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Vážení občané, 

jsme na konci roku 2008, a než začneme tvořit nový rozpočet pro rok 2009, je zapotřebí nejdříve vyhodnotit letošní 
rok.  

K největším dokončeným investicím patří výstavba obecní knihovny s přilehlým parkovištěm u základní školy. 
Knihovna byla vybavena pěkným nábytkem a novými počítači. Provoz nové knihovny, jak jste již někteří zjistili, byl zahájen 
v září. Otevírací doba je 4 dny v týdnu, oproti předešlému 1 dni v týdnu. Přístupný je tam internet na 4 počítačích a hezké 
moderní prostředí zvýšilo i zájem čtenářů o naši knihovnu, která dostala svoji budovu. 
  Z obecní kroniky se dovídáme, že z původního čtenářského spolku vznikla veřejná knihovna, kterou po svém založení 
v roce 1912 převzala Tělovýchovná jednota Sokol. Tato knihovna se pak stala základem veřejné obecní knihovny, která se 
musela mnohokrát stěhovat, aby bezmála po 100 letech našla konečně svoji novou hezkou budovu. 
  Další velkou investiční akcí je rekonstrukce jedné z nejstarších staveb v obci, kterou je budova bývalé fary. I když 
není fara vedena jako historická památka, je neodmyslitelnou součástí našeho kostela, postaveného v roce 1345. To je důvod, 
proč jsme se rozhodli pro náročnou a nákladnou rekonstrukci fary, která by měla být dokončena v první polovině příštího 
roku. V přízemí budovy vzniknou místnosti s možností využití pro klubovou činnost a také místnost pro faráře se sociálním 
zařízením, v podkroví pak místnost pro výstavní akce.  

Na rekonstrukci fary se finančně podílí OKD a. s. Důl Paskov závod Staříč. V roce 2008 darovali příspěvek ve výši      
1 200 000 Kč a také v letošním roce přispěli částkou 950 000 Kč.  Za tuto finanční pomoc patří poděkování vedení závodu 
Staříč.  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Současný stav fary                  Budoucí stav po rekonstrukci 
 
Další stavby v naší obci se plánují a připravují projektov ě. Jsou to projekty kanalizace, středu obce, zahrady u MŠ      

a ještě další projekty, které musíme mít připraveny pro získání finančních dotací. 
Doufám, že uvedené investice zkrášli naši obec a zároveň přinesou užitek občanům.  
 

Všem občanům přeji spolu se zaměstnanci obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí a zdraví do roku 2009. 

 
        Ing. Jiří Volný 

                    starosta 
 

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 29.10.2008 
 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 
9/88 Schvaluje program jednání 9.  zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.10.2008 rozšířený o bod koupě pozemku 
9/89 Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Zagora, Ing. Jiřina Gřesová a Ing. Gabriela Pultarová 
9/90 Určuje ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného 29.10.2008 : Ing. Dana Kokešová a Miroslava 
Šmiřáková 
9/91 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
9/92 Rozhodlo o záměru prodeje pozemku o velikosti cca 100 2 z parcely 2394 k.ú. Fryčovice před bývalou správní budovou 
zemědělského družstva Fryčovice 
9/93 Rozhodlo o koupi pozemku p.č. PK 87/1 v k.ú. Fryčovice o výměře 793 m2 od Radima Míčka, bytem Fryčovice za cenu 
20,- Kč/m2 do vlastnictví Obce Fryčovice 
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9/94 Rozhodlo o koupi pozemku p.č. PK 101/1 v k.ú. Fryčovice o výměře 68 m2 od vlastníků Zlatušky Stillerové, bytem 
Brušperk, a Marty Střelcové, bytem Brušperk, za cenu 20,- Kč/m2 do vlastnictví obce Fryčovice 
9/95 Rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle 
§5 odst.1 pism.a), b), c) a e) zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to části pozemku p.č. PK 67/1                  
v k.ú. Fryčovice do vlastnictví Obce Fryčovice 
9/96 Rozhodlo zařadit do rozpočtu Obce Fryčovice na rok 2009 nákup požárního automobilu formou dotace ve výši            
2 500 tis. Kč a zbývající částku kupní ceny požárního automobilu dokrýt z vlastních prostředků Obce Fryčovice 
9/97 Určilo zastupitele starostu Ing. Jiřího Volného pro pořizování změny č. 1 územního plánu Obce Fryčovice 
9/98 Schválilo sazbu 3 Kč/m2 na částečnou náhradu nákladů na pořízení změny č. 1 územního plánu Obce Fryčovice 
 

 
INFORMACE PRO OBČANY: 
 
Změna svozu komunálního odpadu 
 
Oznamujeme občanům, že z důvodu uzavření skládek o vánočních svátcích dochází ke změně svozu odpadu. Popelnice budou 
odvozeny místo ve čtvrtek 25.12.2008 až v pátek 26.12.2008, a to v celé obci. Dne 1.1.2009 bude svoz odpadu zrušen. 
 

Ve středu 31.12.2008 je Obecní úřad ve Fryčovicích z důvodu čerpání dovolené uzavřen ! 
 

Termíny svozu odpadů v roce 2009 
 
Svozy komunálního odpadu budou probíhat vždy ve čtvrtek: 
Na horním konci a v Krnalovicích v lichý týden 
Na dolním konci obce v sudý týden. 
 
Svozy pytlů s plastem vždy ve čtvrtky: 12.2., 9.4., 11.6., 6.8., 8.10. a 10.12.2009. 
 
Svozy skla 1x za měsíc – vždy poslední týden v měsíci. 
 
Svozy velkoobjemového odpadu: 
3.4.2009 přistavení 9 ks VKK po obci 
4.4.2009 vývoz ve 12 hodin 
 
18.9.2009 přistavění 9 ks VKK po obci 
19.9.2009 vývoz ve 12 hodin. 
 
Svozy nebezpečného odpadu: formou ambulantního svozu 16.5.2009 a 10.10.2009. Stanoviště sběru je ur čeno před 
památníkem u obecního úřadu od 8 do 11.30 hodin. 

 
 
 
 
Znáte dobře svoji vesnici? 
Vážení občané, od tohoto čísla vám budeme ve zpravodaji pravidelně přinášet fotografie z naší 
vesnice a vy můžete hádat, kde přesně se místo z fotografie ve Fryčovicích nachází. Správnou 
odpověď naleznete vždy v dalším vydání. Začneme lehčí hádankou, kterou snad uhodne každý z vás. 
Kde je ve Fryčovicích tato kaplička? 
 

 
 
 
 
 

 
 
MO ČSSD Fryčovice děkuje voličům za účast při volbách a projevenou důvěru v krajských 

a senátních volbách. Zvoleným krajským zastupitelům a paní senátorce Ing. Evě Richtrové přejeme, 
aby se jim práce dařila.  

Všem občanům přejme hezké a pohodové Vánoce, veselého Silvestra a do nového roku 2009 
hodně štěstí, zdraví           a osobních úspěchů.  
 
        Výbor MO ČSSD 
               Fryčovice 
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Svátek v Oboře Sovinec – vysvěcení kaple a zvonice 
 
Vážení spoluobčané, přátelé přírody a myslivosti 
Jak sami jistě víte, stále si připomínáme významná výročí, kde v letopočtu nacházíme osmičky. Nedávno jsme se sešli v oboře 
Sovinec, abychom společně s výročím 90 let vzniku naší republiky taktéž oslavili své krátké období 20 let vzniku zdejší obory 
Sovinec. 
 V životě člověka je 20 let dost dlouhá doba, abychom si tato výročí připomínali. 
 Proč vlastně obora Sovinec vznikla? Byla to v první řadě snaha místních myslivců o zřízení určité lokality, která bude 
více chráněna proti všem vlivům civilizace. V této době docházelo k prudkým úbytkům mnoha živočišných druhů v naší 
oblasti. Zejména se jednalo o drobnou zvěř jako je bažant, koroptev a zajíc. Chtěli jsme uchránit ur čitou část přírody 

v nezměněném stavu a tady se nám to podařilo. V tomto období se v naší zemi obory již 
nezřizovaly, proto jsme byli vlastně výjimkou. Obora byla prvn ě zřizována pro chov daňků, ale 
nakonec po dohodě se státní správou to byl právě jelenec viržinský, který byl zde do ČR dovezen 
z Finska. Jeho původní domovinou je Kanada a celé Spojené státy. Tehdy byla zpracována 
koncepce vysazení jelence viržinského do volnosti hlavně proto, že nezpůsobí tak velké škody         
na lesních kulturách jako jelen evropský. Záměr byl jej rozšířit plošně na území Moravy. K tomuto 
záměru Ministerstva zemědělství ČR však už nikdy nedošlo, naopak zanikly ostatní rozmnožovací 
chovy jelence v Jasenné, Protivanově a Miloticích. 

Obora Sovinec má rozlohu 90 ha. Stavba byla zahájena 1. července a kolaudace proběhla 
již 18. října 1988. První zvěř zde byla dovezena 5. ledna následujícího roku v počtu 5 ks, které byly 
postupně doplňovány až na 16 ks. V roce 1996 byla obora rozšířená o chov černé zvěře. Prvních     
10 ks jsme dovezli k založení chovu z Jindřichova Hradce, další doplnění chovu pak z obory Slezské 
Rudoltice.  

 V následujících létech pak myslivci dále zvelebovali tuto část krajiny zejména výsadbou plodonosných dřevin              
a rozšířením lesních ploch o 2,5 ha. 
O chod a existenci obory se stará myslivecké sdružení Fryčovice s 25 členy.  
 V oboře je dnes 110 ks dospělé zvěře jelence viržinského a každoroční přírůstek je 
sečten až v zimních měsících, dále pak v samostatné obůrce je 23 divočáků. 
 Obora Sovinec je dost velká nejen pro pobyt zvěře, ale také pro člověka, který zde 
nachází spoustu krásných míst, která se postupně vrývají do naší paměti. Je to zdejší místo 
Hůrka, kde jsme v roce 1996 vystavěli loveckou chatu. Toto místo jsme si oblíbili a tady se 
občas sejdeme. Pak už byl jen krůček k tomu, abychom toto místo obohatili. Postavili jsme 
zde novou kapličku a zvonici, které dnešního dne chceme zasvětit sv. Hubertovi. 
Zanecháme zde po sobě budoucím generacím významný symbol, který jim bude stále 
umožňovat k těmto tradicím, udržovaným již před námi po celá staletí se opakovaně 
vracet. 
 Většina z Vás určitě ví, že sv. Hubert je patronem myslivců, ale už méně lidí ví, kdo to ve skutečnosti byl.  
 Svatý Hubert – šlechtic, lovec, biskup a patron myslivců se narodil LP 657 v Neustrii. Toto francké království se 
v tehdejší době nacházelo mezi Bretani a kanálem La Manche ve východní Francií. Jeho otcem byl Bernard, vévoda 

