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Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 30.9.2009. 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 
13/133  Schvaluje 
program jednání 13.zasedání zastupitelstva obce, konaného 30.9.2009 
 
13/134  Volí 
návrhovou komisi ve složení: p.Mirpslava Šmiřáková, p.Jaromír Kublák a p.Josef Strakoš 
 
13/135  Určuje 
ověřovatele zápisu z 13.zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30.9.2009 ve složení: Ing.Ivan Bedrunka a Ing.Jiří Zagora 
 
13/136  Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
 
13/137  Schvaluje 
nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, p.o.“ 
 
13/138  Schvaluje 
 nové znění listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Fryčovice 451, p.o.“ 
 
13/139  Rozhodlo 
o přijetí záměru prodeje části pozemku p.č.1237 k.ú. Fryčovice 
 
13/140  Rozhodlo 
o koupi pozemku p.č. 323/3, k.ú. Fryčovice o výměře 973 m2 za cenu 87.570,- Kč 
 
13/141  Schválilo 
bezúplatný převod pozemku č. 117/3 o výměře 2010 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Fryčovice, obec Fryčovice, z vlastnictví   
České republiky, příslušnost hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Fryčovice. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Znáte dobře svou vesnici? 
Jistě pro Vás nebyl problém uhodnout, že kaplička 
z minulého čísla zpravodaje se nachází na horním konci 
obce u Zahradníků. 
 
Tentokrát Vám přinášíme méně hezký obrázek. Bohužel,     
i taková místa se ve Fryčovicích nachází. Smutné je,           
že tento nepořádek udělaly děti. 
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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. 
 
8.00 – 8.30  Krnalovice na křižovatce 
8.00 – 8.30  v dolní části obce u p.Kuběny 
8.45 – 9.30  u mostu přes Košici naproti p.Míčka 
9.45 – 10.30  naproti pomníku u obecního úřadu 
10.45 – 11.30  u mostu naproti p.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. 
 
Z historie Fryčovic – 14.díl 
 
 Vzdělání lidí bylo dlouhou dobu záležitostí církve. Neboť vzdělávání získávali hlavně faráři              
a šlechta. Takže školy bývaly pod výhradní správou církve. Učitele ještě kolem roku 1865 dosazovala         
na obecné školy církev. Školy bývaly přidružovány k farám a učitel míval zároveň funkci regenta chori, tedy 
varhaníka. 
 První zmínka o vyučování  fryčovických dětí pochází z roku 1627, kdy brušperský rektor dostával 
z Fryčovic 6 zlatých a z Brušperka 18 zlatých. Jestli rektor i učil, nevíme, protože slovem rektor byl 
označován také správce, přeneseně duchovní správce, farář. Fryčovice platily později méně, snad za méně 
dětí, protože podle Pinkavy přijala obec Brušperk roku 1704 na náklad fary a školy od obce Fryčovice jen    
6 grošů, to je necelý zlatý a roku 1705 2 zlaté a 4 groše. Bez příjmu za úkony. 
 Když byla ve Fryčovicích založena lokální kaplanka roku 1785, byla založena při ní i škola. To uvádí 
i Gregor Wolny a svědčí o tom též zápisy ve farní kronice, podle nichž se ve Fryčovicích na č.p. 28 narodila 
15.4.1786 učiteli (schulmeisterovi) Fürmkranzovi dcera Aloisie a jejímž kmotrem byl kaplan Ignác 
Horecký. Zápis o tomto učiteli je i ve školské fassi ve státním archívu v Brně, že roku 1791 odešel 
Fürmkranz do Kozlovic. Mezitím ovdověl, neboť podle sdělení kozlovického učitele Boháče se oženil 
s manželkou ze Lhotky. A podle téhož pramene pocházel ze Znojma. Ve farní kronice je jeho jméno 
nesprávně uvedeno jako Hirnkranz. Po jeho odchodu se jeden rok ve Fryčovicích nevyučovalo. V roce 1792 
přišel nový učitel Pasternak, který podle školní kroniky vyučoval v domku č.p.19, který však patřil        
Frant. Davidovi. Pasternak v tomto domku zřejmě nebydlel, a když, tak krátce neboť  31.3.1795 se mu 
narodila dcera podle farní kroniky na č.p.20, což byl vedlejší fojtův mlýn. Podle téže kroniky byla škola 
přestěhována do většího domu, což mohl být fojtův dům a mohlo to být kolem roku 1795 nebo ještě o něco 
dříve. Ve mlýně pak bydleli další učitelé, vylíčil 1807-1813, Vincenc M. Sadílek (1813-1820), kdy škola 
dostala vlastní budovu. Sadílek učil až do roku 1834. 
 O umístění první školy, lépe řečeno místě vyučování, je hodně nejasno. V zápise o popisu panství se 
uvádí, že ve Fryčovicích bylo roku 1812 168 domů včetně lokální kaplanky, a z téhož náboženského fondu 
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postavené školy. Avšak žádný z domů, kromě kaplanky, církvi nepatřil. I když škola mohla patřit obci. 
Nicméně zmíněné domy spolu sousedily. 
 Víme, že zprvu se vyučovalo v bytech učitelů a teprve kolem roku 1800 se začaly budovat 
samostatně školní budovy, zpravidla vždy s bytem pro učitele. Jak tomu bylo ve Fryčovicích, nevíme 
přesně, prokazatelně však bydleli v okolí pozdější školy. A nedaleko fary. S určitostí víme, že roku 1820 
byla pro školu upravena pastouška č.p.20. Takže s určitostí nemůžeme doložit, který dům to byl v zápise 
z roku 1812. Snad to mohl být dům č.p.30 (bývalý Juřena), který byl nejdříve upraven a později přebudován 
na školu, to víme jistě, a učilo se v něm rovných 50 let. 
 S identifikaci domků podle čísel je někdy trochu problém, protože třeba ve farní Matrice byla 
užívána stará popisná čísla ještě roku 1805 a mohlo tomu být i později. V Urbariální fassi z roku 1776 je 
tento domek uváděn jako obecní  (Gemeindehaus) a v popise z roku 1812 jsou uváděny domky dva, i kromě 
školy. Takže škola v něm asi nebyla. Roku 1786 bydlel v tomto domku Prokop Šimon, ale obecní pastýř 
bydlel na vedlejším gruntě a ne v obecním domě. Podle farní kroniky bydlel učitel Sadílek ještě roku 1816 
ve fojtově mlýně. Třeba byl postaven domek na fojtovém pozemku, který sousedí s farskou zahradou           
a užíval mlýnského čísla domovního a vlastního neměl. Ale to jsou jenom dohady nebo fantazie. 
Komplikací působí také údaj, že škola byla postavena z Religiosního fondu. Fara byla postavena roku 1785 
a měla č.p.144 (dnes 38). Ještě před koncem století byl vedle mlýna postaven domek s č.p.151 (dnes 44),   
ale na tom bydlel roku 1801 podle farní Matriky Hajný Josef a roku 1817 byl postaven domek č.p.168 (dnes 
34), a v něm roku 1816 bydlel Pokluda Ondřej. Trochu jsme se v tom zamotali, snad se někdy objeví nová 
skutečnost. 
 V protokolu obecního výboru je 28.11.1869 napsáno: „Poněvadž skrz velký počet stará školní 
budova velmi neprohranná jest, usnesli se níže podepsaní jednohlasně na tom, aby zcela nová školní budova 
se vystavěla a potřebné kroky k zařízení této nové školy ze strany obecního zastupitelstva učinily“. 
Představený obce Hynek Kubala. Radní: Josef Hrabovský, František  Merta. Výboři: František  Olšovský, 
Jan Filipec, Melichar Chamrád, Josef Volný, Jiřík Zahradník, Filip Měrka, Václav Smolík, Josef Lanča, 
Karel Bujnoch. 
 A teď začala hlavní práce se zajištěním financování, když víme, že krátce před tím byl opravován 
kostel za 1838 zl. A pořízen nový hřbitov za 150 zl. O vzniklých sporech píše v Obecní kronice učitel 
Zedník, že o stavbu nové školy se zasloužili Ludvík Kubala, František Měrka, tehdy již jako nový starosta, 
Jan Matula a Josef Hrabovský – „ že přes všechno pronásledování od občanů i od výboru stavbu prosadili“. 
Na jiném místě píše Zedník, že se škola začala stavět v máji, dokončena byla koncem října. Stavěl                 
ji stavitelský mistr Kašpar Karlsender z Příbora podle kontraktu za 5660 zl. Obec dodala potřebné dřevo, 
kamení a cihlu. Podle školní kroniky byl celkový náklad 12.000 zl. Na stavbu přispěl císař (stát) 200 zl.       
a arcibiskup olomoucký 300 zl. Za starou školní budovu se ve veřejné dražbě získalo 1.830 zl. A koupil ji 
Josef Schindler. Dluh za stavbu tížil, a tak se obecní výbor usnesl, že „k vypracování žádosti zemského 
sněmu o podporu na stavbu školy ponecháno Ludvíku Kubalovi a Františku Měrkovi“. Odpověď neznáme, 
takže výsledek byl asi nulový. 
 Nová škola měla nejdříve dvě třídy, ale již od roku 1872/1873 tři třídy, školu navštěvovalo již        
243 dětí. Přesto o gramotnosti obyvatel Fryčovic nemáme konkrétní data. Můžeme však usuzovat, že situace 
v okolních obcích byla podobná. Třeba v Palkovicích bylo roku 1890 zjištěno, že psát umí 606 mužů            
a 605 žen. Jen číst umělo 65 mužů a 180 žen. Analfabetů bylo 241 mužů a 256 žen. Ale již v roce 1910 tam 
analfabetů nebylo. 
          Jaromír Kublák 
 
