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Vážení občané, 

na sklonku loňského roku se jako každý rok konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných 

hasičů Fryčovice.  Valné hromady se zúčastnili hosté z okolních hasičských sborů, mladí hasiči ze základní 

školy  a zasloužilí členové sboru. 

Vše bylo připraveno stejně jako v minulých létech, jen s tím rozdílem, že letošní valná hromada 

měla slavnostní atmosféru a zároveň byla i nostalgická. 

 Svou dlouholetou činnost ve funkcích Hasičského sboru Fryčovice ukončili totiž dva jeho členové, 

a to velitel sboru – pan Ing. Leo Kuběna a starosta sboru - pan Miroslav Gřes.  Vytrvalá práce, kterou 

vykonávali ve svém volném čase, dnes nese své ovoce v podobě mladých odborně zdatných hasičů, kteří 

jsou připraveni pomoci občanům ochraňovat jejich majetek. Tito mladí hasiči budou opět vychovávat 

další generace hasičů a budou se tak starat o ochranu obce a o jejich kulturní a společenské vyžití. 

 Při této příležitosti je mojí milou povinností srdečně poděkovat panu Ing. Leo Kuběnovi a panu 

Miroslavu Gřesovi za jejich mnohaletou dobrovolnou a bezplatnou práci pro občany, hasiče a obec 

Fryčovice. 

Zároveň přeji nově zvolenému veliteli sboru dobrovolných hasičů - panu Pavlu Matulovi a nově 

zvolenému starostovi sboru - panu Ing. Richardu Kavkovi, aby se jim podařilo navázat na úspěšnou 

činnost svých předchůdců a pokračovat v záslužné práci pro naši obec Fryčovice a její občany. 

                Ing. Jiří Volný, starosta obce 

 

Poděkování za dlouholetou činnost v SDH Fryčovice 

Gřes Miroslav je hasičem od r.1959 a za léta své činnosti vykonával pro dobrovolné 

hasiče mnoho záslužné práce. Dnes o něm můžeme říci, že hasičina  se mu stala celoživotním 

naplněním života. Začínal před r. 1958 v žákovském družstvu, poctivě se připravoval na soutěže 

a později měl zásluhy na úspěších družstva dorostu. Absolvoval různá odborná školení                 
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a v krátké době byl připraven pomáhat ochraňovat životy svých spoluobčanů. Jedná se o kurz velitelský a kurz 

preventivy obce. Po zvolení do výbory zastával různé funkce. Začínal ve výboru v r. 1962-63 jako jednatel.         

Po r. 1967 až do r.1983 úspěšně působil jako velitel sboru.Současně vykonával funkci velitele okrsku č2.            

Od r.1983 opět vykonával funkci jednatele a po určitou dobu funkci preventisty sboru.  Od r.1995                         

až do současnosti byl ve vedení sboru jako starosta.  V r.1970-1975 byl poslancem MNV a členem KOVP. V této 

době měl dobrou pozici prosazovat požadavky sboru pro radu MNV a KOVP. Bývalý předseda této komise 

hasiče bral jako dobrovolný spolek, ke kterému se žádné povinosti MNV nevztahovaly. Ale v této době platil již 

zákon č. 130 o požární ochraně a povinostech MNV k pož. sboru. Toto se všechno za dobu poslancování zlepšilo. 

Byl založen dobrý základ pro činost až do současnosti. Od r. 1978-1984 pracoval jako bezpečnostní                        

a požární technik v podniku Beskyd Fryčovice a.s. 

Ve své činnosti nezapomínal na výchovu mladých hasičů,  kterým stále předává zkušenosti.  Za jeho 

vedení dosahoval sbor dobrých výsledků v odborné přípravě, na úseku požární prevence a jeho zásluhou měly 

dobré výsledky také  soutěžní družstva na soutěžích a námětových cvičeních. Hodně práce vykonal ve funkcích 

na úrovních okresu. Od r. 1995 člen kontrolní a revizní rady při OSH F-M a od r.2005 do současnosti jejím 

předsedou. Součastně je členem krajské kontrolní a revizní rady Moravskoslezského kraje. Pan Miroslav Gřes 

vykonával všechny funkce svědomitě a ve sboru patří stále mezi příkladné hasiče. V minulosti byla jeho práce 

oceněna celou řadou svazových vyznamenání. Byl za veškerou práci vyznamenán nejvyšším svazovým 

vyznamenáním „Zasloužilý hasič“. Toto mu bylo předáno v muzeu hasičstva v Přibyslavi 23.10.2009. Je prvním 

členem SDH, kterému bylo toto vysoké vyznamenáni uděleno. Při skončení práce ve výboru sboru mu byl 

udělen titul „Čestný starosta“ jako poděkování za práci pro SDH.  

Zapsal Ing. Kuběna Leo 
Emeritní velitel SDH 

 

Ing. KUBĚNA  Leo   1953 

Po ukončení gymnázia nastoupil v roce  1975 na VŠB obor TPO nově otevřený obor v roce 
1972. 
V roce 1976 vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích. 1977 se stal velitelem 
jednotky požární ochrany obce ve funkci až do roku 2009. V roce 1988 usiloval o přestavbu 
hasičské zbrojnice u předsedy MNV Dětského. Podařilo se až za starosty Ing. Volného 2003.     
Při převzetí funkce byla technika Tatra 805 Kačena a PS 8. Zajistilo se od Státních lesů  ARO – 
GAZ, pak od HZS AVIA A30 přes  spolužáka Láďu Foldynu  byl náčelník HZS ve Frýdku Místku. 
Byli jsme první, co dostali AVII z okresu, slouží dodnes. Po revoluci od JZD Trambus CAS 24. 
Pak  Tatra 148 CAS 32 a nakonec vrchol TATRA 815 CAS 24. Při převzetí funkce byla jednotka v průměrném věku 
46 let. Zařazení do JPO V a nyní do vyšší  kategorie JPO III. Přes sportovní činnost se přitáhli mladí kluci v čele           
s Pavlem Matulou. Pak se k tomu přidala i  práce s mladými hasiči (dětmi) Mgr. Pavlou Zagorovou. Pořízení 
historického praporu. Oslavy výročí založení sboru. 
 
1980 člen štábu vycviku DPO Frýdek – Místek 
1993  okrskový velitel 
1995 vedoucí odborné rady velitelů okresů Frýdek-Místek 
2003 vedoucí odborné rady velitelů MS kraje 
2003 člen odborné rady velitelů ustředí SHČMS ČR 
2005 starosta Okresního sdružení hasičů Frýdek- Místek 
2005 starosta  Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 

Šibřinky jsou za námi a to je neklamná předzvěst jara ve Fryčovicích. Přes slibované noční 
mrazíky zbývá ještě vydržet nějaké dva tři týdny, posunout čas a rozběhnout kolotoč zahradních,   

či dokonce i polních prací pro několik našich stále odvážných soukromých zemědělců, kteří ještě neztratili víru 
v budoucnost a ziskovost našeho zemědělství. 

V příspěvku bych měl zavzpomínat na akce z loňského roku, ale tuto část si dovolím poněkud zkrátit, důvodem 
je další aktualita, kterou bych nerad opomněl. Všechny plánované akce, které znáte z minulých let nechyběly          
a proběhly úspěšně. Ať to byly obě naše pohárové soutěže, tři plesy, mimořádná akce spojená s předáním              
a svěcením nové TATRY. Připomněl bych novější akce pro mladé hasiče, které si získávají svoje místo na slunci     
a zakotvují pevněji v našem plánu práce i pro další rok. Tou prvou je letos již třetí ročník “Fryčovického braňáku“     
a další nedávno úspěšně proběhnuvší druhý běh “Jesenického lyžařského skorotýdne“, uspořádaný ve spolupráci 
s hasiči z Paskova. Zasvěceněji Vás jistě s činností mladých hasičů seznámí na některé z dalších stránek naši 
vedoucí mládeže. 

Letošní rok je prošpikován volbami do všech možných orgánů státní správy a také naší obce. Pro samé 
billboardy budeme přehlížet upozornění na díry na silnicích, v marné naději přepínat televizní kanály s nadějí,       
že narazíme na kloudný český program, ale snad to ve zdraví přežijeme. 

