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Informace pro občany: 

Obec Fryčovice měla na počátku roku 2009  celkem  2353 obyvatel a ke konci roku 2009 to bylo 2359 obyvatel,                        
což představuje nárůst o 6 obyvatel. Do Fryčovic se v roce 2009 nově přihlásilo 45 občanů, 

odhlásilo se 36 obyvatel. Celkem se v roce 2009  narodilo 22 dětí, z toho 16 děvčat a 6 chlapců. Zemřelo 25 občanů, 
10 žen a 15 mužů. 

V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavřeno 6 sňatků. 
Na zdejším matričním úřadě bylo provedeno v roce 2009 celkem 786 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu            

i ověřování shody opisu či kopie s předloženou listinou. 
Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 62 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 53 žádostí o výpis z katastru 

nemovitostí a 22 žádostí o výpis z obchodního rejstříku. 
Občané v roce 2009 podali celkem 152 žádostí o vydání občanského průkazu a 21 žádostí o vydání osvědčení                 

o státním občanství ČR. 
 

Bc. Kateřina Matušková, matrikářka 

Znáte svou vesnici? 

Kaplička z minulého čísla zpravodaje je zasvěcena svatému Hubertovi a při své procházce ji můžete najít na Sovinci. 

 Tentokrát přinášíme obrázek Panny Marie. Dle Horsta Frytze, citace z článku uveřejněného v Trubači:             

„V těchto místech bylo za dávných časů, když krajem táhla švédská vojska na hrad Hukvaldy, jejiž ležení a ošetřovna – 

polní lazaret. Tak se také stávalo, že vojáci, kteří podlehli svým zraněním, byli na tomto místě i pochováni. Jejich duše 

v daleké cizině nenacházely klidu, a tak pro toho, kdo se do těchto houštin zatoulal, se stávalo, že dlouho nemohl 

nalézti cestu ven. A tak nechala paní nadlesní postavit obrázek Panny Marie, ke kterému se chodila za padlé vojáky 

modlit. Po čase byly její modlitby vyslyšeny, duše vojáků prý našly klid, který se rozprostřel i na okolní lesy.“ 

 Už tušíte, kde ve Fryčovicích tento obrázek naleznete? 
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Vítání občánků 

 V sobotu 17.dubna 2010 proběhlo v letošním roce první slavnostní vítání občánků, na které bylo pozváno         
5 děvčat – Barbora Kubicová, Klára Konečná, Simona Jemelková, Martina Langrová, Nela Macečková a 2 chlapci – 
Václav Strakoš a Vojtěch Patočka. 
 Se svým programem vystoupily na slavnostním vítání občánků děti z mateřské školy. Pro každé nově narozené 
dítě připravila Obec Fryčovice částku 5000,- Kč, Lékárna U sv.Jiří věnovala dětem tašky plné dárečků. 

 
   Bc. Kateřina Matušková 

    
 

 

 
Vážení občané, 
v březnu schválený rozpočet obce stanovil, které hlavní akce budou v letošním roce provedeny a které budou 
realizovány za pomocí dotačních programů. Realizovat se bude rekonstrukce autobusové zastávky „ U bramborárny“, 
stavba chodníku pod firmou Borcad k restauraci Chamrád a nová kolárna u základní školy. S žádostí o dotaci 
z Regionálního operačního programu na úpravu mateřské školy a zahrady jsme neuspěli, ale podařilo se získat 1,8 mil. 
korun z dotací MAS Pobeskydí a to jen na rekonstrukci zahrady mateřské školy. Tyto finance bude možno čerpat 
v roce 2011 a 2012. 
 Na úpravy středu obce se zatím nepodařilo získat žádné dotace. Do budoucna tato dotace bude určitě nutná, 
protože jen náklady na uložení venkovního vedení NN- (nízkého napětí) do země předpokládá firma ČEZ Distribuce,    
a. s. ve výši více jak 2 mil. Kč.  Práce může provést tato firma nejdříve začátkem roku 2011, protože uložení kabelů         
do země musí být provedeno před plánovanými chodníky, je tedy možné celkové úpravy středu obce realizovat až 
v roce 2011. 
 Zahájena byla výsadba stromů na obecních a soukromých pozemcích. Je to náhradní výsadba zeleně                 
za stromy, které musely ustoupit stavbě silnice R48. Vysázeno bylo zatím 7.820 stromů a tato akce bude pokračovat 
taktéž v roce 2011 a 2012. 
 Největší investiční akce, kterou je stavba kanalizace, se dokončuje projektově a zároveň se upřesňuje žádost              
o financování stavby kanalizace. Tato žádost je podána na Státním fondu životního prostředí v Praze. 
 Splnění rozpočtových příjmů v rozpočtu naší obce je podmínkou pro splnění plánovaných akcí na letošní rok. 
 