 
Ze základní školy 
 
SBĚR STARÉHO PAPÍRU BUDE!!!! 
 

Základní škola opět pořádá  akci sběr starého papíru, která se uskuteční  již tradičně ve dvou 
termínech: podzimní sběr od 20. října do 22. října 2009 (6.30 – 7.30 hod a 13.00 – 16 00 hod.) a jarní sběr   
od 7. dubna do 9. dubna 2010. Věříme, že se do sběru zapojíte a podpoříte tak akci, která pomáhá šetřit naši 
přírodu. (Pozor! Nesbírají se kartóny !) Děkujeme. 

Mgr. Filarová A. 
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Dožínky 2009 
 Letošní dožínky se mimořádně vyvedly. Jednak soudě podle ohlasu návštěvníků a jednak podle 
velmi příjemného počasí. Obměněný program slavnost oživil a vystavovatelé měli co ukázat. Mše v kostele 
přitáhla dost lidí a průvod byl dostatečně velký, kromě menší neukázněnosti jezdců. Do kroku a k poslechu 
hrála naše dechovka, kterou chceme příště více využít. Ke spokojenosti slouží také občerstvení.                    
A k organizaci dobrá spolupráce s TJ Sokol Fryčovice. K finančnímu zajištění přispívají sponzoři (vstupné 
nevybíráme), kterým tímto děkujeme a uvádíme jejich seznam. 
Beskyd a.s. Fryčovice * Beskydské uzeniny a.s. FM, Ing. Chodura * Bílek Jaroslav, truhlářství Fryčovice * 
Bílková Lucie, květinářství Fryčovice * Boček Lumír, pekařství Fryčovice * BORCAD s r.o. Fryčovice,   
Ing. Boruta * Český zahrádkářský svaz, Fryčovice * Adamovský Petr, vodoinstalace Fryčovice *           
Český svaz chovatelů drobného zvířectva Fryčovice *  DILMAS s r.o., Masopust Břetislav *             
Galásek Zdeněk, nákup a prodej zvířat Fryčovice * Bastro nápoje s r.o. Fryčovice * Gregor Vít, 
zabezpečovací technika Fryčovice * Hajný Zdeněk Fryčovice * Hlavatý Libor, autodoprava Fryčovice * 
Ivánek Leoš, autoopravna Fryčovice * KLEMP Fryčovice * Klepková Agnesa Fryčovice *           
Konvičková Pavla, restaurace Sokolka Fryčovice * Kozubková, chovatelské potřeby Fryčovice *    
Kuběnová Ludmila, cukrářství Fryčovice * Kuběna Aleš Brušperk * Ing. Kuběna Milan Fryčovice * 
Masopust Martin Fryčovice *- Mgr. Dostálková Simona Fryčovice * MUDr.Mičaník Stanislav Fryčovice * 
Matěj Dalibor, zemědělec Brušperk * Myslivecké sdružení Fryčovice * NOVING s r.o. Ostrava-Vítkovice * 
Oblastní sdružení ODS Frýdek-Místek * Pokluda josef, zemědělec Fryčovice * Potraviny Pajonk Fryčovice 
* Potraviny OVOBRIX Fryčovice * Restaurace „U Richarda“ Rychaltice * Restaurace „U Strakošů“ 
Rychaltice * Romalex s r.o. FM, Štefek Alexandr * Růžová školka Filipec Fryčovice * Široký Jaroslav,    
pila Fryčovice * Stolařství Fajkus a Pisařovič, Rychaltice * Štefkovi, zahradnictví a keramika Fryčovice * 
Štetiarová Anežka Fryčovice * Temel Tomáš a Martin, restaurace „Chamrád“ Fryčovice *                          
TJ Sokol Fryčovice * VKUS-BUSTAN FM Ing.Scwarz * Volný Karel, chovatel Fryčovice * Volný Michal 
Fryčovice * Zahradníková Vlasta, cukrářství Fryčovice * Žídek Petr, truhlářství Fryčovic * 
 
