlo bezpečnosti na silnicích. Ale jak to tak bývá, 
málokdo z chodců nebo cyklistů se tímto heslem přímo řídí. Stačí se podívat, kolik lidí používá reflexní 
oblečení, speciální reflexní pásky nebo i obyčejné světlo. Velkou výhodou reflexních materiálů je 
viditelnost až na 200 metrů. To je několikanásobně větší vzdálenost než u tmavého oblečení, kdy je 
naopak člověk spíše neviditelný. Řidič tedy světlé nebo reflexní oblečení uvidí dříve a může rychleji 
zareagovat. Nicméně stejně jako je důležité být viděn, je potřeba, aby byli řidiči ohleduplnější. 

Dopravně bezpečnostní akce 

Za tři hodiny dopravní akce zaměřené na dodržování předepsané rychlosti v obcích byli přistiženi řidiči 
ze spáchání přestupků v dopravě, a to při překročení povolené rychlosti 40 km/h v obci Stará Ves     
nad Ondřejnicí u základní školy a dva řidiči v obci Krmelín Na Benátkách. Za tyto přestupky byly 
uloženy blokové pokuty v celkové výši 3000,- Kč.   

           

Prevence vloupání do rodinného domku nebo bytu 

Prevence proti vloupání do rodinného domku nebo bytu začíná u řádně zamčených vstupních dveří. 
Trvejte na tom, aby společné prostory v domě (chodby, schodiště, sklepy, apod.) byly dobře osvětleny 
a aby klíče  od nich měli pouze nájemníci. Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo 
vidět do bytu. Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů. Než 
otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi (použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek). 
Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí  různé služby (např. vyčištění  
koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být  trik,  jak si otipovat váš byt. Nevstupujte do domu 
či bytu, přijdete-li domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se Vám, že Vás  někdo vykradl. Ihned 
zavolejte policii 158. Mějte se na paměti, že ke krádežím vloupání dochází nejčastěji v dopoledních 
hodinách a o víkendech.  

Cenné věci v bytě 

Zloději kradou především takové věci, které mohou snadno prodat a získat za ně peníze. Doporučujeme 
pořídit si pečlivou dokumentaci všech cenných předmětů, sbírek šperků atd. Zvláštní pozornost věnujte 
detailům, které by v budoucnu mohly usnadnit pátrání po těchto věcech a jejich poznání. Za zbytečné 
nepovažujte ani rozhodnutí pořídit si fotodokumentaci zařízení bytu. Velmi usnadní vaše jednání           
s pojišťovnou. 

Rodinný domek 

Doporučení k omezení možnosti vloupání do rodinného domu 

1) Nezakrývat pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty 

2) Minimalizovat počet vstupů do domu, stejně jako počet oken a dalších stavebních otvorů, zejména 
v přízemí 

3) Vybavit objekt či byt masívními (bezpečnostními) dveřmi se  zámkem,  vložkou a štítem, které jsou 
odolné proti vyhmataní,  rozlomení, odvrtání,  prokopnutí a vysazení. Obdobně zabezpečit i další 
stavební otvory, zejména méně viditelné a méně  často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.) 

4) Mechanické zábranné prostředky doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace 

5) Při zabezpečení objektu se vždy obrátit na odbornou firmu, zásadně nespoléhat na  své sí1y či 
"sousedskou výpomoc" 

6) Neukládat v domácnosti cenné předměty. Je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.), pak je zvlášť 
chránit jak mechanicky (trezor, schránka),  tak  elektronicky. Kromě toho je vhodné pořídit si             
na takové předměty dokumentaci (foto, popis) 
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7) Nepouštět do bytu (domu) neznámé osoby, vydávající se např. za údržbáře, tzv. odečítače měřičů 
apod., bez průkazu jejich totožnosti  a  příslušnosti k udávané firmě 

8) Vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka 

9) Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky 

10) I při krátkodobé nepřítomnosti (např. nákup v blízkém okolí zavírat  okna v přízemí a nižších 
podlažích, stejně  jako zavírat a zamykat dveře. 

          Policie ČR, Brušperk 

V naší školičce… 
 
Hra s motýly 
 
Běhám loukou provoněnou, 
běhám sem a tam, 
hrajeme si na honěnou, 
nejsem tady sám. 
 
