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Vážení občané, 
 

letošní rok 2009 se rychle blíží ke svému závěru, do období, kdy se provádějí uzávěrky                  
a hodnocení, podle kterých zjišťujeme, co komu tento rok přinesl. Já Vás mohu ve stručnosti seznámit 
s tím, co přinesl pro naši obec. 

I přes problémy s poklesem daňových příjmů, které nám přinesla krize, se podařilo dokončit 
rekonstrukci fary. Slavnostní otevření na fryčovickou pouť bylo spojeno s výstavou obrazů, které nám 
zapůjčilo frýdecko-místecké muzeum. Prostory fary jsou využívány jako mateřské centrum pro matky 
s dětmi do 3 let. Organizačně zajišťuje schůzky a jejich náplň paní Ing. Petra Hodaňová. Na faře 
rovněž začínají schůzky nově vznikajícího skautského oddílu, který vede paní Zdeňka Volná. Oběma 
vedoucím patří poděkování za jejich ochotu udělat něco pro děti v jejich volném čase. Nově zakoupená 
cisternová automobilová stříkačka TATRA 815 byla slavnostně požehnána 11. července a již slouží 
našim hasičům. 

Byly taky opraveny nejhorší úseky místních komunikací položením nových asfaltových 
koberců. Jsou to cesty k Hynečkům pod Sovincem a úsek cesty v Krnalovicích. Rozpracovány jsou 
projekty na úpravu středu obce, na propojení chodníku mezi Fryčovicemi a Brušperkem, také projekt 
chodníku pod firmou Borcad k restauraci Chamrád. Je zpracováván projekt pro stavební povolení     
na kanalizaci obce a projekt na výsadbu zeleně v obci. Až možnosti rozpočtu na rok 2010 nám však 
ukážou, které projekty budeme moci v příštím roce realizovat.  

 
Všem občanům přeji spolu se zaměstnanci obecního úřadu příjemné 

prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do roku 2010. 
 
                                                                                                    Ing. Jiří Volný, starosta 

 
 
 
 

MO ČSSD přeje všem občanům hezké a poklidné Vánoce, 
veselého Silvestra a do nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví a osobních 

úspěchů. 
 

Výbor MO ČSSD Fryčovice 
 

 
 
 
 
 

Změna úředních hodin v době vánočních svátků 
 

Oznamujeme občanům, že ve středu 30.12.2009 budou úřední hodiny na Obecním 
úřadě ve Fryčovicích     do 12.00 hodin. Ve čtvrtek 31.12.2009 bude obecní úřad 

z provozních důvodů uzavřen. 
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Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 26.10.2009 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
14/142  Schvaluje 
Program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26.10.2009 rozšířený o bod 4a) Přijetí 
individuální dotace na projektovou dokumentaci 
14/143  Volí 
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Anna Hrabcová, Ing. Ivan Bedrunka a Ing. Radomír Mikala 
14/144  Určuje 
Ověřovatele zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.10.2009: pí Miroslava Šmiřáková a 
p. Josef Strakoš 
14/145  Bere na vědomí 
Zprávu o činnosti rady obce 
14/146  Schvaluje 
Zadání Změny č.1 Územního plánu obce Fryčovice 
14/147  Bere na vědomí 
Vyhodnocení veřejnoprávního projednání Návrh zadání Změny č.1 Územního plánu obce Fryčovice 
14/148  Rozhodlo 
O přijetí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projektovou dokumentaci „Úprava 
centra obce Fryčovice“ v maximální výši 420 tis. Kč a to za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje rozhodne o poskytnutí dotace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z důvodu omezeného provozu skládek o vánočních svátcích se přesunuje 

svoz odpadu ze dne 24.12.2009 na den 17.12.2009. V tento den bude 
uskutečněn svoz za celou obec dohromady! 

 

Termíny svozu odpadů v roce 2010 
 

Svozy komunálního odpadu vždy ve čtvrtek: 
Horní konec obce v lichý týden a dolní konec obce v sudý týden 

 
Svozy pytlů s plastem vždy ve čtvrtky: 11.2., 8.4., 10.6., 12.8., 7.10., 9.12. 

 
Svozy skla 1x za měsíc – vždy poslední týden v měsíci 

 
Svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu: 

Sobota 10.4.2010 a sobota 16.10.2010 
 

Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat dle časového harmonogramu do popelářských KUKA 
vozů. Sběr nebezpečného odpadu bude ve stejném termínu probíhat od 8 do 12.30 hodin do 

kontejnerů umístěných před památníkem u budovy obecního úřadu. 
 

 

TJ Sokol Fryčovice přeje všem svým členům a občanům spokojené 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví, 

spokojenosti a sportovních úspěchů. 
 

Výbor TJ Sokol Fryčovice 
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Z historie Fryčovice – 15. část Škola – pokračování 
 
