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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 17.12.2008 

 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 

10/99 Schvaluje program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.12.2008 
rozšířený o bod jmenování členů do školské rady Základní školy Fryčovice 
 
10/100 Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Mikala Radomír, Ing. Bedrunka Ivan                          
a Ing. Kokešová Dana 
 
10/101 Určuje ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného 17.12.2008:       
Ing. Vyvial Dušan, p. Strakoš Josef 
 
10/102 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
 
10/103 Rozhodlo o prodeji nově odměřeného pozemku (geometrický plán č.994-120/2008 ze dne 
2.12.2008) ve vlastnictví Obce Fryčovice do vlastnictví firmy MARKOP TRADE s r.o., Staré Město,     
a to: parcela č.2394/4 v k.ú. Fryčovice o výměře 100 m2, za cenu 200,- Kč/m2 

 
10/104 Rozhodlo o koupi stavby s názvem: „Vodní zdroj Babí hora“ za cenu 30.000,- Kč a pověřuje 
starostu obce podepsáním kupní smlouvy 
 
10/105 Bere na vědomí rozpočtové provizorium č. 2 na rok 2008 
 
10/106 Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009 ve stejné výši jako za stejné časové období 
roku 2008 na straně příjmů i výdajů, platné do schválení rozpočtu na rok 2009 
 
10/107 Stanoví jednorázovou odměnu dvěma členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
obce 
 
10/108 Schvaluje dodatek č.1, kterým se mění Příloha č.1 Zřizovací listiny „Mateřská škola 
Fryčovice 451, příspěvková organizace“ SMLOUVY o VÝPŮJČCE 
 
10/109 Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č.1/2008 ze dne 17.12.2008, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška obce Fryčovice č.4/2003 ze dne 15.12.2003 o místních poplatcích 
 
10/110 Jmenuje do školské rady Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, jednu třetinu této rady (2 členy) ve složení: Ing. Jiří Volný a Mgr. Anna Hrabcová 
 
 
 

MAPA OBCE Fryčovice 
 
Obecní úřad ve Fryčovicích připravuje aktualizaci mapy obce s podrobným místopisem     
a s čísly popisnými jednotlivých domů. Zájemci firem, umístěných na katastru obce,    
kteří chtějí umístit své logo na této novelizované mapě, se mohou přihlásit do 30.4.2009 
na Obecním úřadě ve Fryčovicích (u starosty obce). 
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Informace pro občany….. 
 

Na počátku roku 2008 měla Obec Fryčovice 2 296 obyvatel a ke konci roku 2008, 
tj. k 31.12.2008, to bylo 2 353, což je nárůst o 57 obyvatel. 

Do Fryčovic se v roce 2008 nově přihlásilo 74 občanů, z toho 11 cizinců s dlouhodobým 
pobytem vízového cizince. Odhlásilo se 32 obyvatel. 

Celkem se v roce 2008 narodilo 30 dětí, z toho 14 děvčat a 16 chlapců, zemřelo 15 
občanů. 10 žen a 5 mužů. 

V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavřeno 7 sňatků. 
 

Na zdejším matričním úřadě bylo provedeno v roce 2008 celkem 816 ověřování, a 
to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody podpisu kopie s předloženou listinou. 

Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 75 žádostí o výpis z rejstříku 
trestů, 51 žádostí o výpis z katastru nemovitosti a 8 žádostí o výpis z obchodního 

rejstříku. 
 

Občané v roce 2008 podali celkem 280 žádostí o vydání občanského průkazu         
a 21 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR. 

 
Bc. Kateřina Matušková, matrikářka 

 
 

Termíny svozu odpadů v roce 2009 
 

Svozy komunálního odpadu budou probíhat vždy ve čtvrtek: 
Na horním konci a v Krnalovicích v lichý týden 

Na dolním konci obce v sudý týden. 
 

Svozy pytlů s plastem vždy ve čtvrtky: 9.4., 11.6., 6.8., 8.10. a 10.12.2009. 
 

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

Svozy velkoobjemového odpadu: 
3.4.2009 přistavení 9 ks VKK po obci 

4.4.2009 vývoz ve 12 hodin 
 

18.9.2009 přistavění 9 ks VKK po obci 
19.9.2009 vývoz ve 12 hodin. 

 
Svozy nebezpečného odpadu: formou ambulantního svozu 16.5.2009 a 10.10.2009. 
Stanoviště sběru je určeno před památníkem u obecního úřadu od 8 do 11.30 hodin. 

 
 
 

 

Znáte dobře svou vesnici? 
 
V minulém čísle zpravodaje jsme poprvé 
zveřejnili fotografii z naší vesnice a Vaším 
úkolem bylo uhádnout, kde se dané místo 
z fotografie ve Fryčovicích nachází.            
Ti z Vás, kteří tipovali, že se jedná              
o kapličku na Ptáčníku, tipovali správně. 
 
Dnes Vám přinášíme druhou fotografii        
a úkol pro Vás zůstává stejný. Uhádněte, 
kde se na začátku zimy líbilo těmto 
labutím ? 
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Z historie Fryčovic – 12. díl 
 
 Zprvu se používala jenom jména, nanejvýš s upřesněním místa, odkud dotyčný člověk 
pocházel. Později s přírůstkem obyvatelstva a potřebou nějaké evidence se začaly používat 
příjmení. Proto první fojti měli jenom jména. 
 Jako dědiční fojti čili rychtáři ve Fryčovicích jsou na listinách podepsáni nebo z listin známi 
v letech: 
 
1267, 1270  Jindřich 
1320   Chanusius 
1345 – 1392  Mikuláš z Usova 
?   Martin Hradiský 
1467 Jan Kremnica, syn Martina Hradského 
1581 Jiřík, fojt fryčovský 
?   Jakub Šinut 
1657 Jiří Šinut, syn Jakuba 
1679 – 1682  Jiří Kubala, zemřel 27.9.1682, ve věku 78 let 
1682 – 1704  Jan Kubala, ze27.9.1704 
1704 – 1744  Jiří Kubala, s manželkou Rozinou měl 12 dětí 
1744   Jan Kubala, bratr Jiřího 
?       – 1764  Jan Kubala, syn Jiřího 
1764 – 1772 Jan Papež, syn mlynáře Valentina z dolního mlýna. Přiženil se ku vdově 

Marině, po Janu Kubalovi 
1772 – 1782 Jiří Kubala, narozen 10.4.1733, syn Jiřího a Roziny, bratr Jana, zemřelého 

roku 1764 
1782 – 1814 Jiří Kubala, narozen 10.4.1757, syn Jana a Mariny 
1814 – 1829 František Kubala, narozen 18.8.1784, syn Jiřího a Anny. Oženil se s Viktorií, 

rozenou Hlaváčovou. Před fojtem byl mlynářem. Je od něho hodně zápisků     
ve staré Kronice. Zemřel 26.5.1829 ve věku 45 let. 

