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Vážení občané, 

  
         je za námi polovina roku 2009, který je ovlivněn celosvětovou ekonomickou krizí          
a mnoha dalšími událostmi. Dopady krize na státní rozpočet ovlivnily kromě jiného rozpočty 
krajských úřadů a také, což je podstatné, rozpočty obcí. Vývoj rozpočtových příjmu pro 
tento rok byl těžko odhadnutelný, a proto jsme nezahájili plánováni žádných velkých 
investičních akcí. 

Museli jsme hlavně dokončit rekonstrukci budovy bývalé fary. Práce na stavbě              
za 7 miliónů korun byly zahájeny v listopadu 2008 a kolaudace by měla proběhnout               
v červenci. Slavnostní otevření budovy bude spojené s výstavou. Předpokládané otevření by 
mělo proběhnout v měsíci srpnu. 

Další velkou investicí je zakoupení nového hasičského vozu v hodnotě 6 miliónu korun. 
Tento vůz by měl nahradit již 30 let starou Tatru 148. Na zakoupení vozidla byla v roce 2008 
podána žádost o dotaci 2,5 miliónů korun, kterou jsme v letošním roce dostali. Zbylá částka 
3,5 miliónu korun bude hrazena z letošního rozpočtu naší obce. Pro tuto investici jsme se 
rozhodli vzhledem k dobrým výsledkům práce našich dobrovolných hasičů. V posledních 
letech byla příkladná jejich práce s mládeží, také zajišťovali velké množství kulturních           
a společenských akcí, ale hlavně obětavě pomáhají při živelných pohromách, zejména nyní 
při povodních, také při požárech a mimořádných událostech. To je také jeden z důvodů této 
velké investice a věřím, že se vyplatí. 

Dále jsou připravovány tyto projekty a žádosti o dotace. Na projekt úprav zahrady         
a budovy mateřské školy již byla podána žádost o dotaci. Zpracovává se projekt úprav 
plochy za základní školou, projet úprav středu obce a projekt ozelenění obce - náhradní 
výsadba. Pokračují také práce na společné akci odkanalizování Hukvald a Fryčovic, kde 
zajišťujeme dotace na projekt, pro stavební povolení a také dotaci na celou prováděnou 
akci. 
 Kromě výše uvedených akcí tento rozpočet zajišťuje finance na provoz  obecního úřadu, 
Fry-relax centra, knihovny, zajišťuje finance na likvidaci odpadů, veřejné osvětlení, bytové 
hospodářství, hřbitov a jiné. Dále zajišťuje provoz svých příspěvkových organizací základní 
školy a mateřské školy, příspěvky jdou také zájmovým a společenským organizacím, např. 
TJ Sokol Fryčovice. 
 Pokud dojde k tomu, že rozpočet nebude z jakýchkoliv důvodů naplněn na straně 
příjmů, budou provedeny rozpočtové změny a to s úpravami výdajů. Budeme pevně doufat, 
že k takové skutečnosti nedojde a že všechny plány a investice budeme moci naplnit. 

 
          Ing.Jiří Volný, starosta obce 
 
 

 
Dožínky 2009 se uskuteční tradičně týden po pouti, letos 23.srpna 2009. 

Začínají ve 13 hodin v kostele a pokračují ve 14 hodin na stadiónu. 
Program bude obměněn, vyhrávat k poslechu i tanci bude naše 

fryčovická dechovka. 
 

Jaromír Kublák 
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Usnesení 
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 1. dubna 2009 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 
11/111 
Schvaluje 
program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 01. 04. 2009 rozšířený o bod 6a) Projednání závěrečného účtu 
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2008 a o bod 6b) Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách 
hospodaření svazku v roce 2008    
11/112 
Volí 
návrhovou komisi ve složení: 
        -  p. Josef Strakoš 
        -  Mgr. Anna Hrabcová 
        -  Ing. Radomír Mikala 
11/113  
Určuje 
ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 01. 04. 2009: 

- Ing. Dana Kokešová 
- Ing. Gabriela Pultarová 

11/114 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
11/115 
Schvaluje 
závěrečný účet Obce Fryčovice za rok 2008 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
11/116 
Schvaluje  
rozpočet Obce Fryčovice na rok 2009 
11/117 
Bere na vědomí 
závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2008 spolu se zprávou  o přezkumu hospodaření za rok 2008 
11/118 
Bere na vědomí 
zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách hospodaření svazku v roce 2008 
11/119  
Rozhodlo 
o realizaci rekonstrukce zahrady a budovy Mateřské školy Fryčovice, která bude započata  
v roce 2010 
o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady a budovy z regionálního operačního  
programu oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova, školství, volný čas, občanská vybavenost,  o poskytnutí prostředků                        
na spolufinancování projektu ve výši 7,5% hodnoty projektu  
11/120 
Rozhodlo 
o poskytnutí daru TJ Sokol Fryčovice a zároveň schvaluje darovací smlouvu 
11/121  
Schvaluje 
pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Fryčovice 
11/122 
Rozhodlo  
na základě § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, zařadit návrhy na pořízení změny územního plánu do budoucí Změny č. 1 územního plánu obce Fryčovice (dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení) 
11/123 
Rozhodlo 
na základě § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu do budoucí Změny č. 1 územního plánu obce Fryčovice             
(dle přílohy č. 2 tohoto usnesení) 
11/124 
Stanoví 
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce platnou od  01. 03. 2009 
 
Ing. Jindřich Lanča          Ing. Jiří Volný 
místostarosta           starosta 
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Z historie Fryčovice – 13.díl 
 