            Ing. Jiří Volný 
                       starosta 
Vážení občané, 
jsme v ročním období, kdy většina z nás používá k úpravě a zkrášlení svých zatravněných pozemků motorové sekačky, 
křovinořezy a také pily k přípravě dřeva na zimu. Jsou to práce prováděné venku a jsou závislé na počasí a na volném 
čase. Jak určitě víte, používané stroje způsobují velký hluk a proto na základě připomínek vás chci požádat                          
o dodržování vzájemné ohleduplnosti mezi spoluobčany a o co největší omezení hluku  o víkendu. Hlavně neděle by 
měla sloužit jako den, kdy nejsme vzájemně obtěžování hlukem sekaček, pil a jiných strojů. 
Problém hluku řeší také Občanský zákoník, který v §127 mimo jiné říká, že „ Soused nesmí obtěžovat souseda nad 
míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, kouřem ....“ 
 Věřím, že v naší obci jsme lidé ohleduplní, kteří dodržují stanovená pravidla a navzájem se zbytečně 
neobtěžují. 
            Ing. Jiří Volný 
                    starosta 
 
Vážení občané 
 

Pátého května u pomníku padlých obětí II. svět.války, se konala vzpomínková akce k 65. výročí osvobození 
naší obce od německých okupantů, nacistické armády Německa. V úvodu po odeznění skladeb obecní kapely, 
přednesla báseň žákyně Richterová z naší ZŠ. Starosta obce Ing. Jiří Volný připomněl, že v naší obci padlo                     



 

18 sovětských vojáků Rudé armády, 7 našich občanů a 16 našich občanů bylo umučeno v
V průběhu války bylo vězněno gestapem 50 mužů a 24 žen. Pořadatelé, zástupci vedení obce, KSČM a bojovníků 
za svobodu položili kytice s věnováním. Čestnou stráž při pomníku drželi členové našich hasičů. Závěrem jsem všem 
zúčastněným – kulturní veřejnosti poděkoval za účast a pozval všechny na pokračování oslav do kulturáku obce. 
K zábavě, tanci a poslechu hrála obecní kapela pod vedením p. Petra Strakoše. O občerstvení bylo zabezpečeno 
sokolkou. 
 Pro obohacení celé akce byla zajištěna bohatá tombola v
 K výše jmenovaným patří poděkování sponzorům 
Beskyd Fryčovice, Pajonk, Kozubek, St
Jiří Schwarz, Jana Volná, Martin masopust, ZO KSČM Brušperk a ZO KSČM Fryčovice.
 Jistě že připomínat ty hrůzy, které se odehrály za II.svět. války si bu
připomínat, je tzn.  naše morální povinnost.
 

 Poděkování ! 
 
Výbor ZO KSČM ve Fryčovicích děkuje občanům za hlasy pro naše kandidáty do Poslanecké 
sněmovny.                           Za Moravskoslezský kraj byli zvoleni a budou nás zastupovat z
poslanci. Jsou to Konečná Katka, Havlíková Milada, Opálka Miroslav. Blahopřejeme ke zvolení a přejeme, ať se jim 
daří prosazovat náš volební program. Podpoří a hlasovat budou jen pro to, co bude prospěšné pro drtivou většinu 
občanů a naší vlasti. Oproti výsledkům před čtyřmi lety jsme obdrželi o 11 hlasů méně, což nás jistě netěší, ale oproti 
jiným stranám jsme propad měli nejmenší. V
nedostaly. Letos propadlo 250 hlasů pro ty st
 
 Vážení občané 
Ať už pravice buduje kapitalismus, či levice kritizuje ochuzování chudých za cenu obohacování bohatých, vždy se 
snažíme posilovat a chránit právní stát. Zajišťuje vám mimo jiné svobodu slova, shromažď
budování a kritiku umožňují. 
 KSČM potvrdila skutečnost, že jako trvalá součást politické scény v
 
