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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 30.6.2008  
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
8/76 
Schvaluje program jednání 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného 30.6.2008 
8/77 
Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Gřesová Jiřina, Ing. Mikala Radomír a Ing. Zagora Jiří 
8/78 
Určuje ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30.6.2008: p. Strakoš 
Josef a Ing. Pultarová Gabriela 
8/79 
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
8/80 
Bere na vědomí závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2007 spolu se 
zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2007 
8/81 
Rozhodlo o účasti Obce Fryčovice v Místní akční skupině Pobeskydí – z.s.p.o. 
8/82 
Rozhodlo o prodeji části pozemku ve vlastnictví Obce Fryčovice, a to parcela č.985/1 díl „a“            
o výměře 8 m2 a díl „b“ o výměře 4 m2 v k.ú. Fryčovice, odměřených geometrickým plánem      
č.947-61/2008 ze dne 26.5.2008, do vlastnictví Martina Temla za cenu 150 Kč/m2 
8/83 
Rozhodlo o prodeji pozemků ve vlastnictví Obce Fryčovice, a to pozemků parcela č.1812/9              
o výměře 194 m2 a parcela č.1812/8 o výměře 78 m2, vše k.ú. Fryčovice do vlastnictví Beskyd 
Fryčovice a.s. za cenu 150 Kč/m2 
8/84 
Rozhodlo o prodeji nově vyměřeného pozemku ve vlastnictví Obce Fryčovice, a to parcela č.1494/2 
o výměře 38 m2 v k.ú. Fryčovice, odměřených geometrickým plánem č.948-24/2008 ze dne 
24.3.2008, do vlastnictví Ing. Zdeňka Pinkavy a Dagmar Pinkavové, za cenu 150 Kč/m2 
8/85 
Usneslo nevydat obecně závaznou vyhlášku Obce Fryčovice č.1/2008 o místním koeficientu daně 
nemovitosti 
8/86 
Schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků        
se Statutárním městem Frýdek-Místek 
8/87 
Schválilo žádost p. Jaroslava Kuběny, bytem Fryčovice, o uhrazení ročního finančního příspěvku      
na provoz a služby zařízení sociální péče – v domově pro seniory Ondráš p.o.Brušperk 
 
Vážení milovníci knih a dobrého čtení,cht ěla bych Vás pozvat do naší nov ě otev řené obecní knihovny, 
kde najdete své oblíbené autory, spoustu nau čné literatury i naše nejpopulárn ější časopisy. 
Otev řeno je tém ěř každý den. 
                                                                Po 12.00-18.00 hod. 
                                                                Út  09.00-14.00 hod. 
                                                                St  zav řeno 
                                                                Čt  09.00-16.00 hod. 
                                                                Pá 13.00-18.00 hod. 
 
                                                         Těším se na Vaši návšt ěvu  
                                                                                        Sadílková Nata ša  
                                                                                       vedoucí knihovn y 
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Z historie Fryčovic 10. 
 