Náš sbor se s volbami byl nucen vypořádat už na poslední výroční valné hromadě v prosinci minulého roku. 
Podstatnou událostí byl ohlášený odchod z funkce starosty sboru br. Miroslava Gřese a velitele sboru Ing. Leo 
Kuběny. Po několika schůzkách výboru i členské valné hromady byl nakonec přednesen návrh na nové složení 
výboru sboru, který výroční valná hromada schválila. Pro Vaši informaci, na koho se obracet, uvádím plné složení 
výboru a kontrolní rady: 
 

 Starosta Ing. Kavka Richard 
 Náměstek starosty Matula Pavel 
 Náměstek starosty Domený B řetislav 
 Velitel Matula Pavel 
 Zástupce velitele Bujnoch Radim 
 Jednatel Novobilský Ji ří 
 Hospodá ř Ing. Adamovský Zbyn ěk Ph.D. 
 Referent MTZ Bujnoch Radim 
 Vedoucí mládeže Ing. Adamovský Petr 
 Referent prevence a výchovné činnosti Strakošová Eva 
 Referentka žen Matulová Marta 
 Kroniká ř Gřes Miroslav 
 Referent ochrany obyvatelstva Žídek Dalibor 
 Člen výboru RNDr. Zagorová Pavla 
 Člen výboru Bujnoch Tomáš 
 Předseda kontrolní a revizní rady D ětský P řemysl 
 Člen kontrolní a revizní rady Klein Radim 
 Člen kontrolní a revizní rady Bc. Zagora Jan 
 

Oba odstupující dlouholetí funkcionáři sboru si připravili poslední rozlučkovou zprávu, ve které nechybělo 
bilancování, vzpomínky, dojetí a humor. Následovalo předávání nápaditých upomínkových darů, kdy velitel obdržel 

model zbrojnice s majestátním hasičem nápadně se jemu podobajícím. 
Překrásné kytice klobásek s patřičnou oblohou paprik neměly dlouhého 
trvání a vzaly za své po oficiální části valné hromady. Sošky sv. Floriána 
jim jistě vydrží déle. 
Poděkování za jejich činnost 
jim vyjádřil za sbor nastupující 
starosta Ing. Richard Kavka a 
za obecní úřad starosta Ing. 
Jiří Volný, který také poděkoval 
za udělené čestné členství ve 
sboru a na revanš věnoval 

sboru knižní dar Divy světa, kde se hned na prvé straně skvěla skvělá 
fotografie naší hasičské zbrojnice. Poté pokračoval v diskusi již vážněji, 
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krátkou rekapitulací vývoje sboru a vztahu s obcí za dobu svého 
starostování, což už je také pěkná řádka let. Zakončil předáním nové 
TATRY a přitom vyzvedl úlohu kolektivu, který se tady za poslední léta 
vytvořil a pomohl při získávání argumentů pro zasedání obecní rady 
k prosazování našich záměrů a cílů. 

Rád bych také veřejněji za náš sbor poděkoval a snad i trochu 
charakterizoval přínos této dvojice odstupujících funkcionářů sboru.   
Br. Miroslav G řes po předchozích funkcích jednatele a velitele             
a od roku 1995 starosta sboru. Hasič tělem i duší. Dovolím si tvrdit,     
že žádný další člen sboru s takovým zájmem o hasičské dění na všech 

úrovních a znalostí všeho, co se hasičiny týká ve sboru v poslední době neexistoval. Zvláště v dřívějších letech, 
kdy i složení členské základny bylo jiné, vládl sboru pevnou rukou, sjednocoval tříštící se názory a jeho heslo -
“demokracie není žádný bordel“ se ujalo. I v posledním období, kdy už sbor svou aktivitou vede jiná generace, 
dovedl svými názory vyhecovat členy k ještě větší aktivitě. Pořád chválit prostě nestačí a dobře načasovaná kritika 
udělala někdy své. Velmi iniciativně přispíval při hlavních akcích sboru, jako byly například 100. a 105. výročí 
založení sboru, plesy a mnohé další. Za svůj celoživotní přínos a aktivitu v hasičském dění obdržel nejvyšší 
hasičské vyznamenání titul “Zasloužilý hasi č.“  

Druhou stranu mince tvořil velitel Ing. Leo Kub ěna. Stále usměvavý, humorem sršící, chválou překypující,      
ale s talentem dotlačit lidi tam, kde je potřeba, obětovat volný čas, tak, aby akce byla zajištěna a dobře dopadla.     
A nebylo jich málo, jen těch organizací soutěží na obecních, okrskových, okresních i krajských úrovních. Trpělivý 
vyjednavač, stratég a příklad manažera. Snad mi to u něj projde, když tu chválu poněkud uzemním pořekadlem,   
že by “ dovedl z jalovice vymámit tele.“ 

Tato dvojice byť rozdílných povah se v činnosti sboru dobře doplňovala a navenek v zastupování a jednáních 
sboru dovedla získat potřebnou podporu. Jak už bylo řečeno i na valné hromadě, předávají sbor dobře fungující 
s patřičným materiálním vybavením i zázemím. Nezbývá než popřát novému výboru mnoho zdaru a také štěstí 
v rozhodování a dalším vedení sboru. 

Příspěvek bych ještě rád doplnil o aktuální složení JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce), ať víte, 
koho můžete vidět při likvidaci vos, sršňů, čištění kanálů, čerpání sklepů, prořezávce stromoví a raději méně         
při zásazích u požárů. 
 

Složení JSDHO (02.02.2010) 
Velitel  - Matula Pavel  
Velitel družstva - Bujnoch Radim, Ing. Adamovský Zbyněk Ph.D. 
Strojník - řidič - Ing. Kavka Richard, Gřes Aleš, Quitt Ludvík, Židek Dalibor 
Technik JPO - Dětský Přemysl 
Hasiči - Ing. Adamovský Petr, Bujnoch Tomáš, Domený Břetislav, Nevlud 

Jan, Novobilský Jiří, Klein Radim, Bc. Zagora Jan, Strakoš Jiří, 
Bc. Žídek Lukáš, Bc. Novobilský Petr, Bc. Adamovský Radek. 

 

Co ještě dodat závěrem? Snad jen pozvání zasoutěžit si společně s dětmi na naši nejbližší akci, kterou je 
“Fryčovický braňák“ v polovině dubna. Kontakty a termíny našich akcí i jejich hodnocení fotogaleriemi najdete       
na webu sboru - www.sdhfrycovice.ic.cz. V létě nás také čeká 115. výročí od založení našeho sboru. Termín je již 
určen na 17. července a program je zatím ve stadiu příprav, tak raději nebudu nic prozrazovat. 

Nashledanou nejen na akcích Sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích. 
 

       Za výbor SHČMS SDH Fryčovice Novobilský Jiří,  jednatel 

 

 

Další hádanka. 

Uhádněte, kde se nachází naše nejnovější kaplička ? 
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Z historie Fryčovic – 16.část II. pokračování     Škola 

Učili v letech: 

Léta Nadučitel Učitel Podučitel Industriální učitelka Počet žáků 

1877/78 Kalupa Ed. Žerdík Jos.  - 250 

1878/79   Homola Jos. -  

1879/80   Bartoník -  

1880/81  Žerdík Jos. Bartoník -  

1881/82  Horák Fr. Bartoník -  

1882/83  Horák Fr. Winkler Tom. -  

1883/84  Bordovský J. Maralík Fer. -  

1884/85  Vychodil  - 288 

1885/86  Vychodil  -  

1886/87  Chytil Tom.  - 302 

1887/88  Charvát V.  Pokorná Roz.  

1888/89    Pavlíčková Aug.  

1889/90   Maralík Fer. Kublová Aug.  

1890/91  Charvát V. Preis Fr.  289 

1891/92  Kocí Ant. Preis Fr.   

1892/93 Kalupa Ed.  Preis Fr.   

1893/94 Winkler Tom.  Preis Fr. Kublová Aug.  

1894/95   Kubíček A. Škarabelová Mar. 288 

1895/96   Kubíček A.   

1896/97   Šneider A.  320 

1897/98   Šneider A.   

1898/99  Kocí Ant. Fux Adolf   

1899/00  Popek K. Fux Adolf Škarabelová Mar.  

1900/01 Winkler Tom. Popek K. Fux Adolf Hapalová M. 309 

 Počet dětí narůstal, v roce 1896 již 320, takže bylo zapotřebí školu rozšířit o další třídy. Okresní školní rada proto 

nařídila 29.9.1897 přístavbu školy. Obecní výbor však žádal odklad a zdůvodňoval to neúrodou kvůli živelným pohromám, 

které poslední roky postihly obec a způsobily finanční tíseň obyvatelstva, převážně zemědělského. Za dva roky se usnesl 

Obecní výbor se Školní radou a zástupců přiškolené obce Ptáčník, na společném zasedání 29.10.1899, že se v příštím roce 

začne s přístavbou školy. Přistavěny byly dvě učebny na levém křídle a byt a prostavělo se 15 200 zlatých. Stavba byla 

zahájena 16.8.1900 a kolaudována 8.8.1901. Obec dostala podporu, dnes by se řeklo dotace, od Zemského výboru               

a arcibiskupa. Tím došlo k rozšíření školy na čtyřtřídní a systemizována byla místa pro nadučitele, učitele a podučitelku. 

Léta Nadučitel Podučitel Podučitelka Výpomocná uč. Industr.uč. Počet žáků 

1901/02 Winkler Popek Valentová - Hapalová 310 

1902/03   Valentová -  306 

1903/04   Valentová -  308 

1905/06   Sutorovová Dvorský  314 

1906/07   Sutorovová   315 

1907/08   Aulíková   313 

1908/09      318 

1909/10     Hapalová 314 

1910/11     Petrová 332 

1911/12      329 

1912/13      339 

1913/14     Petrová 357 

1914/15  Popek   Krestová 364 

1915/16  -    351 

1916/17  Dreslerová    357 

1917/18  Dreslerová    365 

1918/19 Winkler Popek Aulíková Dvorský Krestová 357 
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Začala První světová válka, a tak někteří učitelé museli narukovat na vojnu, což způsobilo někdy neobsazení místa 

učitele. Třeba v roce 1915 odešel bojovat Karel Popek, vojnu přežil a učit se vrátil 1.3.1918. Na vojně byl také Josef Kokeš, 

původem s Brušperku. S vojnou souvisí i zavedení letního času od 1.5.1916, aby se ušetřila elektrická energie. 