 Za výbor ZO KSČM ve Fryčovicích 
 

Z historie Fryčovic -.část 17.      Škola 
Přehled o školní docházce od roku 1930 do roku 1945. V
kolonce počty žáků celkem. 
1830/   100 jednotřídní 
1870/   250 dvoutřídní 
1873    trojtřídní  
1884/85  107 1 a 2 tř. 288  
1886/87  113  -„-  302  
1889/90  103  -„-  289  
1894/95  123  -„-  288  
1900/01  131  -„-  309  
1901/02  71   1.třída 310   
    čtyřtřídní  
1902/03  65  306  
1903/04  70  316  
1904/05  57  314  
1908/09  61  318  
1909/10  47  314  
1910/11  65  332  
1911/12  56  329  
1912/13  53  339  
1913/14  69  357  
1914/15  61  364  
1915/16  63  351 
1916/17  62  357 
1917/18  71  365 
1918/19  71  357 
1919/20  68                            měšťanka v Brušperku
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18 sovětských vojáků Rudé armády, 7 našich občanů a 16 našich občanů bylo umučeno v
průběhu války bylo vězněno gestapem 50 mužů a 24 žen. Pořadatelé, zástupci vedení obce, KSČM a bojovníků 

věnováním. Čestnou stráž při pomníku drželi členové našich hasičů. Závěrem jsem všem 
kulturní veřejnosti poděkoval za účast a pozval všechny na pokračování oslav do kulturáku obce. 

cní kapela pod vedením p. Petra Strakoše. O občerstvení bylo zabezpečeno 

Pro obohacení celé akce byla zajištěna bohatá tombola v 57 cenách. 
výše jmenovaným patří poděkování sponzorům – byly to tyto firmy: 

Beskyd Fryčovice, Pajonk, Kozubek, Stross, Kalma, Sokolka, místostarosta Jindřich Lanča, Vítězslav 
Jiří Schwarz, Jana Volná, Martin masopust, ZO KSČM Brušperk a ZO KSČM Fryčovice. 

Jistě že připomínat ty hrůzy, které se odehrály za II.svět. války si budeme a musíme 
naše morální povinnost. 

Výbor ZO KSČM ve Fryčovicích děkuje občanům za hlasy pro naše kandidáty do Poslanecké 
Za Moravskoslezský kraj byli zvoleni a budou nás zastupovat z

poslanci. Jsou to Konečná Katka, Havlíková Milada, Opálka Miroslav. Blahopřejeme ke zvolení a přejeme, ať se jim 
daří prosazovat náš volební program. Podpoří a hlasovat budou jen pro to, co bude prospěšné pro drtivou většinu 

ti. Oproti výsledkům před čtyřmi lety jsme obdrželi o 11 hlasů méně, což nás jistě netěší, ale oproti 
jiným stranám jsme propad měli nejmenší. V roce 2006 propadlo 57 hlasů pro ty strany, které se do parlamentu 
nedostaly. Letos propadlo 250 hlasů pro ty strany, které se do parlamentu nedostaly. 

Ať už pravice buduje kapitalismus, či levice kritizuje ochuzování chudých za cenu obohacování bohatých, vždy se 
snažíme posilovat a chránit právní stát. Zajišťuje vám mimo jiné svobodu slova, shromažď

KSČM potvrdila skutečnost, že jako trvalá součást politické scény v naší zemi do parlamentu patří.

Za výbor ZO KSČM ve Fryčovicích  15.června 2010 Zdeně  Ranocha 

Škola – pokračování III.  OSVĚTA 
Přehled o školní docházce od roku 1930 do roku 1945. V první kolonce jsou počty žáků v

  1920/21  62   
  1921/22  54   

  1922/23  44   
  1923/24  35   
  1924/25  40   
  1925/26  49   
  1926/27  ?   
  1927/28  53   
  1928/29  ?          
  1931/32  45   
  1932/33  31   
  1934/35  34   
  1935/36  44   
  1939/40  31   
      pětitřídní na měšťance  
  1940/41  21   
  1941/42  37   
  1942/43  30   
  1943/44  37   
  1944/45  36   