 Důležitým výrobním odvětvím byla výroba cihel. První domy se stavěly celé           
ze dřeva. Často však vyhořely, v hustší městské zástavbě padly za oběť ohni i celá města. 
Proto se později začaly stavět přízemí budov z cihel a jenom štíty a podkroví byly 
dřevěné. První cihly se vyráběly sušením jílovitých zemin a říkalo se jim „vepřovice“. 
Velikosti o něco menších dnešních plných cihel, hlavně dle formy, jakou si kdo udělal. 
Ještě dnes jsou k vidění na některých starých stavbách. Pro stavbu chlévů, hlavně          
na horách, se používal kámen. Ostatně i nejstarší hrady byly kamenné. 
 Někdy kolem 15. století se začaly používat pálené cihly. Nejdříve v malé míře, 
protože výroba byla složitější a tudíž dražší. Z pálených cihel stavěla hlavně vrchnost       
a církev, prostí lidé stavěli nadále z vepřovic. Také fryčovský kostel, který byl postaven 
v 16. století, je z pálených cihel. Ještě v roce 1860 nebyla ve Fryčovicích stálá cihelna, 
což víme z hlášení starosty Smolíka na okrese. Roku 1786 je již zmiňován zednický mistr 
Bernard Nevlud a roku 1869 jsou tu podle sčítání lidu kromě 10 zedníků také 4 cihláři.    
Ti vypalovali cihlu podle potřeby případ od případu v místě budované stavby. Dovážení 
cihly z větší vzdálenosti nebylo dost dobře možné, protože například ještě v roce 1860 
mělo 56 sedláků okováno jenom 43 vozů. 
 Cihláři byli domkaři, kteří uměli hlínu zpracovat, formovat, sušit,                         
aby  nepopraskala, a uložit do pece a vypálit. Někdy cihláři vyrobili cihlu na cizím 
pozemku a tu pak prodali. Například Jan Merta č.p. 267 (dnes Polášek Josef), který dodal 
nejvíce cihly na stavbu špitálu roku 1877, zaplatil sousednímu sedlákovi Janu Matulovi 
(č.p. 272 – dnes Karel Skotnica) za hlínu 5 zlatých. 
 Cihelny mívaly nejdříve větší města, ani tam však nebyla výroba velká. Na přelomu 
18. a 19. století vyráběla ostravská městská cihelna ročně  kolem 100 000 cihel.             
Na stavbu zmiňovaného špitálu  dodal Jan Merta 18 100 cihel a Josef Kublák (č.p. 239), 
5 000 cihel. Rozvoj výroby pálených cihel začal až v 19. století. Napomohl  tomu i objev 
kamenného uhlí, které bylo výhodnější k vypalování než dřevo. Ještě v roce 1860 byla     
ve Fryčovicích celá jedna třetina domů dřevěných. Dvě třetiny byly sice murované,        
ale mnoho z nich mělo štíty dřevěné, jak víme z hlášení na okres. 
 Z prodeje ostravské cihelny se dovídáme, že odběrů do 1 000 kusů bylo 57,1%       
a nad 5 000 24,1%. A k čemu tak malé odběry? Z asi 100 cihel se postavila pec na vaření 
a s ním spojené pece na pečení chleba, na stavbu komína 300 až 600 a na podlahu 
kuchyní a síní 20 cihel na 1 m2. O komínech se zmíním zvlášť, protože ještě koncem 19. 
století neměly všechny domy komíny, v horách ještě později. Zmiňuje se o tom okresní 
hejtmanství, které vesničanům doporučovalo, aby si vyzdívali alespoň komíny. Kominická 
služba však byla ustanovena dříve. Fryčovice uzavíraly smlouvu na kominické práce 
s kominickým mistrem Skřivánkem z Frenštátu na léta 1872 – 1877. Podle této smlouvy 
měli platit sedláci po 24 kr., půlsedláci po 20 kr. a chalupníci po 12 kr., škola 3 zl.            
a 50 kr. a fara 2 zl a 10 kr. 
 Ke komínům je třeba dodat, že s obnovením privilegia fryčovského fojta víme,      
že dostával z každého podýmí dvě slepice. Takže ještě v roce 1467 moc komínů nebylo. 
Vždyť ještě v 18.  století úřady registrovaly, že daň z komínů platí necelé tři čtvrtiny         
a kouř odcházel volně střechou. Nutno také dodat, že domy měly nízké stropy                 
do 2 metrů. Otec vzpomínal, jak mu říkával jeho vrstevník, že již dorostl po stropní trám.  
 Nejstarší žádost na místeckém hejtmanství o povolení polní cihelny je z roku 1861 
od Jana Křenka z Frenštátu. Ten pálil cihlu i na  prodej na pozemku Rozálie Konvičkové 
v Tiché. Měšťan Jan Habrnal z Místku žádal o povolení pálit cihlu na „hlínách“ roku 1865. 
Z Fryčovic žádal o povolení polní cihelny Josef Kublák až 25.8.1892. Již 16.9. se konalo 
komisionální ohledání místa a povolení je datováno 29.9.1892. Cihelna stála v místě 
dnešní stavby obchodu. 
 Cihla se vyráběla tak, že cihlář nejdříve hlínu nakopal, zbavil ji kamení, smíchal 
s trochou písku a promísil na kaši. Pak ji dal do formy vysypané pískem, aby se 
nepřilepila, dobře udusal, seřízl vrch a formu vyklopil na rovné místo. Když cihla 
obeschla, dávala se pod zastřešení k dosušení, na kterém velmi záleželo. Po uschnutí     
se dávala do pece, kde se ukládala do figury, v níž se nechávaly kanály pro topivo             
a vzduch. Když byla figura postavená, musela se zvenčí omazat hlínou, aby při hoření 
nenasávala falešný vzduch a rovnoměrně se vypálila. Přepáleným cihlám se říkalo 
„hřebci“, nedopáleným „kabatuvka“ a byly vadné. 
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 Pro osazení jedné pece vyráběli cihlu zpravidla 2-4 cihláři. Každý z nich dělal cihlu 
samostatně, do pece pak ukládali společně. Například v Kublákově cihelně měli roku 
1903 cihly v 1. peci Kresta  8 300, Laník 5 950 cihel. Za rok 1902 pak Kresta vyrobil 
21 578 ks. Od 1 000 ks měl 3 zl. a 80 kr., za ukládání do pece zvlášť. Denní výkon kolem 
1540 ks za 57 kr.. Pálená cihla se prodávala za 11-12 zl., s odvozem za 14 zl. za 1 000 ks, 
nepálená za 6-7 zl. Cihláři museli být úrazově a nemocensky pojištěni. 
 Druhá cihelna ve Fryčovicích byla Josefa Kuběny (č.p.315) za křižovatkou u silnice 
do Staříče. Žádost o její povolení je datováno 16.3.1899, komisionální ohledání na místě 
11.4. a povolení vydáno 14.4.1899. K rozšíření cihelny o sušárnu k plánovanému 
vytápění plynem vystavil okresní úřad živnostenské oprávnění 6.12.1923. Pak tu byl 
uveden do provozu lisovací stroj poháněný parním strojem již roku 1925. Povolení k jeho 
používání bylo vydáno 11.5.1928. Následujícího roku 23.5.1929 je kolaudována                 
i dvoukomorová pec a komín 15 m vysoký. Ale to již začínala hospodářská krize a cihelna 
před druhou světovou válkou postupně zanikla. 
 Třetí cihelna ve Fryčovicích byla na pozemcích Ludvíka Nevluda č.p.248, Kublákova 
souseda. Byla vybavena lisovacím strojem poháněným benzinovým motorem. Vznikla 
poslední a zanikla rovněž jako Kuběnova za hospodářské krize nebo krátce po ní. 
Kublákova cihelna skončila výrobu již v roce 1911. Každá z těchto cihelen vypálila za rok 
nejvýše asi 3 pece, přes zimu se nepálilo. O Kublákově cihelně víme ze zápisu, že se 
v jednom  pecu vypálilo 10-20 000 cihel. 
 Když se připravoval ke stavbě Jan Matula č.p.272, potažmo jeho zeť Alois Lanča, 
nechal si v letech 1898-1899 udělat cihly ve vlastní režii od cihlářů Zahradníka, Merty       
a Šubrta, celkem asi 55 000 ks. Přepočteno podle peněžního vydání z pokladní knihy 
zaplatil za práci a uhlí kolem 5,35 zl. za 1 000 ks, kromě vedlejších výdajů. Kromě toho 
odebral od Kubláka 7 000 a Kuběny 5 000 cihel po 12 zl. za 1 000 ks. 
                         Jaromír Kublák 
 