 Výnosem Zemské školní rady z 9.8.1907 byla škola rozšířena na pětitřídní a o další místa nadučitele, dva učitele      

I. třídy, jednoho učitele II. třídy a jednu učitelku II. třídy. V roce 1906 byly zavedeny letní prázdniny od 1.července                 

do 16.září. Po skončení války pak byly změněny na dobu od 1.července do 31.srpna a platí dodnes. 

Léta Nadučitel Učitel Podučitel Podučitelka Výpomoc.uč. Industr.uč. Počet žáků 

1919/20 Winkler Popek Tomančák Řepová Dvorský Krestová 310 

1920/2/23  Mikšová  Bartková Červenka  328 

1923/24  Hájková  Řezníčková   303 

1924/25 Winkler Hájková  Chamradová   290 

1925/26 Kubík Fr Brkel Vl. Tomančák Hrnčárková   283 

1926/27 Hrnčárek  Timel R. Brklová   285 

1927/28 Hrnčárek  Sýkora Brklová   299 

1928/29 Hrnčárek Brkel Vl. Sýkora Krylová Červenka Krestová 311 

 V této dekádě zemřel 20.10.1920 Fr.Winkler a 8.12. Č.Martínek, který byl absolventem Vyšší mlynářské školy. 

V učitelském sboru působili kromě výše zmíněných Ing.Vl.Chamrad, Vypletová Anastázie, Dybal Fr., Jan Šimečka z Trnávky, 

Vlastimil Černoch, Pavlíková Marie, Ludvík Vlček, Bohdana Mizerová, Boh.Rambousek, Boh.Tobiáš, Kouřil K. a Košatová 

Marie. 

 Škola v roce 1928 znovu přistavována a nyní má 8 učeben, z toho jednu pro ženské ruční práce, dále kuchyň, 

ředitelnu, sborovnu, dva byty pro učitele a jeden byt pro školníka. A od roku 1929 změněna na sedmitřídní. 

1929/30 Nadučitele zastupoval Vl.Brkel a dále učili Brklová Josefa, Krylová Milada, Sýkora Ant., Červenka Oldřich, 

Holub Jar., Juříček Fr., Brumovská Marie a Fr.Krestová 

1930/31 Na místo nadučitele nastoupil Leopold Juřica z Místku a podučitele Karel Kužel. 

1931/32 Ze sKlenova přišel učitel Dionýs Zátopek a dále Kadlčíková, Gertruda Kubíková a Šindelová 

1932/33 Juřica, Zátopek, Červenka, Sýkora, Kubíková, Prokop ze Staříše, Brumovská, Krestová a do školy chodilo 

272 žáků 

1933/34 Stav nezměněn 

1934/35 Přišla Josefa Sobotíková z Hukvald a Miroslav Hlaváč z Palkovic, žáků bylo 243 

1935/36 Juřica odešel na zdravotní dovolenou, do Rychaltic Zátopek, Za něho Havlínová, z Rychaltic přišel  

Jar.Rokos, do Brušperka odešla Marie Brumovská, na dovolenou Fr.Krestová, kterou zastupovala Helena 

Brumovská a žáků bylo 224 

1936/37 Na místo Juřice nastoupil Antonín Šindler z Čeladné, za Jiřinu Havlínovou Gryc Josef z Nového Bohumína, 

Cigánek Mil. Z Brušperka, Poláková Božena a Blažena Navrátilová 

1937/38 Vrátila se Fr.Krestová, jinakn žádné změny 

 Fryčovice se již několik let domáhaly zřízení měšťanské školy nejdříve újezdní, nebylo povoleno, tak alespoň 

měšťanské školy vlastní. Ta byla nakonec povolena a od 1.září 1938 se začalo učit v první třídě měšťanské školy.                

Tím pádem ubylo žáků ve vyšších třídách obecné školy a snížila se ze sedmitřídní, opět na pětitřídní. Také došlo 

k sjednocení v oslovování učitelek slovem „paní“ a to bez ohledu zda je vdaná nebo svobodná. 

 Koncem září 1938 byla republika okleštěná o tzv. Sudety, kde spadal Příbor. Takže děti z Kateřinic, Hájova, 

Rychaltic, Sklenova, Hukvald ztratily možnost navštěvovat měšťanku v Příboře. Byly přeřazeny do Fryčovic, kde musela být 

měšťanka rozšířena o postupovou druhou a třetí třídu. Ve školním roce 1939/40 navštěvovalo mešťanku 102 žáků 
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z Fryčovic a Ptáčníka, 15 z Hájova, 3 z Kateřinic, 33 z Rychaltic a 36 ze Sklenova a Hukvald. Celkem 189 žáků                            a 

v následujícím roce dokonce 239. Ve školním roce 1940/41 byla proto otevřena i 4.třída. 

 Během války počet žáků v obecné škole klesal. Ve školním roce 1939/40 bylo 192 žáků a v následujících letech pak 

167, 153, 161, 176 a 194 v roce 1944/45 . 

 Již před otevřením měšťanské školy se začalo jednat o materiálním vybavení a další přístavbě. Proběhlo 

komisionální jednání za přítomnosti Okresního hejtmana Janiše, Okresního školního inspektora Kramoliše a jiných, a obec 

se zavázala potřebné náklady uhradit. Prvním ředitelem Měšťanské školy ve Fryčovicích se stal Alois Tomančák. Brzy jej 

vystřídal Jaroslav Konečný z Místku a toho již v roce 1942/43 František Lupek ze Zlaté Olešnice v Čechách. Po skončení 

války byl ředitelem jmenován František Štefek a Lupek se vrátil do Sudet. 

 Na obecné škole byl řídícím učitelem Antonín Schindler, 31.12.1939 odešel do výslužby a byl jmenován čestným 

občanem Fryčovic. Na jeho místo nastoupil Vojtěch Karnovský, který emigroval před německým záborem z Klimkovic.       

Po skončení války se vrátil zpátky do Klimkovic. Po něm byl řídícím učitelem jmenován Vítězslav Kubík, který se vrátil 

z koncentračního tábora v Osvětimi, a po něm nastoupil František Dotisk. 

 V dalších letech působili na Obecné škole: 

Dotisk František ze Střevače u Jičína v Čechách v letech 1939-1945, přechodně učil i na měšťance. 
Gryc Josef z Nového Bohumína 1936-1945. 
Sobotíková Josefa z Hukvald 1934-1942, potom v Tiché. 
Kubisová Blažena z Brušperka 1939-1941, nejdříve na měšťance, provdána Kubláková. 
Rárová Věra z Brušperka 1941-1945. 
Kubíková Gertruda z Fryčovic 1931-1945. 
Boučková Ludmila ze Sviadnova 1943-1945. 
Bartek František 1941-1943. 
 
 Ženské ruční práce vyučovala od roku 1914 Františka Krestová ze Sklenova až do 30.listopadu 1941, kdy byla dáno 

do výslužby. Bylo jí sice 50 let, ale v důsledku Protektorátu Čechy a Morava byl odchod do důchodu urychlován, aby se 

uvolnila místa pro mladší. Ve školním roce 1936/37 ji zastupovala  po dobu studijní dovolené Helena Brumovská 

z Brušperka, později provdána Hrnčárková, a po dobu nemoci 1939/40 Pavla Hájková z Brušperka. Helena Hrnčárková pak 

učila v letech 1941/44 a po ní Růžena Nováková. Františka Krestová ještě učila na kratší úvazky střídavě v Brušperku             

a Staříči. 

 Na Měšťanské škole učili: 

Tomančák Alois z Rychaltic 1938-1939 ředitel, potom učitel. Ale 8.10.1941 byl v „Sokolské“ akci zatčen a zemřel 28.3.1942 
v Osvětimi. 
Konečný Jaroslav z Místku, ředitelem 1940-42. 
Štefek František z Frýdlantu 1938-1969, od roku 1945 ředitelem. 
Blažej Josef z Klimkovic, také v „Sokolské“  akci zatčen a zemřel 6.3.1941 v Osvětimi. 
Satinský Karel z Lubna 1939-40, potom odešel do Frýdlantu. 
Polášková Drahomíra, učila do 16.9.1939, odešla do Police u Moravských Budějovic. 
Ševčík František do 30.9.1939, pak odešel do Uherského Hradiště. 
Pokludová Ludmila do 9.11.1939, odešla do Chlebovic. 
Bystroňová Věra do 6.12.1939, pak odešla do Moravské Ostravy. 
Kaličínská Marie do 30.4.1940, pak odešla do Hovězí. 
Ranocha Otakar do 1.12.1939, potom odešel do Rychaltic. 
Polášek Alois, od 1.9.1939 do Police u Moravských Budějovic. 
Ratková Františka, 14.9.1939 odešla do Moravské Ostravy-Zábřehu. 
Štěpán Ludvík 1938-1945. 
Andreas Ladislav z Klimkovic 1939-1940. 
Hranická Marie ze Žabně, provdána Pokludová, 1939-1970. 
Sklenák Karel z Trnávky, od 1.9.1939 do 30.6.1943, pak se vrátil do Trnávky. 
Podešva Bohumil ze Slezské Ostravy od 20.9.1939 do 1.12.1939. 
Matěj Alfons z Brušperka od 30.11.1939 do 30.9.1944, vrátil se do Brušperka. 
Kubisová Blažena z Brušperka, 1.9.1938-15.1.1940, potom na obecné škole. 
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Janáček Rudolf z Paskova, 1939-1940. 
Čáslavský Ladislav od 31.1.1940 do 30.6.1953. Mezitím byl od 25.10.1940 totálně nasazen. 
Novák Evžen z Brušperka od 1.11.1940 do 10.9.1944, vrátl se do Brušperka. 
Buzek Vladimír z Příbora od 4.11.1941 do 26.9.1944, kdy byl totálně nasazen. 
Mácha František z Rychaltic od 16.4.1942, potom 30.9.1943 odešel do Staříče. 
Žáčková Svatava z Paskova od 1.9.1942 do 30.9.1944, potom do Paskova. 
Dotisk František od 1.9.1943, potom na obecné škole. 
Petlachová Žofie z Brušperka od 1.10.1942. 
Štěpánová Jarmila z Vlčovic od 1.10.1942 do 30.9.1943, potom Lichnov. 
Bílková Jarmila, provdána Popelářová, učila od 1.9.1943, potom 15.10.1944 nastoupila mateřskou dovolenou a po jejím 
ukončení se vrátila zpátky. 
Plandor Josef a Nováková Růžena, oba ze Starého Města, školní rok 1944-45. 
Schindlerová Vlasta, dcera Antonína Schindlera, od 13.11.1944. 