 Školní docházka byla ustanovením školských zákonů Marie Terezie (1740-1780) povinná. 
Nejdříve šestiletá do 12 let věku a od roku 1869 prodloužená na 8 let do 14 let věku. Protože se to 
některým poslancům, zvláště tyrolským, zdálo neúnosné, podali návrh Říšskému sněmu na zkrácení 
této povinnosti. Po velkých diskusích návrh neprošel, ale byly alespoň zavedeny úlevy pro 7. a 8. třídy. 
Žáci nemuseli v létě do školy docházet. Ve Fryčovicích byly tyto úlevy na žádost obecního výboru            
a školní rady pro 8. třídu zavedeny od února 1880 a trvaly do roku 1918. 
 Postavení učitelů bylo až do roku 1818 nižší nežli kněží, přesto patřili k honoraci. Například       
o tom píše učitel Skácel: „V první polovině 19. století … městská smetánka, k níž se čítal burmister, 
radní páni, kněžstvo, syndikus, rektor (učitel) a felčar nebo magister chirurgus“.  Zařazení učitelů 
k honoraci vyplynulo z lepší znalosti písma a hodně z nich bývali obecní písaři. Ve Fryčovicích však 
měl farář roční plat 410 zl. a 31 kr., k tomu dvě zahrady a pole, kdežto učitel 210 zl. a 1 míru zahrady     
a byt ve škole. 
 Od roku 1865 se připravovaly nové školské zákony, které byly postupně v letech 1868-1869 
schváleny. V Opavském besedníku píše 30.11.1865 Eduard Vávra, jinak zakladatel Hospodářského 
spolku Paskovského, o úpravě statutu škol a učitelů. Požadoval, aby patronát nad školami byl 
přenesen z obcí na okresy a aby jmenování učitelů se provádělo z třímístného terna rovněž okresem. 
Dosud musel školní patron vyplácet vdovám po učitelích penze, a když náhodou zemřelo v jedné obci 
více učitelů, byla to pro obec velká zátěž. V rámci okresu by se to srovnalo.  Když například zemřel      
ve Fryčovicích 11.2.1868 učitel Kestl, jeho vdově vyplácela obec penzi 44 zl. ročně celem 20 let. Asi to 
s obecní pokladnou nebylo nijak valné, protože vyplácení se zpožďovalo. Třeba 8.10.1871 bylo paní 
Kestlové vyplaceno od 1.7. do 30.9. 25 zl., 31.12.1876 21 zl., 3.7.1877 ve druhém čtvrtletí 22 zl., 
17.4.1878 70 zl., za rok 1880 potom 42 zl., jak vyplývá z usnesení obecního výboru. 
 Nové úpravy také stanovily platy učitelů a jejich pomocníků. Dosud se plat učitele skládal 
z několika položek, jednak stálých, jednak proměnlivých, a pomocníka si platil učitel sám. V první 
služební třídě dostal učitel 600 zl. a podučitel 360 zl. Fryčovice byly ve druhé třídě a plat byl o něco 
nižší. 
 Za vzdělání se tehdy platilo a děti platily Školní plat. Ten byl ve vesnicích nižší než ve městech. 
Bylo to poněkud nerovné, bohatší statkář či řemeslník tudíž platil méně, než chudší dělník ve městě. 
Ale za nemajetné nebo sirotky platily obce. Fryčovice zaplatily např. roku 1872 za neschopné dítky, 
pak za chudobné a od školního platu osvobozené a též za sirotky 25 zl. 64 kr. Školní plat byl potom 
v roce 1907 zrušen. 
 Přehled učitelů z počátku školní docházky: 
1785-1791 Kašper Fürmkranz, pocházel od Znojma a bydlel na č.p.28. Dům stál u mostu na bývalé školní 

zahradě a někdy kolem roku 1870 zbourán. Z Fryčovic odešel do Kozlovic. 
1792-1807 Jan Pasternek, asi na č.p.19, potom na č.p.20, ve fojtovně mlýně, ale již před rokem 1795 

z Fryčovic odešel do Prosenic. 
1807-1813 Jiří Vylíčil, v domě č.p.20. 
1813-1834 Vincenc M. Sadílek, pocházel ze Zašové a bydlel také v domě č.p. 20 a od roku 1820  v č.p. 30 

(Juřena), což byla nová samostatná školní budova. Znovu se tam krátce učilo od roku 1979. 
1854-1868 Inocenc Kestel, pocházel z Palkovic, ale před Fryčovicemi učil v Hrabové. V únoru 1868 zemřel. 
1868  Josef Odstrčil, byl provizorním učitelem a pocházel z Hulína. 
1868-1874 Hyginus Zedník, rodák z Bojkovic, před Fryčovicemi učil v Hranicích a 31.10.1874 odešel            

na Hukvaldy. 
1872-1873 Rudolf Schauer z Rychaltic. Byl podučitelem a odešel do Košatky. 
 
 Od školního roku 1872/1873 byla zavedena hodnost nadučitele. Prvním ve Fryčovicích byl        
od 2.10.1872 do 22.12.1874 František Mrázek, učitel z Kozlovic. V prosinci 1874 byla školní docházka 
přerušena pro výskyt epidemie cholery. Mezitím odešel učitel Zedník, a tak zůstal jenom učitel 
František Blecha z Metylovic, který nastoupil 1.11.1874. Od prázdin 1875 nastoupil podučitel Alois 
Javůrek, ale v září 1876 odešel na průpravku do Příbora. 
 Nová školní budova byla postavena v roce 1870. Podle nových Školských zákonů byly v dalším 
roce 1871 provedeny volby do školní rady. Předsedou zvolili Ignáce Kuběnu a členy Pavla Bujnocha, 
Jana Adamovského, Jana Kubalu z Ptáčníka a učitele Zedníka. V následujícím roce Kuběna za školní 
rady vystoupil. Za něho byl zvolen Josef Nevlud a předsedou dočasně Jan Kubala a potom nový 
nadučitel Mrázek. Po odchodu Mrázka zastupoval předsedu místopředseda Schindler Josef. Již 
v lednu 1875 byl předsedou mladý Ludvík Kubala a členem nový starosta František Měrka. Sestava 
školní rady se rychle měnila. 
 V roce 1870 byla školní dvoutřídní a od školního roku 1872/1873 trojtřídní a čtyři roky byly 
potíže s nedostatkem učitelů. Situace se zlepšila v roce 1877 s nástupem nadučitele Eduarda Kaupy. 
 Omluvte pro tentokrát kratší článek, který jsem nedopsal mým pobytem v nemocnici. 
                                                         Jaromír Kublák 
 
Poznámka: v originálním textu od zadavatele článku se střídají různé letopočty začínající 18.. a 19… Jsou uváděny 
nepravidelně a přesným přepisem by došlo k velkým zmatkům, protože rok 1971 si i já školní docházku pamatuji velice 
přesně a jedná se určitě o sto let dříve … Doufám, že jsem roky zařadil správně a nenarušil jsem věcný obsah článku. 