Jeden motýl, druhý, třetí, 
roztančený rej, 
motýli jsou jako děti, 
hrej si s nimi, hrej. 
 
Je tady léto, čas prázdnin – nejlepší doba zavzpomínat na uplynulý školní rok. 
 Ve školním roce 2007/2008 naši mateřskou školu navštěvovalo 61 dětí. Celý rok byl 
velmi pestrý.Každý měsíc zhlédly děti divadelní představení. 
 Všichni zaměstnanci se snažili, aby chvíle trávené v MŠ byly pro děti co nejpříjemnější 
– radostné, zábavné, ale i poučné. 
 Chtěli bychom připomenout alespoň pár společných akcí:  
 Na podzim „Uspávání broučků“ s klaunem „Hopsalínem“. 
Pak dílny s rodiči - nejstarší děti si vyrobily krásné výrobky z keramiky. Mladší a nejmladší 
děti napekly perníčky na „Vánoční besídku“. Poprvé se konala v novém kulturním sále,      
kde byly podmínky ideální. Všechny děti zde vystoupily v krátkém programu, který si 
připravily, a pak se o zábavu postarala zpěvačka „Míša“. 
Další akcí byl „Dětský karneval“ s bohatou tombolou. Klaun „Hopsalín“ odměnil každou 
masku a všechny děti, které se zapojily do soutěžních her. 
Tradiční škola v přírodě se uskutečnila od 19. 5. 2008 – 24. 5. 2008. Zúčastnilo se jí 14 dětí   
a dvě učitelky. Ubytovány byly v horském hotelu „Hit“ na Horní Bečvě spolu s MŠ Brušperk. 
Počasí nebylo ideální, přesto se děti ani chvíli nenudily. Zvládly olympiádu, maškarní, 
hledání pokladu, jízdu na koni, táborák, bludičky i návštěvu solné jeskyně. Při návratu nás 
čekal „Pohádkový les“. Jako každoročně jsme spolu s našimi seniorkami upekly a nazdobily 
perníčky na tuto akci. 
Nedávno jsme oslavili „Den dětí“ s klaunem „Álou“, sportovní olympiádou a hledáním 
pokladu – děti našly nové hračky a spousty dobrot. 
Ve druhých dílnách s rodiči nejmladší a mladší děti „učily“ rodiče pracovat s keramickou 
hlínou a výsledkem byla krásná ozdobná kypřítka do květináčů. Naši předškoláci spolu 
s rodiči si mohli vybrat – malování na sklo, nebo výrobky z keramiky. 
 I v letošním roce se děti zapojily do celostátní soutěže ČZS, kde v kategorii jednotlivců 
vyhrála 1. místo Kristýnka Jiskrová.  
 Několikrát ročně chodí naše děti potěšit svým vystoupením babičky a dědečky            
do klubu seniorů. 
Jednou za čtvrt roku „vítají“ do života ty nejmladší – nově narozené občánky Fryčovic. 
 Po celý školní rok mohly děti pracovat v mnoha kroužcích: 
   Výtvarný – keramický 
   Ekologický – literárně dramatický 
   Taneční  
   Angličtina. 
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Jednou týdně se střídaly ve skupinkách na kurzu plavání. 
 K blížícím se prázdninám patří výlet. Tentokrát jsme byli v ZOO na Svatém Kopečku. 
Počasí nevyšlo, jak bychom si přáli, přesto doufáme, že se výlet všem líbil. 
 Školní rok jsme zakončili táborákem s „Míšou“, kde jsme se rozloučili s našimi 
předškoláky, kteří půjdou po prázdninách do 1. třídy. Společně jsme zavzpomínali na chvíle 
strávené v naší školičce – veselé i ty smutnější. Přejeme jim všem šťastné vykročení na nové 
cestě, aby byla nejen poučná, ale i radostná a zábavná. 
 Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a rodičům, kteří nám pomáhali,               
jak finančně, tak organizačně všechny tyto akce uskutečnit. 
 