 Za pozornost stojí zjištění, že kromě učitelů z Fryčovic a blízkého okolí mnozí pocházeli poněkud ze vzdálenějších 

míst, což se dnes již neděje. Také za války docházelo k častějšímu přemísťování učitelů, důvodem bylo zatýkání, pracovní 

tábory, změny hranic. Skončila válka a byla obnovena Československá republika. Přišli jsme o Podkarpatskou Rus, kterou si 

vynutil tehdy Sovětský Svaz a nazval ji Zakarpatská Ukrajina. Došlo k reorganizaci školství. Měšťanská škola ve Fryčovicích 

se přeměnila na školu střední. Stejná škola vznikla na Hukvaldech, které se spojily s Rychalticemi, a fryčovické škole zůstala 

část Staříče. 

          Jaromír Kublák 

 

Možná mám pravdu. 

 Na podzim se projednávala v zastupitelstvu obce náhradní výsadba za vykácenou část lesa při stavbě 

dálnice.   Za 6 miliónů Kč je možno uhradit výsadbu stromů a následnou údržbu po dobu pěti let. Rada obce 

zadala vypracování projektu a navrhuje zasadit stromy mimo jiné podél polních cest. Za tím účelem již byli 

svoláni vlastníci. Jenže tyto pozemky jsou většinou pronajaté a uživatelé je mají vedené v LPIS. Znamená to 

satelitní kontrolu hranic a výměry pozemků a jejich užívání. Odchylky jsou jednoročně opravovány. 

 Pominu problémy s vynětím zabraných pozemků z uživatelských ploch, změnu kultury a změny 

nájemních smluv. Je to pěkná představa, stromy kolem cest, malebná krajina, na cestách je vidět povozy tažené 

koňmi a kravami. Meze a tráva pod stromy jsou vypasené kozami a krávami nebo usušené na seno. Když se 

probudíme, uvidíme velkou mechanizaci, nesklízenou trávu pod stromy, také komu bychom ji dali, neořezané 

stromy, jejichž haluze očesávají zpětná zrcátka traktorů, kabiny a závěsné stroje. Až na čestné výjimky to dnes 

žádný majitel pozemků neudělá ani na okrajích lesů. A tak mi nezbývá než vozit v traktoru pilku a nejhorší větve 

uřezat. Tím, že haluze zasahují do pole 5 i 10 metrů, porušujeme Zásady správné zemědělské praxe. 

 I když pochybuji o rozumnosti náhradní výsadby za každou cenu a podle statistiky dřevní hmoty 

přibývá, proveďme výsadbu na místa a pozemky, kde to nebude stěžovat obhospodařování. Přejdeme-li katastr 

obce, najdeme vhodných lokalit dost. A pokud celou částku nevyčerpáme, ušetříme tím zuboženou státní 

pokladnu. Vždyť dluh přes sto tisíc Kč na každého občana je již tak dost hrozivý. 

 Ekonomická situace v zemědělství není nad výjimky dobrá. Propad cen u většiny komodit pod výrobní 

náklady je velice nepříjemný. Také postupná ztráta schopnosti konkurovat ve světovém obchodu je způsobena 

neustálým zdražováním výroby. Způsobují to především přibývající nové příkazy a zákazy, bruselské i české. 

Snížit počty úředníků na polovinu. To by pomohlo. Také bych zrušil dotace, ty deformují ceny. Když na Novém 

Zélandě před 5 lety zrušili dotace do zemědělství, ozývaly se hlasy, že většina zemědělců zkrachuje. Nestalo se, 

postihlo to jen pět procent zemědělců. Totiž všichni dodavatelé i odběratelé se této situaci přizpůsobili. 
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 Neznám dotace, u kterých by nedocházelo k plýtvání. Snad jsou i takové. Když se z médií dovídám, jak 

se někdo chválí, co postavil z bruselských peněz, tak si říkám, jestli by také tak stavěli ze svých peněz. Ty peníze 

tam musí stát poslat, když to zjednoduším. Ony se pak po absolvování kolečka vrátí zpátky domů, trošku 

obrané. 

 Také si nejsem jist, zda lidé rozumí tomu, když se odhlasuje zvýšení daní a odvodů, aby se posílily 

sociální programy, o kterých se nyní vedou spory a diskuse. Podniky, či podnikatelé je odvedou, následně tyto 

zvýšené náklady promítnou do cen výrobků, je to nákladová položka. Takže si zvýšení zaplatíme sami. Teď 

záleží na tom, zda lidé se nechají nachytat. A když ano, dobře nám tak. 

          Jaromír Kublák 

 

Milí čtenáři a příznivci dobré knihy. 

 Chtěla bych se společně s Vámi ohlédnout za uplynulým rokem v naší obecní 

knihovně. V roce 2009 bylo přihlášeno 261 čtenářů, z toho 92 dětí. Knihovnu navštívilo 

celkem 4313 návštěvníků a bylo zaznamenáno 10 428 výpůjček. V loňském roce jsme 

vyřadili 247 knížek, většinou zastaralých nebo poničených. Naopak nám přibylo 304 knížek. 

 V knihovně také probíhaly různé akce pro děti. Ať to byly knihovnické lekce, výtvarné soutěže, poprvé 

jsme pořádali „Noc s Andersenem“. Dětem se líbila beseda s příslušníky Policie ČR, hlavně ukázka výstroje          

a výzbroje. V době dušiček pořádáme „Strašidelné spaní“, tentokráte druhý ročník. Děti kreslí obrázky, čtou se 

strašidelné povídky a hlavně se dlabou dýně, které v noci krásně svítí a vždycky zdobí vchod do knihovny. Vloni 

nás ale čekalo nemilé překvapení. V noci se nám vyřezané dýně ztratily a je smutné, že jsme je našli rozbité 

v parku okolo pomníku. 

 Zúčastnili jsme se i celostátní akce „Kniha mého srdce“, kdy čtenáři mohli hlasovat pro svou oblíbenou 

knihu.      Jak jistě víte, zvítězil Saturnin od Zdeňka Jirotky. Vloni také probíhala a stále probíhá rekatalogizace 

knižního fondu,          což znamená, že po zpracování se budou knížky půjčovat elektronicky, zmizí lístkový 

katalog, bude nahrazen elektronickým a také zmizí obálkový systém výpůjček. 

 Na závěr bych Vás chtěla pozvat k návštěvě naší knihovny. Určitě byste si vybrali z 26 druhů časopisů 

nebo nějakou hezkou knížku z našeho fondu. Zároveň Vám připomínám provozní dobu. 

Po 12.00 – 18.00 hod 
Út 09.00 – 16.00 hod 
Čt 09.00 – 18.00 hod 
Pá 08.00 – 14.00 hod Budu se těšit na Vaši návštěvu!           Sadílková Nataša, vedoucí knihovny 
 

 TRIATLON – rok 2009 z pohledu Kamila Adamovského 

Sezónu 2009 jsem zahájil závodem CZECHMAN (1,9 – 90 – 21 km) v Mělicích u Pardubic. Po mé ne zrovna ideální 

zimní přípravě (častá zranění) se loňský rok dále nesl s předzvěstí, že výsledky nebudou stát za nic. Umístil jsem 

se až na 82. místě z 250 startujících časem 4 hodiny 22 minut.  Čekal jsem od sebe víc. Byl to test, jak na tom 

jsem před nejdůležitějším závodem roku – IRONMAN KLAGENFURT (3,8 – 180 – 42,2 km) v rakouských 

Korutanech (kvalifikace na IRONMAN HAWAI – nejslavnější a nejtěžší triatlon světa). Moc jsem se na něj těšil. 

Údajně má nejfantastičtější atmosféru na světě, samozřejmě až po Havaji. To se potvrdilo – kolem trati fandilo 

neoficiálně 100 tisíc lidí. Ale právě tento závod se pro mne stal tím nejkrutějším, který jsem kdy absolvoval. 