1829 – 1842 Ve staré Kronice je roku 1841 podepsán jako fojt Jan Adamovský, který asi 
zastupoval nezletilého fojta. V témže roku je na listině o moru podepsán jako 
starosta Adam. Byl sedlákem na zahradnickém gruntě č.p.251 

1842 – 1860 František Kubala, narozen 5.4.1822, syn Františka a jeho druhé manželky 
Mariany Augustinové. S manželkou Monikou, rozenou Maytnerovou, měl          
9 dětí a všechny dosáhly dospělosti. Sám však zemřel ve věku 38 let. Také on 
byl písmákem a zasazoval se o zrušení roboty a obnovení fojtských výsad. 
Roku 1850 je podepsaný jako představený obce. 

 
 K vdově na fojtství se přiženil Filip Měrka, do dospělosti dědice syna Ludvíka Kubaly, 
nerozeného 20.6.1847. Potom v roce 1869 přešel Měrka na mlýn a po prodeji fojtství i mlýnem      
se odstěhoval do Palkovic. Mezitím ztratilo fojtství své výsady v roce 1848 a stalo se normálním 
zemědělským závodem. Ludvík Kubala absolvoval u svého dědečka z matčiny strany mlynáře 
v Libuši u Olomouce, hlavní školu v Olomouci. Fojtství se ujal v roce 1869 po krátké vojenské 
službě. Snažil se používat nové agrotechnické postupy, jako obměna osiva, využití dostupnosti 
umělých hnojiv apod. Pro nedostatek zkušeností s nijak valným úspěchem, jak si postěžoval         
při přednášce ve Staré Bělé, kde se zakládala Vítkovická družstevní mlékárna. Ihned po nástupu    
na fojtství v roce 1869 založil Rolnickou záložnu Fryčovicko-Ptáčnickou a stal se jejím neplaceným 
předsedou. Pokladníkem se stal Jan Matula, ale již placeným. Dostával ročně 25-30 zl a v roce 
1877 byl vystřídán. Důvodem byl, jak by se dnes řeklo, konflikt zájmů, neboť půjčoval také vlastní 
peníze. Například v roce 1877 obdržel na úrocích z takto půjčených peněz 100 zl. Z vlastních 
uložených peněz v Záložně dostal 157 zl na 4% úrok, což odpovídá kolem 4 000 zl. Svých peněz 
měl rozpůjčených 1500 zl, ale na 7% úrok. V součtu to byla velká suma, když kráva v té době stála 
kolem 80 zl. 
 Kubala měl proti Matulovi větší nemovitý majetek, na druhé straně několik tisíc zl dluhů 
starších a několik tisíc zl dlužil na splátkách svým osmi sourozencům. Z půjčky se místní Záložně 
platil úrok 6%, ale Kubala, měl nejvíce vypůjčeno v Městské spořitelně v Novém Jičíně. Tam byl 
úrok ještě vyšší. Celkem úroky dělaly za rok 700 zl a jenom na ně bylo potřeba prodat skoro 10 
krav, bez úhrady splátky. Takže dluh narůstal a v roce 1887 činil jenom ve Spořitelně v Novém 
Jičíně 22 000 zl. 
 Hledal proto další zdroje příjmu. Roku 1881 založil na fojtství mlékárnu se dvěmi švédskými 
odstředivkami, každá s výkonem 100 l za hodinu. Smetanu, máslo a sýry prodával ve dvou 
prodejnách ve Vítkovicích a Ostravě. Návratnost vložených peněz však byla pomalá. Zabýval          
se také zlepšováním konstrukce kamen na spalování uhlí a obdržel několik patentů, z jejichž 
výnosů se později nesnadno živil. Fojtství v říjnu 1886 vyhořelo a úhrada 4 000 zl od pojišťovny 
byla vyplacena Spořitelně, na dluhy to nestačilo a ještě bylo třeba postavit nové budovy. 
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 Situace byla svízelná, proto Kubala v lednu 1887 pronajal fojtství svému švagrovi Josefu 
Šindlerovi a odjel do prahy, aby lépe mohl uplatňovat svoje patenty a získat potřebné peníze         
na úhradu dluhů. Podařilo se mu uzavřít výhodné smlouvy, jak o tom psal, že je z nejhoršího 
venku, ale továrna s kterou měl hlavní smlouvu zkrachovala a bylo po nadějích. Začal hledat nové 
partnery v Rusku, Vídni, Záhřebu, Budapešti, do Fryčovic se již nevrátil, jen přechodně pobýval       
u manželky na fojtství v Palkovicích. Až do nešťastného roku 1886, kdy vyhořelo fojtství, pracoval 
ve veřejných funkcích, hlavně Hospodářské komoře. 
 Spořitelna jmenovala sekvestrem nad fojtstvím Kubalova odpůrce Jana Matulu, tehdy 
starostu, za plat 90 zl, v roce 1888 a 80 zl v roce 1889. Fojtství pak bylo prodáno exekuční dražbě 
v roce 1892 němci Eduardu Raupachovi. Ten mlékárnu udržoval v provozu a také pronajímal 
některé místnosti zámečníkům. Když pak v roce 1909 sebrala stavy velká voda, zanikly mlýny          
i mlékárna. 
 Fojtství v roce 1911 koupil za 130 000 zl ostravský geometr Antonín Pařík. Jeho syn Otakar 
byl později dirigentem Pražského rozhlasového orchestru a později Ostravské filharmonie. Zeť Tyl 
byl prvním ředitelem rozhlasu, Radiožurnálu v Ostravě. Antonín Pařík v roce 1917 větší část 
pozemku rozparceloval na drobno. Zbylých 21 ha nechal dceři Antonii, která se provdala               
za obchodníka Antonína Mičaníka. Ten však zatížil fojtství zárukou za dluhy svého bratra Jiřího při 
stavbě hotelu na Hukvaldech. Hotel pak musel převzít a fojtství prodat. Koupil ho roku 1933 snad 
spekulačně za 500 000 Kč Viktor Lednický z Brušperka. Nestačil splácet převzaté závazky                
a na fojtství byla dosazená nucená správa. Lednický se za Protektorátu stal organizátorem 
odbojové činnosti v Brušperku, záhy gestapem zatčen a ve Vratislavi popraven. Fojtství pak v roce 
1946 koupil Svoboda Josef, rovněž z Brušperka, který tam již delší dobu hospodařil. Jenže přišla 
násilná kolektivizace, Svobodu pod nějakou záminkou uvěznili, od majetku odstavili na tak zvanou 
„padesátku“. Fojtství v roce 1950 převzalo vznikající JZD a tím jeho historie končí. 
 Funkce burmistra bývala honorována jen při některých úkonech, to je případ od případu. 
Někdy jen úhradou hotových výloh, zpravidla zaplacení útraty. Jako třeba roku 1766 vymáhal 
burmistr rekruta Davida Vašicu z vojny a při tom se propilo 1 zl 42 kr, „tak to mu zaplatí obec“. 
Téhož roku, při obecním účtě a do Kozlovic 1 zl a 24 kr. Ještě předtím činila útrata s rekruty v roce 
1765 3 zl a 5 kr a v roce 1763 1 zl a 3 kr. Není zaznamenáno, že burmistr dostával plat.               
„Při skládání obecních účtů platilo se písařovi a někdy fojtovi a útrata celé obci“. Nebo dal burmistr 
svému předchůdci Jurovi Mertovi – „na jeho útraty, co on měl za dvě léta 8 zl na resta,                  
to z nějakých peněz, které dostali z Ostravy“. 
 O 80 let později vybrala obec konkrétně v roce 1841 od nově přijímaných Sousedů 39 zl        
a 12 kr. Z toho dali panu farářovi na pořízení nových korouhví 8 zl. Jednomu Sousedovi odpustili   
30 kr  a 26 zl a 31 kr utratili při obecních účtech – „tj. za štrutkau a zátratu“ při tom za jeden a půl 
bečky piva (1 bečka = 224 litrů) a chléb a sýr. Pak ještě utratili 3 zl a 54 kr jak se  toho roku 
„staříčská nová cesta odváděla“. V roce 1854 již tyto peníze nepropíjeli, ale dali je na novou lampu 
do kostela. 
 Později, i když nevíme přesně od kdy, byli starosta, písař a obecní kasíř (pokladník a výběrčí 
daní) placeni pevným  ročním platem. V roce 1871 dostal Jan Matula jako obecní kasíř 57 zl., v roce 
1874 74 zl. ale potom vždy 70 zl. Jan Matula v roce 1881 již jako starosta dostával 80 zl ročně,    
což byla cena jedné krávy. Jeho předchůdce Ludvík Kubala uváděl, že vykonával funkci starosty 
zdarma. V téže době dostával písař 50 zl a obecní posel 35 zl ročně. 
 Za První republiky byla funkce obecního starosty čestná. Od roku 1901 přestal být výběrčím 
daní obecní pokladník a tím se mu snížil i plat. Vybírání daní převzal berní úřad, za  poplatek 80 zl 
od obce. Placen byl obecní tajemník, kolem roku 1916 3,- Kč denně, později 200,- Kč měsíčně           
a od 13.4.1941 800,- Kč měsíčně. Placen byl také obecní posel, jak jsem již uvedl, v roce 1918 
400,- Kč za rok. Od 28.12.1940 180,- Kč měsíčně a od 13.4.1941 450,- Kč měsíčně. Starosta míval 
paušálně 500,- Kč ročně, od 6.1.1940 600,- Kč a teprve od 13.4.1941 stálý plat 3 000,- Kč za rok. 
 Po druhé světové válce to již byli předsedové Národních výborů, víceméně dosazováni, 
funkce plně placené, postupně nesmírně narostla agenda. Ale  to již jsou novodobé dějiny. 
 Jako burmistři a později starostové jsou známi v letech: 
 