z Akvitánie, matkou Hugberga sestra sv. Ody. Otec působil jako dvořan u krále Theodoricha III. 
 Hubert tedy vyrůstal na královském dvoře, učil se rytířským dovednostem, zacházení se 
zbraní, jízdě na koni, lovu, čtení, psaní, osvojil si mravy tehdejší doby. Vedl pro šlechtu obvyklý, 
rozmařilý způsob života a náruživě se věnoval lovu. 
 V neděli 3 listopadu se vydal na osamělý lov jen se smečkou svých psů, aby navzdory 
právu v den sváteční jelena skolil.  
 Opět, tak jako mnohokrát, z ješitné záliby lovecké hnal se v lese za krásným jelenem, 
jakého dosud neviděl a který zmizel mu v houštině. Náhle však zase z křoviny vyběhl mu vstříc, 
maje mezi parohy kříž, skvící se takovou září, že zář slunce převažovala. Psi vyjíce se rozutíkali, 
kůň strachem se vzpínal. Jelen postavil se před vévodu, který klesl na kolena dojat úžasem            
a hrůzou. Ukřižovaný promluvil přívětivými slovy s kříže, vytýkaje vévodovi jeho hříšnou 
náruživost. Vévoda slyšel hlas, který  k němu volal: „Jestliže se v pravdě k Pánu neobrátíš, brzo 
propadneš mocnostem pekelným.“ Hlas ho vyzval, aby se odebral do Maastrichtu, kde tehdy 
sídlil biskup Lambrecht. Jelen pak zmizel. Vrátiv se domů, vévoda Hubert spěchal učiniti, 
k čemu byl vyzván, a dal se na pokání. Vzdal se všech hodností, a když svému mladšímu bratrovi 

přenechal právo nástupnické v hodnosti vévody akvitánského, vzal na sebe řeholní roucho sv. Benedikta a uchýlil se na místo 
odloučené od ruchu světského, do kláštera Andain v Ardenách. Klášter stál nedaleko lesa, kdež on měl to zjevení. Tam pak žil, 
stal se vzorem ctností a pravé lásky k Bohu a úcty k božským zákonům. Potom byl povolán jakožto první biskup na stolec 
v Lutychu. Zemřel r. 727. Sto let po smrti byl prohlášen za svatého a stal se pro zázračné zjevení, jež měl v lese patronem, 
ochráncem myslivců. 
 Kult sv. Huberta jako patrona myslivců přivezl do Českých zemí ze svých cest František Antonín hrabě Špork 
koncem 17. století. Tento osvícený barokní mecenáš, kromě veliké lásky k umění, založil roku 1695 i Řád sv. Huberta, jehož se 
stal prvním Velmistrem.  
                  Volný Leo 
             myslivecký hospodář 
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Z HISTORIE Fry čovic – 11. část 
 
Fojti, burmist ři a starostové 
 
 O prvotní funkci fojta neboli rychtá ře svědčí sám název, který je odvozen od německého der Richter – 

soudce. Víme ze zakládacích listin  vesnic nebo měst, že jejich funkce se vztahovala především na vyměření pozemků                
a na jejich osazení lidmi. Dále na rozsuzování sporů a dohled při dodržování zákonů a smluv. Ctily se i ústní dohody, všichni 
neuměli psát a číst. Podle zakládací listiny města Brušperku měli hrubé přečiny jako vraždy, cizoložství, krádeže a jiné 
podobné svévole přivádět ku většímu soudu, tzv. foytdynku., do Brušperka. Majetkové spory, menší přestupky, urážky            
a podobně soudili a trestali doma fojtové. 

 Fryčovský rychtář Jindřich a staříčský rychtář Berthold dostali za založení města Brušperka a přilehlé 
vesnice stejného jména, k užívání každý šestý lán, kromě dvou statků vlastních, dva mlýny svobodné, jednu jizbu lázeňskou, 
čtyři krámy masné, čtyři lávky pekařské a čtyři lávky ševcovské. Berthold byl v Brušperku ustanoven rychtářem a není 
známo, jak se o tyto požitky dělil s Jindřichem. Ten ale již následujícího roku 1270 dostal při lokaci Fryčovic 10,5 lánu             
a svobodný mlýn ve Fryčovicích. O Jindřichovi již více není nic známo, kdežto Berthold byl v Brušperku ještě v roce 1292. 

 K 140,5 lánům a jednomu svobodnému mlýnu dostal rychtář Jindřich ještě třetinu pokut soudních. Podle 
listiny biskupa Prothasia (TASS z Boskovic 1457-1482) z roku 1467 mělo fry čovské fojtství dva lány s seděním, ale poddaného 
již toliko p ůl lánu, mlýn o jednom složení svobodný, krčmu svobodnou, jakož  i les Hájek u Kateřinic. Les byl pak roku 1540 
prodán městu Příboru. Dále třetí díl pokut soudních, dvě kury z každého podýní o Hodu Vánočním, svobodu lovit zvěř a ryby 
v mezích katastru obce, kromě zvěře vysoké a dřevo palivové i ostatní z panských lesů a hor. Již roku 1320 povolil biskup 
Kunrat II (1316-1326) druhé kolo routového mlýna, ale zdá se, že již nebylo postaveno. Snad již tu byl mlýn vrchnostenský, 
později prodaný a zvaný chalupnický nebo poddanský, jinak Žurovecký, podle dočasného majitele. 

 O dalších povinnostech rychtáře se dovídáme až z pozdějších listin, podle Urbariální Fasse z roku 1776 byl 
povinen čepovat jen vrchnostenské pivo a lihoviny, sám si je dovážet a nádoby vracet, vybírat od poddaných platy a peníze 
odvádět ve stanovaných termínech na zámek. Na zámek docházet každou sobotu s hlášením za uplynulý týden a pro rozkazy 
na týden příští. Tyto rozkazy zveřejnit a celou obec vést k pořádku. 

 Podle Urbáře Frýdeckého panství z roku 1580 měli fojtové na Těšínsku posílat robotníky v náležitém čase      
na panské, při nich stát a k dílu je napomínat, aby se nemeškali, ale pospěšně dělali. 

 Kunčický kroniká ř Antonín Pustka formuloval fořtovské povinnosti takto: 
1. Na vyzvání ozbrojit a vyslat do vojny ozbrojence 
2. Udržovat v osadě klid a pořádek, usmiřovat sousedy a manžely, trestat přestupky buď tělesně, nebo peněžitě, 

případně uložením pokuty 
3. Řídit poddané pro povinnou robotu, vybírat a udržovat lidi podle schopnosti a v pravý čas, hrubou neposlušnost 

hlásit vrchnosti k potrestání 
4. Vyřizovat poddaným u vrchnosti veškeré právní záležitosti, majetkové  převody, podávat dobrozdání o nich          

a při každé smlouvě místních občanů se podepisovat jako věrohodný svědek 
5. Tlumočit poddaným ve své obci státní a zemské zákony a nařízení vrchnosti 
6. Vyřizovat u vrchnosti povolení k sňatku všem ženitby chtivým 
7. Při verbování na vojnu osvědčovat doma nepostradatelné. 

Povinnost stavět ozbrojence zanikla souběžně se ztrátou fojtových poddaných. Například když  biskup Vilém 
koupil roku 1567 od kozlovického rychtáře Jana 4 sedláky, kteří k tomu fojtství patřili, osvobodil je od povinnosti stavět 
jednoho koně s ozbrojeným pacholkem. Podobně i fojty kop řivnického a sklepovského. Nemalý význam mělo i podepisování  
listin jako svědek, protože ověřovalo správnost zápisu. Jako svědek se podepisovali kromě fojta také burmistr a někdy i další 
svědkové. I když neuměli vždy číst a psát, avšak smluvenému rozuměli a pamatovali si je. Podepisovali se třemi křížky a písař 
jejich jména připsal sám. I listiny biskupovy a panovníků bývaly ověřovány více svědky a připojením jejich pečetí. 

 Značný význam mělo i vyřizování povolení k svatbě, protože ženit se mohl jenom ten, kdo byl schopen uživit 
rodinu. Zvlášť zajímavé bylo uvolňování rekrutů z rukou verbířů. Po nějakou dobu se rekruti verbovali tak, že vojáci obsadili 
vesnici a chytali mladé muže způsobilé vojenské službě, které dostihli. Potom tvrdou drezůrou z nich udělali vojáky. Uvolnit 
někoho z jejich rukou nebylo snadné, ale fojt tuto pravomoc měl. 

Podle  lokační listiny Fry čovic dostali ostatních 60 lánů čtyři kanovníci olomouckého kostela a fojt si z nich neměl 
nechat nic, kromě soudních pokut. Z některých listin vyplynulo, že v neklidných dobách 14. století se proti tomuto zákazu 
prohřešil fojt Mikuláš z Úsova (1345-1392). Věnoval sice roku 1347 ze svých vlastních poddaných 3 lány na úrok 
brušperskému faráři Janovi, a to po jednom za sebe, za svou manželku a za svého tchána, které biskup Jan Volek 23.6.1347 
potvrdil. Ale z dalšího víme, že bez svolení zabral mnohem více statků kanovnických se svým švagrem Kunešem                   
von der Wachte a nějaké statky zabral také Maršík z Kateřinic. 

Porušením zákazu však nemusela být jen svévole fojta. Z listiny biskupa Kunráta víme, že kolem roku 1320 byly 
Fryčovice a Chlebovice téměř vylidněny kvůli neklidu v zemi a biskup se snažil je znovu osídlit. Nadlouho po tom v letech 
1347-1348 znovu decimovalo obyvatelstvo epidemie moru, což prodloužilo osidlování. Tyto skutečnosti asi vedly Mikuláše 
k onomu věnování nejen pro spásu duší, ale i chráněním zdraví tělesného jmenovaných dárců kostelu v Brušperku. Když se 
poměry ustálily, jmenovala olomoucká kapitula 13.8.1374 Mikuláše správcem svých statků ve Fryčovicích a vzdávala mu dík 
za péči, kterou projevil o tyto jejich statky a nedopustil jejich svévolnému užívání. 

Tato uznání mu asi nestačila a snažil se vytěžit více. Zakročil proto biskup Jan IX. ze Středy (1364-1380), který 
1.10.1374 vyzval Mikuláše, aby s kanovníky uzavřel smír, kteří si na něho stěžovali. Smír byl již 18.10. uzavřen a Mikuláš 
přijal své statky od kapitoly jako léno. Za to byl od klatby osvobozen, zaručen mu byl křesťanský pohřeb a kanovníci měli 



5 

platit ro čně po 1 hřivně za duši jeho a duši jeho manželky. Biskup tento smír potvrdil již 21.10.1374 a zároveň nařídil podobné 
narovnání s Maršíkem z Kateřinic, které bylo uzavřeno 2.4.1375. 

Mezitím probíhal spor o jeden statek na dolním konci Fry čovic, který kanovník Herbert z Fulštejna vyměnil roku 
1345 s brušperským farářem Janem za lán u fryčovského kostela. Tento lán uchvátil brušperskému faráři roku 1370 jakýsi 
laik Petr Aušvicer z Fryčovic a farář Jan žádal o jeho vrácení. Spor rozsuzoval arcidiakon přerovský Sander Rambov, 
úředník biskupské kanceláře v Olomouci. Žalobu zamítl a Petra Aušvicera od ní osvobodil. 

Po smrti Mikuláše z Úsova vznikl spor mezi kapitulou a brušperským farářem o úrok z oněch tří lánů, které Mikuláš 
farářovi věnoval roku 1347. Rozsuzoval ho 29.11.1392 v notářské kanceláři Zikmund, jinak Jan z Hulína, klerik olomoucké 
diecéze, a Vilém Kortenlage, kanovník olomouckého kostela, a ti faráři navrhli náhradu 20 hřiven velkých pražských 
moravského čísla. V dalším spise o urovnání tohoto sporu o rok později 22.12.1393 byla náhrada stanovena na 8 hřiven 
velkých pražských moravského čísla, které se měly uchovat v sakristii olomouckého kostela k ruce faráře Jana nebo jeho 
nástupců na opravy brušperského kostela. Farář Jan pak tento rozsudek uznal dopisem z 27.1.1394. Zřejmě uznal, že lenní 
statky ve Fryčovicích patří po Mikulášově smrti olomouckým kanovníkům. 