Dostal jsem se v něm na absolutní dno. Nic podobného jsem do té doby nezažil. Myšlenka na to, že to vzdám, 
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byla v tomto závodě nejsilnější, ale IRONMAN se prostě nevzdává, a tak jsem ho po těžkém a krutém boji sám 

se sebou dokončil na 1 359 místě z 2 300 startujících časem 12 hodin a 14 minut. Od toho okamžiku zbytek 

sezóny nabral podobný směr. Ještě před Klagenfurtem jsem přišel o většinu svých sponzorů v důsledku světové 

hospodářské krize. A ve spojení se ztrátou zaměstnání pro mne sezóna v podstatě skončila. Ještě že veškeré 

náklady na tento závod byly uhrazeny již v roce 2008. Tímto stavem jsem byl donucen se vzdát se zbývajících 

naplánovaných startů v roce 2009. V srpnu jsem sice ještě závodil na Máchově jezeře DOKSYMAN (1,9 – 90 – 21 km), 

ale jen proto, že náklady na tento závod jsem zaplatil začátkem roku. Umístil jsem se na 24. místě ze 150 

startujících časem 4 hodiny 53 minut. 

 Závěrem chci poděkovat všem, kteří mne v této nepříznivě době podpořili finančně a fandili mi! 

Obec Fryčovice * Martn Masopust (výrobní, svářečské a montážní práce) * BESKYD a.s. Fryčovice * Jaroslav Bílek (stolařství). 

 Rok 2010 neplánuji vůbec, budu závodit podle toho, jak se bude průběžně vyvíjet finanční situace. 

Určitě se ale nezúčastním žádného kvalifikačního IRONMANA na Havaji. Tyto závody se musí plánovat a platit 

rok předem a jsou finančně hodně nákladné. Pro mne jsou momentálně v této situaci nerealizovatelné. Ale 

v roce 2011 se snad už situace zase obrátí k lepšímu, a tak se o to budu pokoušet znova (kvalifikace). Jen tak se 

závody IRONMAN nevzdávají, tak i já se nechci jen tak vzdát mého snu – aspoň jednou starovat na IRONMAN 

HAWAI!           

Kamil Adamovský 

 

ČZS ZO Fryčovice.  

 Uplynulý rok 2009 a činnost ZO jsme vyhodnotili na výroční členské schůzi dne 24. 1. 2010 
v restauraci Sokolka. Byl to rok volební, ve funkcích jsme potvrdili 15-ti členný výbor. Řekli jsme si, 
jaký je připraven plán činnosti na rok 2010 a jaké budou připraveny zájezdy, školení či odborné 
přednášky. Bylo konstatováno, že v roce 2009 bylo moštárnou zpracováno 14924 kg ovoce. 

  Závěr roku 2009 byl ve znamení tradiční výstavy ovoce, zeleniny a květin. Byla 
uspořádána ve dnech 30.10 – 2.11. 2009 v prostorách nově rekonstruované fary. Na přípravě se 
podíleli všichni zahrádkáři svými vzorky ovoce a zeleniny. Neocenitelné zásluhy na přípravě měly 
zejména př. Božena Vidličková a Ludmila Dvorská, které vdechly výstavě svým neopakovatelným 
aranžmá originálního ducha, a členové výboru v čele s předsedou př. Oborným.  
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 Jako každoročně proběhla prestižní soutěž o jablko roku, letos již 9. ročník. Po vyhodnocení 
veřejné ankety získala nejvíce hlasů a putovní pohár za 1. místo  př. Božena Kunzova. Na druhém 
místě se umístil př. Mirek Bohušík a na třetím místě př. Lubomír Oborný.  

 Výstavu vkusně doplňovala sbírka obrazů výtvarníka p. Bohumíra Masopusta z Fryčovic, 
fotografií Miroslava Opluštila a rozsáhlá expozice motivovaných děl žáků ZŠ a MŠ. Škoda jen, že se 
díky nedostatečnému rozsahu výstavních ploch všechna připravena dílka do prostoru objektu 
nedostala, za což se všem dětem omlouváme a věříme, že na nás nezanevřou a na příští výstavě se 
nám pro ně podaří vytvořit dostatečný prostor. Pozornost návštěvníků poutaly rovněž ukázky 
ručních prací tradičního řemesla drátenického pí. Mgr. Karly Kopcové i ukázky zdobení ovoce                
a zeleniny slečny Terezy Hájkové. Pozoruhodné byly rovněž vystavené obrázky pí. Ulčákové. Dále 
probíhal prodej skalniček, keramiky, okrasných rostlin, ochranných prostředků, prostředků 
k likvidaci plevelů a speciálních hnojiv, jakož i drobných zahrádkářských potřeb.  

 Pro návštěvníky bylo připraveno pestré občerstvení se zahrádkářskou svačinkou. České 
buchty makové, tvarohové i povidlové všem velice chutnaly.  

 Že tato naše výstava získává každoročně širší věhlas svědčí nejen vysoké množství 
návštěvníků, ale i jejich často vzdálené bydliště. Rovněž těšil zájem redaktorů Moravskoslezského 
deníku, ve kterém vydali obsáhlý článek nejen o výstavě, ale i článek věnovaný předsedovi                  
př. Obornému. Výstavy se zúčastnilo 724 návštěvníků a 180 dětí MŠ a ZŠ. 

 Konec roku spolu oslavili zahrádkáři na společenském večírku 5. 12. 2009 s občerstvením, 
hudbou a tancem v sále obce Fryčovice. Poděkování patří pí. Vrtné, pí. Nováčkové a pí. Schwarzové za 
chutně připravenou večeři, kapele Ládi Holuba za poutavou a pestrou taneční hudbu a obětavé 
obsluze u občerstvení. 

Z plánu činnosti na rok 2010: 

- odborné přednášky:  

   únor: „Pěstování zeleniny“ - lektorka ing. Milada Šteffková 

   březen: „Lesní houby“ - mykolog p. Jaromír Durček 

   říjen: beseda o historii Fryčovic – p. Jar. Kublák 

- výstava se uskuteční v obvyklém termínu 27. října - 1. listopadu 

- večírek je plánován na sobotu 4. prosince 2010 

- pro potřeby členů zajišťujeme dovoz substrátu ze žampionárny a máme k dispozici 

  Kristalon-start, Vanish, PRP a celou řadu přípravků na ochranu rostlin 

- připravujeme zájezd na jarní etapu Flory Olomouc 

- bude-li zájem, uskutečníme zájezd na nákupy do Polska 

 

A víte, že i zahrádkáři mají svého patrona? Je jím sv. Kryštof – patron řidičů, lodníků, horníků 
zahrádkářů. Je vzýván jako pomocník v nouzi. Kdokoli pohlédne na sv. Kryštofa, nebude v onen den 
přemožen žádnou slabostí. 

  

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
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INFORMACE Z OBECNÍHO LESA 

Hospodaření v obecních lesích v těžební činnosti bylo i v loňském roce závislé na výši nahodilých těžeb. 

Bylo zpracováno 677 m³ vývratů a dále suchých a usýchajících smrků, převážně napadených kůrovci. Jiné těžby 

nežli nahodilé nebyly prováděny. 

V pěstební činnosti byly zajišťovány úklidy a pálení klestu po těžbách, přípravy ploch na zalesnění, 

zalesnění listnatými dřevinami (sazenice dubu letního, buku lesního, javoru klenu) a jedlí bělokorou v rozsahu 

2,27 ha, oplocení výsadeb a ožínání buřeně v lesních kulturách dvakrát ročně (jaro, podzim) na 8,50 ha. 

V letošním roce nám v těžbě dřeva zbývá na bilancovaný roční podíl ze stanoveného ukazatele celkové 

výše těžby podle lesního hospodářského plánu 200 m³. Jak dalece bude toto respektovat příroda (sucho) a 

škůdci lesa se projeví už v jarních měsících. 

Větší nároky na včasnost a kvalitu prací budou kladeny v pěstební činnosti na zalesňování 2,50 ha holin 

 výsadbou 20 tis. ks sazenic listnáčů a jedle, zřízení oplocení kolem výsadeb v délce více než  jeden kilometr a 

ochranu sazenic proti útlaku buřeně ožínáním 2x ročně na ploše 8,50 ha. 

Na výsadby listnatých dřevin a jedle (meliorační a zpevňující dřeviny ve smyslu zákona) jsou krajským 

zastupitelstvem schváleny příspěvky na hospodaření stejně jako v loňském roce, předpokládáme, že je 

opětovně také využijeme. 

V ochraně lesa musíme zajistit zpracování stávajících  nahodilých těžeb do konce března a do poloviny 

dubna nainstalovat feromonové lapače na odchyt kůrovců. 

Lokality  pod staršími porosty s nárosty jedliček chceme nadále oplocovat proti spásání zvěří. 

                                                        Ing. Dušan Vyvial, lesní komise 

 

ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010  

Ve dnech 1.1. – 14. 1. 2010 proběhla jubilejní desátá TS, kterou pořádá Charita ČR. Letos byl průběh 
přibližně stejný jako v posledních čtyřech letech, kdy ji v naší obci organizuji. Jména koledníků 
zůstávají stále stejná. Patří k nim bratři Prčíkové s M. Petrášovou a manželé Nevludovi                        
s H. Vyvialovou. Společně letos vybrali částku 6 977,- Kč. Patří jim vřelý dík. 

Poprvé je Charita F-M ocenila malým občerstvením a společenským programem, kde vystoupilo 
klaunské divadlo MIMO se svou divadelní hrou.  

Frýdecko-místecký děkan J. Maňák hodnotí malé koledníky za obětavost a také za to, že si                     
od některých lidí vyslechnou i hodně nepříjemnou kritiku. 