1709   Strakoš Jiří, č.p.314 
1721   Kubka Ondra, č.p.3 
1733 a 1736  Šigut Ondra, č.p.2 
1747   Brož Václav, č.p.102 
1751   Strakoš Jiří, č.p.314 
1757   Rymel Jiří, č.p.189 
1761   Zahradník Josef, č.p.171 
1762 a 1763  Merta Jiří, č.p.302 
1764 a 1765  Mácha Jiřík, č.p.25 
1765   Merta Mikuláš, č.p.25 
1766 a 1767  Zahradník Josef, č.p.171 
1774,1779,1785 Konečný Iřík, č.p.50 
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1779   Lanča Iřík, č.p.117 
1786   Smolík Josef, č.p.15 
1792   Vantuch Iřík, č.p.322 
1792, 17.10.  Merta Jiří, č.p.302 
1797   Prokop Šimon, č.p.93 
1798   Laník František, č.p.97 
1800 a 1813  Janek Martin, č.p.202 
1816   Merta Martin, č.p.77 
1818   Cvek František, č.p.282 
1830   Olšovský Jura, č.p.46 
1837   Adam na listině o moru. Zastupoval ho Adamovský J. 
1841   Adamovský Jan, č.p.251 
1843   Měrka Josef, č.p.102 
1846   Olšovský Jan, č.p.3 
1850   Kubala František, č.p.86 
1854 – 1860  Smolík František, č.p.15 
1862 – 1869  Kubala Ignác, č.p.314 
1870 – 1876  Měrka František, č.p.241 
1876 – 1879  Kubala Ludvík, č.p.86 
1880 – 1892  Matula Jan, č.p.272 
1892 – 1898  Schindler Josef, č.p.41 
1898 – 1901  Mičaník Jiří, č.p.50 
1901 – 1912  Lanča Adolf, č.p.6 
1912 – 1919  Kublák Josef, č.p.239 
1919 – 1921  Juřena Ludvík, č.p.60 
1921 – 1931  Ivánek Jan, č.p.138 
1931 – 1945  Kublák Josef, č.p.239 
 
        Jaromír Kublák 
 
 
Ukázka češtiny v 18.století 
 
Pro zajímavost uvádím, jak vypadala čeština v úředním jazyku v 18. století a jak důležité bylo 
sepsání Poslední vůle. To proto, že tenkrát neexistoval důchodový systém a bylo třeba všechny 
pozůstalé hmotně zabezpečit. A také proto, aby nedocházelo k zbytečným sporům o majetek. 
Opsáno z archívu v Opavě, Inv.č.211 – Braunsberger Untermühle. 
 
 Poslední vůle brušperského mlynáře z roku 1767. 
 
Ja Nižepodepsany Widuce Bieh Života meho se ke konci Schilowati, taky to, že nejjistějšího 
Člowieka nasleduje pak Smrt, tehdy psani prži dobrym a zdrawym Rozumie z Majetnosti mu, kteru 
mi koliw Pan Buch dal skrz uwarowani buduczich byti mohiczich wstati bych Roztržitosti Hniewuw 
Mezi Manželku mu a Ditkami, takto Poržizene míti chci: 
 Pržednie Duši mu Nesmrtelnu v Ruce Boha Wšemohouczeho, od kterého jsem ji pržijal zas 
odewzdawam Tielo me ale aby Kržestianskym Spusobem na  Poswatnem Mistie pochowane bylo    
na kteryžto Pohržeb Manželka ma z Hospodaržtwvi naklad Powede czo ale mej Majetnosti dotejče 
tak za 

Druhé Dům muj Miessky šenkovni Mezi Domem P.Alexandra Machy stej jednej a Uliczu 
Strany druhej Položeny Pawlowi Synu Memu za sumu Jednych Šest set Rynskych odporučžim tak 
jakho r Rolu a Pržislušenstwim mam, pak za 

Tržeti Mlyn Franczowi Synu Memu za Sumu Jednych Osm Set Rynskych odporučžim, 
Poniewadž ale jemu jsem 150 fr. Z toho wienowal, tak sobie takowe z tej Sumy ztahne                     
a Poniewadž ještie Jeden Syn Jmenem Cyril w Studij se nachazy, tak bude Matka z Hospodarstwi 
Jemu k jeho dalšimu Stawu dopomahati. Kterémž tym ohledem Moj k Hospodarženi z Franczem     
do jeji Smrti zanechawam a když taky za 