           Jaromír Kublák 
 
 
ČZS ZO Fryčovice.  
 
 Český zahrádkářský svaz, ZO Fryčovice během poklidného času dovolených připravil drobnou     
ale nepřehlédnutelnou expozici při příležitosti tradičních dožínek dne 23.8.2009. Exponáty pak putovaly   
do pořadateli připravené tomboly.  
 Jako každoročně i letos probíhá moštování nadúrody jablek. Každou sobotu v době od 8-12              
a 14-17 hod. mohou všichni občané využít zařízení moštárny. V případě většího množství je možno 
dohodnout i termín jiný (př. Oborný, t.č. 774855289). Současně probíhá i výkup padaného ovoce.  
 Připomínáme, že v říjnu je čas nákupu a výsadby ovocných stromků. Zájemci se mohou obrátit      
se svými požadavky na členy výboru nebo v době moštování a na členské schůzi. ZO zajistí hromadný 
nákup v zahradnictví v Bruzovicích. Členská schůze se uskuteční 15.10.2009. Pro přítomné je připravena 
odborná přednáška Ing. Šteffka na téma pěstování balkónových květin a navazující témata, jako například 
těžba rašeliny. Kromě členů ZO a jejich rodinných příslušníků zveme i všechny příznivce zahrádkářů. 
Z akcí pořádaných Územním sdružením ČZS zveme na návštěvu Lidového domu v Místku na okresní 
výstavu ovoce a zeleniny, konanou ve dnech 8.-10.10.2009. Část výstavy bude věnována starým                 
a krajovým odrůdám ovoce.  
 Naše výstava ovoce, zeleniny a květin bude uspořádána ve dnech 30.10.–2.11.2009, nově 
v prostorách rekonstruované fary. Jako každoročně proběhne prestižní soutěž o jablko roku, letos již          
9. ročník, prodej skalniček, keramiky i okrasných rostlin, ochranných prostředků, prostředků k likvidaci 
plevelů a speciálních hnojiv. Pro návštěvníky bude připraveno pestré občerstvení. Všichni občané jsou 
srdečně zváni. 