Dožínky 2008 
 V pořadí 7. dožínky jsou za námi. Počasí nás trochu strašilo, což se projevilo 
v menším počtu napečených koláčů, které byly během hodiny pryč a na mnohé               
se nedostalo. Zpestřením a kladným ohlasem byli zpěváci za doprovodu kytary 
z Chlebovic, kteří vystoupili v kostele. Tradiční průvod byl dobrý a začátek na stadiónu 
přesně           ve 14 hodin. Letos se již mohli představit fryčovští chovatelé, nebyla žádná 
veterinární omezení. Zahrádkáři byli v plné síle a programu vévodil taneční soubor 
Ostravička, letos s vyspělejšími tanečníky a sponzorovaný ODS. Nově vystoupil soubor 
žen ze Staré Bělé a program uzavírali naši hasiči. 
 Průběh dožínek doprovázela fryčovská dechovka, podle některých návštěvníků 
jsme jí měli dát větší prostor. Závěr dožínek patřil tombole, která byla opět bohatá           
a hlavní cenu, vykrmené prase, vyhrál Alois Kokeš. 
 Všem sponzorům děkujeme a uvádím jejich seznam: 
Beskyd a.s. Fryčovice, Beskydské uzeniny a.s. FM Ing. Chodura, Bílek Jaroslav   truhlářství 
Fryčovice, Bílková Lucie květinářství  Fryčovice, Boček pekárna Fryčovice, BORCAD s r.o. Fryčovice, 
Český svaz chovatelů Fryčovice, Český zahrádkářský svaz Fryčovice, Gastro nápoje s r.o. Fryčovice, 
Gregor Vít Fryčovice, Hlavatý Libor - autoopravna Fryčovice, Ivánek Leoš - autoopravna Fryčovice, 
Janečka Libor zemědělec Chlebovice, Jarolím Jaroslav zemědělec Krmelín, KLEMP Fryčovice, 
Konvičková Pavla Sokolka Fryčovice, Kozubková Miroslava chovatelské potřeby Fryčovice, 
Kuběnová Ludmila cukrárna Fryčovice, ALWA Kubíček Bedřich Fryčovice, Kublák Jaromír zemědělec 
Fryčovice, Kublák Karel zemědělec Fryčovice, Folta Josef zemědělec Kateřince,                        
Ing. Kopecký František senátor Fryčovice, Lanča Jiří   zemědělec Fryčovice, Lanča Milan 
kovovýroba Fryčovice, Masopust Martin kovovýroba Fryčovice,  Matěj Dalibor zemědělec Brušperk, 
GD reklama Mikalová Šárka Fryčovice, MUDr. Mičaník Stanislav Fryčovice,    Moni Stile Volný Michal 
Fryčovice, Myslivecké sdružení Fryčovice, Noving s r.o. Ostrava, Občanská demokratická strana FM, 
Pokluda Josef zemědělec Fryčovice, Potraviny OVOBRIX Fryčovice, Restaurace „U Richarda“ 
Rychaltice, Restaurace „U Strakošů“ Rychaltice, Romalex s r.o. FM Štefek Alexandr Fryčovice, 
Stolařství Fajkus + Pisařovic Rychaltice, Štefkovi zahradnictví a keramika Fryčovice, TJ Sokol 
Fryčovice,                VKUS-BUSTAN FM Jiří Schwarz Fryčovice, AVOCAR Volný Lumír Fryčovice, 
Zahradníková Vlasta cukrárna Fryčovice, Růžová školka Filipec Fryčovice    
                                                                                      
Jaromír Kublák 
 
 
 



  