Brušperku 

18 sovětských vojáků Rudé armády, 7 našich občanů a 16 našich občanů bylo umučeno v koncentračních táborech. 
průběhu války bylo vězněno gestapem 50 mužů a 24 žen. Pořadatelé, zástupci vedení obce, KSČM a bojovníků         

věnováním. Čestnou stráž při pomníku drželi členové našich hasičů. Závěrem jsem všem 
kulturní veřejnosti poděkoval za účast a pozval všechny na pokračování oslav do kulturáku obce. 

cní kapela pod vedením p. Petra Strakoše. O občerstvení bylo zabezpečeno 

ross, Kalma, Sokolka, místostarosta Jindřich Lanča, Vítězslav Havlík,                    

deme a musíme 

Výbor ZO KSČM ve Fryčovicích děkuje občanům za hlasy pro naše kandidáty do Poslanecké 
Za Moravskoslezský kraj byli zvoleni a budou nás zastupovat z celkového počtu 26, tři 

poslanci. Jsou to Konečná Katka, Havlíková Milada, Opálka Miroslav. Blahopřejeme ke zvolení a přejeme, ať se jim 
daří prosazovat náš volební program. Podpoří a hlasovat budou jen pro to, co bude prospěšné pro drtivou většinu 

ti. Oproti výsledkům před čtyřmi lety jsme obdrželi o 11 hlasů méně, což nás jistě netěší, ale oproti 
roce 2006 propadlo 57 hlasů pro ty strany, které se do parlamentu 

Ať už pravice buduje kapitalismus, či levice kritizuje ochuzování chudých za cenu obohacování bohatých, vždy se 
snažíme posilovat a chránit právní stát. Zajišťuje vám mimo jiné svobodu slova, shromažďování a spolčování. A ty 

naší zemi do parlamentu patří. 