                  Ing. Vratislav Konečný 
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Výbor klubu seniorů ve Fryčovicích přeje všem svým 
členům a občanům spokojené prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví a rodinné 
pohody. 

 
 

 

Krásné, milosti plné vánoční svátky a v novém 
roce 2010 vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí            

a božího požehnání pr o vše naše konání přeje 
všem občanům po celý rok 

 
Místní organizace KDU-ČSL Fryčovice 

 
 

 
 
 

Dodatek k článku o koupališti        
na okraji Fryčovice. 

Pan Jiří Dvorský dodal historickou 
pohlednici, která zobrazuje objekt 
koupaliště před 2. světovou válkou.  

 
Jinak, když zapátrám ve své paměti, 
tak konec provozu koupaliště byl 
určitě na přelomu 70. a 80. let, 
protože i já si pamatuju provoz 
koupaliště ještě, když jsem chodil 
do školy (končil jsem v roce 1977). 

(Ing.Vratislav Konečný) 
 

 

 
Kominictví 

Od 1. ledna 2010 je pro obec Fryčovice přidělen nový kominík,  
a to p. Welszar Robert, tel. číslo: 721 168 804. 

 
 

 
Vážení občané 
 
 Před několika málo dny jsme si připomněli začátek transformace, která začala 
17. listopadu 1989. Mám za to, že informovanost sdělovacích prostředků, periodika, 
televize, kromě novin KSČM – Haló noviny a částečně i Práva, jsou od zmíněné doby 
nevyvážené, neobjektivní, no prostě – pravicová. Je skutečností, že transformace má 
jisté procento vítězů, ale bohužel více poražených. Těch posledních 20 let se příliš 

nepovedlo, většina očekávala jinou dynamiku procesu s jediným cílem očekávání lepší společnosti. 
Ale stalo se, že celá levice a veřejnost nebyla schopna společnost ochránit před: nekalým byznysem, 
kšefty, tunelováním, enormním bohatnutím bank, majetkovým převratem, rozpadem republiky, 
morálním úpadkem, korupcí, hamižností „vítězů“ , kteří zapříčinili tak obrovské zadlužení státu více 
než 130.000 Kč na osobu (do roku 1990 jsme byli věřiteli) a zadlužení rodin nejen vlivem krize               
a obrovské nezaměstnanosti. 
 Byla to politika nesolidární, nejen asociální s velkými náklady lidí na energie a udržení zdraví. 
Nedobré podmínky mladých rodin s dětmi. Schází v minulosti výhodné s velkými odpisy a malým 
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úrokem – „novomanželské půjčky“. Rovněž i u důchodců, penze s nedostatečnou valorizací  se dostaly 
s více jak 50% z čistého výdělku na jen 40% (velmi nízká minimální mzda). 
 I přes jisté kladné výsledky, ty záporné převládají, zejména obrovské rozevření nůžek těch 
mocných, co na to mají, další možné prohloubení odkládá řešení a blížení k trvalé sociální spravedlivé 
společnosti. Protěžování těch rádoby osvícených musí skončit! 
 Udělejme proto maximum, aby ty následné roky v krásné naší vlasti přinesly výsledky lepší    
pro drtivou většinu lidí. Nikoliv aby bohatí bohatli a chudí byli ještě chudšími. Vyvolávání zášti              
a nenávisti musí skončit. Společnost už nesmí být pasivní a třeba začít s účasti ve volbách, které 
budou na jaře příštího roku. Tolik z krátkého zamyšlení. 

 
 Vážení občané, závěrem Vám všem přeji hezké vánoční svátky, do nového roku 
všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a vzájemného porozumění. 
 

     S pozdravem světu mír a práci čest! 
      Zdeněk Ranocha, předseda ZO KSČM Fryčovice 

 

 
Znáte dobře svou vesnici? 

Věřím, že jste téměř všichni poznali, že místo nepořádku, 
které jsme zveřejnili v minulém čísle zpravodaje, se nachází u 

pomníku obětem 2. světové války. 
Nyní se opět vracíme k fryčovickým kapličkám. Zatím jsme 
přinesli obrázek kapličky na Ptáčníku   a u Zahradníků na 
horním konci obce. Zkuste uhodnout, kde se ve Fryčovicích 

nachází tato. 
 

 