Čtvrte Na Domie Jana Wawriša Wyplatu Nejaku mama tak z takowej Šuplaty jeden dil totiž 
Martinovi Žurowecowi vyplaceny na Pohržeb  Manželce Mej zanechawam Ostatek tej Šuplaty Annie 
Czerži Mej Polowicz a Weronicze Polovicz aby pržipadlo. Annie ale aby ta Wyminkowa Swietnicžka 
do jeji Smrti k Pržebywani byla protiw tomu 1 ? Platu Hospodaržowi dawani a dalejicz za 

Pate Hospodarstwi se nachazejiczy a obseti i z načžinim zanechawam Malžetcze w jeji 
Disposiczy a kteréhož Annie Czerži 10 fr. A 1 Krawu dati ma aneb 20 fr a Krawi žarnem. Kdyby 
aleAwietničžku dostala tak 10 fr Anniez a Krawy žarnem. Kdyby ale Veronika nechtiela dobrym 
Způsobem na to zeolit aby Anna Swietničku miela tak nemá ani z Šuplaty Domotej nicz k Erbowani 
miet a tak za 
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Šeste Na me zaduši na Mše Swate   10 fr 
Slaw. Bratrstwi S. Otce Františka               10 fr 
A Johannesowi neb Petrowi Fratrowi v Polštie             10 fr 
Ostatek czokoliw zustane Majetnosti škole i dluhow Altionich, které najdu Pisebnie na Matici 
Tržetina a Pak na rowne Dily Fryncz – Cyril – a Pawlovi k rozdieleni Pržijiti. 
 A tak mu Poslední Wuli zawiram u Pržitomnosti dožadaných Swiedkow Slout. P.Josepha 
Žurowczy ten Cžas Burmistra a Pisarže Radniho Šimon John Neumanna a Schwagra meho Antonina 
Špacžka. Jenž se stalo u Pržitomnosti Manželky i Synu Francze, Cyrila a Pawla w Pržibytku mem 
dnie 20.Juny 1767. 
 
Na ustni rečej testatora    Jan Adamovsky 
          podepsani     Joseph Žurowetz, burmistr 
       Antonin Špaček 
       Šimon John Neumann, Pisarž radni 
 
 Podle Swiedectwi a Horže Psanich Pržisažnich osob k Slyšeni Test. P.Jana Adamovského      
u stj Poslední Wule dožadovaných Swied. Slowutneho a Opatrného Burmistra P. Josepha ŽUrowca 
Pisarže Radniho Šimon John Neumanna Antonína Špačka Švagra a Pržisežného Cechmistra            
se sepsanu Poslednu Wulu jeho od Auržadu Miestecžka Wiermiruje 
 
  Sigl    Braunsberg den 30. Tmbris 1767 
      Martin Frydeczky 
      Jan Gr. Doležil 
      Franc Juraczek 
 
         Jaromír Kublák 
 

 
 
 
Bývalí žáci Základní umělecké školy Brušperk ve spolupráci s Obecním úřadem               

ve Fryčovicích srdečně zvou na jubilejní koncert, 
 který se uskuteční v sobotu 4.dubna 2009 od 16 hodin  

v Kulturním sále Obecního domu pod názvem 
 

„ A LÉTA  BĚŽÍ … „ 
 

V pestrém pásmu populárních, operních a operetních melodií vystoupí: 
 

Jana Kurečková – sólistka operety NDMS – soprán 
MgA. Veronika Bílková (Laníková) – členka opery NDMS – soprán 
Petra Nedorostová – posluchačka Ostravské univerzity – soprán 

MgA. Petr Němec – člen opery NDMS – tenor 
Jiří Gřes – baryton 

 
Smyčcový orchestr řídí Jindřich Řezanka 

 
 
 
 
 
 

Sběr starého papíru na ZŠ Fryčovice proběhne 14.4. – 17.4.2009. 
 (Nesbírá se lepenka!!!). 

 Bližší informace budou včas zveřejněny formou letáčků a hlášením v obecním 
rozhlase. 

 
Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
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Informace z kulturního sálu Obecního domu 
 
SILVESTR 2008 
 

Velkou akcí, kterou pořádala kulturní a školská komise, byl SILVESTR 2008.          
O hudbu k tanci a poslechu se po celý večer úspěšně staral Ing. Vratislav Konečný. 
Slíbené dámské a pánské překvapení večera se k oboustranné spokojenosti uskutečnilo 
v závěru starého roku. Pro zábavu jsme si uspořádali tombolu z dárečků a drobností, 
které jsme si sami přinesli. Snad všichni šťastní výherci byli spokojeni s výhrou, ať už se 
jednalo o výborně naložené tvarůžky nebo dětský bublifuk. Za ceny všem děkujeme. 
Silvestr je o zábavě, a tak i tato tombola byla podána. 
 S blížící se půlnocí se na promítacím plátně objevil odpočet, který s prvními 
vteřinami nového roku 2009 odstartoval salvy šampaňského a přání do nového roku. 
Potom jsme se přesunuli ven pod noční oblohu, ozářenou velkolepými ohňostroji. 
Největší vytrvalci pak dokázali vítat rok do ranních hodin. 
 
Divadlo Don Quijote de la Archa 
 

Rok 2009 jsme v našem sále zahájili představením světoznámého chůdoherce 
Lennoira Montana, který se představil v typické komedii Bolka Polívky a tak si jeho 
příznivci přišli na své. Do představení plného smíchu a humoru byli zapojeni i diváci,        
a jak bylo vidět, tak se toho zhostili skvěle. Jsme rádi, že se představení zúčastnili           
i mladší spoluobčané, ale počet 45 diváků je přece jen dost málo. 
 
Divadlo Ondráš, pan Lysej hory 
 

Toto představení se uskutečnilo 23. ledna v podání studentů Janáčkovy 
konzervatoře a herců Těšínského divadla. Jednalo se o opravdu pěkné představení plné 
písniček z našeho kraje, doprovázené scénkami ze života zbojníka Ondráše, podané 
v našem lašském nářečí. Jestliže na předešlé představení přišlo málo lidí, tak tentokrát 
se v sále pro 160 lidí sešlo pouhých 24 diváků. A to i přes to, že byly pozvánky dodány    
do každé schránky, hlásilo se představení rozhlasem a byly rozvěšeny plakáty. 
 

Proto se ptám, zda má cenu pořádat v našem novém a krásném sále akce tohoto 
druhu, když návštěvnost je tak malá. Myslím, že v dnešní uspěchané době každý  
potřebuje aspoň chvilku relaxace, a tak proč ne, když je tady ta možnost je, škoda ji 
nevyužít a nepřijít. Vždyť vstupné je z větší části dotováno a částka 50 Kč snad není nijak 
závratná v porovnání s cenami ve městě. 
 Pokud máte vlastní nápad na kulturní akci, která by oslovila větší počet občanů      
a byl by o ni zájem, zašlete ho e-mailem nebo mi osobně na Obecní úřad ve Fryčovicích. 
 