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
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Vážení občané. 
 V jakém státě to žijeme? Hnusí se mi žít v tomto státě. Před 84 lety jsem se v této napohled krásné obci narodil 
26.9.1925. Rád vzpomínám na první republiku T.G.Masaryka. Za tu dobu se vystřídalo 10 prezidentů, ale jen 2 jsem si vážil. Je to 
už 6 režim, který prožívám. Bylo mi dopřáno setkat se a hovořit s lidmi, s kterými by se za normálních okolností nikdy nesetkal. 
Můj život nebyl jednoduchý. Nikdy mi nebylo jedno, co se v naší vlasti děje. Je to také tím, že jsem nikdy nevoli tu cestu, která by 
byla výhodnější, ale tu cestu, kterou jsem považoval za správnou. V tom je celý ten problém. Když se stahovala nad naší 
republikou mračna, vzpomínám, jak se s občany loučil náš 2. prezident Dr. Ed.Beneš slovy: „Volám Vás všechny od Aše               
až k Jasyně. Šetřte svých sil, budeme je ještě jednou potřebovat.“ To byla poslední slova, než odletěl. Krátce na to jsme byli 
obsazeni a nastaly zlé časy. Vzpomněl jsem si, že T.G.Masaryk řekl, že nejlepší zbraní proti nepříteli je znalost jeho řečí.             
Po překonání prvního odporu k okupantům jsem se snažil znalost jeho jazyka zdokonalit. Po ukončení základní školy jsem 
nastoupil do Vítkovických železáren jako zámečnický učeň. To mi bylo 15 let. Po vyučení jsem se v tomto závodě pracoval plných 
45 let na jednom pracovišti až do důchodu. Jaký jsem byl pracovník, to by Vám museli říci moji nadřízení. Ještě jich tady v okolí 
žije p.Ing.Fridrich z Brušperka, Ing.Preis a Ing.Brož. Oba z Krmelína. Vždycky jsem se choval tak, aby se za mě moji rodiče 
nemuseli stydět. Že to nebylo vždy lehké, hlavně v 50 letech, kdy KSČ po únorovém puči uchopila moc a zneužívala dělnickou 
třídu k vykonstruovaným procesům. Vždycky jsem si to zodpověděl, když jsem byl na to tázán, proč nezvedám ruku pro trest 
nejvyšší. Svůj produktivní věk jsem prožil ve 2 totalitních režimech, ale i v této době se dalo žít slušně. Jelikož jsem se domníval,  
že myslivci jsou ochránci přírody, tak jsem si v roce 1954 udělal myslivecké zkoušky. O něco později také na mysliveckého 
hospodáře. Trvalo několik let, než jsem se stal jejím členem. Toto sdružení jsem musel opustit v roce 1970, že jsem nevítal 
okupační vojska s kyticí v ruce. Když česká televize vyzývala občany, ani vodu jim nedejte a udělejte z této země mrtvé město, bral 
jsem to jako rozkaz. Nešířil jsem protisovětskou propagaci a odstraňování komunistických symbolů. Po nás zůstaly                       
na křižovatkách jen směrovky směr „MOSKVA“. Tato moje činnost nezůstala utajena před zraky jednoho člena mysliveckého 
sdružení, o kterém jsem se domníval, že je to můj přítel. Opak byl pravdou. Za protisovětskou činnost mi byly zbraň a lovecký 
lístek odebrány. Když mi byl v roce 1990 lovecký lístek vrácen a začal navštěvovat hony, zjistil jsem, že nám za tu dobu, co jsem   
ve sdružení nebyl, ubylo drobné zvěře, požadoval jsem omezení honů na drobnou zvěř, hlavně bažantí. Je to také v zápisech 
(pokud nebyly skartovány). Stal jsem se nepohodlným a čekalo se na příležitost. Ta se naskytla, když jsem zveřejnil v obecním 
zpravodaji druhý článek, co se děje s drobnou zvěří v honitbě Fryčovice. Byla svolána mimořádná členská schůze, na kterou jsem 
byl také já mimořádně pozván zvláštním kurýrem  A.V. mladším. Moje vyloučení bylo zařazeno jako bod č.1 Za celou tu dobu mi 
nebyl předložen jediný důkaz, který článek stanov nebo zákon jsem porušil. Byl to proces jako v 50 letech. Padaly jen urážlivé 
výroky několika málo členů. Většina jen mlčky přihlížela. Předseda K.K. starší, vyzval přítomné, kdo je pro vyloučení. Za co, to už 
jim zapomněl říci. Tak jsem byl vyloučen ze sdružení, které jsem sám zakládal. V minulých letech v době násilné kolektivizace 
vesnice jsem vychoval a vypouštěl bažanty do přírody. Toto zařízení jsem vybudoval na vlastním pozemku na vlastní náklady. 
Dělal jsem to pro přírodu, ne pro myslivecké sdružení. Od roku 2000 jsem se pokoušel toto dle mého soudu nesmyslné vybíjení 
kmenových stavů bažantí zvěře zastavit. Bohužel marně. V roce 2006 byli zastřeleni v této honitbě už jen 2 bažantí kohouti v celé 
honitbě. Je to ještě myslivost? To jsou jatka. Když jsem navštívil odbor životního prostředí ve Frýdku-Místku a hlásil, co se tady 
děje, řekl mi, že mysl.hosp. má zastavit hon, zjistí-li takovou situaci. Čím to je, že se tak dosud nestalo. Máme špatné zákony nebo 
kontrolní orgány? Já jsem dělal zkoušky v době totality. Tam nás učili, že jedině myslivecký hospodář je zodpovědný před 
zákonem za jarní kmenové stavy zvěře. Nikdo jiný. Za to, že jsem řekl  pravdu nahlas, jsem trestán. Proč to platilo tenkrát, proč ne 
dnes? 
          Masopust Oldřich, 84 let, v.r. 
(jedná se o přepis rukopisu) 
 
Informace z obecního lesa 
Těžební činnost je, stejně jako v minulých letech, zaměřena na  zpracování nahodilých těžeb, to znamená na 
těžbu, přibližování a odvoz  vyrobených sortimentů dřeva z lesa. Za první pololetí letošního roku bylo 
zpracováno celkem 471 m3. Je to podstatně méně nežli v posledních dvou letech, protože nedošlo ke 
škodám působením nárazového větru, rovněž škody působené kůrovci jsou nižší. 
Zalesněno bylo 1,86 ha holin z loňských těžeb a bylo vysazeno 12 580 ks sazenic převážně dubu, dále buku, 
jedle a javoru. Krajský úřad v Ostravě jsme požádali o příspěvek na uvedenou výsadbu, který jsme vyčíslili 
na 122 210 Kč. V uplynulém týdnu provedli pracovníci krajského úřadu kontrolu oprávněnosti naší žádosti a 
na základě této kontroly máme příslib uhrazení příspěvku v požadované výši. Všechny výsadby jsou 
oploceny, aby bylo zabráněno škodám na sazenicích okusem zvěří. Mimo to se pokračuje v oplocování 
přirozených náletů jedle v porostech naproti hájenky. 
V současné době provádíme druhé ožínání buřeně kolem sazenic a přípravu ploch na podzimní zalesňování 
a trvalá pozornost je zaměřena na zpracování nahodilých těžeb. 
Pro kontrolu a ochranu proti kůrovcům byly do ohrožených částí smrkových porostů instalovány 
feromonové lapače. 
V srpnovém vydání časopisu „Lesnická práce“ je uveřejněn článek, týkající se ilegálního motorismu 
v lesích, a podle tiskového mluvčího Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje se zde uvádí, 
že“v případě, že majitel lesa něco takového zjistí, může se obrátit na policii a žádat po policii zákrok proti 
takovým jezdcům“. 
                                                                                                              Ing. Dušan Vyvial, lesní komise 
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Vážení spoluobčané. 
 
Ve FRY Relax Centru se 17.8.2009 rozběhla již pátá sezona. V době výluky probíhaly, jako každý rok, servisní a opravné práce. 
Kromě těchto běžných oprav a servisních prací byla nově natřena podlaha tělocvičny. Pro potěšení našich školáků i ostatních 
návštěvníků FRY Relax Centra  připravili naši zaměstnanci překvapení v podobě malby na stěnu schodiště vedoucího do budovy 
školy. 
 
Aktivity ve FRY Relax Centru v sezoně 2009/2010 
 
Od 18.08. 2009 probíhá opět plavání kojenců a batolat a plavání těhotných pod  vedením pí Nikol Dostálové tel. (777 046 021). 
 
Každý čtvrtek a úterý  v 19.00 hod. se budeme setkávat, tak jako v předchozích letech, při vodním aerobicu, který začíná dne 
15.09.2009. 
 
Každou středu večer probíhá v naší tělocvičně od 19.00 hod. posilování pod vedením pí Jany Nováčkové.  

 
Otvírací doba ani ceny ve FRY Relax Centru se nemění. Ve vlastním zájmu se objednejte předem. Na objednávky volejte číslo 
558 668 058. 
 