Ohlédnutí za rokem 2009 u LMK Fryčovice 
 
 Blíží se konec roku, a tak je čas na bilancování, co se v tomto roce podařilo lépe a co méně. 
Jako už několik předešlých let začínáme sezónu už v lednu, a pak prakticky měsíc kromě prázdnin 
pokračujeme soutěží malých kluzáků poháněných nízkotlakým raketovým motorkem. Tato soutěž je 
oblíbena hlavně u mladých, jelikož se jedná o nenáročnou kategorii „hlavně finančně“ a u starších je 
to vzpomínka na doby, kdy se všechno dělalo doma a vlastníma rukama. Seriál těchto soutěží končí 
v prosinci, kdy jsou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií a jsou jim předány drobné dárky. 
 V loňském školním roce ještě existoval modelářský kroužek na naší škole, v letošním školním 
roce se pro nezájem neuskutečnil. Škoda! Vždyť dnes už se dostane koupit hezká a kvalitní stavebnice 
letadla a pak záleží jen na tom, jak máte šikovné ruce a můžete se věnovat této zábavě. Tohoto 
využívají hlavně rekreační modeláři, kteří si tak pořídí stavebnici větroně poháněného el. motorem, 
pro kterou pak stačí jenom pěkné počasí, kousek polní cesty a volného prostoru a jen tak si k večeru 
pro potěšení zalétat. 
 Pro náročnější, kteří už něco umějí, pořádáme rádiem řízených modelů kategorie RC-V2, což 
jsou velké větroně o rozpětí až 3 metry, vyrobené z laminátu a kompozitu, a jsou do vzduchu 
vypouštěné pomocí rychlých nohou a silonové šňůry a z dostatečné výšky 150 m a výše se snaží nalétat 
potřebných 7 minut a přistát do kruhu o poloměru 1 m. Tyto soutěže se létají jako pohárové                      
a sponzorovány OÚ Fryčovice, OÚ Trnávka, firma Kozubek, restaurace Sokolka a restaurace U Špeků 
hodnotnými cenami, o které je vždy sváděn tuhý boj, ve kterém rozhodují vteřiny a centimetry. Naši 
členové se také zúčastňují soutěží, pořádaných jinými kluby a z celkových výsledků se pak sestaví 
žebříček těch nejlepších. Můžeme se pochlubit, že jsme v první polovině! 
 Ve spolupráci s občanským sdružením Letiště Trnávka jsme poslední víkendovou sobotu 
uspořádali již 7.ročník „Křižování trnavským nebem“. Tato show se nám letos pro nepříznivé počasí     
a tím i malý zájem diváků moc nevydařila. Pro opravdové milovníky historických letadel se poprvé 
uskutečnila celostátní soutěž v kategorii Mini-maket. Jsou to přesné modely letadel většinou               
z 1. světové války, kde se hodnotí nejenom let, ale také shodnost makety v nejmenších detailech oproti 
skutečnému stroji. 
 Letošní soutěž proběhla za nádherného počasí a byla všemi účastníky velice dobře hodnocena 
a firmou JE-TI model z Příbora sponzorována hodnotnými cenami. 
 Jelikož nám místní podmínky neumožňují pořádat soutěže u nás v obci, všechny tyto akce se 
konají na našem domovském letišti v Trnávce. Lehce ho naleznete vedle silnice z Trnávky na Petřvald. 
V příštím roce budeme opět pořádat dostatek akcí, jejichž přesná data si najdete do našich webových 
stránkách  nebo se dozvíte každý první pátek v měsíci na setkání v restauraci „U Špeků“. Těšíme se     
na Vaší návštěvu na letišti Trnávka ! 
                          Za LMK Fryčovice, Horvath Stanislav 
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Z Kulturního sálu Obecního domu Fryčovice 
 
 Kulturní a školská komise uspořádala začátkem tohoto roku v sále pro občany dvě divadelní 
představení, bylo to vystoupení Don Quijote de la Ancha a Ondráš, pán Lysé hory. V květnu se pak 
konal tradiční koncert ke Dni matek a o 14 dní později jsme pozvali druh jiné zábavy – a to travesty 
skupinu „Divoké kočky“. 
 Od září jsme v našem sále jako již každý rok pořádali kurz tance a společenského chování       
pro mládež. Jedná se o 12 lekcí tanečních pod vedením pana tanečního mistra Jaromíra Riedla. 
Letošní kurz byl zakončený závěrečnou lekcí taneční a volbou krále a královny. Pro letošní rok se 
korunkou mohou pochlubit Marta Šnajdrová jako královna a Jan Vrtný jako král.  
 Po celý rok jsme navštěvovali v ostravských divadlech Jiřího Myrona a Antonína Dvořáka 
různá představení, a ať už to byla operetka, balet nebo opera, vždy se nám podařilo naplnit autobus. 
Proto bych chtěla poděkovat touto cestou všem našim věrným občanům, kteří s námi divadla 
navštěvovali, a doufám, že nám zachovají přízeň i v dalším roce. Letošní tečku za návštěvami divadel 
jsme věnovali našim dětem, a to návštěvou Divadla loutek představením Broučci. Tady se musím 
zmínit, že nás překvapil velký zájem maminek a babiček, a proto se budeme snažit zajistit v dalším 
roce nové krásná představení i pro děti. 
 Předposlední akci v sále, kterou pořádá školská a kulturní komise, je již tradiční vánoční 
koncert VLČNOVJANKY a poslední vánoční tečkou je představení pro děti – kouzlení u Santa Clause. 
 Během roku je sál využíván místními organizacemi k uspořádání plesů, večírků nebo našimi 
občany k soukromým akcím. Sál je také využíván základní školou a mateřskou školkou pro různá 
představení a akademie. 
 V letošním roce byly prostory sálu využity pro dvě humanitární sbírky – první sbírka byla 
uspořádána na pomoc povodní postiženým občanům  a druhá byla uspořádána ve spolupráci 
s Občanským sdružením Diakonie Broumov na pomoc sociálně slabším občanům. 
Všem občanům za poskytnuté věci děkujeme! 
         Dana Glombíčková 
 
 
 
 

Základní škola Fryčovice zve rodiče, prarodiče i všechny občany  na vánoční 
akademii, která se pod názvem  „Rozdáváme dárečky“  koná 17. prosince 2009 

v 17.00 hod. v Kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích.  
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 
 
 

 
Za oknem sype se vánoční nadílka, 
záclony provoní anýz a vanilka. 
Vánoční koledy zpívají andělé, 

Už jsou tu Vánoce  - šťastné a veselé. 
Klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, 

spokojenost a jen samou radost v roce 2010 přejí žáci              
a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 

 
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám jménem MS ODS v tomto 

adventním čase popřál klidné prožití vánočních svátků, 
nejlépe s vašimi nejbližšími, a do nového roku 2010 
vám přeji mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních 