Mezitím si činil n ějaké nároky na statky ve Fryčovicích i biskup, a tak arcibiskup Sander 3.4.1389 rozhodl,                 
že „pan biskup nemá nijakého práva v této kurii vesnice Fryčovice, jak zamýšlel …., a proto uložil Kunešovi ze Smoly, 
purkrabímu na Hukvaldech, aby nepřekážel v této kurii pánům mojím kanovníkům“. 

Kanovníci však neměli užívat svého zboží v klidu dlouho. Když koncem století nechtěl markrabí Prokop uznat 
Mikuláše z Ryzmburka (1388-1397) biskupem, vznikly z tohoto další spory kromě jiných, které se pak vlekly a řešily válkami 
ještě za biskupa Jana Mráze (1397-1403). Na Prokopa byla roku 1397 uvalená církevní klatba a za to jeho spojenci, těšínská 
knížata, plenili statky hukvaldského panství.  Těšínský kníže Bolek si panství a hrad roku 1404 usurpoval. Také město Místek 
a místecko-frýdlantské panství dokonce na téměř 200 let. Mezitím nastaly války husitské, většina lidu na Moravě se přihlásila 
k husitům, a protože katolíků zůstala sotva jedna šestina, ovládli husité i hrad a panství Hukvaldy. Ještě před nimi však 
biskup, aby je ochránil před stoupenci Prokopovými, zastavil panství Hukvaldy i s městy Ostravou, Brušperkem a Příborem 
uherskému králi, později i českému, a nakonec i císaři německému Zikmundovi na dobu trvání války. Zikmund však 
biskupovi panství nevrátil, ale zastavil opolskému knížeti Bolkovi někdy před rokem 1426. Ten pak i s panstvím hukvaldským 
přešel k husitům.             Při těchto zástavách jsou jmenovány i Fryčovice. 

Držitelů Hukvald se pak vystřídalo více. Biskup je definitivně vyplatil až roku 1511, kromě místecké části, kterou 
těšínská knížata držela ještě dalších 70 let. Nedlouho před tím slíbil tehdejší dočasný držitel Hukvald Beneš Černohorský 
z Boskovic podle listiny papeže Julia z 13.7.1504 vyplácet kanovníkům 24 zl. ročního platu z Fryčovic a Chlebovic, pokud 
panství nebude za jeho života ze zástavy vykoupeno. Když však roku 1522 vykoupil biskup léno Fryčovic od Jaroše Čecha 
z Hrádku, o kanovnících již není zmínka. 

Nicméně mezitím roku 1467, který Hodu Sv. Ducha na Hukvaldech, obnovil biskup Prothasius (tas černohorský 
z Boskovic 1457-1482) fryčovskému fojtovi Janu Kremnicovi starodávné fojtské výsady. Tehdy Hukvaldy opět po krátkou 
dobu držel, pak je zastavil svým bratrům Dobešovi a Benešovi z Boskovic. 

Fojtové tedy byli nějakými prost ředníky mezi poddanými a správou panství a jejich název se zdá typický moravský, 
vzhledem k Čechám, kde se užíval název rychtář. A ještě více vzhledem k uherskému Slovensku nebo i Polsku, kde se udržela 
nižší zemanská šlechta, se značnými politickými prvky. Kdežto v českých zemích byla po Bílé hoře nižší šlechta v podstatě 
zlikvidována. Fojtové čili rychtá ři měli pak blíže k sedlákům, s nimiž bývali mnohonásobně spřízněni sňatky a příbuzenstvím, 
než k pánům. Proto bývali častěji mluv čími sedláků nežli služebníky pánů. A to i při povstáních. V našem kraji povstalecký 
bojovník Ondráš byl synem fojta z Janovic. 

Na rozdíl od fojtů, kteří byli složkou řízení vrchnostenského, zjednodušeně – prodlouženou rukou vrchnosti, byli 
starostové orgánem vesnické samosprávy k řízení vnitřních záležitostí obce, správy obecního majetku, k vybírání státních 
daní čili kontribuce, plat ů vrchnostenských, které lidé odváděli fojtovi a ten na zámek. Zprvu se starostům říkalo burmistři, 
zkomolením německého der Bürgermaister – starosta obce. Spolu s fojtem dohlíželi burmistři na dodržování občanského řádu 
na vesnici, zúčastňovali se řešení dědických záležitostí rodinných a spolu s fojtem se podepisovali jako svědci na majetkových 
listinách. Ve staré kronice fryčovské je záznam o tom, kolik kdy zaplatil burmistr husarům v pohnutých letech 1762-1765, 
kteří tu bývali jako výstraha před vzpourou ze slezských válek občas ubytováni. 

Není to doloženo konkrétně o Fryčovicích, ale vrchnost někdy pro usnadnění své práce a evidence rozvrhovala 
alespoň některé roboty a platy na vesnice. Pak bylo úkolem burmistra a obecní rady (Auřadu), aby tyto úkoly rozepsal na 
jednotlivé grunty. Ve vztahu k Fryčovicím víme, že při stavbě hukvaldské obory, byla založena kolem roku 1570, měly 
Fryčovice postavit této kamenné ohrady 37 provazců, to je po 14 metrech kolem 518 metrů. Ty museli sami rozdělit. Někdy 
starostové nejen podepisovali postupní smlouvy jako svědci, ale i o postupu rozhodovali. Bylo to tak například při prodeji 
gruntu č.p. 46 z roku 1792. To již v době, kdy po zmatcích kolem válek, moru a zbíhání z gruntů končilo poslední 
znovuobsazování gruntů. 

         
 Jaromír Kublák 

 

Vážení spoluobčané, 
přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků,  
Vám a Vašim rodinám, přátelům a známým   
zdraví a štěstí i v novém roce. 
  
  Ing. Jindřich Lanča / místostarosta    
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Vážení spoluobčané, 
 

výbor Základní organizace KSČM děkuje všem voličům, kteří dali svůj hlas našim kandidátům. Tím více nás to těší, 
že se tak stalo přes volební kampaň, která byla v mediích opakovaně jak jinak namí řena proti nám, de fakto celé levici. 
 Naši kandidáti KSČM do krajského zastupitelstva obdrželi víc hlasů ve srovnání proti volbám, které proběhly v roce 
2004, a náš kandidát do senátu Ing. Svatomír Recman obdržel nejvíc hlasů proti volbám 1996 a 2002, i přesto nepostoupil      
do druhého kola. Neustálá asociální politika vládní koalice ODS, lidovců a zelených do druhého kola o senát přivedla drtivou 
většinu levicově zaměřených voličů, kteří dali svůj hlas kandidátu ČSSD Ing. Evě Richterové. Blahopřejeme jí k vítězství. 
Přesto si myslím, že pro voliče u nás nedat hlas našemu občanu panu Ing. Františku Kopeckému mohlo dělat problém, ale 
stalo se, vážnost politické situace si to vyžádala. Jak dalece se mu podařilo zrealizovat své vize, to určitě ví nejlíp sám. 
 U voleb, které proběhly, občané v naší vlasti se jednoznačně vyslovili, že změna politiky je nutná, tak to dali na starost 
levici. Je nutné si připomenout, že se to stalo v nejméně příznivou dobu, kdy v celém světě řádí finanční a bankovní krize, 
která se provalila v Americe a postupně nabaluje všechny státy. S tím spojené bankroty, znatelné snižování výrob a zvyšování 
nezaměstnanosti. 
 Přes všechny tyto skutečnosti není pochyb, že ti, kteří dostali důvěru a byli zvoleni, jsou pracovití a hlavně schopni 
nést zodpovědnost, bez motivace pozitivních a negativních tlaků, „přeběhlictví“ atd. s jedním záměrem – spokojenost občanů, 
nikoliv jen některých. 
 
Vážení spoluobčané, 
 Vám všem přeji klidné a šťastné vánoční svátky. Do nového roku 2009 přeji všechno nejlepší, 
hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a spokojenosti v životě v přítomnosti svých blízkých, přátel       
a známých.  
       S pozdravem „Práci čest a světu mír!“ 
 
        Za výbor ZO KSČM ve Fryčovicích 
        Zdeněk Ranocha, předseda 
 
 
Co nás čeká, senioři … ?  K zamyšlení i pro mladší. 
 
II. část – z reality 
 
 Fryčovický zpravodaj č. 3/2007 zveřejnil I. část – informativní, kde byly popsány principy fungování některých 
základních podmínek pro zajištění zdrojů na péči pro osoby, které se dostaly do stavu závislosti na pomoci jinou osobou.  

Zákon 108/2006 Sb., prováděcí vyhláška 505/2006 Sb. zhoršil finanční pozici ústavním poskytovatelům sociálních 
služeb, zdůvodnění bylo jednoduché – ať se více o potřebné starají příbuzní v domácím prostředí, zda tito pro každého jsou 
k dispozici, je asi vedlejší. Avšak nynější vláda kráčí ještě dále. V rozpočtu pro příští rok snížila dotace na sociální služby         
o 1,7 miliardy korun a s tím souvisí i snížení příspěvku u lehkého stupně závislosti na pomoci jinou osobou ze 2 tisíc Kč         
na 800 Kč – tedy o 60 % u těch, kterých je nejvíce závislých – přičemž ve skupině nejtěžší závislosti byl o 1 tisíc Kč příspěvek 
zvýšen. Těchto osob je relativně nejnižší počet, tudíž 1,7 miliardy úspor se dosáhne. Kéž by aspoň tyto záměry byly zrušeny. 

 Nejde tedy jen o tahání peněz ve zdravotních zařízeních a lékárnách při současně razantně rostoucích cenách 
(zejména energie, vody aj.). Občané by neměli ani v budoucnu podceňovat, jak se která vláda k sociální oblasti lidí                 
ve skutečnosti staví, současná ji výrazně poškozuje. Jelikož většina krajů plošně neprovozuje služby sociální péče, vstupují      
do této sféry obce či neveřejné subjekty a bez státní nebo krajské pomoci při financování řešení problém sociální péče narůstá. 
Co s ním navíc provede vliv dopadů ze světové ekonomické krize, je žel otázkou velmi chmurnou. 

 Vánoční a novoroční období bychom si neměli pesimistickými pohledy kazit, proto je vhodnější zamyslet se 
nad realitou, vnitřně zvážit co znamenají v různých situacích sociální jistoty, jejich dostupnost, potřebná úroveň, včetně 
souběhu s dříve zde existujícím bezplatným zdravotnictvím špičkové světové úrovně na svou dobu (garantovaném zákonem     
o zdraví lidu č. 20/66 Sb. všem občanům a bez matoucích pojmů o standardech). 

 Typů potřebných sociálních služeb je hodně, včetně v poslední době narůstajících specifických potřeb              
a zejména pomoci pro tělesně i psychicky nemocné. Tyto skutečnosti působí v kategorii občanů – seniorů hodně výrazně. 