Kostel 
 
Kostel stál ve Fryčovicích již před rokem 1345, když v tomto roce je o něm zmínka v listině o výměně 
lánu u kostela ve Fryčovicích za lán na konci Fryčovic u Brušperka. Tehdy to byla spíše velká dřevěná 
kaple bez vlastního faráře. Svědčí o tom skutečnost, že fryčovická farnost byla podřízena farnosti 
brušperské. Ještě při dokončení rekatolizace v roce 1582 byly Fryčovice příslušny k brušperské 
farnosti. K té patřily také obce Trnávka a Kateřince. Zvláště později v době pobělohorské. Dokládá to 
farní Matrika Brušperská, která je zachována od roku 1657 a je společná pro všechny tyto obce. A je to 
zaznamenáno v děkanské Matrice z Ostravy. Z listiny biskupa Prothasia z roku 1467 o Obnovení 
starodávných práv fojtství vyplývá, že vesnice byla převážně katolickou. I když v Brušperku bývali 
někdy faráři nekatolíci. 
 Kněžím, ať byli jakéhokoliv vyznání, museli občané i obce platit. Ve staré kronice fryčovické 
čteme, kolik se tehdy platilo koledy kaplanům, která byla součásti jejich příjmů. V roce 1762 to byly     
2 zl. kromě almužny 33 kr. a v dalším roce 3 zl.. Potom v roce 1766 bylo zaplaceno děkanovi              
do Rychaltic 2 zl. A kaplanům a sirotkům 6 R a 13 kr. Po roce 1774 došlo k nějakým sporům, neboť 
podle Pinkavy Fryčovice odmítaly platit brušperskému faráři. Buď to bylo ve vztahu k Tereziánsko-
Josefínským reformám, nebo ve vztahu k rychalskému děkanu, s nímž nějaké vztahy byly,                
není zřejmé. V Urbariální fassi z roku 1776 však tehdejší hukvaldský vrchní Martin Uhlář uvádí             
v „Consignation“, co má obec Fryčovice svému faráři dávat. Bylo to 59 a 2/8 měřice rži, tolikéž ovsa        
a na hotovosti 1 R 30 kr.. 
 Farář měl značné nebo hlavní příjmy za církevní úkony. Třeba roku 1833 při přijímání nových 
Sousedů za Spívanu Mši Svatu za celou obec skrz Božské požehnání 2zl. a 30 kr. Ještě i později se 
platilo kromě mše za svatby, pohřby, křtiny a třeba i za modlení na Císařské hody. Ještě v roce 1885 
vyhověl Zemský výbor Moravský v Brně odvolání Ludvíka Kubaly a soudruhů proti obecní rozpočtové 
položce 37 zl. 80 kr. na tento účel a také proti položce 7 zl. za druhého kněze o pouti. 
 O sto let dříve došlo asi k dohodě ve zmíněném sporu s Brušperkem, protože roku 1785 dostaly 
Fryčovice lokálního kaplana z brušperské fary. V roce 1858 pak  dostaly samostatnou farnost. Musely 
však pro kaplana postavit faru, což je uvedeno v popise panství roku 1812. Byla stanovená 
z Religionsfondu a z toho samého i škola. Do Religionfondu přispívala obec i jednotliví občané svými 
platy, desátky nebo odkazy, takže fond někdy zvaný prostě „kostel“ měl značný majetek pozemkový     
i peněžní. Přesto musela obec pro kostel leccos pořizovat. V kronice je uvedeno, že roku 1853 byla     
za 19 zl. a 8 kr. vybudována ohrada zahrady při lokálii kaplanky. 
 Obec nesla všechny náklady s údržbou a přístavbami kostela. Kostel, nejdříve dřevěný, někdy 
před rokem 1563 podle dle Gregora Wolného postaven z kamení a cihel, sice se třemi oltáři, ale bez 
sakristie. Kazatelnice byla postavena až roku 1821 a tehdy byl i „3tafirován“ kříž, vše za 75 zl. Roku 
1841 bylo dáno 8 zl. na opravu varhan, ale farář místo opravy varhan koupil nové „Korauhve“. 
Následujícího roku 1842 byly vylámány dveře do věže a zbudovány schody na pavlač. Stolice             
pro „Auřadní“ po stranách oltáře ke kazatelně byly postaveny již roku 1833 za 30 zl.. Roku 1858 byla 
pořízena nová lampa před velký oltář za 24 zl. a 6 kr. A v tom roce 1865 nová dlažba v kostele             
za 165 zl. a 52 kr. 
 Ovšem tehdejší farář Jakub Lampka svou snahu o zvelebení kostela poněkud přehnal              
nad únosnost farníků a pak obětí se stal kromě jiných hlavně starosta Ignác Kubala. Kromě postavení 
sakristie to bylo ještě vybavení přední Presbyterium a především postavení nového oltáře, 
posvěceného 21.10.1866. Cena byla příliš vysoká, 1838 zl., na kterou obec neměla dostatek peněz. 
Stalo to Ignáce Kubalu místo starosty, jeho žádost o zaplacení nedoplatku 313 zl. zastupitelstvo 
odmítlo na zasedání 22.3.1874. Zaplatilo jen 44 zl. A zbylých 269 zl. musel zaplatit Kubala sám.        
V té době to byla cena 4 krav. Tím své hospodaření velmi poškodil, a když se přidaly další problémy, 
prodal svůj grunt Ignáci Kuběnovi. 
 Postavení oltáře bylo dílem domácích řemeslníků nebo z blízkého okolí. Stolařskou práci dělal 
Josef Hrabovský z Fryčovic za 180 zl., řezbářskou Karel Piskoř z Dobré za 380 zl., štafírování provedl 
Frynt. Červenka z Brušperka za 646 zl. Kromě toho se spotřebovalo železa za 12 zl. A tak celý oltář stál 
1138 zl. Cena krávy se pohybovala tenkrát kolem 60 zl. A víme to ze svatební smlouvy Aloisie 
Kublákové, rozené Kubalové z fojtství, která dostala kromě jiného krávu v ceně 60 zl. 
 Potom se ještě stavěla sakristie za 700 zl. Hřbitov vedle kostela již nestačil, proto byla proti 
kostelu přikoupena 1 měřice pozemků, to je 1916 m2, z toho 2/3 od gruntu Josefa Schindlera č.p.25     
a 1/3 od gruntu Frynt. Šimečky č.p.39. Schindler obdržel 60 zl. A Šimečka 30 zl. Za odvodnění hřbitova 
kamením se zaplatilo 60 zl., z čehož Ptáčník hradil 1/12. Brzy ani tento hřbitov nevyhovoval, a proto 
již 10.11.1886 byl rozšířen dalším nákupem pozemku od těchto gruntů. Od čísla 25, majitelkou již byla 
Veronika Piskořová, 688 čtver. sáhů za 234 zl. a čísla 39 bratří Šimečků 378 čtver. sáhů za 137 zl. 
Hřbitov dala obec potom do správy kostelu a také mu jej darovala Takže nekatolíci byli pochováváni 
spolu se sebevrahy na jeho okraji. Zpět byl hřbitov odkoupen pro obec usnesením obecního výboru     
ze dne 16.2.1935. 
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Když byla ve Fryčovicích roku 1785 zřízena kaplanská lokálie, byli jejími duchovními správci                 
a po povýšení na farnost faráři v letech: 
 