        Dana Glombíčková    
                         kulturnisalfrycovice@seznam.cz 
 
 
TJ Sokol Fryčovice děkuje všem firmám a osobám, které přispěly svými dary do tomboly 
k úspěšnému konání 51. ŠIBŘINEK 2009. Zde je jejich výčet:  
 
VítkoviceTOURS, CK JUHÁSZ, VJAČKA, Borcad, Inpros F-M, Beskyd a.s., T-METAL, Ing. Jiří Vala, 
stavební firma, Ing. Jan Slabý, stavební firma, Jiří Tichovský, restaurace SOKOLKA, restaurace               
U Strakošů, Kovovýroba Lanča, kadeřnictví SILVIA, Hukvaldský Dvůr, GD reklama, PEMIT, cukrárna 
VLASTA, cukrárna KUBĚNOVÁ, Technosvár, AVON, Autoservis Hlavatý, potraviny OVO-BRIX, 
pekařství BOČEK, H+H uzeniny, Beskydské uzeniny CHODURA, ORIFLAME, Hasičská vzájemná 
pojišťovna, Frymm, Moni stile, Garant Lift, restaurace LOTOS Ostrava Přívoz, Gastro nápoje, 
automobilová doprava Ivoš Mokroš, soukromá zubní ordinace MUDr Mičaník, Lékárna U sv. Jiří 
Brušperk, TEKOO, restaurace U Špeků, prodej hospodářských potřeb KOZUBKOVÁ, stolařství BÍLEK, 
Prodex, Kalma, MIKO, restaurace „chamrad“, ALVA, KLIMONT a květiny Lucie. 
 
        Výbor TJ Sokol Fryčovice 
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Naše Šibřinky 
 

Je tomu již přes padesát let, co ve Fryčovicích začala tradice Šibřinek. Předáváme 
si zodpovědnost a břímě Šibřinek z generace na generaci a snažíme se udržet tradici     
pro generace další. Nedá se říci, že by to byl úkol jednoduchý, ale rozhodně je to výzva     
a stojí za to si aspoň k ní přičichnout. Nasát krásnou atmosféru, která ještě pořád kolem 
Šibřinek panuje. Už jen kvůli tomu, že nikde jinde v okolí takovou tradici nemají.             
A zvláště v Brušperku ne! Ano, je spousty krásných a tradičních plesů v různých okolních 
městech a vesnicích, ale Šibřinky jsou jen jedny a naše!  

Nutno zmínit také velký stres a časový tlak, který pár dnů před první generálkou 
zachvátí všechny, kteří jen trošku do realizačního týmu celých Šibřinek patří.                  
Od účinkujících, přes kulisáky, švadleny, elektrikáře, stavební čety, zdobící čety, 
muzikanty, kuchaře a servírky, jednoho IT specialisty, jedné účetní až po pořadatele. 
Snad jsem nikoho nevynechala, pokud ano, rovnou se tímto omlouvám, abych předešla 
zbytečným nedorozuměním. 

Letos jsme dali 51. Šibřinkám podtext „Galavečer volby MISS povodí Ondřejnice 
2009“. Je pravda, že v programu tak nevystupovalo mnoho mužů, vlastně ano, 
vystupovali, ale byli převlečeni za dívky, aby se tak i oni mohli ucházet o titul MISS 
povodí Ondřejnice 2009. Celý „galavečer“ zahájilo předtančení, tentokrát to byly dva 
juniorské páry z tanečního klubu LR Dance team Ostrava, a na toto předtančení pak už 
navazoval náš hlavní program.  

V programu bylo tradičně hodně tanečních čísel, která představovala volné 
disciplíny jednotlivých MISS z různých vesnic povodí Ondřejnice. Myslím, že účinkující     
si dali záležet na pestrosti kostýmů a celkovém dojmu z tanečního čísla. Konferenciérské 
vstupy obohatily program vtipnými scénkami a také novými tvářemi, jako např. Aleš 
Šturc, Pavel Janša a Adéla Strakošová (ta měla ostatně svoji premiéru už loni). Tímto jim 
děkuji za jejich odvahu a velkou snahu zapojit se aktivně do programu. Konferenciérské 
stálice, jakými jsou Petr Masopust, Dalibor Masopust či moje maličkost, tady ani 
rozebírat nebudu. My už prostě k Šibřinkám patříme.  

Velký ohlas měl také pěvecký sbor Bambini di Hukvaldy pod vedením 
B.Kukulínského, vlastně Ivoše Šmiřáka jako sbormistra a Milana Šmiřáka jako stvořitele 
celé myšlenky.  

No a to jsme pomalu u konce programu 51. Šibřinek, tedy u Defilé. Když jsem tak 
na tom podiu stála, přemýšlela jsem mimo jiné také nad tím, že nás tam už stávalo i více. 
Mezitím, co probíhala slavnostní ceremonie a korunovace MISS povodí Ondřejnice 2009, 
mimochodem ji vyhrála MISS Fryčovice, mě napadlo, že nám letos v programu chyběla    
3 taneční čísla a to je dost. Je docela složité hýbat programem tak, aby měl spád, aby 
diváky bavil a ještě počítat s tím, že je málo účinkujících a tudíž myslet na to, že někteří 
tančí ve dvou i třech číslech a musí se stihnout převléknout. Když mi totiž už ke konci 
ledna oznámil Vraťa Konečný, který má na starost nejen objednávání lístků, že je z 90% 
vyprodáno na všechny čtyři večery, zachvátila mě šílená zodpovědnost, abychom 
připravili program, který se bude líbit a který za ty peníze prostě stojí. Což s menším 
počtem lidí jde těžko. Ale zvládli jsme to, už bylo totiž i hůř. Každopádně bychom si měli 
všichni uvědomit, že Šibřinky mají dlouholetou tradici právě u nás ve Fryčovicích a byla 
by velká škoda tuto tradici ukončit. Proto buďme pyšní na naše Šibřinky, opečovávejme 
je a hýčkejme si je. Někdy je to o nervy, ale výsledek stojí vždy za to! Ráda bych tedy 
poděkovala opravdu všem, kteří se na letošních Šibřinkách podíleli, ať už na programu    
či organizaci samotného večera. A zároveň vyzývám všechny, kteří mají chuť se zapojit 
aktivně do dalších Šibřinek, aby se neostýchali a přišli v lednu 2010 za námi                    
do tělocvičny. Je zapotřebí nových nadšenců a aktivistů, aby Šibřinky žily dále a aby 
stejně tak, jako jsme teď pyšní my, byly pyšné naše děti. 