 Nuže, vážení spoluobčané seniorských i mladších let, zákonitosti přírody jsou nezvratné, čas plyne, léta běží    
a mládí odlétne jako ptáček z rodného hnízda – s tím nenaděláme asi nikdy nikdo nic. Odlétnout bychom si však neměli 
nechat základní sociální jistoty, bez nichž se pro mnohé život včetně stáří může velice zkomplikovat. A je zde houf ptáků 
chtějících jistoty rozebrat a odlétnout s nimi. Kam? No k těm, kteří jsou připraveni bohatnout i na utrpení jiných. 
Pojmenujme si je každý po svém. K pozitivnějším zprávám může na závěr posloužit informace, že Magistrát města       
Frýdku-Místku p řipravuje na Zámecké ulici otevření centra výjezdních (terénních) sociálních služeb. 

Končím tyto informace s přáním, aby realita příštího roku pro občany byla hlavně plná zdraví, elánu a dobrých 
vzájemných vztahů. 

 
     Ing. Jiří Schwarz, člen soc. komise, mpř. ZO KSČM 
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Z činnosti obecní knihovny 
 

V měsíci říjnu prob ěhla v naší knihovně akce pro děti s názvem Strašidelné spaní v knihovně aneb Pozor tady straší! 
Přihlásilo se 30 dětí, na které dohlížela čtyři dospělá strašidla. Děti musely prokázat svou odvahu na strašidelné stezce, kde     
na ně čekala u ohně tajemná bytost, musely vyřezat a vydlabat strašidelné svítící dýně a také obléci strašáky ze sena, které 
můžete ještě teď vidět v knihovně. Po splnění všech úkolů děti ulehly do svých spacáků, poslechly si strašidelné povídky         
na dobrou noc, ale spánek se dostavil až kolem půlnoci. Ráno po snídani se děti za doprovodu rodičů vydaly domů. 
 Všem zúčastněným se akce líbila a děti se už ptají na pokračování. Během večera se fotilo a fotografie naleznete         
na adrese: www.zsfrycovice.estranky.cz. Zároveň proběhla v knihovně soutěžní akce na téma „Nakresli pohádku“. Děti 
odevzdaly výkresy se svými oblíbenými pohádkovými postavami. Mezi oceněnými výkresy jsou práce od Marka Janši (4. tř.), 
Terezky Žabenské (2. tř.), Dominika Desenského (2. tř.), Denise Kuběny (2. tř.), Anety Pánkové (1. tř.) a Klárky Kleinové      
(1. tř.). Děti obdržely malé dárky. Výkresy můžete také vidět v knihovně. Obě akce probíhaly společně se základní školou, 
čímž děkuji za pomoc. Na závěr bych ještě chtěla připomenout výpůjční dobu knihovny. 
 
Pondělí  12 – 18 hodin 
Úterý  09 – 14 hodin 
Středa  zavřeno 
Čtvrtek  09 – 16 hodin 
Pátek  13 – 18 hodin       Sadílková Nataša 

 
Vítání občánků 
 
V sobotu 22. listopadu 2008 se konalo v letošním roce již potřetí vítání do života nejmenších fryčovických občánků. V roce 
2008 bylo slavnostně do života přivítáno a do pamětní knihy naší obce  zapsáno celkem 24 dětí, a to 12 děvčat a 12 chlapců. 
V programu vždy vystoupily se svým krásným pásmem plným písniček a říkánek děti z mateřské školy. Obec Fryčovice 
připravila pro každé nově narozené dítě vkladní knížku s vloženou částkou 5.000,- Kč a pro maminku kytičku. Tašky plné 
dárečků věnovala Lékárna „U Sv. Jiří“. 
         Bc. Kateřina Matušková 
 
Setkání s důchodci 
 
I v letošním roce uspořádala Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí, přátelské posezení s důchodci. Toto již 
tradi ční setkání se konalo v pátek 7. listopadu 2008, tentokrát poprvé v kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích. 
V programu vystoupily děti z mateřské školy, poté všechny přítomné přivítal starosta obce Ing. Jiří Volný, který informoval    
o již uskutečněných i plánovaných větších investičních akcích. K tanci i poslechu zahrála Dechová hudba Fryčovice.              
Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění a bohatá tombola. Ceny do tomboly věnovaly firmy: T-Metal, 
BORCAD, Beskyd Fryčovice a.s., Vítkovice Tours, pekárna Boček, MUDr. Mi čaník, Stross engineering, chovatelské potřeby 
pí Kozubková, Dilmas, potraviny Pajonk, Růžová školka – pan Filipec, Gastro nápoje, Inpros, Technosvár, Ing. Lanča Jiří, 
Ing. Lanča Milan, Kalma, Hasičská pojišťovna, restaurace Sokolka, Lékárna „U Sv. Jiří“, Chodura, potraviny Prodex, 
cukrárna paní Zahradníková, zemědělská farma p. Kublák, Zahradnictví Lucie, Veselá zahrada – Radmila Štefková,              
p. Vít Gregor, Kadeřnictví Sylvia. Všem výše uvedeným firmám děkujeme. 
          Kateřina Matušková 
 
Taneční kurz pro dospělé 
 

Kulturní a školská komise v letošním roce pořádala taneční kurz pro dospělé. Do kurzu se přihlásilo 24 párů                
a na první lekci se dostavilo 17 párů převážně místních občanů. Taneční kurz dokončilo 12 párů. 
 Jako taneční mistr se role zhostil pan Jaromír Riedl, který vede i kurz pro mládež. Po dobu 5 tanečních lekcí se 
tanečníci naučili jak základní tance, tak i třeba mambo, quickstep a jiné. 
 Své dovednosti pak mohli předvést svým pozvaným hostům na závěrečné lekci 18. listopadu. Nechyběly ani tradi ční 
zábavné tance jako květinový waltz nebo jablková polka a samozřejmě se volil král a královna valčíku, bez kterého se žádný 
taneční kurz neobejde. Ze všech tanečních párů, a bylo to těžké, byly vybrány čtyři páry. Lucie Bílková a Aleš Šturc, manželé 
Lančovi, manželé Šigutovi a manželé Vanduchovi. Všechny čtyři páry byly výborné, potleskem a hlasitým aplausem diváci 
zvolili jako krále a královnu val číku nejmladší pár ve složení Lucie Bílková a Aleš Šturc. Samozřejmě gratulujeme. Už teď se 
těšíme a zveme další odvážlivce na příští taneční kurz pro dospělé v roce 2009. 
 
Kurz tance  a společenského chování pro mládež 
 

Tak jako v loňském roce, tak i letos kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádala taneční kurz pro mládež. 
V letošním roce se přihlásil stejný počet párů jako loni a musíme říci, že jsme byli potěšeni, že místní mládež se nedala 
zahanbit a ze 14 párů je 7 párů z Fryčovic. Taneční kurz vedl pan Jaromír Riedl z taneční školy Trend. V polovině kurzu se 
konala prodloužená, kde mládež ukázala své dovednosti jak rodi čům, tak prarodi čům a svým kamarádům. 
 Závěrečná tanečního kurzu se uskutečnila 29. listopadu. Kursisté nastoupili a představili se polonézou. Po ní 
následovala první taneční série tanců waltz, tango, valčík a quickstep. Ve volnou chvíli, kdy kursisté odpočívali, nám 
předvedli ukázku  standardních a latinskoamerických tanců tanečníci školy Trend Ostrava. 
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 Pak následovala druhá taneční série - chacha, polka, jive, mambo a merenge. Nechyběla ani volba krále a královny 
tanečního kurzu. Pro letošní rok se jim stal pár ve složení Adriana Vrbová a Ivo Vrtný. Gratulujeme. Během programu si 
kursisté zatancovali párečkový blues nebo náhrdelníkový a vizitkový tanec. 
 Na konci řízené části závěrečné se volil nejlepší taneční pár celého kurzu. Nejlepším tanečníkem a tanečnicí kurzu 
2008 se mohou pochlubit Lucie Šebestová a Matěj Lan ča.    
 
 Po programu následovala volná zábava, na které nám hrála skupina Blankyt Vládi Holuba. Doufám, že příští rok se 
do tanečních přihlásí zase tak velký počet naší mládeže a nedají se zahanbit a předvedou své taneční schopnosti. 
 
  Chtěli bychom poděkovat požární hlídce, která zajišťovala dozor a pořádek, a to ve složení Petr Novobilský a Dalibor 
Židek 
 
          Dana Glombíčková 

 
Výbor klubu seniorů ve Fryčovicích přeje všem svým členům a ostatním občanům klidné a pohodové 
vánoční svátky a do nového roku 2009 hodně zdraví.  
 
Plán činnosti KS ve Fryčovicích  na leden – červen 2009 
 
1.ledna   Novoroční výšlap na Palkovické hůrky 
   Spoluúčast s TJ Sokol Fryčovice 
7.ledna   Přátelské posezení v KS 
14.ledna  Zájmová činnost v KS 
21.ledna  Posezení při hudbě J.Gabryše, 15,30 hod. 
28.ledna  Přátelské posezení v KS 
4.února   Zájmová činnost v KS 
5.února   Vycházka naší obcí do Staříče 
11.února  Křeslo pro hosta – ředitel Beskydu, pan Volný L., 15,30 hod. 
18.února  Ukázka zdravotního cvičení, p.Moravcová, 15,15 hod. 
25.února  Zájmová činnost v KS 
4.března  Přátelské posezení v KS 
5.března  Vycházka obcí  Hukvaldy, sraz: Rychaltice „u mostu“ v 11,25 hod. 
11.března  Křeslo pro hosta, pan Kavka, 15,30 hod. 
18.března  Zájmová činnost v KS 
25.března  Přátelské posezení v KS 
1.dubna   Zájmová činnost v KS 
8.dubna   Přátelské posezení v KS 
9.dubna   Jarní vycházka – Zámrklí – Krnalovice, sraz: KS v 11,00 hod. 
15.dubna  Přátelské posezení v KS 
16.dubna  Cyklovyjížďka – hukvaldským regionem, sraz: KS v 11,00 hod. 
22.dubna  Zájmová činnost v KS 
24.dubna  Výroční schůze KS – Kulturní sál OD, 16,30 hod. 
6.května  Zájmová činnost v KS 
13.května  Oslava dne matek, 15,30 hod. 
20.května  Přátelské posezení v KS 
21.května Vycházka hukvaldskou oborou s posezením v rybárně, sraz: Hukvaldy „u hotelu“ v 11,50 hod. 
21.května Cyklovyjížďka Hukvaldy – rybárny, sraz: KS v 11,00 hod. 
27.května Smažení vaječiny v KS 
3.června Křeslo pro hosta – starosta obce, Ing.Jiří Volný., 15,30 hod. 
10.června Zájmová činnost v KS 
17.června Přátelské posezení v KS 
18.června cyklovyjížďka Poodří, sraz: KS v 11,00 hod. 
24.června Opékání vuřtů – sokolský stadión v 15,00 hod.. Každý si donese párek a chléb dle vlastní spotřeby. 
Červen Vycházka do Kateřinic – sraz: rest.Sokolka v 11,00 hod. 
 