 - 4 - 

 
TRIATLON 

Přesně před rokem se objevil článek o snažení našeho občana Kamila 
Adamovského v tomto olympijském sportu. Je proto na čase vás informovat o jeho další 
sezóně. Kamil se pravidelně se objevuje v ulicích Fryčovic při obvyklých tréninkových 
dávkách.  A pak nadešel první závod sezóny – v červnu ½ IRONMAN CZECHMAN (1,9 km 
plavání – 90 km kolo a 21 km běh). Do tohoto závodu vstoupil Kamil z plného tréninku,     
a tak ho bral jako vstupní tréninkový, který by měl ukázat natrénované hodiny.              
Ze 143 startujících skončil na 42. místě s časem 4 hodiny a 43 minut.  
 Dalším závodem, který se konal 13. července a byl pro Kamila asi nejdůležitějším 
závodem sezóny, byl IRONMAN ZÜRICH (Švýcarsko) – 3,8 km plavání – 180 km kolo        
a 42,2 km běh. Tento závod je jedním z kvalifikačních závodů po celém světě na ten 
nejznámější a zároveň nejtěžší IRONMAN HAWAI. Tady se Kamil pokusil kvalifikovat 
v kategorii M30 (30 až 35 let). Před startem Kamil odhadoval své šance 50:50. Nicméně 
protentokrát to nevyšlo. Hlavní roli během závodu převzalo počasí – mnoho účastníků 
během cyklistické části „vymrzlo“, některé dokonce i odvezla záchranka. Celý závod 
propršel a teplota z předešlého dne 350C spadla prudce na 150C. Trať cyklistické části 
navíc byla tvořena  5-6 km sjezdy s 15 % klesáním  a rychlost některých jezdců             
se pohybovala okolo 80 km/hod. Často pak hrozil pád na mokré vozovce, navíc během 
běhu pak postihly Kamila zažívací potíže. Výsledkem tohoto závodu pak bylo celkové 
580. místo z 2222 startujících a ve své kategorii M30 obsadil 162. místo (z 300 
startujících v této kategorii) s výsledným časem 11 hodin a 2 minuty. Příští rok si Kamil 
vybral jiný kvalifikační závod – IRONMAN KLAGENFURT (Rakousko). 
 Třetím závodem v sezóně byl pro Kamila 3.8. SLOVAKMAN Nitra (3,8 km plavání – 
180 km kolo a 42,2 km běh). Tento závod byl zároveň mistrovstvím Slovenska v dlouhém 
triatlonu. Jelikož se závod konal tři týdny po těžkém švýcarském závodu, tělo                 
se Kamilovi těžko adaptovalo a nestačilo se 100% zregenerovat z zátěže. Chtěl si 
zároveň ověřit, jak se zátěž v těle projeví. Navíc se přidala v meziobdobí mezi závody 
viróza, a ta se nakonec projevila i na celkovém výsledku. Nakonec triatlon dokončil Kamil 
na 37. místě ze 75 startujících s výsledným časem 12 hodin a 7 minut.  
 Čtvrtým závodem byl ½ IRONMAN (1,9 km plavání – 90 km kolo a 21 km běh) 
DOKSYMAN na Máchově jezeru 24.8.2008. Tento závod pořádal ETRIATLON TEAM PRAHA,  
tj. klub, za který má Kamil závodní licenci. Závod opět celý propršel, a tak měl k ideálním 
podmínkám hodně daleko. Nakonec z toho bylo  14. místo z 76 startujících       a výsledný 
čas byl 5 hodin a 4 minuty. 
 Na závěr sezóny Kamil zvažuje ještě start na Maratónu Ostrava (42,2 km) 
11.10.2008. Pak se zase přes zimní období ponoří do pravidelných tréninkových dávek,    
a tím pádem začne příprava na další sezónu 2009 a na dříve vzpomínaný nejvýznamnější 
závod sezóny – IRONMAN KLAGENFURT 5.8.2009. 
 Účast na závodech v tomto sportovním odvětví je dost nákladná a Kamila často 
doprovází na závody pár místních nadšenců. Proto by Kamil chtěl poděkovat všem, kteří 
mu fandili a v letošním roce podpořili i finančně. Hlavním sponzorem je firma NOVING 
s r.o. Ostrava (www.noving.cz, dále Kamila podpořili: Martin Masopust – výrobní              
a svářečské  montážní práce, Jaromír a Petr Adamovský + Jiří Šprla – instalatérské 
práce, Radomír Šajtar (KLEMP), Beskyd a.s. Fryčovice, TJ Sokol Fryčovice, Beskyd Agro 
a.s. Palkovice, Dušan Ivánek (cyklomateriál), senátor Ing. František Kopecký Fryčovice   
a dále kamarádi a známí, kteří Kamilovi pomohli různou formou (finance, doprava a jiné) 
– Kamil Pasírbek, David Foltýn, Zbyněk Tučný, Tomáš Temel, Václav Hořelka, René 
Galásek, Milan Nováček.  Bez výše uvedené podpory by Kamil nemohl absolvovat 
popsané závody a doufá, že mu budou příznivě nakloněni i v nadcházející sezóně 2009. 
Zahraniční závody jsou několikanásobně nákladnější než ty tuzemské (startovné, 
doprava, ubytování a jiné).  
 Tak to je shrnutí za letošní sezónou Kamila Adamovského a doufám, že za rok       
se bude moci Kamil pochlubit ještě lepšími výsledky. Budeme držet palce, ať se mu splní 
sen – uspět v kvalifikačním závodě na legendární HAWAI IRONMAN. 
 