první kolonce jsou počty žáků v první třídě a ve druhé 

350 
359 
328 
303 
290 
283 
299 
311 

        sedmitřídní 
277 
272 
243 
224 
192 
112 
167 
153 
161 
176 
194 
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Počet žáků mírně stoupal a kulminoval kolem obou světových válek, potom klesal až na nynějších kolem dvaceti 
v první třídě. Dříve se rodilo daleko více dětí na matku, v hodně případech přes deset, kdežto dnes 1,2 dítěte, což již 
nezaručuje prostou reprodukci, na kterou je potřeba nejméně 2,1 dítěte. Na druhou stranu dříve hodně dětí zemřelo. 
Rozdíl je také v počtu tříd, ke stejnému počtu žáků. V počátcích hodně žáků ve třídě tolik nevadilo, učily se číst, psát    
a řešit jednoduché početní úkony. Později se výuka prohlubovala o získání dalších vědomostí a počty žáků bylo třeba 
redukovat. Od roku 1830 se počty žáků pohybovaly v rozmezí 100 až 130 a po roce 1900 se počty snižovaly. 
 Potřebu širší vzdělanosti si vynutil rozvoj řemesel a průmyslu vůbec. Trochu číst a počítat se tam někdo uměl, 
psát však málokdo. Knih bylo málo, a tak se zdokonalovat mohli čtením v kostelních kancionálech. V 18. století           
se objevují krátké poučné jarmareční texty a posléze velmi oblíbené kalendáře, ve kterých byly rady ohledně 
zlepšování hospodaření, vaření, výroba různých pomůcek a spousta povídek a zvěstí. Zemědělský kalendář vychází 
dodnes. Tištěné noviny vycházely ojediněle a lidé si je spíše předávali ke čtení mezi sebou. Osvětu, co je kde nového, 
jaké se chystají změny a zprávy o cizích krajích a jací v nich žijí lidé, šířili různí vandrovníci, také se jim říkalo krajánci, 
tovaryši a vysloužilí vojáci. Z dnešního pohledu šel vývoj velmi pomalu a ještě před 60 lety nic moc. Nicméně, spolu    
se skutečným životem a jeho denními potřebami, toto všechno ovlivňovalo rozšiřování lidských myšlenkových 
obzorů, když skromně, ale přece jen. 
 Hlavně kalendáře byly nejen poučnou, ale i potřebnou četbou. Informovaly o svátcích, fázích měsíce, etapách 
sluneční ekliptiky, o nebeských znameních a jejich výkladu, či hvězdářské pranostiky. Také se psalo o chorobách lidí     
a zvířat a jak je léčit, data trhů a také kalendář zemědělských prací v jednotlivých ročních obdobích. 
 Nejstarší kalendáře jsou ze 13. Století a až do 15. Století byly cizojazyčné, ty mohli číst jenom vzdělaní lidé. 
Nejstarší český kalendář je z roku 1489 z Plzně. Od roku 1562 v něm byly uváděny seznamy trhů. Veleslavínův 
kalendář z roku 1578 navíc příběhy z obecných dějin podle dní celého roku. Pak se tyto články o historii a další 
prozaické látky staly základem zábavné očásti kalendářů. Ve 2. polovině 17. století  se obsah kalendářů zhoršil. Píše     
o tom Fr. J.Vavák z Milčic u Poděbrad (1741-1816) a vyslovuje se o nich roku 1800 kriticky, že nenesou srovnání 
s kalendáři staršími. 
 Písmák J.L.Mikoláš  ze Skalice u Frýdku uvádí, že kalendáře byly „nejoblíbenější a nejhojněji rozšířenou 
četbou, zejména v minulém století, neboť lid si je kupoval z potřeby znáti roční kalendářní měsíce, čtvrti měsíce, 
stoletý kalendář, výroční svátky i výroční trhy“. Kromě těchto kalendářních údajů bývaly v kalendářích rady 
hospodářské s příspěvky nejlepších odborníků a části zábavné. Ze starších kalendářů jmenuje Mikoláš Dieblův 
Moravsko-Slezský kalendář, od roku 1814Zemědělský kalendář Moravsko-Slezské společnosti pro podporu 
zemědělsko-přírodo-krajovědu. Od roku 1852 kalendář „Moravan“. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje z Brna, v duchu 
náboženském, ale pokrokovém a národním a jiné kalendáře. V muzeu v Opavě je 50 různých kalendářů. 
 V 18. století postoupila technika tisku kupředu a spolu s potřebou sdělování různých aktuálních informací 
umožnil možnost tisknutí periodik. První české „Pražské poštovní noviny“ začaly vycházet již roku 1719 a i když 
menším nákladem a obsahem, znamenaly průkopnickou cestu. Každé začátky jsou těžké, a tak jejich vydávání bylo 
v roce 1772 zastaveno. Za 10 let se o to pokusily „Pražské české noviny“ a v roce 1785 byly přejmenovány na 
„Schonfeldské císařsko královské poštovní noviny. Jejich redaktor Václav Matěj Kramerius začal roku 1789 vydávat 
vlastní „Krameriusovy císařsko královské poštovní noviny“ a ty již měly na svou dobu značnou publicitu. Největšího 
ohlasu dosáhly noviny vydávané Karlem Havlíčkem Borovským v polovině 19. století . Dostal se k nim píkovický učitel 