1785 – 1794  Ignác Horecký 1899 – 1909 Valentin Hradil (zemřel 23.1.) 
1794 – 1814  Jan Link    pak administrátorem Josef Huvar 
1814 – 1829  Karel Kolier  1909 – 1915 do 30.8.1909 Josef Huvar, 
1829 – 1848  František Adamčík   potom Antonín Pospíšil 
1848 – 1852  Václav Richter 1915 – 1922 Ondřej Kelner   
1852 – 1857  Jakub Lampka 1922 – 1932 Josef Herodek 
1857 – 1875  Vikrorin Novák 1932 – 1946 František Jakubek 
1875 – 1888  Jan Špína  1946 – 1951 František Martínek 
1888 – 1899  Eduard Tesařík 1951 – 1956 Václav Tureček (dojížděl z Brušperka,  
        na faře dočasně školka 
      1956 – 1981 Karel Šamárek 
 
 Opis výstřižku z novin z roku 1946, ve kterých byl článek od Cyrila Gřese s názvem „Fryčovické 
nové varhany.“  
 
Naše farní varhany nám sloužily více než sto let a při celkové opravě kostela pomýšlel již v roce 1938 předseda 
Kostelního konkur. výboru Ing. Adolf Lanča postaviti varhany nové. V roce 1941 byl však zatčen a umučen byl 
koncentračním táboře v Osvětimi. 
 Spolupracovníkem konkurzního výboru za války se stal odb. učitel Ludvík Štěpán, který za spolupráce 
tehdejšího faráře kons. rady p. Františka Jakubka ujali se realizování plánů – postavení nového chrámového 
kůru a nových varhan. Začalo se v roce 1943. 
 Konkurzním řízením doporučila nid arcb. Konsistoř v Olomouci a Památkový úřad v Brně fu Josef 
Meizer v Kutné Hoře. Odborný znalec firmy Ing. Otta Veverka vypracoval dispozici dnešních varhan, které 
byly v neděli 22.prosince slavnostně vld. panem děkanem P. R. Korcem posvěceny. 
 Velké překážky stavěly se po dobu války k uskutečnění krásného díla. Byla to nutnost postavit nový 
kůr (nové práce stavební se nepovolovaly, uskutečnilo se to však bez úředního povolení). Hlavní však byla 
otázka finanční. Začínalo se bez halíře. Obětavost farníků však všechny překvapila. Všichni členové 
Kost.konkur.výboru s p. farářem P. F. Jakubkem, p. říd.učitelem Ant. Schindlerem v čele chodili od rodiny 
k rodině, přesvědčovali a prosili. Více než čtvrt miliónu korun farníci darovali. Ježto však firma nemohla ještě 
během války varhany dodati, byly peníze uloženy v peněžních ústavech a nyní jsou na vázaném vkladě. Bylo 
nutno podniknout nové kroky k získání peněz, aby platební podmínky byly dodrženy. Nynější administrátor  
p. František Martínek horlivě ujal se úkolu a vyhlásil novou sbírku. Znovu, tentokrát s mladým Lad. Kuběnou, 
chodili od domu k domu a sbírali. Farníci fryčovští bez rozdílu politického i náboženského přesvědčení 
předstihovali se v darech. Sebralo se opět více než sto tisíc korun. Každého jistě bude blažiti myšlenka, že dal 
peníze na dobrou věc. Bohu milou a uměleckou. Část vázaného vkladu doufáme, že bude uvolněna, aby celkový 
obnos (více než ¼ miliónu korun s veškerým vedlejším vydání) mohl býti vyrovnán. 
 Srdečně Pán Bůh zaplať patří všem štědrým dárcům i všem těm, kteří mají zásluhu na uskutečnění díla. 
Děkujeme též firmě Meizer – všem jejím zaměstnancům (p. Šalkovi, Novákovi, Zigmundovi a ostatním) za 
krásné vyhotovení moderních varhan. Jsou vybaveny nejmodernějšími technickými a uměleckými 
vymoženostmi. Mají dva manuály, 17 znějících rejstříků, 10 spojek a 6 pomocných rejstříků. Hrací stůl je 
stavěn do půlelipsy tak, že jej může varhaník lehce ovládati. Druhý manuál je v žaluziové skříni a pomocí 
šlapky, která je umístěna v hracím stole, dá se krásně zesilovati. Zvukové odstíny různých rejstříků jsou 
umělecky intonovány tak, že barvitost těchto varhan je jedinečná. Při hraní můžeme slyšeti nejjemnější hlasy, 
které se zvukově nesou jako z dáli a můžeme je rejstříkovým válcem uvést do úplného pléna, které zní mohutně 
a velebně. Volnou kombinaci může varhaník rychle zvládnouti i nejtěžší varhanní partie. Varhany jsou dílem 
uměleckým a jmenovaná firma může být hrdá na dílo, které vyšlo z jejích dílen. Varhany mají 1225 píšťal, 
největší měří 286 cm a nejmenší 13 mm.  
 Náš kostelíček je obohacen o hodnotné a krásné umělecké dílo. Nechť nové varhany svým krásným          
a velebným tónem chválí Boha, nechť promlouvají k duším věřících, nechť svolávají k sobě všechny své dárce 
do jednoho houfu – do Kristova srdce. 
 
         Jaromír Kublák 
 
 
ČZS ZO Fryčovice.  
 

Letošní rok je rokem nového výboru základní organizace, který byl zvolen na výroční členské 
schůzi. Jsou připravované členské schůze, doplněné vždy odbornou přednáškou, tématické zájezdy       
i neformální akce a setkání, při kterých si je možno vzájemně vyměňovat zkušenosti. Teoretické 
vědomosti získávají naši lektoři na pravidelných školeních ve Frýdlantu nad Ostravicí. Oblíbené jsou      
i praktické ukázky pěstování a ošetřování rostlin.  