Vycházky a cyklovyjížďky se uskuteční pouze za příznivého počasí ! 
Červen Jednodenní zájezd 
 
Zájezd na burzu do Polska se uskuteční v měsíci březnu, květnu a červenci 2009. 
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Z kulturního sálu Obecního domu ve Fryčovicích 
 

V kulturním sále Obecního domu proběhlo v letošním roce mnoho akcí. Sezónu zahájily plesy, a to fotbalový 
následován dvěmi plesy hasičskými. V dubnu u nás uspořádala žákovský koncert Základní umělecká škola Brušperk,            
na kterém vystoupily i místní děti. Sál byl využit i u příležitosti 50.Šibřinek, kde byla projekce všech dochovaných vystoupení. 
 Chtěla bych se zmínit o  akcích, na kterých se podílela školská a kulturní komise a které se za celý rok v sále konaly. 
Je škoda, že na některých vystoupeních byla návštěvnost tak malá a občané si je nechávali ujít. 
 
2.března  Operetní skříňka s líčidly 
4.dubna   Travesty show 
2.května  Koncert ke dni matek 
Září – říjen  Taneční pro dospělé 
Září – listopad  Taneční kurz pro mládež 
12.prosince  Vánoční koncert Vlčnovjanka 
31.prosince  Silvestr 
 
Každý měsíc kulturní a školská komise pořádá zájezdy pro občany na různá představení do ostravských divadel A.Dvořáka  a 
J.Myrona. Pro rok 2009 jsou připravena tato představení: 
 
30.ledna 2009  PODSKALÁK – opereta 
15.února 2009  SATURNIN – činohra 
13.března 2009  FIALKA Z MONTRAMARTU – opereta 
DUBEN 2009  jedná se 
10.května 2009  SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍK Ů – balet 
20.května 2009  VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – činohra 
19.června 2009  HELLO, DOLLY – muzikál 
 
Divadla lze objednat na tel.č. 722 511 896 nebo osobně do 14 hod. na OÚ Fryčovice. 
 
A hned v lednu máme připravené v sále Obecního domu dvě představení – první se uskuteční 9.ledna a bude to komedie Don 
Quijote de la Ancha a na 23.leden máme připravenou tragickou komedii se zpěvy lidu lašského Ondráš, pán Lysej hory. 
 
Srdečně všechny zveme. 
       Dana Glombíčková 
 
 
 

TJ Sokol Fryčovice 
Oddíl kopané 

si Vás dovoluje pozvat na  

„Fotbalový ples“ . 
Termín: 17.1.2009 

Čas: 19:00 
Místo konání: Kulturní sál obce Fryčovice 

Vstupné: 150 Kč (v ceně je večeře) 
K tanci a poslechu bude hrát vynikající místní kapela ŠmydliBoys  Jiřího Gabryše. 

Je pro Vás připravena bohatá tombola a vynikající večeře. 

 
TJ Sokol Fryčovice přeje všem svým členům i ostatním občanům spokojené prožití vánočních svátků                  
a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a hodně sportovních úspěchů.  
        Výbor TJ Sokol Fryčovice 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice.  
 
Letošní rok nebyl příliš nakloněn bohaté a kvalitní úrodě na našich zahrádkách. S nemalými obavami jsme proto 

připravovali nejvýznamnější akci roku – tradiční výstavu ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Podařilo se však zajistit vzorky 
od 32 vystavovatelů a do soutěže „O jablko roku“ 16 vzork ů od 12-ti pěstitelů. V hasičské zbrojnici se zásluhou zejména          
př. Boženy Vidličkové a př. Ludmily Dvorské podařilo naaranžovat velice nápaditou a působivou expozici. Svou ruku k dílu 
museli přidat ostatní členové ZO i četní rodinní příslušníci, kterým patří náš dík. Své místo zde opět měly i práce dětí 
fry čovické MŠ a ZŠ. Cestu na výstavu si našlo 486 návštěvníků z Fryčovic i širokého okolí. Mnozí měli možnost vyzkoušet 

netradiční dýňovou polévku z kuchyně př. Zdenky Volné  i další domácí nápoje, což 
učinilo výstavu mnohem atraktivnější. Mnozí si odnášeli ochranné prostředky i hnojiva, 
keramiku nebo okrasné rostliny. V pondělí pak navštívilo výstavu ještě 216 dětí MŠ        
a ZŠ, které si četné vystavované exponáty mohly odnést a vyzkoušet.  

V soutěži „O jablko roku“ nejvíce hlasů získala př. Božena Kunzová s odrůdou 
Rubín. Na druhém místě se umístil př. Stanislav Konečný s odrůdou Ontario                   
a na třetím př. Břetislav Vrtný s Bohemií.  

Srdečné poděkování patří fry čovickým hasičům za poskytnutí útulného prostředí 
v hasičské zbrojnici i obětavost a trpělivost s přípravou a realizací výstavy.  

 
 

Řada pěstitelů využila služeb naší moštárny, kde př. Oborný a př. Popek obětavě 
zpracovali 6147 kg ovoce.  

Letošní rok zakončíme při hudbě 6.12.2008 ve společenském sále obecního úřadu 
Fryčovice, kde oceníme vítěze soutěže. Nebude chybět ani občerstvení a jako každoročně 
bohatá tombola.  

 
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 

hodně štěstí, zdraví a na zahrádkách bohatou, pestrou a zdravou úrodu. 
 
Za výbor ČZS Ing. Jaromír Ferdian 

 
 

* VÁNOCE * VÁNOCE * VÁNOCE * VÁNOCE * 
 
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině.           
O Štědrém dnu praskal v peci a kamnech oheň, připravovala se štědrovečerní večeře, stavěly se betlémy, zdobily se 
stromečky. S první hvězdou všichni zasedli k prostřenému stolu. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý 
rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. 
Vyvrcholením dne byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky.Venku byla zima, sníh a tma. 
Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Tak se o štědrovečerní půlnoci narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni 
věřili, že je přítomen v jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého děťátka a s nadějí hleděli do nového roku. Varhany 
doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. 
 
K Vánocům patří spousta zvyků. Některé z nich dodržujeme dodnes. Např.koledy a koledování. Posláním koledování bylo 
pozdravit každý dům. Koledníci přáli úspěch v hospodářství, lásku a zdraví v osobním životě. Proto byli vítáni a taky 
pohoštěni. Hudebním symbolem českých Vánoc je Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Poprvé zazněla pravděpodobně 
v roce 1796. K tradičním českým vánočním motivům patří i nezapomenutelné kresby malíře Josefa Lady. 
A jak na Vánoce vzpomínal sám malíř? 
 
           „ Než jsem se nadál, přikvapily vždy Vánoce a s nimi nejkrásnější den v   
              roce – Štědrý den. Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky-nikdy   
              jsem žádné nedostával, ale těšil jsem se na Vánoce pro tu obecnou krásu  
              a náladu ………“            
              
Dnešní Vánoce mají s těmi dřívějšími hodně společného. I dnes je chápeme jako výjimečné období roku.Zdá se nám, že v tuto 
dobu je všechno „jiné“. Sami jsme nasyceni zvláštní atmosférou, jsme citlivější, vnímavější, shovívavější, ale i zranitelnější. 
Naše domy voní cukrovím, stromečkem, všude je čisto a uklizeno. Děti jsou hodnější než jindy a nemohou se dočkat Ježíška 
s dárečky. I my s první hvězdou usedáme k štědrovečernímu stolu….. 
 
Vážení a milí spoluobčané,  
přeji Vám, aby všechno hezké, co provází čas vánoční, pokračovalo i v dalších dnech a  v celém příštím 
roce. 

Krásné Vánoce a šťastné dny v roce 2009 !  
 
                                                                                              Mgr.Anna Hrabcová 
                                                                                                     předseda  MS  ODS 
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Mateřská škola „Klubíčko“ 

 

O Vánocích myslíme na ty , na kterých nám opravdu záleží. 
Jsou jako bílé vločky ,  snášející se na naši rozehřátou dlaň. 
I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat 
a pošeptat jim tichá vánoční přání , 
stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku 
a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým….. 
 
 
….. Blíží se nejkrásnější doba v roce…. 
Děti píší a kreslí svá přání , dávají je za okno a doufají , že pod stromečkem budou splněna. 
     Naše svátečně vyzdobená školička voní cukrovím , děti vyráb ějí dárky pro své nejbližší , 
s nadšením připravují  „Mikulášskou besídku“. 
…..nastražte uši a poslouchejte , jak šťastně zní dětský smích, 
zatímco se z nebe potichoučku snáší bílý sníh….. 
…..otevřete svá srdce svým blízkým , řekněte jim , jak moc  jsou pro Vás důležití  
a jak moc je máte rádi….. 
…..po roce zas – přichází čas – splněných přání….. 
 
                                                            Kouzelné Vánoce a splněná přání v roce 2009 přejí 
                                                                  děti a zaměstnanci MŠ  „Klubí čko“ Fry čovice 
 
 
Projektový den na ZŠ Fryčovice – Evropský den jazyků 
 
     Dne 26.9.2008 na naší škole neprobíhalo vyučování tak jako jiné dny. Sešli jsme se v jedenácti skupinách, které už několik 
týdnů dopředu pod vedením učitelů připravovaly potřebné materiály.  
Každá skupina měla určenou jednu ze zemí Evropy: Rusko, Řecko, Polsko, Slovensko, Velkou Británii, Nizozemí, Německo, 
Itálii, Španělsko, Francii, Chorvatsko. 
     Používali jsme encyklopedie, časopisy, knihy, pohledy, suvenýry z cest, materiály z cestovních    kanceláří, Internet,  mapy, 
kuchařky – to vše proto, abychom se o dané zemi dozvěděli co nejvíce a pak to  mohli předat ostatním. Výsledkem nebyly jen 
nástěnky, které jsou vystavené v přízemí školy. Mnozí odcházeli po příjemném dopoledni stráveném ve škole se znalostí 
pozdravů, prosby, poděkování  a jiných užitečných frází, školou zněly jazyky našich sousedů a přátel. 
     K projektu se vyjadřovaly samy děti, za všechny názory: „ Myslím si, že se Den jazyků všem moc líbil a budeme se těšit na 
další projekty...“ 
            Ředitelství ZŠ Fryčovice 
          
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRO ROK 2009 
 
Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V dalších letech se konala v celé České 
republice. Do sbírky se zapojuje až 40 tisíc dobrovolníků a sbírku charita využívá na projekty potřebným lidem a na projekty 
do zahraničí. Největším poselstvím sbírky je skutečnost, že máme v zemi lidi ochotné angažovat se pro potřebné.   
 
Díky tomu může charita pomoci v projektech: 
 

� Důstojný život a stáří v hospicích  
� vybudování prostor pro Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné 
� opravu fasády Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. 
� zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. 
� částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež –    Klubu Nezbeda. 
� finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 
� dofinancování činností Mateřského centra Kolečko ve Frýdlantu n.O. 

 
„Jistě nevyřešíš všechny problémy světa, ale můžeš a musíš přispět k tomu, aby se tak stalo. I když nezabráníš válce, máš 
prostředky k vyhnutí se nevyhnutelným diskuzím, které tě očekávají. I když nemůžeš nasytit hladový dav lidu, máš alespoň kůrku 
chleba, abys ji mohl darovat hladovému. I když nemůžeš dát zdraví nemocným, pomož alespoň jednomu trpícímu. I když nevyřešíš 
lidská dramata, pomož rozjasnit alespoň jednu osobu. I když nemáš prostředky na změnu celého světa, pozměň alespoň vnitřně 
sám sebe a zušlechťuj se činem dobra a solidárnosti.“ 
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Obracím se touto cestou na rodiče s dětmi, babičky a dědečky, aby se zapojili do této akce. Ať už například tím, že pomohou 
svým dětem vytvořit kostýmy tří králů anebo aby sebrali odvahu a šli spolu s nimi koledovat. A tak v naší obci obnovili tuto 
tradici – kdy se koledníci zastavují u domů, zpívají a přejí štěstí a požehnání do nového roku.  