         Ing. Konečný Vratislav 
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Sběr starého papíru  

Sběrové týdny v Základní škole Fryčovice ve školním roce 2008/2009 se uskuteční 
ve dnech 14. 10. – 17. 10. 2008 a 14. 4. – 17. 4. 2009. Přesnější  informace  budou včas 
podány formou plakátků a hlášením v obecním rozhlase.  

Sběr starého papíru je již tradicí, kterou všichni přispíváme k ochraně našeho 
životního prostředí. Dlouhodobě dosahujeme dobrých výsledků i v soutěžích, kterých      
se zúčastňujeme. Finanční prostředky získané ze sběru částečně využijeme k nákupu 
odměn pro žáky, částečně jsou uloženy na účtu Sdružení rodičů. Děkujeme všem 
občanům, kteří se do sběru zapojí a pomáhají tak dobré věci. 

       Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
 
 
Ze základní školy 
Bezstarostné prázdninové dny skončily a žákům, učitelům i rodičům začal nový 

školní rok. Jaký bude, co nám přinese? Věřme, že mnoho pěkného – žáky čekají nejen 
nové poznatky, které získají ve škole, ale taky exkurze, návštěvy divadel, besedy, 
projektové dny, vyučování s rodiči, práce v zájmových kroužcích (taneční, dramatický, 
florbal, volejbal, český jazyk, keramika, německý jazyk, flétna, anglický jazyk, kreslení, 
výtvarné techniky, matematika), vystoupení  pro rodiče a veřejnost, karneval, diskotéky, 
pobytové akce (již proběhl adaptační pobyt pro žáky 1. a 2. třídy, naplánován je 
ekologický kurz pro žáky 3. – 5. ročníku,  lyžařský kurz pro 6. a 7. ročník                            
a cyklistickovodácký kurz pro 8. a 9. ročník). Do druhého roku vstupuje výuka             
podle vlastního Školního vzdělávacího programu Klíče k budoucnosti (ve školním roce 
2008/2009 se podle něj vyučuje v 1., 2., 6. a 7. ročníku).  

Od 1. září se v devíti kmenových učebnách učí 178 žáků. Neustále modernizujeme 
vybavení školy – vybavení školy počítači (možnost využití i mimo vyučovací hodiny), 
multimediální učebna s interaktivní tabulí a zajímavými výukovými programy, učebny 
fyziky, chemie, výtvarné výchovy, zeměpisu, jazyků,  keramická dílna, připravujeme  
učebnu pracovních činností (bývalý prostor obecní knihovny). Rádi bychom využívali 
prostor i v pozdějších odpoledních hodinách a v rámci komunitní školy umožnili 
vzdělávání a další aktivity nejen žákům, ale i dalším zájemcům – plánujeme kroužek 
výtvarných technik, keramiku, vaření, badminton. Pokud byste měli o tuto nabídku 
zájem, popřípadě sami nabídli své síly a schopnosti při vedení zájmových útvarů pro žáky 
i dospělé, kontaktujte prosím vedení školy. 

Závěrem bych chtěla do nového školního roku všem popřát  mnoho sil, zdraví, 
štěstí a radosti ze života a společné práce. 

       Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
 
 
 
 
Plánované zájezdy do divadla 
 
ŘÍJEN –PROSINEC 2008 
 
17.10.2008       FAUST – opera, Divadlo Antonína Dvořáka, pátek 18.30, 
odjezd autobusu v 17.30 hodin 
 
23.11.2008    ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – balet, Divadlo Antonína Dvořáka, 
neděle 17.00-19.30, odjezd autobusu v 16 hodin 
 
19.12.2008     TŘI MUŠKETÝŘI – muzikál, Divadlo Jiřího Myrona, pátek 
19.00-21.30, odjezd autobusu v 18 hodin 
 
Lístky lze objednat na Obecním úřadě Fryčovice u paní Glombíčkové                
nebo telefonicky na tel.č. 722 511 896. 
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Re – cyklostezka mezi obcí Fryčovice a městem Brušperk 
 