A protože jsme odvedli dobrou práci a měli z ní dobrý pocit, vymysleli jsme už na 
druhé generálce téma pro Šibřinky na příští rok. Jaké? No to se nechejte překvapit! 
Těšíme se na vás a vaše přátelé v únoru 2010 na 52. Šibřinkách u nás v tělocvičně. 
Veselé Velikonoce, pěknou dovolenou, fajnu puť, šťastné a veselé a už jsou tu zase 
Šibřinky, aspoň tak si to říkáme mezi námi na Šibřinkách.  
 

       Gabriela Pultarová 
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009 
 
Ve dnech 27.12.2008 - 11.1.2009 probíhala ve Frýdku-Místku a okolních obcích v oblasti 
působnosti Charity Frýdek-Místek Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Česká katolická 
charita na území celé ČR. 
 

Každoročně je a bylo největším problémem 
sestavit skupinky koledníků. První skupinku jako 
tradičně tvořili bratři Martin a Tomáš Prčíkovi spolu 
se sestřenicí Magdalénou. Díky obětavosti manželů 
Táňi a Jana Nevludových spolu s Hanou Vyvialovou 
byla vytvořena i druhá skupinka. Dohromady tito 
koledníci vybrali krásných 8 196 Kč. 
 

                                                         
                                                                                            J. Nevlud, T. Nevludová, H. Vyvialová 

 
Za pomoc a vstřícnost s umisťováním pokladniček v prodejnách děkuji panu 

Kozubkovi – 1 310 Kč, paní Kublákové – 1 111 Kč a paní Michálkové (Prodex)  – 730 Kč. 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie částka činila dokonce  7 180 Kč. Rozpečeťování 
pokladniček proběhlo na obecním úřadě ve spolupráci s panem starostou Ing. J. Volným, 
dále s V. Petrem (pracovníkem charity) a A. Vyvialovou. Celková částka v letošním roce 
činila 18 527 Kč. Což oproti loňskému roku znamená nárůst o 4 302,50 Kč. 
  
Motivem Tříkrálové sbírky je zapsat charitu do povědomí široké veřejnosti jako 
organizaci zabývající se humanitární činností. Z vybraných peněz pak hradit a realizovat 
projekty na pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. 
 
Proto děkuji všem dárcům naší obce za snahu podpořit smysl této sbírky a celé 
charitativní činnosti.  
 

Prostředky z tříkrálové sbírky, jak již bylo oznámeno 
v předešlém čísle Fryčovického zpravodaje, budou využity 
na: 
 

- rozšíření charitní ošetřovatelské a pečovatelské 
služby i do vzdálenějších obcí v regionu F-M 

 
- částečné pokrytí nákladů na provoz ústavů sociální 

péče (např. Oáza pokoje), denních center, poraden  
(pro ženy a dívky), klubu  Nezbeda), mateřských 
center... 

 
- rekonstrukce denních center a rozšíření jejich 

činnosti  
Magdaléna, Tomáš a Martin Prčíkovi 

 
Pro představu – cena polohovací elektrické postele se pohybuje okolo 24 000 Kč          
a více. Invalidní elektrický vozík 80 000 – 130 000 Kč. 
 
Na čem záleží? 
Můžeš vykonat více ve prospěch lidstva, když se k tomu rozhodneš. Podej ruku klesající 
osobě, řekni zdvořilé slovo jiné. Usměj se na osamělou osobu, prokaž bratrství, dej 
květinu příteli, rozvesel truchlícího, laskavě obejmi nešťastného. To jsou mince lásky, 
které mají větší cenu než bankovní trezory, jsou-li laskavě provedeny ve správný čas. 
Nikdo neodmítá přítele, ani neopovrhne pomocným gestem. Staň se stavitelem lepšího 
světa a šťastnější společnosti. 
          Joanna de Angelis 
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Ukázka výtěžků TS Charity Frýdek-Místek 2009 
 
 

Obec Frýdecký děkanát Obec Místecký děkanát 

 Baška 24 484 Fryčovice 18 527 
Dobratice 41 411 Chlebovice 23 419 
Frýdek 166 870 Lhotka 23 971 
Janovice          40 254,50 Malenovice 11 556 
Lískovec 14 028 Metylovice 40 226 
Morávka 34 222 Místek 151 747,50 
Nošovice 21 714 Myslík 12 564 
Pražmo 23 942 Palkovice 53 926 
Řepiště 15 422 Staříč 35 048 
Sedliště 11 974 Sviadnov 21 236 
Vojkovice 17 460 Zelinkovice 22 732 

 
Kompletní přehled výtěžků Charity F-M naleznete na webových stránkách 
www.charita.cz nebo www.fm.caritas.cz 
 
„Život znamená učit se milovat. Žít znamená učit se až do posledního okamžiku.“           
C. Sunndersová 
 

A.Vyvialová, dobrovolnice Charity F-M 
 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 
Zima nám pomalu končí, (ale hodně pomalu) lyžovačky si už jistě 
milovníci zimních sportů užili do sytosti, energetici dohnali manka           
ve výrobě i v ziscích a většina populace se určitě už těší na slunečné 

jarní počasí. Doufám, že v době tisku tohoto Zpravodaje to bude                       
už alespoň částečně pravda. 

V příspěvku bych se měl vrátit k minulému čtvrtletí a seznámit Vás s tím, co se           
ve sboru dobrovolných hasičů událo a co v nejbližší době připravujeme. Jelikož tyto 
příspěvky píšu už pěknou řádku let, mám obavu, že se budu opisovat, protože celá řada 
akcí se opakuje a spousta práce při organizaci těchto akcí, ať už to jsou Hasičské plesy, 
Šibřinky, (ty si k tomuto výčtu dovolím řadit také, protože mnoho našich členů se rovněž 
zapojuje), Čvachtání, Braňák, pohárové soutěže a jiné akce už místní nepřekvapí. Berou 
to jako samozřejmost, ale je to o odlišnosti, či specifičnosti života každé obce. Spíše pak 
přespolní ocení to, s jakou úrovní dovedeme ledacos připravit. Tohoto srovnání se nám 
letos dostalo při návštěvě reprezentačního republikového plesu hasičů v Uherském 
Hradišti. Náš servis, občerstvení i program by z tohoto porovnání vyšel určitě podstatně 
lépe. 

Ale raději snad trochu jinak už k našim vlastním akcím. Vrátím se k poslední výroční 
valné hromadě z prosince minulého roku. Mladí proměnili svou práci a zisk z maškarního 
plesu zakoupením projektoru a rychlou instalací zařízení. Stihli tak ještě oživit průběh 
výroční valné hromady, což bylo hodnoceno jako nejlépe připravená valná hromada 
okrsku. (Jak to bude vypadat příští rok, až bude na přípravu opravdu alespoň trocha 
času?) Využití se našlo i při školeních JPO a určitě přibude další. 

Plesy letos opět úspěšné. Vyprodáno. Novinky byly také, jak se to celé povedlo 
nechám na hodnocení plesajících. Připomínky byly, ale pomyslná laťka je nasazena 
hodně vysoko a náměty na její další zvedání jsou už stále náročnější. Letos, díky          
Ing. Richardu Kavkovi, který zdokumentoval příspěvky do tomboly, můžeme také 
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jménem celého sboru poděkovat jmenovitě všem sponzorům tomboly hasičských plesů. 
(Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli.) 
 