…Život neměříme počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech… 
 
 Krásné prožití prázdnin plné chvil, které nám vezmou dech  
                                                                        všem dětem i rodičům přejí 
                                                                                
                                                                                Děti a zaměstnanci MŠ Klubíčko 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Vážení spoluobčané, 
  
 FRY Relax Centrum má za sebou další dlouhou, náročnou , ale i velmi  úspěšnou 
sezonu.  
 Nastává opět doba letních radovánek a dovolených. Pro děti školou  povinné se blíží 
období vysněných a dlouho očekávaných prázdnin. 
 Pro zaměstnance FRY Relax Centra je to především čas servisních  prací a přípravy 
na novou sezonu. 
  

uzavření FRY Relax Centra 
02.06.2008 -  03.08.2008 
otvíráme opět 04.08.2008 

 
 V nové sezoně připravujeme opět několik drobných překvapení pro naše zákazníky. 
 

Otvírací doba na srpen 2008 
 

Po 10.00 - 20.00hod. 
Út 10.00 - 20.00hod. 
St 10.00 - 21.00hod. 
Čt 10.00 - 21.00hod. 
Pá 10.00 - 21.00hod. 
So 10.00 - 21.00hod. 
Ne 10.00 - 20.00hod. 

 
Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích !! 

 
Přejeme všem příjemný odpočinek a mnoho slunečných letních dnů!! 
 
           Hlavatá Pavlína 
            právce 
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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 

 
 

Vodohospodářské hry 
 
Povodí Odry s.p. uspořádala v pátek 20.června v areálu TJ Sokol Fryčovice pro své 
zaměstnance„VODOHOSPODÁŘSKÉ HRY“.  Her se zúčastnilo 150 účastníků. Soutěžilo se 
v disciplínách: v malé kopané, volejbalu, tenisu, stolním tenisu a v běhu terénem. 
Všichni účastníci byli nadšeni areálem TJ Sokol Fryčovice a zároveň obdivovali  i to, co viděli 
v blízkém okolí – FRY-RELAX CENTRUM, opravenou základní školu nebo hasičskou zbrojnici. 
Spokojenost všech účastníků posloužila k dobré propagaci naší obce. 
 
 
       Zbyněk Tučný 
       Člen organizačního štábu 
 
 
                           Klub turistů při TJ Sokol Fryčovice 
 

Tradice fryčovických pochodů sahá až do roku 1966, kdy se patnáct odvážlivců vydalo 
na trasu dnes již pro mnohé nepředstavitelně dlouhou, a to  rovných 100 kilometrů. 
V druhém ročníku pochodů stoupla účast na celkem 26 účastníků a navíc byla vytvořena 
nová 50 km trasa, kterou se vydalo 9 účastníků. 

Protože bylo jasné, že tak dlouhou trasu v podobě 100 km pochodu zvládne málokdo, 
rozšířili pořadatelé pochodů v roce 1983 nabídku tras. Trasy byly celkem čtyři - 50 km,        
30 km, 20 km a 10 km. Celková účast tehdy byla již uctihodných 334. Pokles zájmu o delší 
pěší trasy přinesl oživení v podobě pochodu pro ty nejmladší včetně doprovodu z řad rodičů, 
ale také babiček a dědečků. První ročník pohádkového lesa se konal v roce1987 a znamenal 
přelom v zájmu o pochody. Pohádkový les a jeho hrůzu nahánějící strašidla si rok od roku 
získávaly na popularitě. 

V roce 1988 byly pochody v původním termínu zrušeny pro nepřízeň počasí, ale  
nakonec se turisté mohli vydat na trasy v náhradním termínu. Celková účast nebyla nijak 
oslňující - přišlo jen 35 účastníků. K dalším změnám došlo v roce 1990, kdy byly zrušeny 
pěší  trasy 50 a 30 km. Místo těchto dvou tras vznikla jedna trasa na 35 km, podle které byl 
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odvozen název pochodů F 35. V roce 1991 byly pochody také zrušeny a v náhradním termínu 
uspořádán pouze pohádkový les za účasti 155 lidí. 