Jarní členská schůze byla doprovázena přednáškou  p. Kopečného o životě včel. Zaujaly 
výrobky jejich produktů, s širokým využitím od kosmetiky přes potravinářství k léčitelství. K návštěvě 
domu včelařů v Chlebovicích, kde je trvalá expozice včelařství, jsou všichni zváni. 
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Neocenitelné jsou odborné znalosti i zkušenosti Ing. Šteffka. Na loňskou ukázku řezu révy 
vinné na zahradě Ing. Ferdiana navazovala ta letošní. Účastníci si mohou ověřit účinnost odborného, 
pro mnohé brutálního, řezu révy. 

K neformálním akcím zahrádkářů a jejich příznivců patřil výšlap na Slovinec k nedávno 
vysvěcené kapličce sv. Floriána. Díky přízni myslivců bylo umožněno se pocestným uchýlit do hájenky   
i využít jejího zařízení.  

 
Po drobných peripetiích s příjezdem 

autobusu jsme 2. 5. 2009 vyrazili               
do Bratislavy na tamní výstavu Flóra 
Bratislava. Expozice i komerční nabídka 
všechny potěšila. Kdo však chtěl srovnávat 
s flórou Olomouc, musel být rozčarován. 
Volný čas někteří využili na prohlídku 
botanické zahrady. 

 
Bohatost a rozmanitost zahrád-

kářského společenského života láká stále 
více zájemců o nové členství. Od začátku 
roku, kdy bylo registrováno 114 členů ZO,   
je současný stav 121 členů. Těší i zájem 
těch nejmenších z mateřské školy Fryčovice. 

Jejich práce jsou zviditelněny na naší podzimní výstavě ovoce zeleniny a květin. Zúčastňují se i soutěží 
republikové rady ČZS. Neuvěřitelné je letošní 1. místo v celorepublikové polytechnické soutěži na téma 
„Bylinky naší zahrady“ skupiny „Vrabčáci“ pod vedením pí učitelky Grygarové. Kromě diplomu si určitě 
zaslouží naši hlubokou poklonu. 

Pozornost zahrádkáři věnují i moštárně, aby byla připravena na zpracování bohaté úrody 
jablíček. Soudě podle mé zahrady bude ale zařízení rezivět. Doufám, že je to výjimka nepotvrzující 
pravidlo.  

Pro zahrádkáře a příznivce zahrádkaření jsou připravované akce i Územním sdružením ČZS 
Frýdek-Místek. 5.-6. 9 2009 to bude květinová výzdoba kostela sv. Jana a Pavla v Místku                     
při příležitosti poděkování za letošní úrodu a také 80. výročí vysvěcení katolického domu (Lidového 
domu) v Místku. 12. – 13. 9. květinová výzdoba basiliky u příležitosti 10-ti let povýšení Mariánského 
kostela na basiliku. 8.-10. 10. 2009 pak Okresní výstava zahrádkářů v Lidovém domě v Místku. 

 
V nadcházejícím letním období přejeme všem čtenářům příjemnou dovolenou, úspěchy 

v pěstování rostlin na svých zahrádkách a účinné i šetrné využití ochranných fungicidních                      
a insekticidních přípravků. 

 
Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian 
 
 
LMK Fryčovice 
 
 Po delší době můžeme ohlásit, že náš letecko-modelářský klub ve Fryčovicích stále existuje.      
Podle současných bezpečnostních předpisů jsme museli opustit veřejné předvádění našich prací         
na tradičních dožínkách nebo Dnech dětí. Zpřísněné předpisy EU totiž znesnadňují vystupování 
v zastavěném prostoru. Naši členové se aktivně zúčastňují soutěží v rámci celé ČR i v zahraničí.         
Na naší základní škole pracují zkušení modeláři jako instruktoři a vedou mladé zájemce o tento 
technický obor v modelářském kroužku. 
 Každoročně pořádáme také modelářské soutěže, jako pohár OÚ Fryčovice nebo memoriál         
B. Klabana a A. Petruly. Ve spolupráci s OÚ Trnávka organizujeme leteckou show, která se každý rok 
v srpnu a letos vyjde na 29.srpna a uskuteční se na polním letišti v Trnávce, které snadno najdete 
cestou z Trnávky na Petřvald. Uvidíte ukázky pilotáže jak našich členů, tak i špičkových pilotů z celé 
ČR. Navíc je přislíbena účast parašutistů z Hlučína a rogalistů z Místku-Bahna. Na letišti je zajištěno 
občerstvení. Zveme tímto všechny naše spoluobčany, aby přišli s námi strávit poslední prázdninovou 
sobotu. 
         LMK Fryčovice 
 
 
Ze základní školy 

Sluníčko, dovolená,  odpočinek, kamarádi, hry ….. to vše je spojeno s létem. Konec června        
je ale také spojen s koncem školního roku a se začátkem prázdnin. V Základní škole ve Fryčovicích 
jsme školní rok slavnostně ukončili v pátek 26. června. Rozdání vysvědčení a rozloučení se školními 
lavicemi předcházelo zhodnocení uběhlých deseti měsíců ve školní jídelně, kde jsme se všichni sešli      
i se zástupci Sdružení rodičů a obce.  
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Co nám školní rok přinesl? Hodně učení, ale také návštěvy divadel, exkurze, besedy, projektové 
dny (Den jazyků, Kdo přežije?, Den Země, Ekologický den, Den dětí), v první až třetí třídě proběhlo 
vyučování s rodiči ukončené závěrečným opékáním buřtů. Pobytových akcí se zúčastnili prvňáčci          
a druháci (adaptační pobyt v září), žáci šestého a sedmého ročníku (lyžařský kurz), třetí, čtvrtá a pátá 
třída vyrazila na jaře na týdenní ekologický pobyt a osmému a devátému ročníku byl nabídnut 
cyklistickovodácký kurz, který se uskutečnil v květnu. 