 Vzhledem k tomu, že jsem se poznal v tom „jednom zastupiteli“, reaguji               
na příspěvek Cyklostezka mezi obcí Fryčovice a městem Brušperk Ing. Pultarové 
v odstavci týkajícího se jednání o odkoupení části jejího pozemku. Nejdříve bych chtěl 
krátce objasnit historii záměru města o vybudování cyklostezky v lokalitě Skalka. Pokus 
o vybudování této cyklostezky byl již v minulosti. Úvaha tenkrát byla vést cyklostezku 
v bezprostřední blízkosti kolem domu paní Ing. Pultarové, protože to bylo řešení 
nejjednodušší. Již tenkrát byl tento záměr odmítnut. Chápu. Tato varianta by opravdu 
narušila soukromí obyvatel. Proto jsme hledali řešení, které by bylo přijatelnější pro 
obyvatele Skalky a nejvhodnější pro napojení na stávající trasu cyklostezky 6006. Řešení 
jsme viděli ve vedení cyklostezky pod Skalkou podél levého břehu Ondřejnice 
v dostatečné vzdálenosti od všech rodinných domků nacházejících se v dané lokalitě. 
Doufali jsme, že pozemky budou ve vlastnictví státu, resp. Povodí Odry. Po zaměření 
jsme však zjistili, že břehová čára je zároveň hranicí se soukromými pozemky čtyř 
majitelů. Rada města mi uložila, abych s majiteli těchto pozemků jednal o možnosti 
odkoupení 2-3 m pozemků podél řeky. Postupně jsem navštívil majitele tří pozemků 
(majitelka čtvrtého má trvalý pobyt v Čechách). Po vysvětlení našeho záměru si tito 
majitelé vzali čas na rozmyšlení. Postupně jsem dostal od dotyčných majitelů dvě 
záporné vyjádření a jedno kladné. V tomto případě již bylo zbytečné oslovovat čtvrtou 
majitelku pozemku. 
 A nyní konkrétně k poznámce Ing. Pultarové a jejímu velkému zklamání z jednání 
o odkoupení pozemku. 
 Již od samého začátku jednání o odkoupení jsem nabyl dojmu, že tento náš záměr 
nebude uskutečněn. Především proto, že majitelka z různých důvodů, především však 
z obavy o bezpečí svého majetku, navrhla, že si vše musí rozmyslet a své rozhodnutí mi 
oznámí. Je tudíž jasné, že konkrétní návrh na odkoupení pozemku bylo zbytečné 
podávat. Proto také jednání skončilo. Můj první dojem byl za pár dní potvrzen.             
Ing. Pultarová telefonicky oznámila, že pozemek neprodá. Kdyby negativní přístup z její 
strany nebyl od samého začátku jednání, konkrétní návrh na odkoupení pozemku by byl 
podán. V případě zájmu o odprodej jí samotné nic nebránilo položit otázku, za kolik 
chceme pozemek odkoupit. Obchod může být totiž uzavřen, pokud obě strany o něj mají 
zájem. V tomto případě byl ke smůle všech cyklistů zájem pouze jednostranný. Myslím si 
totiž, že úsek cyklostezky ve zmiňované lokalitě by patřil k těm nekrásnějším. 
 
         Jiří Pasyk, místostarosta 
         Město Brušperk 
 
 
 
 
   
 Vážení spoluobčané, 
   04.08.2008  začala ve FRY  Relax Centru  již čtvrtá sezona. 
 Během výluky jsme se snažili co nejlépe připravit naše relaxační centrum na nové   
i stávající  návštěvníky. Jako každý rok tak i letos jsme připravili několik drobných 
překvapení, která Vám zpříjemní Váš pobyt u nás. Na Vaši návštěvu se všichni těšíme!!! 
  
Seznam aktivit probíhajících ve FRY Relax Centru 
 
 Od 05.08.2008  probíhá opět plavání kojenců a batolat, pod vedením  pí Nikol 
    Dostálové tel.(777 046 021). 
 
 od 02.09.2008  každé  úterý  v 18.00 hod.  v tělocvičně  aerobic,   
 od 02.09.2008  každé  úterý  19.15 hod. v bazénu  vodní aerobic 
 Obě tyto aktivity probíhají pod vedením slečny Lenky Nevludové 
 Objednávky na tel.: 558 668 058 
 od 04.08.2008  každé pondělí a pátek od 17.00 hod.- masáže pí Barbory Velartové 
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 Objednávky na tel.: 558 668 058 
 
 Ceny ve FRY  Relax Centru se nemění. Otvírací doby se mohou měnit v závislosti    
na plavání školních dětí. 
 Ve vlastním zájmu se proto objednejte předem.  

Na objednávky volejte číslo 558 668 058. 
 Stále přijímáme poukazy  
  Compliments SPORT a KULTURA 
  Compliments MULTI 
  od firmy ACCOR Services 

RelaxPass a FlexiPass 
  od firmy SodexhoPASS 
 
 V recepci je možné zakoupit občerstvení, sportovní potřeby, plavky, plavecké 
pomůcky,  saunařské potřeby, dokonce i pohlednice našeho FRY Relax Centra a obce 
Fryčovice. 
 
 V recepci se rovněž můžete informovat na slevové poukazy FRY Relax Centra          
a možnost jejich  proplácení zdravotními pojišťovnami. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!!! 
 
    Zastavte čas a navštivte nás ve FRYČOVICÍCH!!!! 
    
       Hlavatá Pavlína 
       správce 
 
 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice.  
 

S očekáváním nových zážitků jsme se, stejně jako naše malé ratolesti, těšili          
na prázdninové měsíce. Většinu volného času jsme věnovali svým zálibám a těšili se 
z dílčích pokroků našich výpěstků na zahrádkách.  

 
Prázdniny jsme ukončili poutavým 
zájezdem do rakouského Tullnu         
na veletrh zahrádkářů dne                
30. 8. 2008.  Mnozí si odvezli řadu 
inspirací pro zvelebení svých 
zahrádek i četné výpěstky                
pro rozšíření jak okrasné, tak její 
užitkové části.  