Vzrůstající zájem o cykloturistiku přinesl další novinky. Dvě trasy na 50 a 30 km byly 
připraveny právě pro fanoušky cykloturistiky již v roce 1994. O tři roky později byla kratší 
cyklistická trasa na 30 km zrušena a nahrazena  trasou na 40 km známou jako  „Poodří“, 
která se stala mezi cyklisty velmi populární, a proto se jezdí až do dnešních ročníků. 
Rekordním rokem byl rok 2001, kdy přišlo 598 účastníků. Kdo ví, zda-li takováto účast byla 
způsobena touhou po příjemné procházce v přírodě nebo lákavou odměnou v podobě  
voňavých  čerstvě usmažených bramboráků. 

 Jeden ze zlomových ročníků nastal v roce 2005. Pro malý zájem o delší pěší trasy byla 
zrušena hlavní trasa  na 35 kilometrů. Současně v tomto roce prudce stoupl počet účastníků 
pohádkového lesa. Tehdy přišlo  na pohádkový les 523 účastníků z celkového počtu 589. 

A jak vypadal letošní ročník? Přestože pochodu předcházelo velice nepříznivé počasí, 
účastníky to vůbec neodradilo. Proto nás příjemně překvapila celková účast, která činila 512 
lidí. Z toho cestou pohádkového lesa se vydalo 442 odvážlivců. Pěší trasu na 20 km zdolalo 
10 vytrvalců, na kolech celkem 60 cyklistů. 

Tradice fryčovických pochodů  byla a je  udržována jen díky obětavosti lidí z řad 
turistů, odboru ASPV a sboru dobrovolných hasičů.  Doufám, že tomu tak bude i nadále. 
Poděkování patří všem, kteří se v uplynulých ročnících podíleli na programu, organizaci,        
a v neposlední řadě kuchařkám, které musí každoročně usmažit pro naše účastníky více než 
650 kusů tradičních bramboráků.  Nemalou zásluhu na pořádání fryčovických pochodů mají 
také sponzoři – Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,   Beskyd  Fryčovice, a.s.  a Pekařství 
Boček. 

Doufám, že zachováte přízeň našim pochodům i nadále a příští rok se na Vás všechny 
opět těšíme! Turistice zdar! 

Miroslav Nevlud  
za klub turistů 

 
TJ SOKOL Fryčovice, oddíl kopané informuje … 
 
Žáci v jarní části soutěže nastupovali v okresním přeboru ve skupině A. Ve skupině obsadili 
až 3. místo, jelikož hráči plně nevyužili svůj potenciál a navíc se před začátkem soutěže 
zranili dva klíčoví hráči Radek Zahradník a Mirek Gřes. I tak jsme měli na lepší umístění         
a kluci by si měli uvědomit, že řečněním a siláckými prohlášeními ještě nikdy nikdo nic 
nevyhrál. Celkem jsme získali 16 bodů  za 5 výher, 1 remízu a 4 prohry  při skore  22:27.  
Díky 3. místu v dlouhodobé soutěži  jsme bojovali o konečné 5. místo v  okrese. Zápasy         
o 5. místo se hrály pohárovým systémem a naším soupeřem bylo mužstvo ze Smilovic.  
V prvním utkání doma jsme zvítězili 3:2  a v odvetě zvítězili i na hřišti soupeře poměrem 4:5. 
Díky tomu jsme obsadili celkově páté místo v okrese. 
Nejlepším střelcem byl Mirek Gřes se 13 góly. U  týmu letos jako trenéři působili Roman 
Konečný a Ing. Tomáš Strnadel. 
Více informací o našich žácích je možno získat na internetu na stránkách: 
http://www.frycovicestarsizaci.estranky.cz/  
 
Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P       Body   
1.  Sedliště   10  8  1  1  38 :  8  25   
2.  Frýdlant n.O. A  10  5  1  4  33 :  26  16   
3.  Fryčovice   10  5  1  4  22 :  27  16   
4.  Janovice   10  5  0  5  22 :  25  15   
5.  Baška   10  3  1  6  16 :  26  10   
6.  Ostravice   10  1  2  7  16 :  35  5   