Autodoprava Windner Klemp Šajtar 
Automotoslužby Jan Mondek a Libor Mlčák KSČM Fryčovice 
Autoservis Hlavatý Libor Kublák Jaromír, soukromý zemědělec 
Autoservis Mičaník Jan Leoš Ivánek, autoopravna 
Avon Libor Janečka - soukromý zemědělec 
BAGR, Vladimír Holub Luděk Bujnoch, výkopové práce 
Beskyd Fryčovice Manželé Pruskovi 
Beskydské uzeniny Ovobrix 
Borcad cz. s. r. o. Pekařství Boček 
Cukrárna Kuběna Restaurace Na zastávce 
David Čamek - světla, podia, zastřešení Restaurace Sokolka 
EUSAT systems, Ing. Bohušík Miroslav Rusinek Tomáš - zemní práce 
Frymm spol. s. r. o. Stolařství Mičaník 
Gastro nápoje Technosvár spol. s. r. o. 
GD Reklama Vitěslav Havlík 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Vitkovice Tours 
Kalma k. s. Zubní ordinace Stanislav Mičanik 

 
Co se dál připravuje? Sbor dobrovolných hasičů čeká nejvíce akcí s mladými hasiči. 

Chystá se tradiční “Hasičské čvachtání“ ve FRY Relax Centru, soutěže v rámci hry Plamen 
a “Fryčovický braňák“, kde zveme i širokou dětskou a rodičovskou veřejnost, chtějící      
si trochu relaxačně zasoutěžit. 

Rádi bychom přivítali i větší diváckou podporu na obou našich pohárových soutěžích, 
denní, která bude 31. května a noční 26. září. Nabízíme množství adrenalinových zážitků 
v samotných soutěžích, a komu by ani toto nestačilo (třeba pro ty, co mají rádi jen 
všudypřítomný televizní adrenalin,) výborný občerstvovací servis našeho sboru. 

Tak nashledanou nejen na akcích Sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích. 
 

 Za výbor SHČMS SDH Fryčovice Novobilský Jiří 
  Jednatel 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů ve Fryčovicích 
si Vás dovoluje srdečně pozvat na 

zjednodušený závod požárnické všestrannosti 

FRYČOVICKÝ BRAŇÁKFRYČOVICKÝ BRAŇÁKFRYČOVICKÝ BRAŇÁKFRYČOVICKÝ BRAŇÁK    
pořádaný i pro širokou veřejnost. 

datum:   18. dubna 2008 
čas: v 9 h 

 
místo:  hasičská zbrojnice a přilehlá krajina 

kategorie: mladší žáci, starší žáci, rodiče s dětmi 
soutěžní družstva: tříčlenná (tři děti, 1 rodič + 2 děti, 2 rodiče + 1 dítě) 

věková omezení: žádná 
pravidla: vlastní, vystavena na  http://sdhfrycovice.ic.cz/ 

kontakty:  724 274 589 (Adamovský), 728 844 947(Zagorová), p.ada@centrum.cz 
startovné:  10 Kč na člena hlídky 
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Jedná se o branný závod - běh po vyznačené trati a plnění úkolů na stanovištích. Nerozhoduje 
rychlost běhu, ale body získané za splněné úkoly. Na všech stanovištích budou kvalifikovaní 

rozhodčí, trať bude přehledně vyznačena. 
Stanovišť bude šest: 

střelba ze vzduchovky, 
topografie (mapové značky, světové strany), 

vázání uzlů, 
první pomoc, 

požární ochrana, 
hod granátem. 

Po proběhnutí cílem má každý člen družstva (hlídky) nárok na oplatek a čaj zdarma. 
Za vytrvale nepříznivého počasí může být soutěž zrušena. 

Bude zajištěno občerstvení a hodnotné odměny. 
 

Přijďte si se svými dětmi zasoutěžit! 
Těšíme se na Vás! 

 
 
 
 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
 uplynuly již čtyři roky od otevření FRY Relax Centra. I v sezoně 2008/2009 
předčila návštěvnost naše očekávání. Množství návštěvníků se zvýšilo na 180 - 200 lidí 
denně, což nás samozřejmě nesmírně těší.  Děkujeme našim zákazníkům za jejich 
přízeň. 
 Tak jako v roce 2008, tak i letos přispívají zdravotní pojišťovny na preventivní péči 
svých pojištěnců. Částky poskytované zdravotními pojišťovnami dosahují stejné výše 
jako v roce  2008, ale způsob jejich využití se změnil, tak jako i způsob jejich proplácení. 
 Veškeré informace o těchto příspěvcích můžete získat ve FRY Relax Centru nebo 
přímo na pobočkách zdravotních  pojišťoven. 
 

 Další informace z FRY Relax Centra: 
 
 Pedikura, manikura a nehtová modeláž Ličková Libuše 
 
 objednávky pedikůra:     558 668 058 
 objednávky manikůra a nehtová modeláž: 725 780 417 
 
 Plavání těhotných a příprava na porod 
 
 kurz je určen pro ženy od 28. týdne těhotenství 
 
 Nikol Dostálová      777 046 021 
 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!!! 
 
          Hlavatá Pavlína  
           správce FRY Relax Centra 
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TJ SOKOL Fryčovice, ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ODDÍLU KOPANÉ – JARO 2009 
 

 

První utkání mužů 28.3.2009 bylo přeloženo na 29.4.2009 – 16.30 !!! 
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Klub turistů TJ Sokol Fryčovice připravil na rok 2009 
 pro všechny příznivce turistiky a cykloturistiky tyto akce: 

 
Sobota 2. května 2009 

TURISTICKÝ PŘECHOD  JAVOROVÝ – ŘEKA (MORÁVKA) 
 

8.- 9.  května 2009 
Dvoudenní cyklistický výlet 

OKOLO SLEZSKÉ HARTY A  PUTOVÁNI  ÚDOLÍM BUDIŠOVKY 
 

23. května 2009 
FRYČOVICKÉ POCHODY 

 
13.-14. června 2009 

DVOUDENNÍ TURISTIKA – JESENÍKY (údolí Bílé Opavy, Revíz, Zlatý Chlum) 
 

Červenec 2009 
Jednodenní cykloturistika – BESKYDY – MASARYKOVO ÚDOLÍ 

 
25.7.- 2.8.2009 

Cykloturistika ŠVÝCARSKO (údolí JUNGFRAU) – s CK JUHÁSZ 
 

Září 2009 
Jednodenní turistika VRÁTNA DOLINA (Slovensko) 

 
25.-.27.9.2009 

cykloturistika JIŽNÍ MORAVA 
 

Bližší informace o akcích budou vždy uvedeny na webu www.frycovice.cz, na plakátech, které 
budou vyvěšeny ve skříňce před obecním úřadem, na vývěsních tabulích v obci a na sokolovně. 