Za výpomoc rovněž děkuji farmě Kublák – 2 161,- Kč, firmě Kozubek – 
1 213,- Kč a paní Michálkové z prodejny Prodex – 546,- Kč. V těchto 
prodejnách byly již poněkolikáté pokladničky umístěny.  

V kostele Nanebevzetí Panny Marie částka činila 10 151,-   

Celková částka pro rok 2010 je tedy 21 048,- Kč.  
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Rozpečeťování pokladniček probíhalo tradičně na obecním úřadě za přítomnosti koordinátora TS 
Charity  

F-M – J. Cachnína, paní J. Nevludové a A. Vyvialové.  

Všem přispívajícím občanům naší vesnice děkuji z celého srdce za podporu tohoto charitního díla.  

Pro srovnání uvádím částky z minulých let 

Rok Výtěžek v Kč 

2007 10.635 

2008 14.224 

2009 18.527 

2010 21.048 

Záměry Charity Frýdek-Místek pro TS 2010 aneb na co bude výtěžek sbírky použit: 

• Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky 
nemocné. 
• Na podporu Terénní služby ZOOM – nové služby pro osoby         
s psychickým onemocněním. 
• Na zřízení odlehčovacích lůžek v Domě pokojného stáří               
u Panny Marie Frýdecké. 
• Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje                    
pro psychicky nemocné. 
• Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské                              
a pečovatelské služby. 
• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež – Klubu Nezbeda. 

• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n. O. 
• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko         ve Frýdlantu n. O. 

Přehled výtěžků TS 2009 - 2010 

Obec Frýdecký děkanát Obec Místecký děkanát 

Baška 29 069,00 Fryčovice 21 048,00 

Dobratice 46 533,00 Chlebovice 26 309,00 

Frýdek 161 417,00 Lhotka 21 960,00 

Janovice  42 437,00 Malenovice 20 956,00 

Lískovec 14 081,00 Metylovice 41 959,00 

Morávka 36 445,00 Místek 133 823,00 

Nošovice 15 189,00 Ostravice 6 495,00 
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Pražmo 27 638,00 Palkovice 66 079,00 

Řepiště 22 632,00 Staříč 23 155,00 

Sedliště 17 743,00 Sviadnov 17 531,00 

Vojkovice 18 331,00 Zelinkovice 24 798,00 

 

Kompletní přehled výtěžků Charity F-M naleznete na webových stránkách www.fm.caritas.cz         
nebo www.charita.cz  

„Nedávej pouze to, co je snadné dát. Ale dávej, i když to bolí;  jen tak porosteš a budeš se vyvíjet a z tvého 

dávání vzejde pouze to opravdu nejlepší.“   E. Caddyová 

A. Vyvialová, dobrovolnice Charity F-M 

 

Ze Základní školy Fryčovice – ZMĚNA TERMÍNU JARNÍHO SBĚRU STARÉHO PAPÍRU!!! 

Starý papír budeme sbírat 29. až 31. března vždy od 6.30 do 7.30 hod. a od 13.00 do16.00 hod. Pozor – nesbírá 

se karton! 

Zároveň jsou v budově naší ZŠ umístěny sběrné nádoby na elektrozařízení a baterie, pokud budete mít zájem, 

můžete je přivézt a odevzdat se starým papírem. Držte se prosím těchto pokynů: 

Baterie: 

• Nesbírejte rezavé, poškozené nebo tekoucí lepkavé baterie. 

Elektrozařízení: 

• Do nádoby patří veškerá drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem (např. rádia, mp3 

přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobná počítačová vybavení, elektrické hračky a 

hudební nástroje…). 

• Do nádoby nepatří: baterie a akumulátory, televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky. 

Všeobecné: 

• Baterie a elektrozařízení přivezené do školy ihned nasypte do sběrného boxu nebo předejte pověřeným 

pedagogům. 

 

Děkujeme za Vaši účast a pomoc  

        Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
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Kulturní a školská komise pořádá již 4.rokem 
 

pod  vedením tanečního mistra pana Jaromíra Riedla 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍKURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍKURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍKURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ    
Kurz proběhne v kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích 

12. září 2010  – 29. listopadu 2010  

Závazné přihlášky se budou přijímat do konce července nebo do naplnění kurzu. 

Počet míst je omezen kapacitou sálu. Max. 15. párů. 

 

Bližší informace na tel. 722 511 896  nebo u paní Glombíčkové na Oú Fryčovice 

 

 

Kulturní a školská komise po řádá 

TANEČNÍ KURZ PRO JEDNOTLIVCE 
( Nemusíte mít tanečního partnera, můžete přijít sami.  ) 

( ?  až 99 let ) 

 Začátek  kurzu 12. září 2010   

 

Uskuteční se 6 lekcí , musí být min. 12 osob pro uskutečnění kurzu. 

 

Bližší informace na tel. 558 640 602 nebo u paní Glombíčkové na Oú Fryčovice 

Přihlášky se budou přijímat do konce července.. 
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Něco málo k letošním Šibřinkám… 

Rok se s rokem sešel a my, šibřinkoví nadšenci, jsme začali v lednu a únoru pracovat na přípravě dalšího 

ročníku Šibřinek, v pořadí již 52. Letos jsme jim dali název „Jdeme na to od lesa“. Netajíme se tím, že na tento 

nápad nás přivedlo především Místní sdružení myslivců, kteří týden před Šibřinkami měli v tělocvičně 

Myslivecký ples. Celá tělocvična se v únoru proměnila ve velkou hájovnu, která každý Šibřinkový večer, tedy 

19., 20., 26. a 27. února, pojmula kolem pěti set hostů – diváků. Program letošních Šibřinek se odehrával 

skutečně v lese. Díky krásným kulisám, které udělal Tomáš Laník společně s Igorem Kuklišem  a ostatní 

výzdobě, na které se kromě Jany Volné, Aleny Hejlenkové, Elišky Laníkové a Mirky Šmiřákové podíleli i další 

dobrovolníci, jsme dokázali vytvořit dokonalou iluzi lesa a hájovny. Celý večer zahájil Matěj Lanča a zároveň 

uvedl předtančení tanečního klubu Akcent. Kromě lesních zvířátek se v hlavním programu ukázala také bohyně 

lovu Diana spolu se svatým Hubertem, kteří letošní Šibřinky uváděli. V pohádkovém lese se objevili čerti, 

loupežníci, divoženky a také červená Karkulka s Budulínkem. Podívali jsme se na soutěž ve vábení jelenů, 

navštívili nás němečtí myslivci a celý program 52. Šibřinek ukončilo číslo Pavly Tomuňákové – česká polka 

myslivců a panenek. Po programu byl pro hosty pod vedením Pavly a Mirka Konvičkových připraven bohatý 

výběr večeří, v „Bedrunka“ baru zajímavé koktejly a v pulkárně, kterou jsme pro letošní rok nazvali „Kuní nora“, 

tradiční štamprle. K tanci hrála skupina NAUTILUS TRIO. Po půlnoci proběhla jako vždy bohatá tombola, kterou 

si vzal na starost Pavel Janša. Tímto ještě jednou děkujeme za dary na všechny čtyři večery všem sponzorům. 

V neděli 28. února byl velký úklid tělocvičny, na kterém má zásluhu řada účinkujících, ale především Pepa 

Mikala a jeho parta, která jak postavila, tak zbourala podium. Po tomto nezbytném úklidu je tělocvična opět 

připravena k jejímu provozu na který bude díky výnosu z Šibřinek dostatek finančních prostředků. 

Závěrem bych ráda poděkovala opravdu všem, kteří se aktivně zapojili do práce na Šibřinkách, zvláště 

Vraťovi Konečnému, bez jehož technického zázemí si provedení Šibřinek vůbec nedokážeme představit. 

Je důležité, že další ročník Šibřinek je za námi, že se nám povedl, i když s vypětím všechen sil. Je důležité 

držet tradice našich předků, ale co bude dál? Nás, šibřinkových nadšenců, je rok od roku méně a méně, proto se 

na vás, obyvatelé Fryčovic a vaše kamarády a známé, obracím znovu, přijďte k nám do tělocvičny a aktivně se 

zapojte nejen do šibřinkového dění. 

Gabriela Pultarová 

Přichází čas Velikonoc čas vajec 

Vejce je symbolem Velikonoc. Dovolte mi pár informací k vajíčkům.  

Na světě je chováno přes 5 miliard slepic, které každý rok snesou                                  
více než  50 miliónů tun vajec. Nosnice moderních vyšlechtěných plemen dnes snášejí 
asi 300 vajec za rok, což je dvakrát více než před 50 lety.  

V České republice je chováno 9 až 10 milionů nosnic, které snášejí vejce k  spotřebě jako potravinu. Zhruba 
polovina nosnic je chována v domácích chovech. Druhá polovina cca 5,5 mil. nosnic je chována                             
ve velkochovech. Průměrná spotřeba vajec na obyvatele ČR je 280 ks vajec za rok. 

Nosnice ve velkochovech jsou ustájeny několika způsoby. 97 % je v klecích, větší část ve starých konvenčních, 
menší počet v nových obohacených klecích. Nosnice jsou v kleci po 5 až 10 kusech, dopravník před ně dodá 
krmivo, vejce snášejí na drátěnou podlahu, odkud se skutálejí na pás, který je dopraví do třídírny. Obohacené 
klece jsou prostornější, vybaveny hnízdem, popelištěm, hřady a větším prostorem na jednu nosnici.  