Šebestián Vrána, což prozradila tamní kronika. Jeho syn Eduiard Vrána později učil v paskově, se stzal iniciátorem 
založení „Hospodářského spolku Paskovského“ v roce 1862. S jeho přípravou začal již na podzim.  
 Hospodářský spolek paskovský působil na celé severovýchodní Moravě. Byl 80 let nositelem a propagátorem 
osvěty hlavně zemědělské, ale také národní a pořádal přednášky, tak zvané Hospodářské besídky a Polní kázání. Také 
pořádal zemědělsko-průmyslové výstavy v letech 1876 a 1894 v Místku. 
 První české noviny v našem kraji začal v Opavě vydávat Vladimír Vašek v roce 1861 s názvem „Opavský 
besedník“. Brzy na to založil v Olomouci J.R.Demel časopis „Hospodář“ pro zemědělce a hospodářské spolky. 
Postupně přibývaly další časopisy a počet jejich čtenářů vzrůstal, když si na čtení novin lidé zvykali. 
 Všechny novoty se postupně dostávaly i do Fryčovic. Využívat je mohlo stále více lidí. Vždyť od založení školy 
v roce 1785 uměly číst a psát již tři generace lidí. Činnosti v Hospodářském spolku Paskovském se pilně zúčastnil 
mladý fojt Ludvík Kubala, kterému bylo v roce 1871 24 let. Přes své mládí byl zvolen místopředsedou. Spolek chtěl 
uspořádat v Brušperku Národní tábor, ale úřady jej nepovolily. Proto  byl uskutečněn 27.srpna v Příboře                        
za předsednictví Josefa Rašky z Kopřivnice. Kromě jiných řečníků tam hovořil i Ludvík Kubala a zdůrazňoval potřebu 
takových spolků, které mohou jednak hájit práva rolníků a podmínky a z toho pylnoucí horší kvalita obilí proti 
dováženému uherskému. 
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 Ludvík Kubala se postupně seznamoval s činností a názory ředitele Rolnické školy v Přerově profesorem 
J.R.Demlem. Proto při zakládání Rolnické záložny Fryčovicko-Ptáčnické v roce 1875, použil jeho záloženské stanovy. 
Také ve Fryčovicích přednášel a za to mu obec poslala výřez z dubu, pod kterým rolníkům přednášel. Je o tom 
v pokladní knize záznam z 31.12.1877, že za odvoz tohoto dubového výřezu je vydání 3 zl. 11 kr. O vhodnosti daru se 
potom rozvinula polemika v Olomouckých časopisech „Našinci“ 21.1.1878 a „Pozor“ 13.2.1878. Podle „Opavského 
besedníku“ přednášel Demel 16.2.1863 v Brušperku o používání chlévského hnoje. 
 V letech 1874-1876 se Ludvík Kubala stal předsedou Hospodářského spolku, který v září 1876 uspořádal 
v Místku Zemědělsko-průmyslovou výstavu. Pokladníkem byl fryčovický Jan matula a mezi vystavovateli František 
Grossmann se zahradnickými plodinami. Dále z FFryčovic jela ve slavnostním průvodu rolnická banderie na koních      
a vyhrávala fryčovická hudba. Tyto činnosti měly vliv na zájem o pokrok a zřejmě podnítily rozhodnutí o stavbě nové 
školy a úpravě obecní komunikace. 
 Nastávala doba, kdy se lidé začali více sdružovat a utvářeli různé spolky. Třeba Čtenářské besedy, které 
fungovaly ve Staříči v letech 1865-1886 na Hukvaldech od roku 1866, v Rychalticích od roku 1868. Takézačaly vznikat 
instituce, kdy lidé mohli střádat či ukládat svoje peníze. Záložna ve Fryčovicích byla založena roku 1869, V „Opavském 
týdeníku“ je záznam, že ve Fryčovicích byl založen Čtenářský spolek 21.1.1906. Valnou hromadou byli zvoleni – 
předseda František Šugárek, místopředseda Josef Kublák, pokladník Emil Chamrád, knihovník Vincenc Adamovský. 
 Čtenářské spolky se pak staly součástí Národní jednoty, jejíž ústředí pro východní Moravu bylo založeno 
27.5.1906 v Olomouci. Jejím tajemníkem se stal brušperský rodák Adolf Kubis. Tato odbočka Národní jednoty se 
v roce 1912 přeměnila na Tělocvičnou jednotu Sokol. Dvorský, Kublák a Chamrád byli mezi prvními činovníky právě      
i Sokola. 
 V těchto spolcích jako Národní jednota, Čtenářský spolek a Sokol působili hlavně učitelé a další pokrokoví 
občané, kteří vedli svoje spoluobčany k osvětové činnosti kromě čtení, pořádání přednášek a hraní ochotnických 
divadel. Později i pořádáním tělocvičných vystoupení. Nadučitel Tomáš Winkler působil od roku 1895 jenom ve Sboru 
dobrovolných hasičů. Politickým přesvědčením byl sociální demokrat a ti se od činnosti Sokola distancovali. 
 Roku 1907 bylo zavedeno všeobecné hlasovací právo, osvětová činnost dostala nové formy a podněty                 
a přenesla se převážně do politických organizací. Také bylo zrušeno placení školného a převedeno na obce. 
 