Pro letošní rok byl stanoven začátek Tříkrálové sbírky na 27.12.2008 a konec na 11.1.2009, včetně. Koledníci se ale mohou 
domluvit a provádět ji každý den jenom pár hodin. Není nutné chodit celý den. Kolednická skupinka jsou min. 3 osoby, 
z nichž jedna je tzv. vedoucím. Vedoucímu skupinky musí být alespoň 15 let. Ten je charitou vybaven plnou mocí (průkazkou) 
opatřenou pořadovým číslem. Toto pořadové číslo souhlasí s číslem kasičky. Plná moc je platná jen s platným dokladem o 
totožnosti. 

 
Pokladničky jsou zapečetěny na místním obecním úřadě. Po ukončení sbírky jsou pokladničky 
na příslušném obecním úřadě opět rozpečetěny a vybraná částka je přepočítána a je učiněn 
záznam pro případnou kontrolu. 
 
 
Využití prostředků z loňské Tříkálové sbírky 

 
Charita FM obdržela 65% vybraných peněz + výnos ze složenek 

celkem: 771 752,-Kč 
     Tato částka byla rozdělena a použita dle předem stanovených záměrů: 
               

Záměr Částka 
     

Rozšíření CHOPS do okrajových části města – nákup vozidel 405 785,70 
Zateplení objektu ÚSP Oáza pokoje 93 274,00 
Rozšíření činnosti Denního centra sv. Josefa pro psychicky nemocné 42 245,00 
Služby a aktivity Klubu Nezbeda pro děti a mládež       33 767,00 
Provoz a vybavení mateřského centra Kolečko ve Frýdlantu n. Ostravicí   71 235,00 
Provoz Poradenského centra ve Frýdlantu n. Ostravicí   111 646,80 
Podpora dobrovolné Charity ve Frýdlantu n. Ostravicí 1 594,50 
Režie Tříkrálové sbírky 12 204,00 

 
Pomozte nám pomáhat! 

Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek 
tel: 558 435 449, fax: 558 644 720 

email: f-m@caritas.cz 
web: www.fm.charita.cz 

 
Každý, kdo je ochoten vypomoci s přípravou a realizací této sbírky, nechť se obrací na 

tel.: 774 930 957 
 
„Skutečnost je totiž taková, že když dáváš, nestáváš se menším, ale naopak získáváš další bohatství, abys mohl rozdělovat.“   

Antoine de Saint Exupéry 
 

Anna Vyvialová, dobrovolnice Charity F-M 
 

TJ SOKOL Fryčovice 
zve své členy na 

VALNOU HROMADU 
TJ Sokol Fryčovice 

která se koná v pátek 16.ledna 2009 
od 18 hodin v sokolovně 
srdečně zve výbor TJ Sokol 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 
 

Přáním příjemného prožití velikonočních svátků a mokrým šmigrustem jsme se loučili v posledním letošním příspěvku    
do Zpravodaje a už tu bude přání vánoční. Čas uběhnuvší mezi nimi se pokusím vměstnat do několika následujících odstavců. 

Kolotoč pravidelných akcí našeho sboru je hodně rozsáhlý, což svádí k opisování a šabloně, ale letošní rok se opět 
projevila neutuchající invence a odvaha našich členů pouštět se na tenký led nových neprobádaných aktivit. Pokusím se tedy 
především o jejich připomenutí. 

První novinkou byl “Fry čovický braňák“ pro žákovské kategorie mladých hasičů i veřejnost pořádaný 19. dubna. I přes 
celkem chladné počasí se zúčastnilo celkem 101 dětí ve 34 hlídkách, které soutěžily na šesti stanovištích. Pochvalu si 
organizátoři ur čitě zaslouží za přípravu stanovišť, značení, zázemí ve zbrojnici a občerstvení. S další bohatou činnosti 
mladých hasičů vás určitě seznámí naši instruktoři mládeže. 

Soutěžní sezóna se našim družstvům mužů a žen určitě vydařila. Letošní sbírka cen 
a pohárů je největší za celou historii sboru. Vyhodnocení 24. ročníku denní soutěže 
Memoriálu Ludvíka Quitta dopadlo z hlediska účasti vcelku dobře. Úbytek dospělých 
nahradil příliv mladých hasičů a návštěvnost 24 družstev dospělých a 23 družstev 
mladých hasičů se tak opět přiblížila loňské rekordní účasti. 

Umístění nám sice v denní soutěži příliš nevyšlo, ale vše jsme si vynahradili           
v 10. ročníku noční soutěže Fryčovický hrbol, kde naši muži získali 1. místo, což je         
od roku 1972 podruhé, kdy se toto povedlo na domácí půdě. Ženy obsadily po 
vyrovnaných výkonech všech družstev pěkné 3. místo. Dalším záznamem do soutěžní 

historie našich hasičů se svým výkonem zapsal David Šproch, který v okresním kole dorostenecké kategorie soutěže Plamen 
obsadil s velkým náskokem 1. místo. 

Další novinkou bylo pořádání vatry na vrcholu Sovince, která se konala 25. října u příležitosti 90. let od vzniku ČSR         
a zároveň byla spojena s 20. výročím od založení obory na Sovinci. Dostali jsme za úkol dovoz materiálu, stavbu vatry, 
osvětlení a občerstvení. O pestrá jídla z myslivecké kuchyně se postarali naši myslivci. Navzdory dosti chladnému počasí byla 
odhadnuta účast přes 300 lidí. Zahájení provedl hospodář mysliveckého sdružení Ing. Leo Volný krátkým proslovem                
o historii obory a spolu s předsedou mysliveckého sdružení p. Kamilem Síbrem odhalili obelisk připomínající založení obory    
a chovu jelenců viržinských. Následoval proslov starosty obce Ing. Jiřího Volného k historii vzniku republiky a krátkou řeč 
pronesl i náš velitel Ing. Leo Kuběna. Po státní hymně následovalo zapálení vatry. Celá akce byla prokládána skladbami 
dechové hudby a znělkami lesních rohů, které předvedli členové mysliveckého sdružení. Tato akce byla i zajímavou snahou 
navázat na dávnou tradici pálení vater, (poslední snad v r. 1947) jako připomínku 1. republiky a T.G. Masaryka. 

Poslední novinkou byl Maškarní ples pořádaný 15. listopadu v kulturním sále obce Fryčovice. Pěkně nám to narůstá. 
Nejdřív jeden, pak dva, teď tři …, Před pár lety by to byla asi utopická myšlenka. Vyprodáno sice nebylo, ale necelá stovka 
hostů + organizátoři se skvěle bavila a vyblbla při soutěžích a tancích za podpory hudební skupiny Blankyt - Ládi Holuba. 
Bohatá fotogalerie z této akce je k vidění na stránkách našeho sboru. 

Připomenout musím i činnost naší jednotky požární ochrany (JPO), která je po přeřazení z klasifikace JPO 5 na JPO 3 
využívána více operačním střediskem i pro zásahy ve vzdálenějších obcích a v náročnějších podmínkách. Poslední dva zásahy 
při požárech ve Staříči a Rychalticích opět potvrdily naši rychlou akceschopnost a v neposlední řadě i výstrojovou kázeň,       
za kterou jsme byli chváleni od velitelů zásahů. Trápí nás pouze stále častější poruchy naší cisterny TATRA, která již přece 
jen něco pamatuje a pomalu dosluhuje. K pravidelným školením JPO přibyl i náročný výcvik práce s dýchací technikou        
na výcvikovém polygonu ve Frýdku-Místku. 

Tolik jen letmo k činnosti Sboru a několika letošním novinkám. Zdali budou mít své pokračování, záleží i na vašem dalším 
zájmu. 

Zde si dovolím poděkovat jménem výboru SDH Fryčovice všem sponzorům a příznivcům našeho Sboru, kteří nám letos 
pomohli především s dresy našich družstev a tombolou plesů, dále si zaslouží poděkování i aktivní členská základna, ať už její 
mladší či starší část, která věnuje přípravě akcí, údržbě techniky a vybavení neuvěřitelná kvanta volného času a stále 
dokazují, že je možno naši činnost obměňovat a rozšiřovat. 

Závěrem bych rád popřál za náš Sbor všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a nastávajícího roku 2009. 
Přece jen nějaký hasičský dodatek na samotný závěr. Topíme všichni ušlechtilými palivy, plynem, ale spíše dřevoplynem, 

hnědouhelným plynem, černouhelným plynem, k čemuž nás přímo vybízí energetická politika státu a našich energetických 
gigantů ČEZu a RWE, kteří před několika týdny zvažovali díky svým docela slušným ziskům snad i nedejbože zlevnění cen, 
ale myslím, že po novém roce přijde opět tradi ční nárůst. Na každý pád, tak čistý sníh, jaký byl dva roky po plynofikaci obce, 
už asi nebude. Dbejte proto alespoň základních pravidel údržby komínů a topidel, kde opravdu záleží jen na odpovědnosti 
majitele objektu. Přispějete tím ke klidu a pohodě v nadcházejících svátečních dnech i nám, hasičům. 
 
 
 Za výbor SHČMS SDH Fryčovice Novobilský Jiří 
  jednatel 
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Ze zápisníku mladých hasičů 
 
Fryčovický Braňák 

Dne 19. 4. 2008 proběhl první ro čník soutěže Fryčovický braňák. Závodilo se           
na 2 km dlouhém okruhu od hasičské zbrojnice přes Sovinec a zpět. Počasí nebylo zrovna 
příznivé, ale vydrželo a déšť se nedostavil. Soutěže se zúčastnilo celkem 101 dětí z řad nejen 
mladých hasičů, ale i široké veřejnosti. Závodila tříčlenná družstva v kategoriích mladší žáci, starší žáci a veřejnost (rodiče 
s dětmi). Dětem i rodičům se soutěž líbila a na všechny čekala tatranka a čaj. Kdo měl hlad ocenil párky v rohlíku a jiné 
dobroty, které byly k dostání v garáži hasičárny, která se proměnila v jeden velký prodejní stánek s posezením. Všichni se už 
těšíme a doufáme, že se podaří uspořádat nejméně stejně úspěšný druhý ročník v dubnu 2009. 

Tato soutěž byla organizačně poměrně náročná a téměř čtyřicítka pořadatelů měla plné ruce práce. Všem, kteří         
se na přípravě a organizaci podíleli a obětovali této soutěži svůj volný čas, patří velký dík. 