 
Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 

 
Dorostenci do jarní části soutěže vstupovali z druhého místa s cílem prát se o postup se 
Starým Městem, které mělo po podzimu náskok 5 bodů. Hned v úvodu jara nás čekaly dva 
klíčové zápasy o naději, v nichž jsme porazili jak Hukvaldy, tak i Staré Město a přiblížili jsme 
se na 2 body. Bohužel i přes sedm výher v řadě rovněž Staré Město na jaře výrazně 
nezaváhalo (pouze jedna remíza) a do posledního zápasu jsme vstupovali při rovnosti bodů 
ale s horším vzájemným zápasem i skórem. Kluci tento tlak v Řepištích neunesli a po smolné 
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prohře 0:1 jsme nakonec obsadili v tabulce 2. místo se ztrátou tří bodů na první celek. 
Nejlepším střelcem jara se stal Adamovský Jan se 7 góly. U mužstva tento rok skončili Aleš 
Židek, Petr Bujnoch a Jakub Čížek. Tímto jím přeji hodně zdaru a sportovních úspěchů 
v mužské kategorii. 
U týmu vynikajícím způsobem vykonávala funkci vedoucího mužstva Dáša Nevludová             
a po výborné podzimní práci Lukáše Barana převzal na jaře mužstvo jako trenér Pavel Janša 
a asistent Jiří Nevlud. 
 
Celková tabulka: 
 
         Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P     Skóre  Body  

1. St. Město   14  12  1  1  59 : 18  37   
2. Fryčovice   14  11  1  2  43 : 15  34   
3. Hukvaldy   14  8  2  4  37 : 26  26   
4. Řepiště   14  8  0  6  31 : 23  24   
5. Ostravice   14  6  0  8  31 : 40  18   
6. Janovice   14  3  3  8  24 : 39  12   
7. Lískovec   14  2  3  9  17 : 39  9   
8. Metylovice   14  1  0  13  19 : 61  3  

 
      Za mužstvo dorostu Pavel Janša. 
 
V jarní části soutěže bojovalo fryčovické A mužstvo o záchranu v 1. B třídě skupině D.          
Po několika nepovedených výsledcích především v úvodu se nakonec po výhře 
v předposledním kole nad Velkými Albrechticemi 4:3 podařilo udržet náš tým v nejnižší 
krajské soutěži. Nicméně výsledky mužstva zůstaly daleko za očekáváním a pro příští sezónu 
je potřeba posílit kádr z vlastních úspěšných mládežnických řad, aby se bohužel již tradiční 
záchranářské práce v příštím ročníku neopakovaly.  
V jarní části mužstvo vedl trenér Miroslav Polášek s hrajícím asistentem Romanem 
Konečným. U mužstva jako masér působil Tomáš Lanča a nově ve funkci vedoucího mužstva 
i Jan Guráš. Celému realizačnímu týmu patří velký dík za odvedenou práci. Nejlepším 
střelcem týmu byl v celé soutěži Marek Košica. 
 
Tabulka po předposledním kole: 
 
1   Fulnek B  25  23  1  1       89 : 14      70 ( 34 )      
2   Petřvald n. M.   25  11  7  7       50 : 40      40 ( 4 )  
3   Kozlovice   25  10  7  8       52 : 46      37 ( -2 )      
4   Suchdol   25  11  4  10     45 : 48      37 ( -2 )      
5   Odry   25  11  3  11     37 : 48      36 ( 0 )      
6   Kateřinice   25  8    9  8       37 : 36      33 ( -3 )  
7   Dobrá   25  9    6  10     39 : 44      33 ( -3 )      
8   Tichá   25  10  3  12     33 : 43      33 ( -3 )    
9   Vlčovice  25  9    5  11     39 : 42      32 ( -7 )  
10 FC Bílovec  25  9    4  12     46 : 53      31 ( -8 )      
11 V. Albrechtice  25  9    3  13     40 : 44      30 ( -9 )  
12 Metylovice  25  7    7  11     43 : 54      28 ( -11 )    
13 Fryčovice   25  8    4  13     34 : 49      28 ( -11 )      
14 Mořkov   25  7    3  15     27 : 50      24 ( -12 )      
        Zpracoval Ing. Tomáš Janša 