Přibližně 3 % nosnic ve velkochovech je ustájeno v halách na podestýlce. Zde se slepice volně pohybují,              
na podlaze je podestýlka (sláma, písek či hobliny), slepice mohou stát na hřadech, mohou se projít, protahovat 
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křídla, mají možnost hrabat, mají prostor pro snášení do hnízda, odkud se vejce taktéž skutálí na pás a je 
dopraveno do třídírny. Tento způsob chovu více respektuje jejich vrozené vlastnosti. 

Necelých sedm tisíc nosnic chovaných ve velkochovech je chováno ekologickým způsobem a produkují bio 
vejce. 

Nosnice chováme pro vajíčka. Proto několik zajímavostí o vejcích.  

Slepičí vejce jsou podle statistik nejoblíbenější potravinou na naší planetě a denně se jich zkonzumuje                 
až 1,4 miliardy.  

Barva skořápky vejce je dána plemenem slepice a nejsou žádné rozdíly v kvalitě nutričních hodnot bílého             

a hnědého vejce. Neplatí, že by vejce s určitou barvou skořápky byla tedy výživnější. Pouze bílá vejce mají 

trochu křehčí skořápku v porovnání s hnědými. Přesto existují určité národní preference mezi bílými a hnědými 

vejci. Například většina Američanů, upřednostňuje bílou barvu, zatímco Angličané mají radši hnědou. 

Vejce jsou velmi důležitá potravina s vysokým obsahem bílkovin, vitamínů a minerálních látek, jsou vysoce 
stravitelné, vaječný žloutek je stravitelný ze 100%. Proteiny – bílkoviny vajec jsou hodnotnější než bílkoviny 
masa, mléka či ryb. Odborný název pro základ živé hmoty živočichů – bílkovinu – byl odvozen od bílku základní 
složky  vajec, to taky vypovídá o důležitosti vajec. Vejce tvoří bílek a žloutek. Barva žloutku bývá od světle žluté 
po oranžovou. Vybarvení žloutku způsobují přírodní barviva zvané xantofyly, to co v přírodě nejvíc vidíme je 
přírodní barvivo zvané chlorofyl způsobuje zelenou barvu listů trávy, ostatní barviva jsou překryté chlorofylem, 
vidíme je až na podzim po uschnutí rostlin. Lepšího vybarvení žloutků se dosahuje úpravou krmné dávky 
přídavky kukuřice, sušené vojtěšky  a podobně. Žloutek je obalen bílkem.  

Ve vejci jsou dva druhy bílku tzv. hustý bílek, toho je 80 % a 20 % tvoří řídký bílek. V hustém bílku jsou mléčně 
zbarvená poutka chalázy, která drží žloutek uprostřed bílku. Především podle bílku se posuzuje kvalita vajec. 
Bílek by měl být čistý, průhledný, nezakalený u kvalitní vajec až třpytivý. Kvalita konzumních vajec se zkouší 
taky laboratorně – u bílku se stanovuje tzv. Haughova jednotka – bílek se vyklepne na rovnou plochu                    
a vyhodnotí se poměr mezi výškou a šířkou bílku. Bílek z čerstvého vejce se neroztéká, je vysoký, starší nosnice 
mívají někdy bílek řidší. Další důležitá vlastnost bílku je jeho šlehatelnost.  

Laboratorně se změří objem bílku před šleháním a po šlehání, je na to velmi přesný vzorec, ale obecně platí,      
že objem bílku po našlehání by měl být 4 až 7násobný. Taktéž se hodnotí trvanlivost pěny, to tím způsobem, že 
se změří výška našlehané pěny a znovu po 1 hod.. Takže pokud pečete a nedaří se Vám ušlehat vajíčka, 
nehledejte chybu u sebe, chovatelé nosnic, od kterých jste koupili vajíčka šetří na krmení nebo tomu málo 
rozumí.  

Kvalitativních ukazatelů u vajec je ještě samozřejmě více, nejdůležitější jsou ovšem hodnocení uvedená u bílku. 
Pro spotřebitele je taky důležitá čerstvost vajec. Čerstvé vajíčko do 3 dnů po snesení, pokud jej uvaříte 
naměkko nebo natvrdo nepůjde loupat. Uvařený bílek nejde oddělit od skořápky, u vajec nakoupených 
v obchodní síti se s tímto problémem nesetkáte.  

Čerstvost můžete vyzkoušet ponořením vajíčka do sklenice s vodou. Čerstvé vejce zůstane u dna, starší vejce se 
vznáší ve vodě, nejstarší plave na hladině.  

Jako zákazníka Vás jistě zajímá i velikost vajec. Nejmenší vajíčka snáší nosnice na počátku snášky, váží 35 až 53 
gramy a jsou označována „S“. První vajíčka od nosnic bývají po stránce kvalitativních parametrů nejlepší. Další 
hmotnostní kategorie má označení „M“ a hmotnost 53 až 63 gramy. Označení „L“ mají vejce 63 až 73 gramy        
a vejce nad 73 gramy nesou značení „XL“. Ve velikosti vajec se vyskytují abnormality – 1 až 2 % snášky jsou 
velmi velká vejce 105 až 115 gramů, ta většinou obsahují 2 i 3 žloutky. Vejce jsou zařazována podle váhy           
do těchto 4 hmotnostních skupin. Složení vajec bývá stejné a je ovlivňováno krmnou směsí. Pouze poměr  
žloutek a bílek se liší. Obsah žloutku je ve všech vejcích přibližně stejný, ale s velikostí se zvyšuje obsah bílku.  
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Na světě jsou i rarity ve vejcích od kura domácího. Přírodopisné muzeum ve Vídni, které má sbírku více než 
10 000 ks skořápek vajec různých ptáků uchovává i vejce z Čech z roku 1893 o hmotnosti 120 gramů. Nejtěžší 
vejce kura domácího na světě, jaké dosud bylo zaznamenáno je z Německa a jeho váha byla 169 gramů. Britské 
přírodopisné muzeum vlastní sbírku skořápek vajec různých ptáků v počtu více než 1milion kusů. 

To je několik zajímavostí k vajíčkům. Na závěr nám dovolte, abych kuchařkám, které pečou o Velikonocích 
popřáli, velikonoční beránky pěkně vybarvené kvalitními vaječnými žloutky a krásně nakypřené piškotové těsto 
na rolády z lehce našlehaného bílku. 

Jaroslav Socha, Drůbežárna Příbor-Klokočov 

Kulturní a školská komise ve Fryčovicích 
pořádá již tradiční 

 TRAVESTY SHOW  s novým programem a novými kostýmy 

D I V O K Ý C H    K O Č E K  
9. DUBNA 2010 

v 19.hod. 
Obsluha restaurace Sokolka 

( možnost objednaní večeří ) 
Cena 200 Kč 

 
Prodej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. v    kanceláří Oú kanceláří Oú kanceláří Oú kanceláří Oú 

Fryčovice vFryčovice vFryčovice vFryčovice v    1. patře1. patře1. patře1. patře    
u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 511 896.u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 511 896.u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 511 896.u paní Glombíčkové 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 

k o n c e r t   k e   D n i   m a t e kD n i   m a t e kD n i   m a t e kD n i   m a t e k 

 

Účinkují :Účinkují :Účinkují :Účinkují :    

Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě 

Umělecká agentura - Alena Bastlová 

Jana Hoštáková, Eva Zbošková, Jan Drahovzal, Peter Swetlík, Petr Miller 

 

V kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích 

Vstupné 50 Kč 



 

Prodej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. v
u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 51u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 51u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 51u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 51
Kulturní a školská komise ve Fryčovicích

2 0. č e r v

 

den pro příznivce sportu a relaxace

FRY Relax Centra
27.03.2010    9.00  

orientální tance
sauna

posilování
aquaerobic

bazén
squash

badminton
občerstvení

florball

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO 22
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Prodej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. vProdej vstupenek každý den do 14. hod. v    kanceláří Oú Fryčovice vkanceláří Oú Fryčovice vkanceláří Oú Fryčovice vkanceláří Oú Fryčovice v
u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 51u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 51u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 51u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 511 896.1 896.1 896.1 896.    
Kulturní a školská komise ve Fryčovicích 

pořádá ve spolupráci 
s restaurací Sokolka 

dne 

2 0. č e r v n a   2 0 1 0 
 

v areálu TJ Sokol Fryčovice 
 

D E N  DĚ T Í
Začátek 14. hod.

 

Vystoupí klaun H o p s a l í n
 

Skákací hrad
 

Nafukovací klouzačka
 

A plno jiné zábavy jak pro děti tak rodiče.