V recepci je možné zakoupit občerstvení, sportovní potřeby, plavky, plavecké pomůcky, saunařské potřeby. 
 
Od září 2009 můžete veškeré informace získat na nových webových stránkách FRY Relax Centra: 
 
www.fryrelaxcentrum.cz 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu!!! 
            Hlavatá Pavlína 
 

Ukončení prázdnin v oboře Sovinec 
 
     Myslivecké sdružení Fryčovice navázalo v letošním roce na velmi 
zdařilou akci – odhalení pamětního kamene 20 let obory Sovinec. 
Jelikož jsme získali velmi dobré ohlasy a hodnocení této akce, 
pokusili jsme se něco podobného zopakovat. Velice nás potěšil zájem 
našich občanů spojit dobré a užitečné, proto jsme letos zahájili           
1. ročník setkání na Sovinci – a zorganizovali pro širokou veřejnost 
letní odpoledne. I když bylo nakonec letní  odpoledne ze soboty       
29. srpna v důsledku nepříznivého počasí přeloženo na neděli           
30. srpna, přesto jsme mohli na Sovinci uvítat asi 450 občanů. 
     Jsme velice rádi, že můžeme Vám jednou ročně přiblížit nejen 
oboru, ale především taky zajímavou procházku s  výhledem             
do širokého okolí. Mnoho našich přátel se velmi podivilo nad tím,      
že náš nejvyšší kopec Sovinec (354 m) nám umožňuje tak zajímavý     
a krásný výhled do rodného kraje. Taky většina z vás mohla 
zahlédnout v oboře chovanou zvěř – jelence viržinského, který 
v Evropě není v podobném chovu zastoupen. 
     Budeme v tom každým rokem pokračovat, a to vždy poslední 
sobotu o prázdninách. Pro příští rok mysliveckou kuchyni                   
a občerstvení obohatíme o některé ukázky z naší činnosti nebo našich 
tradic a odměnou pro nás bude Váš zájem a Vaše účast. 
        
Výbor Mysliveckého sdružení Fryčovice 
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Jak to bylo s koupalištěm 
 

Ten, kdo jezdí autobusem na lince mezi Fryčovicemi a Brušperkem, si jistě všiml označení jedné            
ze zastávek. Ta se jmenuje Fryčovice-koupaliště, i když se zde již nic takového nenachází. Starší si ještě 
dnes vzpomenou na letní radovánky a dovádění na koupališti, mladší o tom možná slyšeli z vyprávění svých 
rodičů, babiček a dědečků. Určitě je ale také dost lidí, kteří nad pojmenováním koupaliště nevěřícně kroutí 
hlavou, vždyť tam přece nic takového není! Přenesme se proto kousek do minulosti a podívejme se                 
na důvody, které vedly k vybudování koupaliště i k jeho definitivnímu zániku.    

Ve 30. letech 20. století probíhala regulace řeky Ondřejnice. Tehdy se vynořila myšlenka na výstavbu 
koupaliště v blízkosti řeky. Vhodný pozemek se nejprve hledal v blízkosti Brušperku, pro velké finanční 
nároky jejich vlastníků byla ale nakonec zvolena jiná varianta. Vybrán byl pozemek na hranici mezi 
Brušperkem a Fryčovicemi, kde byla po jedné z povodní odplavena zemina, a tak nebyl moc drahý. Celkové 
náklady na výstavbu byly stanoveny na cca 70 000 Kč. K opatření kapitálu byla ustavena společnost s podíly 
po 500 Kč. Stavební záležitosti převzalo město Brušperk a obec Fryčovice. Půjčku v částce po 25 000 Kč 
poskytly Národní záložna pro Brušperk a okolí a Spořitelní a záloženský spolek v Brušperku. I když 
Brušperk a Fryčovice poskytly na stavbu potřebné dřevo, vyšplhaly se celkové náklady na výstavbu areálu 
koupaliště na trojnásobek. Majitelem koupaliště se stal nově zřízený spolek v čele s Vilémem Hillem, 
Brušperk a Fryčovice se staly podílníky. Provoz koupaliště byl zahájen 9. srpna 1936. Letní restaurace, která 
se nacházela v areálu koupaliště, byla pronajímána. Provozoval ji výrobce likérů a hostinský Albín Hill, 
který každý rok žádal Okresní úřad v Místku o povolení provozovat v sezóně od 1. května do 30. září 
hostinskou živnost na koupališti. První žádost podal 5. května 1937, 21. června pak proběhlo komisionální 
jednání, které mělo stanovit, jestli je možné místnosti letní restaurace schválit pro provoz hostinské koncese. 
Komise zjistila určité nedostatky, které se Hill zavázal napravit do 1. září 1937. Dne 25. června 1937 proto 
obdržel od Okresního úřadu v Místku povolení k přenesení hostinské koncese, kterou měl na svůj dům       
čp. 3 na náměstí v Brušperku, do restauračního pavilónu na koupališti. Povolení dostal s výhradou,              
že při obsluze hostí nebude zaměstnán ženský personál. Nebylo mu také povoleno trvalé přenesení hostinské 
koncese na tuto letní restauraci, protože podle živnostenského řádu bylo její přenesení možné jen dočasně.  

V roce 1939 požádal Albín Hill o schválení pronajmutí provozu a výčepu restaurace manželům Vlastě      
a Mořici Hrdým. 11. května 1939 byl pozván na jednání na Okresním úřadě v Místku, kde mu bylo sděleno, 
že podle platných předpisů nemůže přenesenou koncesi pronajímat. Ihned proto stáhl svoji žádost                  
o pronajmutí přenesené koncese a požádal o povolení zaměstnat jako výčepní Vlastu Hrdou. V tomto 
případě dostal také povolení zaměstnávat ženský personál. Po roce 1948 byla na koupaliště uvalena národní 
správa. Koupaliště bylo v provozu až do 60. let 20. století, osudné se mu staly velké povodně v roce 1966     
a v roce 1968. Zatímco po povodni v roce 1966 bylo koupaliště nákladně opraveno, po povodni o dva roky 
později k tomu již nedošlo. Koupaliště tak po více než 30 letech své existence zaniklo.  
 