            Jaromír Kublák 

Dožínky 2010 
 
V letošním roce zase budou dožínky, v tradičním termínu týden po fryčovické pouti, tedy 22.srpna 2010. Začnou 
svěcením Dožínkového věnce ve 13 hodin v našem kostele. Pokračovat budeme průvodem na stadión a od 14 hodin 
proběhne mírně obměněný program z loňska, včetně bohaté tomboly. Tak jako minule bez vstupného, počasí jsme 
objednali příjemné. Pro dobrou náladu bude vyhrávat naše dechovka. 
 
      Všechny srdečně zve Výbor dožínek  
           Jaromír Kublák 
 

VZPOMÍNKY  Z  DĚTSTVÍ  VE  FRYČOVICÍCH 
Při čtení „Historie Fryčovic“ zpracované p. Kublákem se mi čím dál více vybavuje dětství ve Fryčovicích. 

Narodila jsem se v Polsku, v roce 1933 rodičům, kteří byli ukrajinské národnosti. Když mi byl 1 rok a mé sestře 5 let, 
otec zemřel. Maminka se znovu provdala za polského příslušníka a tento se přistěhoval k nám. Protože byl levicově 
politického smyšlení, tak často k nám chodila policie a kontrolovala jeho život. Snažili se ho změnit tím, že mu nabízeli 
vhodné podmínky pro něj i nás děti, ale neuspěli. Po těchto návštěvách se otec rozhodl po dohodě s maminkou,                        
že se přestěhují do Čech a to do Fryčovic, kde měl po jeho otci „Rodnou obec“. Jeho otec se narodil ve Fryčovicích        
a oženil se v Polsku, kde žil se svou rodinou. Přistěhovali jsme se do Fryčovic v roce 1936, když mi byly 3 roky a sestře 
7 let. Ubytovala nás jeho teta Partyková s manželem, kteří bydleli v jedné místnosti u p. Vojtěcha Nevluda 
s manželkou (č.p. 47 – posl. majitel pan Brus s manželkou Irenou). Ještě zde bydlela rodina Jindřicha Brože s 2 syny. 
Po asi 14 dnech nám obec zajistila jednu místnost na FOJTSVÍ, tak se to nazývalo. Po krátké době jsme dostali dvě 
místnosti a to v bytě bývalého majitele p. Lednického s manželkou. S těmito jsme žili ve shodě a vařili společně v naší 
kuchyni na jedněch kamnech. Otec dostal zaměstnání ve Vítkovicích. V roce 1941 byl otec zatčen gestapem               
pro podezření z odbojové činnosti a určitě i jeho politického smyšlení. Kdo ho udal to nevíme. V roce 1942 byl umučen 
v Osvětimi a to  ve svých 33 letech. Byl nejen nám dobrým otcem, ale i čestným a zůstal pro nás hrdinou. Následkem 
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tohoto těžkého života pro maminku, onemocněla vážně sestra. V objektu FOJTSVÍ v té době bydlely v jedné místnosti 
celé rodiny. Byla to rodina Urbanova, pí. Krestová Rozálie, pí. Šajtová, rodina Svirkšů, Olšovská, Adamovská, Bajtkova, 
Klegova, Masopustova, která se živila prodejem drobného zboží a roznášela je na zádech po domech.V roce            
1941-1942 se změnil majitel FOJTSVÍ a to p. Svoboda Josef s rodinou. Později se ještě přistěhovali do jedné místnosti 
s malou chodbičkou mladí manželé Nevludovi -  ze zahradnictví. Tito patří mezi pamětníky. Všichni nájemníci 
používali vodu z bývalých stájí. 