úspěchů a životní nadhled a optimismus. 
Tomáš Pultar 

předseda MS ODS Fryčovice 
 



 - 7 - 

Plán činnosti KS ve Fryčovicích ….. leden – červen  2010 
 

Datum Akce 
1.ledna Novoroční výšlap na Palkovické hůrky, spoluúčast s TJ Sokol Fryčovice 
6.ledna Přátelské posezení v KS 
13.ledna Zájmová činnost v KS 
21.ledna Přátelské posezení v KS 
Leden Křeslo pro hosta – Ing. Zdeněk Honek, Cestovní ruch, oblast Chorvatska 
3.února Zájmová činnost v KS 
10.února Návštěva místní knihovny, účast p. starosty Ing. Volného, beseda s knihovnicí               

pí Sadílkovou. Sraz v 15 hodin u místní knihovny 
17.února Přátelské posezení v KS 
18.února Vycházka na Hukvaldy, sraz : Rychaltice, autobus. zastávka U Mostu v 11.40 hod. 
24.února Přátelské posezení v KS 
3.března Zájmová činnost v KS 
10.března Přátelské posezení v KS 
17.března Křeslo pro hosta – Ing. Šteffková, „naše skalničky“ 
24.března Zájmová činnost v KS 
31.března Přátelské posezení v KS 
7.dubna Zájmová činnost v KS 
14.dubna Přátelské posezení v KS 
15.dubna Vycházka na Ptačník, spojena s prohlídkou skalniček a možnost nákupu                            

u pí Ing. Šteffkové 
21.dubna Přátelské posezení v KS 
23.dubna Výroční členská schůze KS, Kulturní sál OÚ v 16.30 hod. 
28.dubna Zájmová činnost v KS 
29.dubna Cyklovyjížďka hukvaldskou oborou, Měrkovicemi. Posezení v restauraci Na Fojství, 

sraz v 11 hod. u KS 
5.května Prezentace výrobků Beskydu spojená s ochutnávkou. Pan Arnošt Volný pohovoří          

o výrobcích, které expedují do obchodní sítě 
12.května Přátelské posezení v KS 
13.května Vycházka na Sovinec s opékáním párků u kapličky, sraz u Sokolky ve 13 hod. 
19.května Přátelské posezení v KS 
26.května Zájmová činnost v KS 
Květen Jednodenní zájezd Zlín a okolí – Baťův kanál 
Květen Spoluúčast na vycházce „Pohádkový les“ 
2.června Přátelské posezení v KS 
7.června Cyklovyjížďka Poodřím, sraz v KS v 11 hod. 
9.června Křeslo pro hosta – pan starosta Ing. Jiří Volný, KS v 15.30 hod. 
10.června Vycházka Palkovickými hůrkami, sraz: Rychaltice u mostu v 9.25 hod. 
16.června Zájmová činnost v KS 
23.června Opékání párků na sokolském hřišti 
Jednodenní zájezd na burzu do Polska se bude konat v měsíci březnu, květnu a červenci. 
 
 

Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují o změně ceny vodného a stočného 
od 1.1.2010. 

 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou 
schváleny ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2010 takto: 
Voda pitná (vodné)   ……….… 27,91 Kč/m3 (bez DPH)    30,70 Kč/m3 (včetně 10% DPH) 
Voda odvedená (stočné) …… 27,71 Kč/m3 (bez DPH)    27,18 Kč/m3 (včetně 10% DPH) 
 
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím                 
po 1.lednu 2010, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem         
a dodavatelem. 
 
Tisková oprava, při přepisu rukopisu pana Oldřicha Masopusta došlo změně hlásek.   
 
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. Nešetřil jsem protisovětskou propagaci a odstraňování 
komunistických symbolů. Po nás zůstaly na křižovatkách jen směrovky směr „MOSKVA“ 
Tak zní správný přepis části příspěvku. Tímto se panu Oldřichu Masopustovi omlouvám.  
                             Ing.Konečný Vratislav 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA „KLUBÍČKO“ 
 
 
Když světlo svíček rozzáří dětské oči 
a stromeček v pokoji zavoní po jehličí, 
když zvoneček z pokoje ozve se zas, 
přichází k nám vánoční čas… 
 
 
     …Děti už se Vánoc nemohou dočkat. Vyzdobená školička, vánoční stromeček, upečené perníčky, 
dárečky pro jejich nejbližší…                                              
     S nadšením a láskou připravují program na „Mikulášskou besídku“.  Možná si nevšimnou lesklých 
očí rodičů, prarodičů i ostatních blízkých, kteří s úžasem zjišťují, jak ten čas letí, jak ten jejich 
chlapeček nebo holčička „dospěli“, co všechno už umí. 
     Ale určitě ucítí teplo jejich „rozehřátých srdíček“, plných lásky a něhy. 
     Uchovejme si ten pocit a kouzlo těchto okamžiků v dnešní „zvláštní době“ na hodně dlouho…             
a dávejme pocítit to teplo nejen našim dětem, ale i sobě navzájem… 
 
     Sny jsou jako nekonečná radost, pro kterou jsme schopni udělat téměř cokoli. A když se nám sen 
splní, je to ta nejkrásnější odměna za všechno naše snažení… 
 
                                                                 Krásné Vánoce a hodně splněných snů v roce 2010 
                                                                                                                      přejí        
                                                                                     děti a zaměstnanci MŠ  „ Klubíčko“.  
 
 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
 
Vážení spoluobčané, 
 
rád bych se s vámi podělil o zážitek z odhalení pamětní desky obětem totalitního režimu u příležitosti 
20. výročí listopadových událostí 1989 v sousedním Brušperku. 
Na náměstí J.A.Komenského se sešli nejenom přímí pamětníci, kteří tuto dobu, jako mnozí z vás, 
zažili na vlastní kůži, ale překvapivě také mladí lidé, kteří celý totalitní režim mohou znát pouze 
z vyprávění, a to bylo nejenom pro organizátory velmi příjemným překvapením. 
Před samotným odhalením a vysvěcením naším páterem Karlem Javorkem, promluvil                         
Ing. Josef Janotka za MS ODS Brušperk, Ing. Martin Říman, poslanec PS Parlamentu ČR a zástupce 
Konfederace politických vězňů. 
Oběti minulého režimu uctilo zhruba devadesát účastníků minutou ticha a v závěru zazněla hymna 
České republiky.  
Jsem rád, že jsem se této akce zúčastnil a mohl spolu s ostatními vzpomenout na pohnuté okamžiky 
listopadu 89.  
Závěrem bych rád citoval myšlenku projevů všech řečníků, se kterou se ztotožňuji: „Nezapomínejte!“ 
 