Výsledky zahrádkářského 
snažení prezentujeme    na  společen- 
ských akcích a výstavách jak 
obecního, tak krajského významu. 
Obecní dožínky jsme doplnili malou 
prezentací pro zpestření programu. 
Krajská výstava, již její šestý ročník, 
se konala 19. - 21. září na výstavišti 
Černá louka. Zde jsme vytvořili 
poutavou expozici, prezentující jak 

naší ZO a její 50-ti letou tradici, tak i obec Fryčovice. Dík patří př. Dvorské, Vidličkové, 
Popkovi, Ferdianovi. Nejvýznamnější akcí je pro nás ovšem ta obecní výstava výsledků 
našeho celoročního snažení. Letošní bude tentokrát za podpory obce v hasičské zbrojnici 
ve dnech 31.10 až 3.11. Zveme všechny občany a příznivce zahrádkářů z širokého okolí 
k návštěvě naší expozice a vzájemnému společenskému setkání. Bude připravena 
tradiční soutěž o fryčovické jablko roku i ochutnávka jak různých výpěstků,                    
tak i kulinářského umění v přípravě neobvyklých pokrmů a nápojů. Výstava bude 
doplněna o motivovaná umělecká dílka dětí MŠ i ZŠ, která výstavu činí výrazně 
poutavější.  
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Pro zužitkování přemíry jablek využíváme moštárnu, do které přicházejí občané 
naší obce i širšího okolí, obcí sdružující povodí Ondřejnice. V letošním roce se o sobotách 
moštování obětavě věnují př. Oborný a př. Popek. Pro zužitkování padaných jablek byl 
prováděn i jejich velice ceněný výkup. 

Letošní rok budeme bilancovat na večírku zahrádkářů, všech našich blízkých           
a přátel. Tentokrát se sejdeme ve společenském sále obecního úřadu Fryčovice.  

 
Zapsal Ing. Jaromír Ferdian 

 
Kulturní a školská komise  

pořádá 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

slovácké krojované dechové hudby 
 

VLČNOVJANKA 
13.prosince 2008 

 
19.30 hod. 

 
Kulturní sál Obecního domu ve Fryčovicích 

Vstupné     80,-   Kč 
 

Možnost zakoupit lístky, každý den do 14 hodin u p.Glombíčkové      
na Obecním úřadě ve Fryčovicích 

 
 

Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá 
 

SILVESTR 2008 
 

31.12.2008 – Kulturní sál Obecního domu Fryčovice 
 

Od 19 hodin 
Cena: 150,- Kč 

Co potřebujete? Dobrou náladu … (jídlo a pití, …) 
Čepované pivo a nealko zajištěno ! 

Hudební doprovod: zajištěn ! 
Překvapení: Možná přijde striptér-ka 

Nutno objednat nejpozději do konce listopadu (místenky) 
 

Bližší informace: na OÚ Fryčovice nebo na tel.č. 722 511 896 
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VOLEJBAL PRO ŽÁKY ŠKOLOU POVINNÉ  
 

Volejbalový klub Velman Brušperk s podporou ZŠ Brušperk a Města Brušperk 
vyhlašuje nábor chlapců a dívek pro žákovská volejbalová družstva především               
pro mládež z Brušperku, Fryčovic, Krmelína, Staré Vsi a Staříče.  

Na školní rok 2008-09 plánujeme pravidelné tréninky žáků 5.,6. a 7. tříd ,         
které budou probíhat ve sportovní hale v Brušperku, každé pondělí a pátek od 13.30      
do 15.00 hod.    

Sportovní hala v Brušperku má velmi kvalitní sportovní zázemí + vybavení a je 
možno využít celkem 3 volejbalové kurty.  

Tréninky žáků povede dlouholetý trenér žáků a mládeže s kvalifikací ČVS II.třídy 
(Ing. Jiří Haškovec) za asistence dobrovolníků z řad volejbalového klubu Velman 
Brušperk.  
 
První rok je plánována všestranná příprava pro vznik žákovských družstev :  
 
1)      Pohybová a kondiční příprava dětí formou her a soutěží  
2)     Přípravka volejbalových dovedností, technika hry, základy volejbalu  
3)     Pravidla hry a herní činnost družstva  
 

V tomto přípravném roce bychom pro děti chtěli zajistit přátelská utkání nebo 
turnaje s žákovskými družstvy z Ostravy a Frýdku-Místku.  

V dalším roce máme ambice  úspěšně se zapojit do soutěží ČVS v kategorii 
mladších žáků a žaček v našem regionu.  

Vzkaz pro rodiče – pokud chcete svým dětem nabídnou kvalitní mimoškolní 
aktivitu v zajímavém kolektivu s velmi zajímavou perspektivou, kontaktujte nás              
na email volejbalbrusperk@seznam.cz, volejte na mobil 777/590510 nebo se dostavte   
na první trénink do sportovní haly v Brušperku 6. října 2008 ve 13,30 hod!  
 
Ing. Ivan Cap  
předseda Volejbalového klubu Brušperk  
 
 
TJ SOKOL FRYČOVICE odbor ASPV 
 
Připravil pro nové cvičební období 2008-2009 tyto cvičební hodiny: 
 
PONDĚLÍ: 17.30 – 19.00 hodin 
CVIČENÍ pro ženy s balóny (vedoucí: Jana Volná) 
 
ÚTERÝ: 19.30 – 21.00 hodin 
CVIČENÍ pro ženy (vedoucí: Věrka Míčková a Renáta Petrášová) 
 
STŘEDA: 17.00 – 18.00 hodin 
RODIČE A DĚTI (novinka!) (vedoucí: Magda Volná a Markéta Slavíková) 
 
PÁTEK: 18.30 – 20.00 hodin 
Cvičení pro dorostenky a ženy – AEROBIC (vedoucí: Magda Volná) 
 