Mgr. Petr Juřák 
 

VÝBOR TJ SOKOL Fryčovice informuje … 
… že zprovoznil své vlastní webové stránky, kde se dozvíte vše o činnosti jednoty, včetně všech jejích oddílů. 

Najdete je na adrese: www.tjsfrycovice.webnode.cz. 
 

Současně s těmito stránkami byly zprovozněny webové stránky oddílu kopané, které naleznete na adrese: 

www.tjsokolfrycovice.webnode.cz.  
 

Na těchto stránkách najdete, všechny aktuální informace ze zápasů všech mužstev oddílu (zápasová 
statistika, tabulky, pozvánky na utkání, informace pro fanoušky apod.). 

 
        

 Sbírka na pomoc povodním 
Starosta obce děkuje všem občanům, kteří se zapojili do sbírky na pomoc povodním pro oblast             

Nového Jičína a okolí. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 
V sobotu 11. července pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřadem 

ve Fryčovicích slavnostní předání nového cisternového vozidla TATRA CAS 20 - T 815. Připravený program začínal 
už v dopoledních hodinách v hasičské zbrojnici přivítáním hostů ze slovenské družební obce Stráňavy a předsedy 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pana Ing. Petra Rafaje. 

Po krátkém úvodu, kdy byli přítomní seznámeni slovem i obrazem s pestrou činností našeho sboru, následoval 
podpis smlouvy o převodu staré TATRY T 148 na Stráňavské hasiče. Dost o problémech a hlavně záměrech obce 
Stráňavy jsme se dověděli od slovenského starosty pana Ing. Jozefa Papaje, zvláště nás zaujal grandiózní plán        
na využití termálních pramenů, který by radikálně změnil život v jejich obci.  

Zajímavý proslov měl i nedávno jmenovaný předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pan                     
Ing. Petr Rafaj, který vysoce hodnotil pestrou činnost našeho sboru. Také jsme se dověděli, že původní profesí          
je vlastně spjat s hasiči, protože vystudoval VŠB v Ostravě v oboru požární technika. Dopolední program byl  
zakončen procházkou obcí a výhledem ze Sovince, zvláště hosté ze Slovenska se divili, že z tak malého kopce je 
toho tolik vidět. 

Po prohlídce obce a obědě se již všichni účastníci odebrali na hřiště             
TJ Sokol, kde proběhl hlavní program. Slavnostní průvod se státní vlajkou, 
následovanou prapory obce, našeho a dalších šesti sborů z okrsku, končil 
vztyčením státní vlajky a hymnou. Vše hudebně i pochodově doprovodila 
dechová hudba Fryčovice. 

Příjezd staré TATRY nebyl nijak nostalgický, ale spíše razantní, o což se 
zasloužil br. Pavel Matula, kdy mnohým diváků až zatrnulo, že postavené 
pódium se všemi hosty a řečníky bude cílem pro čumák stále čiperné TATRY. 
Básnička, kterou přednesl br. Matula, ale byla už opravdovým nostalgickým 
loučením. 

Silným zážitkem byl příjezd nové nablýskané TATRY, řízené br. Ing. Richardem Kavkou, kterou ostatní seřazené 
TATRY okolních sborů vítaly jako svou novou kolegyni spuštěním sirén. Po proslovech starostů obcí, sboru a ředitele 
Územního odboru HZS MSK plk. Ing. Jana Krupy byly předány symbolické klíče od staré TATRY do rukou 
slovenského starosty pana Ing. Jozefa Papaje. Klíče od nového vozidla slavnostně přebral náš velitel sboru               
br. Ing. Leo Kuběna, který se velkou měrou a za podpory mnoha aktivit celého sboru podílel na získání tohoto vozidla. 

Na profinancování se podařilo získat dotaci Ministerstva vnitra ČR ve výši 2,5 mil. Kč, zbytek do hodnoty bezmála 
6 mil. Kč, hradila obec Fryčovice ze svého rozpočtu. 

Následovalo slavnostní vysvěcení, které provedl místní farář p. Karel Javorek a křest trochu světštější - 
šampaňským, kterého se s nelíčenou radostí a vervou opět ujal náš velitel sboru br. Ing. Leo Kuběna. 

Poté již patřilo pódium folklórnímu souboru Valašský vojvoda, který se střídal s dětskými mažoretkami ze souboru 
Paprsky Hlučín. Svou činnost prezentovala i naše žákovská soutěžní družstva, která předvedla s velkou vervou, 
zřejmě podpořena úspěchem mažoretek, zkrácenou verzi štafety CTIF. Po připraveném programu následovala volná 
zábava s diskotékou a ohňostrojem na závěr.  

Více podrobností o samotném vozidle a rozsáhlou fotogalerii z celé akce si můžete prohlédnout  na stránkách 
našeho sboru na adrese www.sdhfrycovice.ic.cz. 

Skutečný křest ohněm prožila nová TATRA už zhruba týden po nasazení na výjezd, kdy zasahovala u požáru pole 
v Rychalticích. 

 
 Za výbor SHČMS SDH Fryčovice 
  
 
 
 
 
 

 
DÍVČÍ FOTBAL V BRUŠPERKU! 

Nábor dívek ve věku 14-ti let a méně se koná 
každé úterý a čtvrtek od 16 hod na travnatém hřišti v Brušperku. 

. 
TĚŠÍME SE NA VÁS! KONTAKT.: +420 739 094 599 

E-MAIL: morys@raz-dva.cz 
www.holkyzbrusperku.webnode.cz 
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Léto a babí léto u mladých hasičů 
 