Informace také získáte na e-mailu: vrata.konecny@seznam.cz nebo mirek.ne@quick.cz 
nebo na telefonních číslech: 603 99 66 44 (Vraťa Konečný) 732 779 009 (Mirek Nevlud). 

 
Milí sportovní nadšenci, děti a rodiče, dospělí i dorostenci. 
 
 Období plesů skončilo a tím se uvolnila i naše sportovní hala, která byla z důvodu 
pořádáni ŠIBŘINEK na dva měsíce uzavřena.  
Nyní je hala TJ Sokol Fryčovice opět od 2. března otevřena. Je přístupná všem, kteří si 
chtějí zasportovat a udělat něco pro své zdraví a nebo si chtějí zacvičit jen tak              
pro zábavu☺☺☺☺ . 
 Jak již někteří vědí, v záři loňského roku, jsme zahájili cvičeni „Rodiče a děti“.        
I v tomto roce v něm pokračujeme a doufám, že se budeme scházet v hojném počtu, jako 
tomu bylo na začátku. Všechny děti předškolního věku (od 3 do 6 let) srdečně zvu          
na hravé cvičení, které probíhá každou středu od 17 do 18 hodin. Tímto cvičením děti 
provází Magdaléna Volná a Markéta Slavíková.  
 
 Kdo je nadšencem AEROBIKU a různých forem posilování, může si přijít zacvičit: 

• v pátek – od 18:30 do 20:00 hod; a nebo 
• v úterý – od 19:30 do 21:30 hod. 
 

Kdo má rád jiné styly jako třeba ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s overbally nebo balanční 
cvičení na velkých míčích, může si přijít zacvičit: 

• v pondělí -  od 17:00 do 18:00 hod. 
 
Pokud máte rádi jiné sporty, tak si můžete vybrat s rozvrhu hodin ASPV v níže uvedené 
tabulce. Všem jsou dveře sportovní haly otevřené.  

Radost ze cvičení přeje       
    Magdaléna Volná. 

 
(Poznámka: Rozvrh hodin v tělocvičně je uveden ve www.frycovice.cz a vyvěšen v sokolovně TJ Sokol) 
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Technické služby  
ve Frýdku-Místku Vám nabízí: 

 
• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22 
• realizaci zahrad na klíč 
• napouštění bazénů (dopravu vody) 
• údržbu travnatých ploch, kosení 
• péči o okrasné dřeviny a keře 
• průklesty, ořezy, kácení 
• frézování pařezů, štěpkování větví 
• sadové a terénní úpravy 
• zakládání nových trávníků 
• kultivaci ploch 
• pronájem mobilních WC 

 
• opravy ploch asfaltovou směsí 
• strojní výkopové práce 
• přepravu materiálů 
• řezání betonových, asfaltových ploch 
• výstavbu a rekonstrukci dlážděných prostranství a chodníků 
• výrobu lehkých zámečnických 
• konstrukcí, sportovních prvků 
• stolařské, zámečnické a natěračské práce 
• stavbu plotů 
• instalaci dopravního značení svislého i vodorovného, popř. 

zapůjčení mobilních dopravních značek 
• pohřební službu 

 Neváhejte a kontaktujte nás! 
 

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek - Místek 
  Tel.: 558 443 211 ● Fax: 558 431 195 ● E-mail: info@tsfm.cz 

www.tsfm.cz 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL   UU  ŽŽ  BB  YY      PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II       PP  OO  HH  OO  DD  UU ! 
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Advokát 

Advokát JUDr. Lukáš Klega, se sídlem advokátní kanceláře Sadová 1585/7,                
Ostrava – Moravská Ostrava, nabízí poskytnutí advokátních služeb především 

v následujících oblastech: 
• převody nemovitostí - příprava kupních, darovacích či směnných smluv, 

zřizování věcných břemen a zástavního práva, návrhy na katastr a následné 
zastoupení v katastrálním řízení, ověřování podpisů, advokátní úschova peněz; 

• občanské právo - žaloby, zastoupení před soudy, vymáhání v exekučním řízení, 
uplatnění náhrady škody v trestním řízení, smlouvy, dohody, narovnání, zrušení 
a vypořádání podílového spoluvlastnictví; 

• rodinné právo - rozvody, výchova a výživa, vypořádání společného jmění;  
• dědické právo – závěti, zastoupení v dědickém řízení; 
• obchodní právo - žaloby, vymáhání v exekučním, insolvenčním a konkurzním 

řízení, zakládání obchodních společností a jejich změny; 
• správní právo - zastoupení v řízení před orgány státní správy a samosprávy. 

 
Po předchozí telefonické či emailové domluvě možnost konzultace v advokátní kanceláři 
v centru Ostravy, popř. osobní návštěva ve Vašem bydlišti či sídle Vaší společnosti. První 

setkání za účelem zjištění vzájemných očekávání je pochopitelně zdarma. 
 

email: klega@advokatklega.cz 
tel: 732 875 793 
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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 -15:00 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 49 Kč 25 m 1.225 Kč 
125 cm 61 Kč 25 m 1.525 Kč 
150 cm 64 Kč 25 m 1.600 Kč 
160 cm 73 Kč 25 m 1.825 Kč 
180 cm 86 Kč 25 m 2.150 Kč 
200 cm 92 Kč 25 m 2.300 Kč 
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Realizační firma, zabývající se veškerou stavební činností. 
 
BETON 

 betonáže, sanace a izolace betonových konstrukcí 
 betonové jímky, podlahy, manipulační plochy, bazény 
 zámkové dlažby, ploty, betonáže základů 

 
STAVEBNÍ CHEMIE 

 čištění výrobních a skladovacích technologií 
 čištění podlah, zámkových dlažeb, manipulačních ploch 
 odstraňování starých nátěrů, chemické čištění, vysokotlaké tryskání 

 
STAVBA 

 zateplování fasád 
 výměna oken 
 sádrokartóny 

 
BETOCHEM STAV s.r.o.      Miroslav Hranický          ing. Leoš Pchálek 
Na Zátiší 132                       mobil: 733 180 441          mobil: 733 180 440  
739 24 Krmelín                    hranicky@betochem.cz     pchálek@betochem.cz 
 

www.betochem.cz 

 
 

 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY 
 

 FASÁDNÍ, INTÉRIÉROVÉ BARVY A DEKORACE 
 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA A OCHRANA DŘEVA 
 

 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ BAREV A MALÍŘSKÝCH POTŘEB 
 

                                      
                 
                                                                                      
 
DOBRÉ BARVY s.r.o.     Romana Balabánová           ing. Leoš Pchálek 
Štramberská 515/45        mob.: 731 481 452                mob.: 733 180 440 
Ostrava- Vítkovice          balabanova@dobrebarvy.cz    pchalek@betochem.cz 
 

www.dobre-barvy.cz   ���� 595 955 145  ���� 732 630 720                                 
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Fryčovický zpravodaj č.1/2009 
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: 
obecfrycovice@iol.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz 

Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný. 

Uzávěrka č.2/2009  je: 22.6.2009 