 
Tělocvična 

S nastupujícím podzimem se mladí hasiči přestěhovali do tělocvičny. Sice jsme se od konce října schovali před zimou 
do tepla FryRelax Centra, ale nezahálíme. Pilně se připravujeme na nadcházející sezónu. Učíme se vázat uzly a spojovat 
hadice, trénujeme hlavně na únorovou soutěž „Uzlová a hadicová štafeta“, která se tradičně koná v tělocvičně na učilišti PO 
v Místku. Jako správní hasiči nesmíme zapomínat ani na motání hadic. Trénujeme také předávky, jak jinak než s proudnicí 
jako štafetovým kolíkem. To se nám bude hodit téměř na všechny jarní disciplíny hry Plamen, které nás čekají v květnu           
a červnu. Zlepšujeme fyzickou kondici, nešidíme rozcvičku, běháme, šplháme, závodíme mezi sebou. Nezapomínáme ani        
na pořadová cvičení a povely pozor, vpravo vbok nebo čelem vzad nám nejsou cizí. Sice si ještě někdy spleteme, která je pravá 
a která levá, ale děláme velké pokroky. Stranou nesmí zůstat ani teorie. Ve chvilkách odpočinku se učíme poznávat značky, 
zacházet s buzolou a mapou, ovázat koleno či loket trojcípým šátkem. Vždycky nám v našem nabitém programu zbude čas       
i na nějaké hry, protože kdo si hraje, nezlobí. Jsme moc rádi, že tělocvičnu můžeme využívat a děkujeme všem, kteří nám to 
umožnili. 

 
Plamen 

Jako každoročně jsme se zúčastnili hry Plamen v kategorii starších žáků. Novinkou pak 
v uplynulé sezóně byla účast našich dětí v Moravskoslezské lize mladých hasičů. V prvním 
ročníku nebylo naše umístění nijak výrazné, ale budeme se snažit je v nadcházející sezóně 
vylepšit. Určitě k tomu přispějí i zbrusu nové dresy a přilby, které se podařilo pořídit za štědrého 
přispění firmy Vkus-Bustan.  

 
 
 
Drakiáda 

Člověk míní, ale vyšší moc mění. A proto jsme opět letos                
ve spolupráci se školní družinou pořádali drakiádu dvakrát. Kon čící babí 
léto přineslo na první dračí slet pouze lehounký vánek a ten draky neunesl. 
Nicméně přilákalo okolo padesátky dětských účastníků. O týden později 
naopak foukal vítr tak silný, že mnohé draky vysvobodil z pout svých 
majitelů. Vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších draků urychlil p řicházející 
déšť. 

 

 

Složení 

S novým školním rokem se obměnilo složení aktivních mladých hasičů. Kolektiv se značně omladil a není výjimkou, 
když na trénink přejde 15 až 20 dětí. 

 

Dorost 

V soutěži dorostu bylo dosaženo mimořádných úspěchů. V kategorii jednotlivců postoupil David Šproch z okresního 
kola do kola krajského, které se letos konalo v Krnově. Odtamtud si odvezl pěkné 10 místo a spoustu zkušeností. 

Nový ročník soutěže dorostu začal letos na podzim. V první soutěži - závodu požárnické všestrannosti dokázal David 
zvítězit. Přejeme mu hodně zdraví, sil a zdaru při přípravě na jarní soutěže okresního kola a věříme, že v perfektně 
rozběhnuté sezóně se mu podaří opět postoupit až do kraje. Blahopřejeme mu k dosaženým úspěchům. 

 

Za vedoucí mladých hasičů 

         Pavla Zagorová a Petr Adamovský 
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Informace z obecního lesa 
 
V průběhu celého letošního roku se v těžební činnosti zaměřujeme pouze na zpracování nahodilých těžeb(souší, zlomů, 
vývratů). Podle dosavadní výše předpokládáme roční rozsah nahodilých těžeb, přibližování a prodeje dřeva ve výši 1 600   m3. 
V pěstební činnosti bylo na jaře zalesněno 1,57 ha holin z těžeb a vysázeno 12 tis. ks melioračních a zpevňujících 
dřevin(listnaté a jedle). Žádost o příspěvek na zalesnění ve výši 108 tis. Kč byla Krajským ú řadem v Ostravě bez problémů 
uhrazena. V podzimním zalesňování 0,56 ha holiny bylo vysázeno 4,4 tis. ks sazenic buku, dubu a jedle na části lesa 
v Trnovém. Ochrana sazenic proti útlaku buřeně vyžínáním byla zajištěna ve všech lesních kulturách. V porostech             
před hájenkou v Zámrklí byly oploceny přirozené nálety a nárosty jedle na 0,25 ha tak, aby nebyly poškozovány okusem 
zvěře. 
 
V obecním lese byly odborným lesním hospodářem vyznačeny smrčky, které se musí v rámci prořezávkového zásahu 
odstranit. Část těchto smrčků lze využít jako vánoční, a proto obec uskuteční jejich prodej a to ve dnech 16. 12. a 18. 12. 
v době od 10.00-16.00 hodin u Juřeny. Průměrná cena se bude pohybovat okolo 150,-/ks. 
 
                                                                                                Ing.Vyvial Dušan 
                                                                                                  lesní komise 

 

       Vánoce  2008 
 Vážení spoluobčané, 

  FRY Relax Centrum ve Fryčovicích prožilo velmi úspěšný rok. 
 V letošním roce využilo našich služeb  35 000 zákazníků. 
 Touto cestou chceme všem poděkovat za jejich přízeň a doufáme, že se i nadále budeme potkávat v našem 

relaxačním a sportovním  centru.   
  Poděkování patří rovněž panu Martinu  Cvekovi  za ozvučení  celého  objektu, které všem zpříjemňuje 
chvíle odpočinku . 

Díky finančnímu daru firmy AXITECH, s.r.o., můžeme našim příznivcům oznámit, že od ledna 2009 
budeme otvírat provozovnu pedikury. Podrobné informace získáte na recepci FRY Relax Centra. 

Provozní doba v době zimních prázdnin 
  22.12.2008    09.00 - 20.00 hod. 
  23.12.2008    09.00 - 20.00 hod. 
  24.12.2008    Zavřeno 
  25.12.2008    Zavřeno 
  26.12.2008    09.00 - 21.00 hod. 
  27.12.2008    09.00 - 21 00 hod. 
  28.12.2008    09.00 - 21.00 hod. 
  29.12.2008    09.00 - 21.00 hod. 
  30.12.2008    09.00 - 21.00 hod. 
  31.12.2008    Zavřeno 
  01.01.2009    Zavřeno 
  02.01.-03.01.2009   09.00 - 21.00 hod. 
  04.01.2009    09.00 - 20.00 hod. 

 
Zaměstnanci FRY Relax Centra přejí všem občanům , stávajícím i budoucím zákazníkům, krásné vánoční svátky          

a v roce 2009 ještě více sportovního nadšení.  
 

        Hlavatá Pavlína 
        správce 
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Od pralesa po hospodářský les - stručný vývoj  a současný stav lesů 
 

V dávných dobách pokrývaly většinu našich končin pralesy. Postupně, jak člověk osídloval krajinu, byly tyto pralesy 
ničeny. Jednak pozvolna, hlavně pastvou dobytka, jednak radikálně mýcením a klučením, přeměňováním na zemědělskou 
půdu. Značná část pralesů a lesů ubyla při kolonizaci pohraničních území ve 13.století n.l.    (v té době byly založeny Fryčovice  
i Brušperk).  

Ústup lesů se u nás projevoval v době, kdy dřevo bylo jedním z nejdůležitějších surovin pro většinu výrobních 
odvětví. Konečně se pak ničení lesů zastavuje a krajina se pomalu ustaluje ve svých složkách- v orné půdě, loukách, 
pastvinách, ve vodách tekoucích i nádržovaných ,v oblastech měst a vesnic a cestách mezi nimi.Les však z okolí sídel nezmizel, 
ale udržel se hlavně na místech nezpůsobilých k zemědělskému obdělávání(na bahnech, březích potoků a řek, prudkých 
svazích, v roklinách, v horách apod.). Z těchto partií kryl ješt ě dlouho potřebu dřeva i když souvislé komplexy lesů byly dávno 
rozrušeny. 

Hlavními dřevinami pralesů a lesů nižších poloh byl dub, ke kterému se na vlhkých stanovištích přidružoval jasan, 
jilm a jiné měkké listnáče.Ve vyšších polohách  to byla jedle s bukem, za přítomnosti lípy a javoru. Smrk se vyskytoval 
v horských polohách krajiny. Rozsáhlé doubravy a bučiny se významně podílely ve výživě lidu i chovu bravu. Jedliny 
poskytovaly hustě rostlý, poměrně trvanlivý stavební materiál. Ze dřeva bylo pořizováno téměř veškeré hospodářské nářadí, 
vozy, vleky a nádobí. Les poskytoval cenné doplňky ve výživě jako je zvěřina, med a ovoce planých stromů. 

S rozvojem průmyslové a důlní činnosti v posledních dvou staletích minulého tisíciletí jsou v lesích původní dřeviny 
nahrazovány pro své růstové i technické vlastnosti smrkem a to i na nevhodných stanovištích  podhorských lesů.  

Na počátcích osídlování krajiny byly tedy pralesy ničeny, později bylo z lesů živelně bráno vše, co člověk pro sebe 
spotřeboval. Za mnoho století došlo na některých místech více, jinde méně k takovému stavu, že bylo lesy třeba chránit            
a nakládání s lesy právně upravovat. První historicky doložené právní úpravy nakládání s lesy(lesní řády)sahají                  
až do 14.století (Chebský lesní řád z r.1379), měly však krajově omezenou působnost. Poslední lesní řády byly vydány 
v Čechách a na Moravě v r.1754 a ve Slezsku r.1756. Tyto řády obsahovaly již značná omezení vlastníků lesa v jejich 
nakládání s lesem, hlavně u měšťanských a poddanských lesů v ustanoveních o způsobu těžby dříví,o pasení dobytka,lesních 
cestách,pálení uhlí a vyklizování pasek. Obsahovaly také určitá ustanovení o ochraně a pěstování lesa a stanovovaly velmi 
přísné tresty na penězích nebo na svobodě za jejich nedodržování. 

První ucelená právní úprava lesního hospodářství byla provedena až po vydání císařského patentu z r.1852 číslo 250 
říšského zákona, kterým byl vydán lesní zákon. Po vzniku samostatné Československé republiky v r.1918 byl rakouský lesní 
zákon převzat a postupně pouze doplňován, podle politické situace, řadou dílčích právních předpisů až do r.1960. S účinností 
od 1.1.1960 byl nahrazen zák.č.166/1960 Sb.o lesích a lesním hospodářství. Ten stanovil povinnost pro všechny vlastníky 
hospodařit podle lesních hospodářských plánů. Od 1.1.1978 začaly platit nové právní úpravy a to zák.č.61/1978 Sb. o lesích      
a zák. č.96/1978Sb.o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, které naplňovaly záměry státu dokončit 
socializaci lesů. Po roce 1989 bylo přistoupeno k další právní úpravě přinášející zásadní změny v obnově vlastnických              
a užívacích práv původním vlastníkům lesů. Byl vydán lesní zákon č.289/1995 Sb.s platností od 1.1.1996, který platí doposud   
a k němuž bylo vydáno několik provád ěcích vyhlášek.  

Obec Fryčovice má katastrální výměru 1645 ha, z toho lesů 296 ha, což je asi 18% lesnatost. Z toho je 162 ha lesů 
obecních(Obec Fryčovice a Město Příbor), 35 ha státních a 99 ha soukromých lesů. Průměrná výměra soukromého lesa na 
vlastníka činí ve Fryčovicích 0,95 ha, v Chlebovicích 1,50 ha a v Rychalticích 1,60 ha. 