PÁTEK: 20.00 – 22.00 hodin 
Dorostenci a muži – míčové sporty (vedoucí: Tomáš Strnadel) 
 
Podrobný rozvrh hodin je k dispozici v sokolovně TJ Sokol  a ve vývěsní skříňce 
TJ Sokol Fryčovice před obecním úřadem a na webových stránkách 
www.frycovice.cz. 
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TJ SOKOL Fryčovice – oddíl kopané 

 
Utkání:    datum  čas 
 
Žáci: 
Lískovec – Fryčovice  11.10.2008  12.30  tráva 
Fryčovice – Raškovice  18.10.2008  9.30  tráva 
 
Dorost: 
Janovice – Fryčovice  12.10.2008  12.45  tráva 
Hukvaldy – Fryčovice  18.10.2008  12.45  tráva 
Fryčovice – Metylovice  25.10.2008  12.15  tráva 
 
Muži: 
Kozlovice – Fryčovice  12.10.2008  15.00  tráva 
Fryčovice – Petřvald n.M. 18.10.2008  15.00  tráva 
Suchdol – Fryčovice  25.10.2008  14.30  tráva 
Fryčovice – Starý Jičín  1.11.2008  14.00  tráva 
 

REKLAMA: 
 
 

Máte 2 hod. denně čas? Práce na PC - 
www.pracezdomu.com  

 

Rozlosování BL – podzim 2008  
                 Brušperská liga    -  starší p řípravka  

kolo ČZ Datum Čas Domácí Hosté   
 1 5 pá 19.9.  16:00 Fryčovice A -Palkovice A   
 6 pá 19.9.  16:00 Fryčovice B -Palkovice B    
 2 12 pá 19.9.  17:30 Fryčovice A -Palkovice B    
 13 pá 19.9.  17:30 Fryčovice B -Palkovice A   
 3 14 pá 26.9.  16:00 Jistebník A -Fryčovice A   
 15 pá 26.9.  16:00 Jistebník B  -Fryčovice B    
 4 21 pá 26.9.  17:30 Jistebník A -Fryčovice B    
 22 pá 26.9.  17:30 Jistebník B  -Fryčovice A   
 5 29 pá 3.10.  16:00 Fryčovice A -Metylovice    
 30 pá 3.10.  16:00 Fryčovice B -Chlebovice    
 6 36 pá 3.10.  17:30 Fryčovice A -Chlebovice    
 37 pá 3.10.  17:30 Fryčovice B - Metylovice    
 7 42 pá 10.10 . 16:00 Staříč A -Fryčovice A   
 43 pá 10.10.  16:00 Staříč B  -Fryčovice B    
 8 49 pá 10.10.  17:30 Staříč A -Fryčovice B    
 50 pá 10.10.  7:30 Staříč B  -Fryčovice A   
 9 53 pá 17.10.  16:00 Fryčovice A -Brušperk A   
 54 pá 17.10.  16:00 Fryčovice B - Brušperk B    
 10 60 pá 17.10.  17:30 Fryčovice A -Brušperk B    
 61 pá 17.10.  17:30 Fryčovice B -Brušperk A   
 11 70 pá 24.10.  16:00 Kozlovice A -Fryčovice A   
 71 pá 24.10.  16:00 Kozlovice B -Fryčovice B    
 12 77 pá 24.10.  17:30 Kozlovice A -Fryčovice B    
 78 pá 24.10.  17:30 Kozlovice B -  -Fryčovice A   
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Podám nový byt 
 ve Frýdku-Místku, ul. Slezská, 

2+kk, balkón.  
Možnost garážového stání. 

Dokon čení výstavby 06/2009. 
Cena 1.478.847,- Kč (vč. DPH) 

Tel. 604 867 060 
 

Ing. Eva Garbová 
Křížkovského 68/712 

712 00 Ostrava-Muglinov 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              
Dovolujeme si Vás 

                       pozvat do nově otevřeného kadeřnictví. 
        (budova potravin Pajonk). 

 
 

        Provozní doba 
          Sudý týden :    8.00 – 15.00 hod. 
           Lichý týden : 11.00 – 19.00 hod. 

 
                Jinak dle objednávky na tel.  774 838 231 

 
 
 

Na Vaši návštěvu se bude 
těšit 

Silvia Laníková 
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Lucie Bílková, FryčoviceLucie Bílková, FryčoviceLucie Bílková, FryčoviceLucie Bílková, Fryčovice    

Mobil: 777 840 980Mobil: 777 840 980Mobil: 777 840 980Mobil: 777 840 980    
Email: Email: Email: Email: bilkova.lucie@seznam.czbilkova.lucie@seznam.czbilkova.lucie@seznam.czbilkova.lucie@seznam.cz    

    
V tomto podzimním období pro Vás budeme připravovat 

  dušičkové vazby (lesní, přírodní, s umělými kv ěty) 

  věnce 

  kříže 

  dále vazby dle Vašich speciálních přání 

   připraveny budou i chryzantémy jak řezané tak v květináčích 
   
Pro vánoční období  

   adventní věnce 

   věnce na dveře 

   dále vazby dle Vašich speciálních přání 
 
Objednávky přijímám na výše uvedeném tel. čísle a emailu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.4/2008  je: 24.11.2008 