     Léto bylo pro mladé hasi če ve znamení ukázek a vystoupení. S nastupujícími p rázdninami jsme se 
předvedli nejprve na pivních slavnostech krátkou ukáz kou p řekážkových b ěhů a překonávání p řekážek.         
O týden pozd ěji nás čekalo vystoupení podobné, avšak již na akci hasi čské - požehnání nové Tatry. Tentokrát 
jsme zvolili ukázku zjednodušeného p řekážkového b ěhu dle mezinárodních sm ěrnic CTIF. V obou t ěchto 
vystoupeních se p ředvedli chlapci i dívky. Nejmenšímu "hasi četi" bylo teprve p ět a třičtvrt ě roku. Po oslavách 
nadešly vytoužené prázdniny. Netrvaly však déle než  měsíc. Již čtrnáct dní p řed koncem prázdnin jsme         
se zase začali scházet na pravidelných páte čních sch ůzkách. Op ět na nás čekalo vystoupení - tentokrát         
na Dožínkách. Ukázali jsme, že p řes prázdniny jsme nic nezapomn ěli a p řekážky CTIF jsme p řekonávali stejn ě 
hrav ě jako v červenci. Navíc jsme p ředvedli i štafetu požárních dvojic. Op ět se ukázek ú častnili jak chlapci, 
tak dívky ve v ěku od šesti do šestnácti let. V ěříme, že se ukázky divák ům líbily a že jim p řinesly stejnou 
radost, jako nám jejich úsp ěšné p ředvedení. 
      Školní rok se rozb ěhl, my se vrátili do lavic, ale každý pátek odpoled ne byl náš program jasný - trénink 
požárního útoku. Zú častnili jsme se posledních sout ěží v této sezón ě. Naše výkony se s každou sout ěží 
lepšily, avšak šampión ům jsme se vyrovnali až v posledních kolech. O to ví ce se t ěšíme na ú čast v p říští 
sezón ě. Odměnou pro nás byl dobrodružn ě vzdělávací víkendový nocleh v hasi čské zbrojnici. Už ve čtyři 
odpoledne se n ěkteří nedo čkavě hrnuli do spacák ů, ale program byl nabitý a pestrý a na spacáky došl o         
až kolem desáté ve čer. Nejprve jsme museli uklidit zbrojnici, zamést a  vyt řít. Smeták ů a hader bylo dost,        
na každého se dostalo. Pak jsme se vydali na h řišt ě, kde jsme se na r ůzných stanovištích u čili uzly, st řelbu   
ze vzduchovky, technické a hasící prost ředky, základy požární ochrany a zdravov ědu. Kolem sedmé nás hlad 
zahnal zpátky do hasi čárny. Spole čně jsme nachystali st ůl, uva řili vaje činu a s chutí pove čeřeli. Po ve čeři 
jsme se st řídali v mytí nádobí a do ve čerky jsme se v ěnovali hrám. Budí ček v šest ráno byl neoblomný. 
Všechny vytáhl ze spacák ů na rozcvi čku.  
     Společně jsme op ět nachystali snídani a pod ělili se o úklid a nádobí. Pak už na nás čekala různá stanovišt ě    
ve zbrojnici a výuka topografie (práce s mapou a bu zolou), požární prevence, uzl ů a hasi čská technika. 
Dopoledne uteklo jako voda a po sva čince jsme vyrazili na h řišt ě. Tam už byl p řipravený orienta ční běh           
a nakonec závod požárnické všestrannosti, na který jsme se celou dobu p řipravovali. P řiblížil se čas ob ěda      
a všichni cht ěli va řit špagety. Pod dozorem jsme se u obrovského kastro lu špaget vyst řídali opravdu všichni, 
i ti, co va řechou sotva do hrnce dosáhli. Akci jsme završili hr ami v klubovn ě a velkým úklidem zbrojnice. 
Největší zlobivci umývali záchody. Ani jsme se nesta čili rozlou čit a už si nás rozebrali rodi če. Moc se t ěšíme 
na další noc v hasi čárně, ale musíme být nejmén ě rok hodní, aby to s námi zase vedoucí vydrželi. 

 
Kolektiv mladých hasi čů 

 

LMK Fry čovice 

Letecká show v Trnávce 
Poslední prázdninový víkend v sobotu 29. srpna 2009 se uskutečnilo již dlouho připravovaná Modelářská show          
na letišti v Trnávce. Po dlouhém čase bez dešťových srážek se tento den dalo do deště hned ráno, a tak se dařilo jen 
v malých přestávkách, kdy nepršelo uskutečnit pár letových ukázek.V podání Patrika Davida jsme viděli ukázku 
letových modelů vrtulníku a ukázku akrobatických modelů Pavla Laníka a Pavla Víta.   Po domluvě s dalšími piloty 
jsme ukázky přesunuli na neděli odpoledne po ukončení soutěže RC – V2. Neděle nás přivítala krásným počasím a tak 
jsme mohli již za ideálních podmínek odlétat 7. ročník soutěže „ O putovní pohár obce Trnávka“. Vítězem se stal Jiří 
Loutocký na druhém místě skončil Zdeněk Vojkůvka oba dva 
z LMK Prostějov a na třetím místě člen LMK Fryčovice Petr 
Grüman. Po ukončení soutěže, jsme mohli sledovat umění 
pilotáže akrobatických modelů v podání našich , ostravských        
a dalších pilotů. Pro zpestření nedělního odpoledne nám členové 
aero klubu Zábřeh předvedli seskok parašutistů přímo  na plochu 
před diváky, kterých se bohužel sešla jen hrstka. Do večerních 
hodin jsme měli možnost sledovat ukázky motorových modelů     
a modelů poháněných elektromotory. Návštěvníci mohli využít 
širokého sortimentu občerstvení a výborného domácího guláše. 
 
Za LMK Fryčovice Horvath Stanislav 
 
 
                                                (na obrázku zleva  3. místo – Grüman Petr, 1.místo – Loutocký  Jiří a  2. místo – Vojkůvka Zdeněk) 
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Kulturní a školská komise ve Fryčovicích 
vyhlašuje ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov 

H U M A N I T Á R N Í  S B Í R K U 
- Letního a zimního oblečení ( dámské, pánské, dětské ) 
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 

- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 
- Peří, peřových a vatových přikrývek, polštářů a dek 

- Obuv – veškerou - neporušenou 
 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE : 
Svetry 

Elektrospotřebiče, lednice, televize, 
Nábytek, počítače, jízdní kola, lyže 

Dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 
Znečištěný a vlhký textil 

 
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 

6. 11. 2009   od   10.00 – 19.00 hod. 

7. 11. 2009   od   10.00 – 14.00 hod 

V PŘEDSÁLÍ 

KULTURNÍHO SÁLU OBECNÍHO DOMU VE FRYČOVICÍCH 

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. 

DĚKUJEME VŠEM ZA  POMOC. 