        Tomáš Pultar, předseda MS ODS Fryčovice 
 
 
 

TJ SOKOL FRYČOVICE 
zve své členy na 

VÝROČNÍ VALNOU 
HROMADU 
15.ledna 2010 v 18 hodin 
sál restaurace SOKOLKA 

 
Srdečně zve výbor TJ Sokol Fryčovice 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Termín konání: 1.1. 2010 – 14.1. 2010 
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V celostátním 

měřítku ji pořádá Charita ČR letos v lednu již podeváté. 
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám v tísni 
a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Prostředky 
k lidskému životu by nescházely, kdyby v našich srdcích neexistovaly nadřazenost, sobectví, lakota       
a nezájem o bližní. Nejméně desetina výnosu sbírky bude putovat na humanitární pomoc 
do zahraničí. 
 
Staňte se koledníkem ! 
 

Hledáme malé i velké koledníky! Skupinky chodí od domu k domu a koledují, přinášejí lidem 
radostnou zvěst vánočních svátků a obdarovávají je drobnou pozorností. Každý rok bohužel zůstane 
nepokryta část vesnice, ve které bydlí lidé, kteří by rádi viděli stát na svém prahu tři krále a nad svými 
dveřmi nápis K+M+B.   
Jak poznáte koledníky, kteří obchází v mraze i plískanici ve svém volném čase lidi dobré vůle                  
a přispívají tím všem potřebným v naší oblasti:  
• Vedoucí skupinky má viditelně vystavenou průkazku se jménem a číslem pokladničky, do které 

vybírají. 
• Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, který musí vedoucí na požádání 

předložit 
• Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná, s razítkem obecního úřadu 
 
Podle zkušeností minulých let, kdy byl nedostatek koledníků, budou pokladničky rozmístěny ještě 
v prodejnách a v kostele Nanebevzetí Panny Marie.  
Součástí dobročinné akce bude koledníkům v letošním roce udělení požehnání v kostele Nanebevzetí 
PM otcem K. Javorkem. Poté vyjdou koledovat. 
Pomozte nám pomáhat. 
Doufám, že se nám společně podaří zajistit fungování středisek, která přinášejí úlevu a pocit jistoty 
tolika potřebným lidem v našem regionu. 
Současně prosím širokou veřejnost o podporu nejen finančním příspěvkem, ale i dobrou radou, 
pomocí i modlitbou.  
Lidé, kteří mají zájem jakkoli se zapojit do TS, nechť se ohlásí na níže uvedeném telefonním čísle. 
„Přirozenost žádá, aby člověk pomáhal člověku, ať je kdokoli, jen právě proto,  
že to je člověk. „ 
 (Cicero) 
Kontakt: 
Anna Vyvialová,  
dobrovolnice Charity F-M 
Mob.:774 930 957 
E-mail:vyvi.ana@seznam.cz 
Informace: 
Jiří Cachnín,  
koordinátor pro Tříkrálovou sbírku 
jiri.cachnin@caritas.cz 
Mob.:733 676 672 
www.fm.charita.cz 

 
 

Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá 
 

VÁNOČNÍ KOUZLENÍ U SANTA CLAUSE 
 

(zábavný pořad pro děti s předvánoční atmosférou, plný kouzel a smíchu) 
 

V Kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích 
21. prosince 2009, začátek představení v 16 hodin 

Vstupné 50 Kč 
 

Možnost zakoupit lístky každý den do 14.00 hod. u pí Glombíčkové na 
Obecním úřadě ve Fryčovicích nebo objednávejte na tel.č. 722 511 896. 



 - 10 - 

FRY Relax Centrum 
 
Vážení spoluobčané, 
Vánoce jsou svátky klidu a odpočinku. 
Množství relaxace a pohody si můžete dopřávat i v našem relaxačním centru, 
které 8. ledna 2010 oslaví 5. výročí otevření. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali našim zákazníkům za jejich přízeň 
a popřáli všem veselé Vánoce a mnoho osobních i sportovních úspěchů v roce 2010!! 

 

 
Provozní doba v období vánočních prázdnin 
 
23.12.2009    09.00 – 21.00 hod. 
24.12.2009    zavřeno 
25.12.2009    zavřeno 
26.12.2009    09.00 – 21.00 hod. 
27.12.2009    09.00 – 21.00 hod. 
28.12.2009    09.00 – 21.00 hod. 
29.12.2009    09.00 – 21.00 hod.  
30.12.2009    09.00 – 21.00 hod. 
31.12.2009    zavřeno 
01.01.2010    zavřeno 
02.01.2010    09.00 – 21.00 hod. 
03.01.2010    09.00 – 20.00 hod. 

 
ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK:  
 dárkové poukazy FRY Relax Centra 
 
Všechny nové informace týkající se provozu a akcí pořádaných 
 ve FRY Relax Centru na:   www:fryrelaxcentrum.cz 
 
tel: 558 668 058 
          Hlavatá Pavlína 
          Správce   
 
 

Kulturní a školská komise pořádá 

VÁNOČNÍ KONCERT 
Slovácké krojované dechové hudby 

Nový program, nové písničky 

VLČNOVJANKA 
19. prosince 2009 v 18.30 hodin 

Kulturní sál Obecního domu ve Fryčovicích 
Vstupné 80 Kč 

Možnost zakoupit lístky každý den do 14.00 
hod. u pí Glombíčkové na Obecním úřadě           
ve Fryčovicích nebo objednávejte na tel.č. 