Navštívil nás Mikuláš, o Vánocích jsme přivítali rodiče a známé ve slavnostně vyzdobené škole 
při akci Vánoce ve škole (zpívání na schodech, vánoční dílny, jarmark, hra na flétnu, divadelní 
představení). Smutné únorové dny jsme si zpestřili barevnými středami – do sběru cenných bodů se 
zapojili i členové učitelského sboru. Výherci (žáci deváté třídy) získali sladkou odměnu – dort.  
V březnu jsme si zasoutěžili a zatančili na karnevalu. 

Na návštěvu jsme pozvali žáky pátého ročníku ze Staříče, dařila se nám spolupráce                   
 s MŠ  (slavnostní zápis do první třídy a společné vyučování).  

A taky jsme hodně soutěžili : 
Český jazyk – olympiáda, recitační soutěž, literární soutěže 
Matematika – olympiáda, Pythagoriáda, Klokan 
Fyzika – olympiáda, Archimediáda (3.místo v okresním kole),  
Dějepis – Svatý Václav, olympiáda, Lidice, Čs. Legie 
Hudební výchova – Loutnička 
Výtvarná výchova – Můj idol, Dědeček a babička, Štěstí, Svět očima dětí 
Zeměpis – Eurorébus 
Přírodopis – Dravci (ZOO Ostrava) 
BESIP 
Tělesná výchova – přespolní běh, vybíjená, softbal, fotbal (sálová kopaná, Coca Cola Cup, Mc 

Donald Cup, minikopaná), florbal, street hockey, stolní tenis, badminton, volejbal, lyžování (Beskydský 
pohár), snowboard (Beskydský pohár), atletika 

Někde se nám dařilo hodně, někde ne. Nejde o výhru, ale o zapojení, umění dokázat, že něco 
umím, něco dovedu. A to se našim žákům určitě podařilo. 

Teď na nás čekají prázdniny. Budeme odpočívat a nabírat síly do nové práce. Každý z nás má      
o ideálním odpočinku a relaxaci ale jinou představu,  a tak všem přeji, ať se jim splní jejich sny             
a do nového školního roku vstoupí s chutí, elánem a optimismem .  

Pěkné prázdniny, 
        Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 

 
 
Poděkování 
 
Výbor KSČM ve Fryčovicích děkuje všem občanům, kteří při volbách do Evropského 
parlamentu volili naše kandidáty. Hlasy pro naše kandidáty nepropadly, tak jak se 
stalo malým stranám a novým uskupením. Byli zvoleni: PhDr. Miloslav Ransdorf CSc., 
Ing. Jaromír Kohlíček CSc. Zařadí se mezi levicové politiky parlamentu. Je to pro ně 
velký závazek, s chutí se pustí do další aktivní práce v nelehké době. Souboj to byl 
těžký a jako obvykle i letos ustoupilo do pozadí to nejdůležitější, prosazovat mimo 
jiné zájmy České republiky v Evropské unii. Naše vlast má ve výše jmenovaných 
poslancích jistotu, že v Bruselu a Štrasburku budou hájit udržení a posílení sociálně 
citlivé politiky Evropské unie, rovné příležitosti pro všechny, dále podpoří rozumné 
kroky k překonání celosvětové hospodářské a finanční krize a nejen to ! 
 
Vážení občané, závěrem Vám všem přeji překrásné léto a příjemnou dovolenou. 
 
   Za výbor ZO KSČM ve Fryčovicích předseda Zdeněk Ranocha 
 
 
Znáte dobře svou vesnici? 
 
Poznali jste, kde se ve Fryčovicích líbilo na začátku zimy labutím     
na fotografii, uveřejněné v minulém čísle zpravodaje? 
Bylo to na rybníku u hájenky. 
 
V tomto čísle Vám přinášíme fotografii další kapličky a Vy jen zkuste 
hádat, kde se ve Fryčovicích tato kaplička nachází. 
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Travesty show Divoké kočky 
 
V pátek 15.5.2009 do našeho sálu jako každoročně zavítala travesty skupina Divoké kočky. Její 
představení navštívilo celkem 160 převážně místních občanů. Skupina nám předvedla úplně nové 
kostýmy a nový program. A tak díky ním se můžeme pochlubit, že do našeho sálu zavítaly takové 
hvězdy jako Eva Pilarová, Leoš Mareš, Tereza Kerndlová, Hana Zagorová, Helena Vondráčková.       
Karel Gott s Darinkou Rolincovou a nesmíme zapomenout i na skvělou Lucii Bílou nebo dokonce 
zahraniční hvězdy jako Cher a Celine Dion. Pěvecké vystoupení bylo proloženo i příjemnými vtipy         
a bohužel i nepříjemným výstupem jednoho unaveného návštěvníka. Tímto se všem ještě jednou 
omlouváme. Ale i přes toto malé mínus si myslím, že dvouhodinové vystoupení bylo skvělé a každý, 
kdo se přišel bavit, se bavil. Vždyť, abychom neměli žízeň a někteří i hlad, se skvěle o nás postarali 
zaměstnanci restaurace SOKOLKA, za což jim děkujeme. Po vystoupení byla možnost posedět v našem 
sále, kterou ale využilo málo našich občanů. Ale i tak ti poslední odcházeli po půlnoci. Děkujeme         
za Vaši přízeň a těšíme se na další akci. 
 
        Za kulturní a školskou komisi 
        Dana Glombíčková 
 
 

 
Kurz tance a společenského chování 

 
Upozorňujeme všechny zájemce o taneční kurz, že mají poslední 

možnost k podání přihlášek. Přihlášky se budou přijímat do konce 
srpna nebo do naplnění kapacity. Bližší informace u paní 

Glombíčková na OÚ Fryčovice nebo tel.č. 722 511 896. 
 
 

 
Půjč mi křídla 
 
Tolik barev nemá ani duha, 
jako tvoje křídla, motýlku, 
a jedna je krásnější než druhá! 
Půjč mi křídla, aspoň na chvilku! 
 