Bližší informace u pí Glombíčkové na Obecním úřadě Fryčovice 

nebo na tel. 722 511 896 

 

K u l t u r n í   a   š  k o l s k á   k o m i s e 
p o ř á d á 

vvvv    á n o č n í   ká n o č n í   ká n o č n í   ká n o č n í   k    o n c e r to n c e r to n c e r to n c e r t    
SLOVÁCKÉ KROJOVANÉ DECHOVÉ HUDBY 

nový program, nové písničky 

VLČNOVJANKAVLČNOVJANKAVLČNOVJANKAVLČNOVJANKA    
19. p r o s i n c e 2009  v 18.30 hod. 

Kulturní sál Obecního Kulturní sál Obecního Kulturní sál Obecního Kulturní sál Obecního domu ve Fryčovicíchdomu ve Fryčovicíchdomu ve Fryčovicíchdomu ve Fryčovicích    

Vstupné 80Kč 
Možnost zakoupit lístky, každý den do 14. hod u p. Glombíčkové 

na Obecním úřadě ve  Fryčovice nebo obj. tel. 722 511 896 
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Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá 
 

VÁNOČNÍ KOUZLENÍ U SANTA CLAUSE 
( zábavný pořad pro děti s předvánoční atmosférou plný kouzel   

a smíchu ) 

VVVV    kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicíchkulturním sále Obecního domu ve Fryčovicíchkulturním sále Obecního domu ve Fryčovicíchkulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích    

21. p r o s i n c e 2 0 0 9 
Začátek představení v 16. hod. 

Vstupné 50 KčVstupné 50 KčVstupné 50 KčVstupné 50 Kč    
 

Lístky lze koupit na Obecním úřadě ve Fryčovicích, každý den do 14. hod 
u paní Glombíčkové nebo obj. na tel. 722 511 896 

 

 
 

Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádád  
dle zájmu občanů 

 

SILVESTR 2009 
31.prosince 200931.prosince 200931.prosince 200931.prosince 2009    

    
Kulturní sál Obecního domu FryčoviceKulturní sál Obecního domu FryčoviceKulturní sál Obecního domu FryčoviceKulturní sál Obecního domu Fryčovice    

ooood d d d 19 hodin19 hodin19 hodin19 hodin    
    

cena: 150 Kčcena: 150 Kčcena: 150 Kčcena: 150 Kč    
    

SSSS    sebou:sebou:sebou:sebou:    vše, co potřebujete kvše, co potřebujete kvše, co potřebujete kvše, co potřebujete k    dobré dobré dobré dobré náladě (jídlo, pití, náladě (jídlo, pití, náladě (jídlo, pití, náladě (jídlo, pití, …………))))    
Hudba zajištěna !Hudba zajištěna !Hudba zajištěna !Hudba zajištěna !    

Překvapení Překvapení Překvapení Překvapení …………    nějaké bude !nějaké bude !nějaké bude !nějaké bude !    
    

Nutno objednat mísNutno objednat mísNutno objednat mísNutno objednat místenky nejpozději do konce listopadu !tenky nejpozději do konce listopadu !tenky nejpozději do konce listopadu !tenky nejpozději do konce listopadu !    
Bližší informace na OBližší informace na OBližší informace na OBližší informace na OÚ Fryčovice nebo na tel.č. 722Ú Fryčovice nebo na tel.č. 722Ú Fryčovice nebo na tel.č. 722Ú Fryčovice nebo na tel.č. 722    511 511 511 511 896896896896    
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Vánoční stromky 
Již nyní si můžete vybrat nebo zajistit vánoční stromek. 

• jedle kavkazská (Abies nordmanniana) 
• smrk pichlavý 

nejpozději 10. prosince 2009 
Kontakt : 774 616 399 nebo 774930957 

Dušan Vyvial, Fryčovice č.532 
 

 

Prodej štípaného palivového a krbového dřeva v délkách 25cm, 33cm, 
50cm. Jehličnatého i listnatého.   

Možnost dovozu domů.      605 45 22 87      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

KOSENÍ TRÁVY    * p řerostlé * neudržované * v četně svahu 
Kácení strom ů, řezání dřeva. 

Mobil 608 728 530  

Brušperk - náměstí J.A.Komenského  
 
Cukrárna na náměstí Vám nabízí !!!  
*  příjemné posezení s dětským koutkem    * 10 druhů zmrzliny     
* domácí zákusky    * koláčky    * chlebíčky    * saláty    * grilovaná 
kuřata   * řízky    * bramboráčky a jiné …     

(vše možno také na objednávku - tel.: +420 733 125 271) 
 

Restaurace  "NÁRODNÍ   DŮM"  od 1.6. NEKUŘÁCKÁ  
RESTAURACE 
*příjemné posezení na přímořské terase s možností kouření    
*  víkendové rodinné menu *nový jídelní lístek   * jídelní lístek  pro děti  
* pečené uzené koleno na prkénku    *pečená uzená žebra na prkénku    
*velký výběr domácí pizzy  a jiné speciality    *pořádání rodinných 
oslav, školení a jiných akcí pro cca 60 lidí  
Rozvoz pizzy s akcí " Každá Vaše 10 pizza zdarma"  
na tel.: 739 754 730 
   * na požádání Vám přivezeme cokoliv z našeho sortimentu 

Hotel Brušperk 
* nabízí ubytování ve 12 pokojích a apartmánech v pěkném prostředí  
náměstí, objednávky a dotazy na tel.:  + 420 733 125 270  
nebo  e-mail:  hotel@hotelbrusperk.cz, www.hotelbrusperk.cz 
 

Jsme tady pro VásJsme tady pro VásJsme tady pro VásJsme tady pro Vás    
Kolektiv IPM Plus, s.r.o. 
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Firma  
BESKYD AGRO a.s. PALKOVICE 

zahájila prodej  

PEVNÝCH PALIV 
od 1.6.2009 

černé uhlí ořech 30-50 mm 
koks 40-60 mm 
koks 20-40 mm 

brikety Německo REKORD 2“ 
Možnost tel. objednávek: 558 656 155- 7 

                                      737 122 436 
provádíme i rozvoz  paliv 

VÝHODNÉ CENY 
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Fryčovický zpravodaj č.3/2009 
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.4/2009  je: 30.11.2009 
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