722 511 896. 
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Setkání s důchodci 
 
Rovněž v letošním roce uspořádala Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí, 
přátelské posezení s důchodci. Toto již tradiční přátelské posezení se konalo v pátek 13. listopadu 
2009 v Kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích. V krásném programu vystoupily děti 
z mateřské školy, poté všechny přítomné přivítal starosta obce Ing. Jiří Volný, který informoval o již 
uskutečněných i plánovaných 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, VKUS-BUSTAN, Beskyd Fryčovice a.s., Vítkovice Tours, 
Myslivecké sdružení Fryčovice, pekárna Boček, MUDr. Mičaník, FRYMM, Stross engineering, 
chovatelské potřeby paní Kozubková, Potraviny Pajonk, Růžová školka, Gastro nápoje, Inpros,         
Ing. Lanča Jiří, Ing. Lanča Milan, Kalma, Hasičská pojišťovna, restaurace Sokolka, Lékárna U Sv. Jiří, 
Chodura, cukrárna paní Zahradníková, zemědělská farma p. Kublák, VANIMAR CZ, Veselá zahrada - 
Radmila Šteffková a Milada Šteffková, kadeřnictví Sylvia, paní Marie Ulčáková. Všem výše uvedeným 
firmám děkujeme a na další setkání s důchodci se těšíme opět v příštím roce na podzim. 
 

    Bc. Kateřina Matušková   
Malá připomínka významného rodáka Jana Strakoše 

 
Jan Strakoš se narodil 1. června 1899 ve Fryčovicích v rodině Jana a Antoníny, rozené Gřesové. 

Velmi brzy po jeho narození se rodina přestěhovala do Brušperku, kde pak žila několik let. Později 
našla své útočiště v Ostravě, kde Strakošův otec pracoval jako důlní dozorce. V roce 1910 začal Jan 
Strakoš studovat na gymnáziu v Moravské Ostravě, jeho třídním profesorem a učitelem češtiny byl 
Vojtěch Martínek. V roce 1918 nastoupil do olomouckého arcibiskupského semináře, o čtyři roky 
později byl vysvěcen na kněze. Poté nastoupil na místo prefekta – dohlížitele a vychovatele studentů 
v arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, vyučoval zde latinu, němčinu, řečtinu a náboženství. Mezi 
jeho povinnosti patřila také správa knihovny. V letech 1923 – 27 studoval češtinu a latinu                        
na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1932 byl promován na doktora filozofie. 
Dostal se do sporu s olomouckým arcibiskupem Prečanem, který projevil svoji nespokojenost s tím, 
že Strakoš zavádí do výuky náboženství také poznatky ze světských předmětů. Výtky vůči jeho 
přístupu byly i v jiných směrech: jednomu ze svých žáků údajně rozmluvil vstup do kněžského 
semináře, dovolil, aby jeden jeho žák četl knihu, která nebyla vyhovující po stránce náboženské atd. 
Jeho spory s ředitelem gymnázia Hubíkem vedly nakonec v roce 1933 ke Strakošovu přeložení             
na místeckou faru. Oficiálním důvodem bylo nesložení profesorských státních zkoušek,                           
ve skutečnosti se ale jednalo o jiné záležitosti, Hubík Strakošovi např. vyčítal, že upřednostňuje svoji 
spisovatelskou činnost před výukou na škole. Po svém přeložení do Místku učil náboženství                  
na českém reálném gymnáziu. Začal se zde projevovat jako obhájce katolické národní tradice. Již       
na konci roku 1934 začal formovat činnost Matice Cyrilometodějské v Místku, jejíž hlavním posláním 
byla činnost vydavatelská. V roce 1935 uspořádal a vydal Almanach slezského písemnictví krásného, 
jemuž dal konečný název Náš hlas.  

Jan Strakoš byl autorem několika publikací, přispíval do různých časopisů. Byl také redaktorem 
významné literární revue Poesie, jejíž vydávání pomohl zajistit Vojtěch Martínek. První číslo literární 
revue Poesie vyšlo v roce 1931, vydavatelem se stala Kulturní rada pro širší Ostravsko. Svoji tvorbu 
zde představili např. Zdeněk Šmíd, František Lazecký, Zdeněk Vavřík, Vladislav Vančura, Jan 
Zahradníček, Jan Strakoš, Němec Willy Haas, Angličan John Keats atd. Tato Strakošova vydavatelská 
činnost se stala trnem v oku arcibiskupské konzistoři v Olomouci, která jeho literární činnost 
považovala za porušení kanonického předpisu. Přesto ale Strakoš ve vydávání revue pokračoval,            
i když ne nadlouho. V roce 1934 vyšlo v Místku poslední dvojčíslí (č. 3 – 4) II. ročníku, poté byla 
s ohledem na nedostatek financí revue Poezie ukončena. Strakoš ale předpokládal, že to není navždy, 
své myšlenky na vydávání revue, která by byla mezinárodním fórem katolických básníků a spisovatelů 
z celé Evropy, se nikdy nevzdal. V roce 1936 podnikl kroky k jejímu obnovení, k realizaci ale nakonec 
nedošlo ani tehdy, ani později. 

Okupace Československa a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se dotklo také Strakoše. Když 
v říjnu 1941 zatklo gestapo 30 profesorů gymnázia, byl mezi nimi také Jan Strakoš. Společně byli 
převezeni do Ostravy a později do Kounicových kolejí v Brně. Z vězení byl propuštěn 8. listopadu 1941. 
Jelikož však byla na místeckém gymnáziu výuka zakázána, byl poslán do Kroměříže, kde v letech 1943 
– 44 učil náboženství na reálném gymnáziu. 

V říjnu 1945 odešel přednášet na Vysokou školu politickou a sociální do Prahy, působil také jako 
kulturní redaktor deníku Lidová demokracie a jako redaktor kulturního časopisu Obzory. Po Únoru 
1948 byl nucen z politických důvodů opustit vysokou školu. Opět se vrátil k duchovní službě, působil 
jako výpomocný kaplan u Panny Marie Sněžné v Praze. Začal pomýšlet na emigraci, v roce 1951 odjel 
se svým bratrem Josefem do Spolkové republiky Německo. Později se dostal do amerického 
Clevelandu, kde působil na univerzitě. V roce 1966 odcestoval do Paříže, odtud jeho kroky vedly          
do Švýcarska. Zemřel 13. dubna 1966 ve městě Sion, kde byl také pochován. 