 

 

den pro příznivce sportu a relaxace 

u příležitosti 5. výročí otevření 

FRY Relax Centra 
 

27.03.2010    9.00  - 19.00 HOD. 
 

orientální tance 
sauna 

posilování 
aquaerobic 

bazén 
squash 

badminton 
občerstvení 

florball 
           Cena: 400,- Kč 

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO 22-03-2010 
Navíc sí můžete dopřát: 

masáže 
pedikura 

široký výběr kosmetiky 
měření množství tuku 

prodej plavek 
prodej sportovního oblečení 

kanceláří Oú Fryčovice vkanceláří Oú Fryčovice vkanceláří Oú Fryčovice vkanceláří Oú Fryčovice v    1. patře1. patře1. patře1. patře    
    
 

 

D E N  DĚ T Í 
Začátek 14. hod. 

a l í n s balónkovou show 

Skákací hrad 

Nafukovací klouzačka 

A plno jiné zábavy jak pro děti tak rodiče. 
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TELEFON: 558 668 058 

 
Nové aktivity ve FRY Relax Centru 

 
Pedikura , manikura a modeláž nehtů  -  Ličková Libuše 

telefon: 604 108 011, 725 780 417 
 
 

Plavání s žabičkou pod vedením Mgr. Dagmar Pustkové pro Děti 1-7 let 
telefon:  776 022 722 

  

  

 Květiny Lucie 
Lucie Bílková, v bývalém areálu JZD 

mobil: 777 840 980 telefon pro objednání květin, www.masondesign.cz 

V průběhu měsíce dubna se bude květinářství stěhovat do nových prostor ve stejném areálu. V závislosti na 

počasí, nejpozději asi koncem dubna, bude otevřena okrasná školka. V minulých dnech jsme slavili 2. výročí 

otevření obchůdku. V souvislost s touto událostí a rozšířením obchůdku chystám menší veřejnou oslavu. 

Součástí by měl být mini program jako např. přehlídka mého ručně malovaného oblečení a  indického oblečení, 

které si můžete nově koupit. Termín této akce bude vyvěšen na dveřích obchodu. V obchůdku mám i katalog  

indického zboží, které si můžete objednat. Další novinky, které pro Vás chystám, jsou ručně zdobené bylinkové 

polštářky. Pokud máte rádi originální módu a věci, určitě se přijďte podívat. 

Otevírací doba: 

Po – zavřeno ( na objednávky) 

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 

 

KADEŘNICTVÍ 
Jana Adamovská 

Fryčovice 637 (pod Chamrádem) 

Tel:604 994 032 

Po-St-Pá   -  13:00 – 19:00               Út- Čt  - 7:00-14:00 
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Jana Sukeníková                       

Zahradnictví La Nature          www.LaNature.info       www.rajcata.eu 

GPS: 49°39'46.928"N, 18°13'25.791"E  

Fryčovice 359      tel.č. 723 938 727                                                        Pracovní doba:  

         Po:8-18 
         Út: 8-18 
         St: 8-18 
         Čt: Zavřeno         
                                                         Pá:8-18 
         So: 9-18 

Ne: 9-12 
 
 V letošní roce pro  Vás chystáme sazenice 49 druhů rajčat , od klasických po bílé, černé nebo 
žíhané v ceně 10 kč /ks.  Sazenice okurek ,cuket,dýní 10 kč /ks.   
Salát, kedlubny, cinie, astry, axamitníky 1kč/ks. 
  V každodenní nabídce našeho zahradnictví je okolo 500 druhů nejrůznějších rostlin                     
ať už vnitřních nebo venkovních. Můžete si zakoupit rostliny s minimálními nároky pro začátečníky     
až po rostliny náročné pro zkušené pěstitele. Poradíme s vhodným stanovištěm, doporučíme rostliny 
podle světelných a teplotních podmínek daného prostoru,s tvarováním a správným ošetřováním 
bonsají i s léčivými účinky některých rostlin.  
 Můžete si objednat řezané kytice k nejrůznějším příležitostem.  
 

OBJEDNÁVKY 

www.salonsimona.cz  tel: 603588092, 558666001 

email: simona.lipovska@volny.cz 

PÉČE O ŽENY••••PÉČE O MUŽE••••PÉČE O MLADÉ••••ESTETICKÉ  KOREKTIVNÍ ZÁKROKY 

MEDICINÁLNÍ – SUCHÁ  PEDIKÚRA ● NEHTOVÁ   MODELÁŽ ● MANIKÚRA ● KOSMETIKA 

SYNCARE  OŠETŘENÍ  PLETI ● MEDOVÁ  LÉČEBNÁ  MASÁŽ  TĚLA  ●  DEPILACE 

AKNE  PORADNA  PRO  DOSPÍVAJÍCÍ ●   NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIC●   TETOVÁNÍ OBRÁZKŮ 

LÍČENÍ ●  PERNAMENTNÍ  MAKE-UP PLETI ●  TŘPYTIVÉ  TETOVÁNÍ  DOČASNÉ 

TRVALÁ  NA ŘASY ● DEPILACE TĚLA ● CHEMICKÝ PEELING ● VYŠETŘENÍ KOŽNÍM LÉKAŘEM 

VÝPLŇ VRÁSEK TRIABOTULOTOXIN ● ODSTRANĚNÍ  PIGMENTACÍ  PLETI 

vše prováděno zdravotní sestrou  ●  DÁRKOVÉ  VOUSCHERY ● pracovní doba 7 dní v týdnu 

       provozovna Brušperk 
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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 - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč. 

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se 
výstavbou a prodejem oplocení, 

jako jsou poplastovaná nebo 
pozinkovaná pletiva, apod. 

Kompletní nabídku zboží a služeb 
naleznete na www.ploty-pletivo.cz 
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA 
výklopná, rolovací i sekční a to jak 
ruční tak s pohonem na dálkové 
ovládání, včetně montáže. Více 

informací naleznete  
na www.vrata-ostrava.cz 

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ 
PLOT OD 10 KČ. Kompletní nabídka 

je na www.thuja.cz  nebo  
na tel.:  722 557 777 

Prodej KRMIVA PRO PSY  
www.pro-psy-krmivo.cz 

Při předložení tohoto inzerátu 

máme pro Vás drobný dárek 

AUTOSERVIS LIBOR HLAVATÝAUTOSERVIS LIBOR HLAVATÝAUTOSERVIS LIBOR HLAVATÝAUTOSERVIS LIBOR HLAVATÝ    

Fryčovice - areál bývalého ZD 
Pracovní doba: 

Všední dny 
8:00 - 16:00 
Nabízíme: 

• Opravy osobních automobilů 
•  Opravy dodávkových a nákladních vozů 

• Výměnu olejů 
• Přípravu vozů na STK + zajištění technické kontroly 

• Výměnu výfuků 
• Zajištění všech dílů pro Váš vůz 

• Seřízení světel a geometrie 
FIRMA S DVANÁCTILETOU TRADICÍ 

Váš vůz opravíme v nejkratším možném termínu. 
Pracujeme spolehlivě, precizně a za VÝHODNÉ CENY! 

 
Tel: 558 668 262              Fax: 558 668 262 

603 463 706   603 105 788 

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 

4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru 

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm  

Výška pletiva Cena za 1m Balení Celková cena 
s DPH 

100 cm 45 Kč 25 m 1.125 Kč 

125 cm 56 Kč 25 m 1.400 Kč 

150 cm 59 Kč 25 m 1.475 Kč 

160 cm 67 Kč 25 m 1.675 Kč 

180 cm 81 Kč 25 m 2.025 Kč 

200 cm 84 Kč 25 m 2.100 Kč 
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MALÍŘ-NATĚRAČ-Firma  MALUCHA 
Provádí: malířské a natěračské práce 
►  malování pokojů barvou Remal,Primalex,Jupol atd. 
► speciální úpravy povrchů na ničení řas a plísní na 
malbě a zdivu napouštění a injektáže dřeva proti 
červotočům a plísní  
►  nátěry oken a dveří 
►  nátěry střech  a práce ve výškách s horolezeckým 
vybavením 
►  nátěry ocelových konstrukcí 
►  nátěry okapů a okapových svodů 
►  nátěry radiátorů (topení), teplovodního   potrubí 
►  opravy a nátěry lepenkových střech ELASTODEK 
►  malování pokojů a nanášení strukturových  maleb 
JUBOLIT a GOTTELE , IZOLUX, dekorativní malby 
ANTIK,AKRILDEKOR A BATIKY 
►  odstraňování starých  maleb a tapet a jiných nátěrů 
►  lepení polystyrénových stropních podhledů  
      a podlahových a obkladových korků 
►  lakovaní a nátěr nábytku 
►  protiplísnové nátěry a tenkovrstvé omítky   
      k vyrovnání starých omítek 
►  broušení a lakování  parket  a dřevěných  podlah 
      ořezy a kácení stromů 
►  k práci používáme vysokotlaké zařízení ARLLESS 
      stříkací pistole PRO – FINISH TSR , laserové  měřící 
zařízení  a vzduchové stříkaní 
      Úklidové práce v domácností mytí oken, po malování 
atd . 
      Firma poskytuje na tyto práce záruku v délce 24 
měsíců a  na materiál dle výrobce. 
Nabídkové ceny (orientačně): 
- nátěry oken,dveří s opálením dle potřeby    od 250,-
Kč/bm 
- malování pokojů v bílé barvě                       od   20,-Kč/m2 
- malování pokojů v barev. odstínech dle 
   ceny vzorkovniku                         od 30,-Kč do 50,-Kč/m2 

 

- nátěry fasád                                                    od 90,-Kč/m2 

V ceně je práce v četně materiálu. 
Těšíme se  na spolupráci s Vámi 

 
Petr Malucha, 
739 24 Krmelín,Okrajní 241, 
Tel. mobil: 603 777 182, - 608 777 182, 
Email: malucha.p@seznam.cz  
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Holičství a kadeřnictví v Brušperku 
 

na náměstí 

přijme ihned pánskou i dámskou kadeřnici 

se živnostenským listem. 

Příjemné prostředí, zavedená klientela, nízký nájem. 

Bližší informace v kadeřnictví nebo na čísle 605 477 467. 

Fryčovický zpravodaj č.1/2010 
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.2/2010  je: 14.6.2010 