Ahoj léto, ahoj prázdniny!!!!!!!! 
……nejoblíbenější část roku pro všechny školáky je tady……i našich 61 „školáčků“ je nadšených 
z hřejivého laskání sluníčka , „ze sklizně“  dozrávajícího ovoce , z vůní rozkvetlých květin, 
z koupání……těší se na dovolenou…. 
 Během školního roku jsme strávili spolu s dětmi mnoho pěkných a radostných chvil a snažili 
se pro ně vytvořit příjemné a laskavé prostředí se spoustou zábavných činností a her. 
     Chtěli bychom připomenout alespoň některé: 
 
Na podzim „Uspávání broučků“ s klaunem „ Hopsalínem“. Pak dílny s rodiči – nejstarší děti si 
vyrobily krásná strašidla z keramiky a přírodnin. Mladší a nejmladší děti napekly perníčky                  
na „Mikulášskou besídku“, která se opět konala v novém kulturním sále OÚ. Všechny děti zde 
vystoupily v krátkém programu , který si připravily, a pak se o zábavu postarala zpěvačka „Míša“. 
Další akcí byl „Maškarní karneval“ s bohatou tombolou a spoustou soutěžních her. 
 30.4.2009 byl v naší MŠ zápis, spojený se „Dnem otevřených dveří“.  Zapsalo se rekordních    
43 žadatelů. 
 a oslavu „Dne dětí“ nás navštívil „Balónkový klaun“, se kterým si děti užily náramnou legraci.      
Při sportovní olympiádě byly všechny odměněny diplomem a ty nejlepší i medailemi. Hledání 
pokladu bylo pro ně velmi napínavé. Po splnění všech úkolů „objevily“ plno sladkostí 
a nových hraček. Tradiční škola v přírodě se uskutečnila od 1.6.2009 do 6.6.2009. Zúčastnilo se jí       
17 dětí a 3 učitelky. Ubytováni byli v horském hotelu „Hit“ na Horní Bečvě. Počasí přálo více než loni   
a děti se ani chvilku nenudily. Zvládly olympiádu, maškarní ples, hledání pokladu, táborák, jízdu       
na koni, bobříka odvahy, koupaly se v bazénu a navštívily solnou jeskyni. 
 I v letošním roce se naše děti zúčastnily mnoha soutěží. 
V celostátní výtvarné  soutěži ČZS vyhrála 1. místo třída „Vrabčáci“ .  
V krajské výtvarné soutěži  „Malovaná písnička“  vyhrála 1. místo Jituška Strakošová. 
 Několikrát ročně chodí naše děti potěšit svým vystoupením babičky a dědečky do klubu 
seniorů a jednou za čtvrt roku „vítají“ do života nově narozené občánky Fryčovic. 
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 Po celý školní rok mohly děti pracovat v kroužku výtvarně-keramickém, tanečním a angličtině.      
Jednou týdně se střídaly ve skupinkách na kurzu plavání.  
 K blížícím se prázdninám patří výlet. Navštívili jsem ZOO v Lešné. Počasí  nám  přálo                   
a doufáme, že se výlet všem  líbil. 
 Školní rok jsme zakončili táborákem s klaunem „Álou“. Zároveň jsme se rozloučili s našimi            
25 předškoláky, na které po prázdninách čeká 1.třída. Přejeme jim šťastné vykročení, aby se jim          
ve škole líbilo a byli úspěšní a šťastní. 
 Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a rodičům, kteří nám pomáhali jak finančně tak  
organizačně všechny tyto akce uskutečnit. 
 
 Přejeme krásné prázdniny všem…. 
…nechejte se i VY laskat hřejivými paprsky sluníčka, vychutnejte si sladkou chuť letních plodů, 
vdechněte vůni rozkvetlých květin, ZPOMALTE , užívejte si léto se svými dětmi, blízkými, přáteli…. 
                                  
                                            Ahoj v září! 
                                                                          Děti a zaměstnanci MŠ „Klubíčko“ 
 
 
 
  
 

    Jarní část sezóny našim nejmenším fotbalistům skončila     
a my můžeme rekapitulovat. Do oddílu  docházelo 24 chlapců, 
kteří byli rozděleni dle věku na mladší-8let a méně a starší. 
Mladší fotbalisty měli na starost trenéři P. Demel                     
a D. Překlasa. Jejich činnost spočívala v seznamování 
mladých adeptů se základy kopané. Starší přípravka            
pod vedením trenérů L. Adamovského,J. Petráše a J. Opluštila 
již tyto základy u hráčů rozvíjela a zdokonalovala. Vše, co se 
chlapci naučili, pak přenášeli do soutěžních utkání                   
v "Brušperské lize"- soutěži pro oddíly jižní části okresu FM    
a části okresu NJ. V ní nás zastupovala dvě mužstva "A"          
a "B".Družstvo "A" potvrzovalo roli jednoho z favoritů             
a v soutěži obsadilo druhé místo za Brušperkem. Mužstvo "B" 
tvořeno našimi nejmenšími obsadilo místo třinácté. Na závěr 
celé sezóny se jako každoročně uskutečnil finálový turnaj 

nejlepších šesti oddílů. Tentokrát se turnaj uskutečnil 12.6.2009 u nás ve Fryčovicích. Účastnily se ho 
oddíly z Brušperka "A"- "B", Staříče, Jistebníku a samozřejmě domácí. Nedorazili zástupci z Kozlovic. 
Hrálo se každý s každým. Celým turnajem procházela bez zaváhání mužstva Fryčovic a Brušperk "A". 
Ti se nakonec střetli v posledním utkání turnaje. Domácím stačila k vítězství remíza, protože v turnaji 
nastříleli větší počet gólů. To se také nakonec stalo. Po remíze 0:0,se radovali hráči domácích              
z Fryčovic a oplatili tak Brušperku porážku z loňského roku. Stali se tak vítězi "Brušperské ligy "pro 
sezónu 2008-2009. Konečné pořadí turnaje bylo :1.Fryčovice, 2.Brušperk "A", 3.Jistebník, 4.Staříč, 
5.Brušperk "B". O úspěch našeho mužstva se zasloužili D. Urbiš, M. Mirola, T .Adamovský, R. Kublák, 
M. Janča, R. Karol, R. Šugárek, K. Filipec, T. Prčík ,P. Štefek,        
J. Hajný. Všem gratulujeme za kvalitní hru a výbornou 
reprezentaci našeho oddílu. Prakticky ve stejném složení,jen 
s posílením o O. Gilara a M. Ermise toto mužstvo vyhrálo 
5.6.2009 dobře obsazený turnaj ve Staré Bělé. 
       Celou sezonu 2008-2009 můžeme hodnotit jako 
úspěšnou co se týče výsledků,tak předváděné hry. Za což si 
zaslouží pochvalu celý kolektiv hráčů přípravky. Lze si jen 
přát, aby naše mladé naděje u fotbalu vydržely a pracovaly na 
sobě tak, aby dělaly radost sobě,rodičům a trenérům . 
      Na závěr děkujeme všem sponzorům, rodičům, obci           
a oddílů kopané za podporu, kterou nám projevují v naší 
činnosti, a přejeme všem příjemné prožití letních měsíců.  
 