                    Mgr. Petr Juřák 
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Vítání občánků 
 
V sobotu 17. října 2009 jsme slavnostně přivítali na letos 
již druhém vítání do života 11 nejmenší fryčovických 
občánků – 6 děvčat: Elišku Vrtnou, Adélu Vijačkovou, 
Valerii Čamkovou, Pavlu Malinovskou, Barboru 
Nevludovou a Elišku Kašperovou a 5 chlapců: Jakuba 
Gabryše, Radka Melichaříka, Josefa Kuběnu, Patrika 
Matěje a Lukáše Knebla.   
V programu vystoupily se svým krásným pásmem plným 
písniček a říkanek děti z mateřské školy. Obec Fryčovice 
připravila pro každé nově narozené dítě částku      
5.000,- Kč  a pro maminku kytičku. Tašky plné dárečků 
dětem věnovala Lékárna  U Sv. Jiří.  
 
Bc. Kateřina Matušková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJ Sokol Fryčovice oddíl kopané upozorňuje své fanoušky, že přípravné zápasy se budou konat            
na umělé trávě třetí generace na VP Frýdek-Místek ve Stovkách. Časové termíny zápasů se soupeři 
busou upřesněny na webových stránkách oddílu kopané – www.tjsokolfrycovice.webnode.cz. 

 
První mistrovský zápas jarního kola mužů bude 27.3.2010 ! 

 
 
 
 

TJ Sokol Fryčovice oddíl kopané 
si Vás dovoluje pozvat na 

 5.Fotbalový ples 
Termín: 23.1.2010  

Čas 19.hodin 
Místo konání:Kulturní sál obce Fryčovice 

K tanci a poslechu bude hrát výborná kapela Šmidli Boys Jiřího Gabryše. 
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno, lístky budou k dostání v předprodeji. 

 
Srdečně jsou zváni členové,příznivci i široká veřejnost ! 

 
Předprodej lístků na Fotbalový ples proběhne 16.1.2010 od 15 do 17 h v restauraci SOKOLKA. 

Rezervace vstupenek možná na telefonním čísle 731 562 381 
 nebo e-mailu Oplustil.Miroslav@seznam.cz 
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MEDICINÁLNÍ-SUCHÁ PEDIKÚRA 
NEHTOVÁ   MODELÁŽ-MANIKÚRA 
MEDOVÁ  LÉČEBNÁ  MASÁŽ  TĚLA 
KOSMETICKÉ  OŠETŘENÍ  PLETI 
NASTŘELOVÁNÍ  NÁUŠNIC-LÍČENÍ 
TŘPYTIVÉ  TETOVÁNÍ  DOČASNÉ 
PERNAMENTNÍ  MAKE-UP PLETI 
TRVALÁ  NA ŘASY-DEPILACE TĚLA 
PÁNSKÉ  OŠETŘENÍ-PLEŤ-NEHTY 
PÁNSKÁ  DEO  PEDIKÚRA-PORADNA 
     ۩  PÁNSKÝ  WELLNES  VÍKEND  ۩ 
   WELLNES  VÍKENDY PRO ŽENY 
      ♥  DÁRKOVÉ  VOUSCHERY ♥  
AKNE  PORADNA  PRO  DOSPÍVAJÍCÍ         
www.salonsimona.cz – tel: 558 666001 
tel: 603588092 – objednavky@salonsimona.cz 

 

Květiny Lucie 
Lucie Bílková, v bývalém areálu JZD 
mobil: 777 840 980 telefon pro objednání květin 
 

Milí spoluobčané a věrní zákazníci, 
ráda bych využila blížícího se konce roku ke shrnutí práce v našem malém místním obchůdku. 
Obchůdek máme otevřený již rok a půl. Za tu dobu jsme se snažily pro Vás připravit tématické vazby 
jako jsou velikonoční, dušičkové a v neposlední řadě i vánoční.  
Ve spolupráci se svatební agenturou Kopretina začínáme pátou sezónu výzdob svatebních obřadů. 
Specializuje se na netradiční místa. Úzkou spolupráci jsem navázala s hrady Helfštýn, Hukvaldy a 
Sovinec. Dále děláme svatební výzdoby  pro obřady v Hradci nad Moravicí a také v Komenského 
sadech v Ostravě. Pokud máte zájem vidět  naši práci, můžete se podívat na  
www.svatby-kopretina.cz . 
Pro nový rok 2010 chystáme novinky pro náš obchůdek. Od ledna se změní otevírací hodiny takto: 

 
Po – zavřeno 
Út -  9:00 – 16:30 
St -   9:00 – 16:30 
Čt -  9:00 – 16:30  
Pá -  9:00 – 16:30 
So -  9:00 – 12:00 
 

Na jaře plánujeme přesun do větších prostor v bývalém areálu JZD (mechanizační středisko), kousek 
od hlavní brány. Dále bychom chtěly  ve stejné době otevřít okrasnou školu, kde naleznete různé 
dřeviny, okrasné trávy apod. 
Připravujeme pro Vás naše internetové stránky www.masondesign.cz. Stránky jsou v současné době 
v provozu, ale stále na nich pracujeme. 
Dále bychom chtěly poděkovat za pochopení zavření obchůdku 24. 11. 2009. Zúčastnily jsme se 
Floristické show v Ostravě, kterou jsem pomáhala  tlumočit. Přijely k nám přední italské flóristky, 
které předváděly nové trendy ve vázání.  

 
Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za věrnost a také popřát příjemné prožití vánočních 
svátků a úspěšný krok do nového roku!!!! 
 
Vaše květinky Lucka a Petra 

     Fryčovický zpravodaj č.4/2009 
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.1/2010  je: 9.3.2010 
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