 
ČZS ZO Fryčovice informuje 

Polovina roku 2008 je za námi, naše zahrádky jsou v plném rozpuku a každý zahrádkář se 
těší, jak mu zahrada vzkvétá. Své poznatky a zkušenosti pak může rozdávat na různých 
společenských akcích, pořádaných naší ZO.  
Loňský rok zahrádkáři bilancovali na výroční členské schůzi , která se uskutečnila dne 20. 3. 
2008 v sále restaurace „Sokolovna“. Předseda vyhodnotil činnost ZO v uplynulém roce           
a přednesl plán pro rok letošní. Pro přítomné byla připravena doprovodná odborná 
přednáška Ing. Šteffka o pěstování vinné révy, která všechny velice zaujala a rozšířila 
poznatky v tomto oboru.  Pro zlepšení prostředí moštárny jsme 3. 5. brigádnicky strávili 
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dopoledne v pilné práci i příjemném posezení u vaječiny. Dne 17. 5. 2008 se  pro členy ZO      
i rodinné příslušníky uskutečnil jednodenní zájezd do Polska – Pisarzowic a Tych, kde zhlédli 
nádherně upravované zahrady i měli možnost nakoupit nové přírůstky do svých zahrad. 
Pro malé zahrádkáře uspořádala Republiková rada ČZS celostátní motivovanou výtvarnou 
soutěž v kategoriích kresba a polytechnické práce, které se zúčastnila MŠ Fryčovice - 
klubíčko jako kolektiv i jako jednotlivci. V kategorii polytechnické práce“A“ zvítězila 
Kristýnka Jiskrová z MŠ Fryčovice. Ke gratulantům k tak výraznému úspěchu se připojila        
i naše ZO s dárkem a drobnými upomínkovými předměty. 
Na návrh ÚS udělila Republiková rada naší ZO Fryčovice vyznamenání „Bronzovou medaili“     
i s drobnou finanční odměnou. Tato motivace určitě pozvedne společenskou angažovanost 
našich členů při přípravě a realizaci pořádaných akcí, jako jsou zejména zájezdy a výstavy.  
Nejbližší akcí je zájezd na veletrh do rakouského Tullnu, připravovaný na 30.8. Navštívíme 
květinový veletrh, který se koná na výstavišti nedaleko centra tohoto města.  
Výstaviště se rozprostírá na 80 000 m2 plochy a veletrh ročně navštíví 100 000 návštěvníků. 
V průběhu veletrhu můžeme vidět pestrý kulturní program. V letošním roce se na výstavišti 
mimo jiné bude prezentovat i FLÓRA Olomouc. Tulln – město, ve kterém se „zrodilo“ 
Rakousko, zaujme i četnými historickými památkami. 
Zahradkáři přejí všem spoluobčanům spoustu krásných zážitků při prožití následných letních 
měsíců a dovolených. Ať vás provází slunečné počasí a vašim zahrádkám přejeme také 
dostatek životodárného deštíku. 
Zapsal Ing. Jaromír Ferdian 

 
 
 

 
 

KADEŘNICTVÍ * HOLIČSTVÍ        Jana Adamovská, Fryčovice 637 (pod Borcadem) 
 
Pondělí 13:00 – 19:00 
Úterý  7:00 – 14:00 
Středa 13:00 – 19:00 
Čtvrtek 7:00 – 14:00 
Pátek  7:00 – 19:00 
Sobota 6:00 – dle objednávky  Tel.č. : 604 994 032 
 
 
 
 

OPĚT JEDINEČNÁ ŠANCE – OD ZÁŘÍ VÝUKA ANGLIČTINY 
 

Od začátku září se znovu otevírá ve Fryčovicích kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. 
Kurzy jsou pro všechny věkové kategorie. 

Výuka bude probíhat 1 x týdně 2 vyučovací hodiny pro každý stupeň. 
Místo – učebna Základní školy ve Fryčovicích 

Čas – úterní nebo čtvrteční podvečer (18 – 19.30 hod.) 
Cena – 2.250,- Kč za jedno pololetí (30 hodin á 75,- Kč) 

Výhody – výuka v menších skupinách, osobní přístup, cenová dostupnost, výuka v místě bydliště. 
Informace a objednávky do konce srpna 2008 na telefonním čísle 604 306 107. 

V případě zájmu, možná individuální výuka angličtiny během letních měsíců. Dle domluvy. 
Těším se na Vás. 

 
Silvie Winklerová 
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Fryčovický zpravodaj č.3/2008 

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.3/2008  je: 15.9.2008 