      Jiří Petráš 
 
   Přípravné zápasy mužů před sezonou 2009/2010 
 
   25.7.2009 Raškovice-Fryčovice  17.30 
   1.8.2008  Staré Město-Fryčovice 17.00 
   8.8.2009  Fryčovice-Brušperk   17.30 
   11.8.2009  Fryčovice-Palkovice   17.30 
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Změna termínu a způsobu sběru velkoobjemového odpadu 
 
Z důvodu, že někteří občané neprováděli třídění velkoobjemového odpadu     
a do kontejnerů dávali nebezpečný odpad jako televizory, pneumatiky, 
ledničky, stavební materiál atd. byla dohodnuta s firmou AVE Studénka 
změna systému sběru. Od 7.11.2009 se již nebude velkoobjemový odpad 
dávat do kontejnerů, ale do popelářských KUKA vozů, kde bude možno přímo 
provádět kontrolu, zda jde o velkoobjemový nebo nebezpečný odpad. Tento 
způsob se již osvědčil v okolních obcích. 
 Sběr bude probíhat dne 7.11.2009 na stejných stanovištích jako 
doposud dle časového harmonogramu. 
 
08.00 – 08.30  Krnalovice na křižovatce 
08.00 – 08.30  v dolní části obce u p. Kuběny 
08.45 – 09.30  u mostu přes Košici naproti p. Míčka 
09.45 – 10.30  naproti pomníku u obecního úřadu 
10.45 – 11.30  u mostu naproti pí Vašicové 
11.45 – 12.30  u správní budovy býv.zem.družstva 
12.45 – 13.30  u mostu u p. Slavíka 
 
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat ve stejný den tj. 7.11.2009 od 
8.00 – 12.30 u budovy OÚ Fryčovice. Občané mohou nebezpečný odpad, 
který nebude odebrán do popelářských vozů ihned  odnést na sběrné místo. 
 

Termíny sběru velkoobjemového odpadu 18.9.2009                        
a nebezpečného odpadu 10.10.2009 se ruší ! 

 
Žádáme občany, aby neukládali velkoobjemový odpad na sběrné místo mimo 
určenou dobu danou časovým harmonogramem. 
 
          Laník Jaromír 
          správce obce 
 
 
                           Klub turist ů TJ Sokol Fryčovice 
 

Tradice fryčovických pochodů sahá až do roku 1966. Letos při 43.ročníku opět KT TJ Sokol 
Fryčovice připravil trasy pro zájemce o turistiku nebo cykloturistiku. 10 km, 20 km pro příznivce 
pěších pochodů a pro příznivce cykloturistiky dvě varianty 40 km a pro náročnější 50 km okruh. 
Letošní výčet účastníků je následující: 

10 km (pohádkový les) 559 
20 km pěší   6 
40 km cyklo   44 
50 km cyklo   6 
 
Celkem    615 
 
KT TJ Sokol Fryčovice děkuje všem dobrovolníkům a sponzorům firmám BESKYD a.s. 

Fryčovice,  Hasičské vzájemné pojišťovně, Obecnímu úřadu Fryčovice a TJ Sokol Fryčovice                   
za podporu při organizaci 43.ročníku fryčovických pochodů. 