V posledních  desetiletích jsme svědky různých lesních kalamit.V Beskydech to byla na přelomu 70. a 80.let minulého 
století exhalátová kalamita, kdy od nadmořské výšky 700 m uschly postupně statisíce kubíků smrků i buků na rozloze stovek 
hektarů od Jablunkova až po Vsetín. Obnova lesa na vzniklých  holinách byla v extrémně nepříznivých horských podmínkách 
velmi obtížná. V podhorských lesích, v nadmořských výškách zhruba od 250 m do 500-600 m dochází v posledních  20 letech 
ke kalamitnímu usychání smrkových porostů. V našem kraji nastala tato situace nejprve na opavsku, vítkovsku, pak kolem 
Ostravy a v posledních letech se s tímto jevem setkáváme i u nás. 

Smrkové porosty narušené kalamitní těžbou jsou následně snadnou obětí bořivého větru nebo mokrého sněhu. 
Zvláště na podmáčených stanovištích jsou smrkové porosty velmi labilní, stromy nemají pevný kořenový systém a jsou 
v mladém věku napadány houbovými škůdci, kdy dojde k oslabení jejich životaschopnosti a k obsazení hmyzími škůdci,           
v současné době kůrovci, jejichž larvy vyžírají v lýku tolik chodbi ček, až přeruší  vodivost mízy do korun stromů. Na nich 
začne usychat nejprve jehličí a posléze uschne celý strom. 

Při zalesňování holin po těžbách ve smrkových porostech se vracíme k původní dřevinné skladbě, která zde byla     
před staletími, to je k výsadbě listnatých dřevin a jedle. 
V soukromých lesích jsou všeobecným jevem problémy s rozdrobeností majetků a přístupem jednotlivých vlastníků 
k hospodaření v lese, v návazností na přerušenou kontinuitu v obhospodařování a možnostech každého jednotlivého vlastníka 
kolik času může lesu věnovat. 
 
         Dušan Vyvial, lesní komise 
 
 

Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům radostné a požehnané 
prožití svátků vánočních, pokoj lidem dobré vůle a v novém roce 2009 mnoho zdraví,           

také štěstí a hojnost božího požehnání. 
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Přijďte si zahrát badminton 
Pokud Vás zajímá tento sport přijďte si s námi zahrát do Fryčovické tělocvičny. 

Nyní jsou k dispozici 4 kurty. 

Hra začíná každou neděli vždy v 17:00 a 19:00. 
Bližší informace na telefonních číslech:    

739 104 414 Jiří Šefl 
723 186 927 Tomáš Janša 

 
 
 

 
TJ Sokol Fryčovice, oddíl badmintonu 

pořádá 
0. ročník vánočního turnaje 

v 

BADMINTONU 
 

Kdy? 21.12. 2008, od 13.00 hod. 
Kde? Tělocvična TJ Sokol Fryčovice (4 kurty) 

Kdo? Muži i ženy 
Startovné? 100,- Kč (v ceně občerstvení) 

Přihlásit se můžete do 14.12. 2008 na tel. 739 104 414, na email sefljiri@seznam.cz nebo u výčepu Sokolky. 
 

 
Kulturní s 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 
 
 

 

PŘEDSILVESTROVSKÝ VEČÍREKPŘEDSILVESTROVSKÝ VEČÍREKPŘEDSILVESTROVSKÝ VEČÍREKPŘEDSILVESTROVSKÝ VEČÍREK    
    

Unie rodičů při ZŠ Fryčovice 
Vás srdečně zve 27.12.2008 v 19 hodin 
do Kulturního sálu Obecního domu ve Fryčovicích. 

K tanci a poslechu hraje skupina Blankyt Vládi Holuba. 
Předtančení, bohatá tombola a občerstvení zajištěno. 

Vstupné 60 Kč 
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Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá 

SILVESTR 
31.12.2008 

Kulturní sál Obecního domu ve Fryčovicích 
Od 19 hodin, cena 150 Kč 

Vemte sebou: 
Vše, co potřebujete k dobré náladě (jídlo, pití,…) 

Čepované pivo a nealko, alko zajištěno 
Hudba zajištěna ! 

Překvapení: 
Možná příjde striptér – ka 

Bližší informace na OÚ Fryčovice 
Nebo na tel.č. 722 511 896 

 
 

Klub turist ů TJ Sokol Fryčovice – akce , připravované  pro rok 2009 
 

1.ledna – Novoroční výstup na Palkovické hůrky (9,30 od sokolovny BUSEM, sraz účastníků na Kubánkově v 11 hodin) 
1.května – Zahájení turistické sezóny – Těšínské Beskydy – Javorový 
8.-.9.května – Zahájení cyklistické sezóny – okolí Slezské Harty, Hadinka, Fry čovice 
23.května – 43.ročník Fry čovických pochodů 
13.-.14.června  - dvoudenní pěší turistika: Jeseníky, Bílá Opava, Rejviz,  Zlatý Chlum 
1.-6.července – cykloturistika: Rakousko – slunečné údolí LUNGAU 
Srpen – jednodenní cykloturistika: Skalice – Morávka – Fryčovice 
5.září – jednodenní pěší turistika – Vrátná Dolina 
25.-.27.září – Jižní Morava, třídenní putování (cyklo) vinnými stezkami 

 
 

Tabulky soutěží oddílu kopané po podzimu 2008 
Muži: 
1 Janovice    13  10  1   2      46 : 12  31 ( 10 )      
2 Suchdol    13  8   1   4      26 : 24  25 ( 4 )      
3 Vlčovice    13  7    3   3      26 : 15  24 ( 6 )  
4 Starý Jičín    13  7    2   4      34 : 23  23 ( 2 )      
5 Petřvald n. M.   13  6    4   3      23 : 21  22 ( 1 )    
6 Tichá    13  6    3   4      23 : 16  21 ( 0 )      
7 Polanka    13 6    2   5      20 : 21  20 ( 2 )      
8 Kateřinice   13  6    1   6      27 : 21  19 ( 1 )      
9 FC Bílovec    13  4    4   5      9 : 14  16 ( -5 )      
10 Kozlovice    13  4    3   6     15 : 18  15 ( -6 )    
11 Odry    13  4    2   7     17 : 24  14 ( -4 )    
12 Fryčovice    13  4    1   8     17 : 28  13 ( -5 )      
13 V. Albrechtice   13  3    2   8     13 : 28  11 ( -7 )      
14 Metylovice   13  1    1   11   10 : 41  4 ( -14 )      
 
Dorost: 
1  Řepiště    8  7    0   1      34 : 8  21 ( 12 )      
2  Hukvaldy    8  6    0   2      22 : 8  18 ( 6 )      
3  Lískovec    8  5    1   2      23 : 10  16 ( 1 )      
4  Staříč B   8  4    1   3      21 : 17  13 ( 1 )      
5  Fryčovice    8  4    0   4      18 : 16  12 ( 3 )  
6  Ostravice    8 3    1   4      17 : 13  10 ( -2 )  
7  Janovice    8  3    1   4      20 : 18  10 ( -5 )  
8  Metylovice    8  1    1   6        8 : 43  4 ( -8 )  
9  Palkovice    8  0    1   7      11 : 41  1 ( -11 )    
 
Žáci: 
1  Raškovice    6  5    0   1      21 : 10  15 ( 6 )      
2  Fryčovice    6  4    0   2      30 : 9  12 ( 3 )      
3  Václavovice   6  2    0   4      10 : 14  6 ( -3 )    
4  Hukvaldy    6  1    0   5      10 : 38  3 ( -6 )      
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Přípravka: 
1   Brušperk A  9  8    1   0     56 : 1  25 ( 10 )      
2   Fryčovice A  10  8    0   2     55 : 6  24 ( 6 )      
3   Metylovice   6  4    1   1     22 : 5  13 ( 7 )      
4   Staříč A   7  4    0   3     23 : 16  12 ( -3 )      
5   Brušperk B   9  4    0   5     25 : 34  12 ( 0 )      
6   Chlebovice   6  3    1   2     14 : 13  10 ( 4 )      
7   Fryčovice B   10  3    1   6     19 : 30  10 ( -8 )    
8   Jistebník A  2  2    0   0       7 : 1  6 ( 0 )      
9   Kozlovice A  4  2    0   2     11 : 18  6 ( 0 )    
10 Kozlovice B   4  1    0   3       5 : 17  3 ( -3 )  
11 Palkovice A  4  0    1   3       1 : 17  1 ( 1 )      
12 Palkovice B   4  0    1   3       4 : 25  1 ( 1 )    
13 Jistebník B   2  0    0   2       0 : 17  0 ( -6 )    
14 Staříč B    7  0    0   7      4 : 46  0 ( -12 )      

 
 
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. oznamují, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti 
byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností  od 1.ledna 2009 takto: 
 
       Cena v Kč/m3 

Voda pitná (vodné)  26,26 (bez DPH) 28,62 (vč. 9% DPH) 
 Voda odvedená (stočné) 23,78 (bez DPH) 25,92 (vč. 9% DPH) 
 
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu 2009, 
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 
 

INZERCE: 
 

 
         

ČSA 482, 738 01   Frýdek-Místek (vedle gymnázia v Místku) 
 

Nabídka školy  s příkladným hodnocením České školní inspekce 
a šestnáctiletou tradicí! 

 
1. Čtyřleté denní studium pro žáky  9. tříd základních škol 

Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání 
Zaměření 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu 

Zaměření 02: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 
Roční školné u denního studia: 0 – 11.000,- Kč podle prospěchu, 

bez přijímacích zkoušek. 
 

2.  Nástavbové studium pro absolventy SOU s výučním listem 
Studijní obor: 6441L/524  Podnikání – studium denní, dálkové, večerní 

 
3.  Zkrácené studium pro absolventy středních škol maturitních oborů 

Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání - studium denní, dálkové 
www.primmat.cz (www.ssspfm.cz) 

 
Den otevřených dveří: 12. 1. 2009 od 15:30 hodin. 
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Vánoční stromky 
Smrky pichlavé si mohou zájemci objednat do 10. prosince na telefonním  
čísle 774 616 399 nebo 774 930 957 . 

Vyvial Dušan 
           Fryčovice 532 

 
RESTAURACE SOKOLKA 
 
Vás srdečně zve na již tradiční  
 

VAŘONKU 
 

Dne 24.12.2008 od 10 do 15 hodin. 
 
Po Novém roce opět nabízíme: 
Po-Pá  vaření obědů s rozvozem až do domu 
Dále nabízíme: rodinné oslavy, svatby, výročí, srazy ročníků, pohřební hostiny aj….. 
 
Nechme stranou starosti, 
je tu doba radosti, 
odšpuntujme lahvičky, 
nadělujme pusinky, 
a teď ať se zpívá, slaví, 
do Nového roku štěstí zdraví 
      přejeme krásné Vánoce 
      RESTAURACE SOKOLKA 
 

         

              Svatební salon U Zámku 
- půjčování a prodej svatebních šatů 
- luxusní společenské šaty 
- šaty pro družičky i na svaté přijímání 
- veškeré svatební doplňky a služby 

 

                      Akce 
- plesová sezóna se blíží a my Vám  
zapůjčíme luxusní společenské šaty 
od 200kč  
 

                        Zámecké náměstí 26, Frýdek 
                        (zadní vchod restaurace “U Erbu“) 

tel.: 606 199 254 
www.uzamku.cz 
Po-Pá: 13:00 – 17:00 
      So:  9:00 – 11:00 
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Máte 2 hod. denně čas? Práce na PC - www.pracezdomu.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fryčovický zpravodaj č.4/2008 

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.1/2009  je: 16.3.2009 
  