 
       Výbor KT TJ Sokol Fryčovice  
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Tradiční koncert ke Dni matek 
Vážení spoluobčané, 
 ráda bych vás informovala o proběhlém a ,troufám si říci, již tradičním koncertu  ke Dni matek. 
V pátek 8. května 2009 v Kulturním sále naší obce se sešlo několik umělců z naší vesnice a zazpívalo 
všem maminkám k jejich svátku. Bývá totiž zvykem, že druhou květnovou neděli slavíme svátek matek 
a proto jsme se opět rozhodli, tedy Školská a kulturní komise obce Fryčovice, že uspořádáme k tomuto 
svátku již tradiční koncert. Oslovili jsme několik umělců z naší vesnice, konkrétně Veroniku Bílkovou, 
Petru Červenkovou, pana Jiřího Gřese, Petra Strakoše a Lenku Háčkovou, která sice ve Fryčovicích 
nebydlí, ale má k nim díky své rodině velmi blízko, a sestavili společně s nimi zajímavý program. 
Původně měla zpívat i Jana Kurečková, ale ta bohužel onemocněla. 
 Jako první gratulanti zazpívali maminkám naši nejmenší, děti z Mateřské školy Klubíčko           
ve Fryčovicích. Po jejich vystoupení, vedené paní učitelkou Helenou Grygarovou a ředitelkou 
Miroslavou Šmiřákovou, jsme se mohli zaposlouchat nejen do krásných lidových písní, operních árií, 
ale také do moderních skladeb, které zpívala především Petra Červenková. Zpívání je její velký 
koníček, profesionálně se mu ale nevěnuje. Studuje Střední zdravotnickou školu v Ostravě, obor zubní 
technik. Základní hudební vzdělání ukončila  na ZUŠ v Brušperku. V roce 2008 se zúčastnila soutěže   
TV Nova Xfactor, zpívá s rockovou kapelou na vesnických zábavách a každoročně ji můžeme slyšet       
na našich Šibřinkách.  
 Celý koncert uvedl Jiří Gřes a Veronika Bílková společným duetem Karla Valdaufa – Tvé vlasy 
kvetou, maminko. Pan Jiří Gřes se zpěvu věnuje již 60 let a můžeme tak říci, že se zpěv stal jeho 
celoživotní láskou. Začínal v dětském pěveckém sboru, který založil páter Martínek. V pěveckém sboru 
Smetana působil v letech 1947-1952. Také zpíval ve smíšeném sboru fryčovického rodáka pana 
Otakara Schindlera. Dalším komorním sdružením,    ve kterém se angažoval, je Kolegium kantátorum 
v Třinci. Je sólistou smíšených sborů v Kopřivnici a sboru Ondráš v Novém Jičíně 
 Fryčovická rodačka Veronika Bílková (rozená Laníková) vystudovala Janáčkovu konzervatoř 
v Ostravě a na Ostravské univerzitě institut pro umělecká studia. Je členkou operního souboru 
Národního divadla Moravskoslezského. Také učí na ZUŠ v Ostravě, v současné době je na mateřské 
dovolené se synem Ondřejem.  
 Lenka Háčková, která zpívala jak operní árie, tak lidovky, je  studentkou 2. ročníku hlavního 
oboru zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením sólistky opery v divadle Antonína 
Dvořáka Eriky Šporerové. Kromě opery se také věnuje taneční hudbě a účinkuje se svým manželem 
v kapele Tri Peleton. V minulosti vystupovala v zemích západní Evropy jako členka populární rakouské 
skupiny Waltech Schachner and co. A později v hudebním triu The Clowns. Za největší dosavadní 
úspěch v pěvecké kariéře považuje prvenství a cenu diváků v celostátní soutěži Mladá píseň Jihlava    
za rok 1999. Pochází z Prostějova, z rodiny hudebníků a jako rodilá hanačka se mnohému v oblasti 
hudební naučila v dechovém souboru Vřesovanka. Tato kapela ji obohatila o důležité poznání,             
že hudba dokáže otevřít lidská srdce. 
 Klavírní doprovod dělal opět Petr Strakoš, který žije ve Fryčovicích, vystudoval Ostravskou 
lidovou konzervatoř. Kromě koncertní činnosti ladí a opravuje varhany a piána.  
Závěrem chci jménem Školské a kulturní komise poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci 
koncertu podíleli a s vámi ostatními se budu těšit na některém dalším putování za hudbou a známými 
áriemi, nashledanou.  
         Ing. Gabriela Pultarová 
         Školská a kulturní komise 
 
Z činnosti jednotky SDH Fryčovice 
 
 V neděli 28. června 2009 se jednotka požární ochrany SDH Fryčovice zúčastnila odstraňování následků 
povodní na Novojičínsku. Od brzkých ranních hodin byla přiřazena k ostatním jednotkám zasahujících                  
ve vesnicích Žilina a Životice. Zde působila jako samostatný celek. K vykonávaným činnostem patřilo 
odčerpávání vody  ze zatopených sklepů, pročišťování odpadních kanálů a čerpání naplavené vody ze studní, 
které jsou využívány jako zdroj pitné vody. Práce probíhaly až do večerních hodin. 
Vše bylo prováděno na profesionální úrovni a to hlavně díky zodpovědnému přístupu všech členů a neméně díky 
technické vybavenosti.  Zasahovalo celkem 8 členů naší jednotky:     

Petr Adamovský, Zbyněk Adamovský, Radek Adamovský, Přemysl Dětský, Břetislav Domenný, Jan Zagora,      
Petr Novobilský, Radim Bujnoch. 

Použitá technika: CAS T 148, VW transportér, 2x plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, elektrocentrála.  
Všem zasahujícím patří veliký dík!!! 
             Radim Bujnoch 
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RESTAURACE SOKOLKA 
Nabízí našim občanům od září rozvoz obědů až do domu – cena 60 Kč 
Dovoz zdarma ! 
Dále nabízíme své služby: 

• Rodinné oslavy 
• Svatby 
• Srazy ročníků 
• Smuteční pohoštění aj. 
 

Všem přejeme krásnou dovolenou, hodně sluníčka, klidu a odpočinku 
 
       RESTAURACE SOKOLKA 
 
 

Jazykové kurzy angličtiny ve Fryčovicích 
Chcete se naučit anglicky a stále nemáte čas ? 

Jedinečná šance ! 
Od 1. září otevírám ve Fryčovicích další jazykové kurzy pro mírně a středně pokročilé.  

V případě zájmu bude zahájen také kurz pro začátečníky.Tyto kurzy budou pro všechny 
věkové kategorie. Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny pro každý stupeň.  

Místo - učebna Základní školy ve Fryčovicích 
Čas - úterní a čtvrteční podvečer 

Cena - 2.250,- Kč za jedno pololetí ( 30 hodin á 75,- Kč ). Pro účastníky minulých kurzů platí 
sleva 20%. 

Ve všem Vám vyjdu vstříc.  
Informace a objednávky do konce srpna 2007 na telefonním čísle 604306107 

Těším se na Vás ! 
 

Silvie Winklerová 
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE  
 

www.ploty-pletivo.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,  

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -16:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000 
DOPRAVA ZDARMA - p ři celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč. 

 
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 

PLOTY - PLETIVO  - jsme firma, která se zabývá prodejem plotů a kompletního příslušenství pro drátěné ploty, 
jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, vzpěry, 
napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata ve 

všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení. 

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA  výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání. 
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz 

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 K Č. Kompletní nabídka je na www.thuja.cz   

nebo na tel.:  722 557 777 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 

Fryčovický zpravodaj č2/2009 
Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 

které jsou podepsány. 
Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: 

Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice 
nebo  případně posílejte na internetovou adresu: 

frycoviceou@cmail.cz  nebo vrata.konecny@seznam.cz 
Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný. 

Uzávěrka č.3/2009  je: 14.9.2009 

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru 

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 60 mm  
Výška pletiva Cena za 1m Balení 

Celková cena 
s DPH 

100 cm 41 Kč 25 m 1.025 Kč 
125 cm 51 Kč 25 m 1.275 Kč 
150 cm 54 Kč 25 m 1.350 Kč 
160 cm 62 Kč 25 m 1.550 Kč 
180 cm 73 Kč 25 m 1.825 Kč 
200 cm 78 Kč 25 m 1.950 Kč 
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