Další nezapomenutelná vzpomínka je na budovu LIDOVÝ DŮM – nyní OBECNÍ ÚŘAD. Zde jsem často 
navštěvovala svou spolužačku Žofku Nevludovou, s kterou jsem seděla 9 let v jedné školní lavici. Její rodina - rodiče,  
2 dcery a 2 synové žili ve dvou místnostech v 1. poschodí. Pro vodu chodili do studny ve sklepě. Ještě teď tu studnu 
vidím. Sociální zařízení měli na dvoře.  Takto zde byli ještě dva nájemníci a to rodina p. Konečného  s dětmi                    
a nejmladší rodina Strakošova  s 3 syny. Tato musela procházet z kuchyně do druhé místnosti přes chodbu. Paní 
Strakošová  je ještě žijící svědek, teď žije ve svém rodinném domku. V přízemí LIDOVÉHO DOMU byly POTRAVINY, 
KINO a RESTAURACE. Po osvobození a dalších letech si tito nájemníci FOJTSVÍ i LIDOVÉHO DOMU našli jiná bydlení, 
někteří se odstěhovali do pohraničí, zakoupili starší domky nebo si postavili s pomocí rodiny své domky a to jak          
se říkalo „SVÉPOMOCÍ“, tudíž nevlastnili žádné velké peníze ani příjmy. Tak jako my, kdy jsme ještě změnili tři jiné 
bydlení, než jsme si postavili rodinný domek a to také svými silami. Za to patří dík  p. Hajnému Hynkovi,                        
p.  Žabenskému,( i když již nejsou mezi námi ), kteří nám prováděli stavební práce a to za minimální mzdy. A to nejen 
nám, ale i dalším občanům obce. Celé Fryčovice se změnily, domky jsou upravené, postavené nové a netísní se v nich 
již tolik nájemníků, jako dříve. Život šel a jde dále. Hodně se staví nové krásné rodinné domky i ranče, neb jak to 
nazvat, ale ne již  SVÉPOMOCI, ale jak se říká „NA KLÍČ“. Určitě je to sen všech mladých, ale nevím jak to mají dokázat, 
protože i když mají ještě štěstí, že mají práci, ale nemají všichni na to mzdy. Půjčka – HYPOTÉKA je možná, ale ne vždy  
ji dokážou všichni splácet. 

Ve svých 77 letech mám dost starostí se svým zdravím, jako většina starších, a mám dost času přemýšlet nad 
svými rodinnými příslušníky a starat se, jak budou dále žít, zda budou mít zaměstnání až do důchodu. A co vnoučata, 
zda budou mít z čeho žít. Moje přání, aby měli všichni práci a to i ti, kteří se bez ni obejdou, protože věřím, že by 
nebylo tolik násilí, krádeží a hlavně vražd a bezdomovců atd. To co teď vidíme je strašné – v televizi samé násilí i 
v kreslených filmech a dětských počítačových hrách . Co z těch dětí bude?...jaký mají žebříček hodnot …? Tak to je má 
vzpomínka a obava z budoucnosti, i když mně by se již týkat neměla. 

            Eugenie Dětská, rozená Gargošová, Fryčovice 459 
 

 

                                                              Motýli 
                                                                                 Kampak letí motýli? 
                                                                               To vám řeknu za chvíli, 
                                                                                     nebo radši hned. 
                                                                                Přes kopeček za řeku 
                                                                                 na sluneční paseku. 
                                                                                       Letí na výlet. 

 
     
      Prázdniny jsou za dveřmi a my jen můžeme doufat, že po dlouhém období dešťů přijde krásné hřejivé léto -              
s příchutí jahod, malin a jiných dobrot – a „nabije“ nás svou sluneční energií…  
     Také našich 61 „školáčků“ nedočkavě vyhlíží prázdniny. Snažili jsme se pro děti vytvořit láskyplné a příjemné 
prostředí, aby pobyt v naší školičce byl pro ně tou nejpříjemnější „zkušeností“, na kterou budou rádi vzpomínat. 
Během celého školního roku jsme spolu strávili mnoho hezkých a veselých chvil se spoustou her a společných akcí.      
Na podzim jsme s dětmi a klaunem Hopsalínem „uspali broučky“. Bohužel, počasí nám nepřálo, proto se větší část 
akce uskutečnila v tělocvičně TJ Sokol. Přesto se dětem „uspávání“ velmi líbilo.  
     Ve společných dílnách s rodiči si předškoláci vyrobili krásné havrany s jablíčky a hejkaly z přírodnin, kterými 
vyzdobili MŠ. Ani mladší a nejmladší děti se nenechaly zahanbit. Spolu s maminkami, babičkami a jedním tatínkem 
napekly a nazdobily perníčky na Mikulášskou besídku, která se konala v sále OÚ. Děti si pro své blízké s láskou 
připravily krásné vystoupení. Na oplátku pro ně měly kouzelnice Evelína a Pompelína připraveny zábavný program.     
A nechyběla ani nadílka od čerta, Mikuláše a anděla. 
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     Další společnou akcí byl Maškarní ples. O zábavu a soutěže pro děti se postaral klaun Hopsalín. Každá maska byla 
vylosována a vyhrála dárek v tombole.  
     28. 4. 2010 byl v naší MŠ zápis spojený se „Dnem otevřených dveří“. Letos se zapsalo 36 dětí.  
     „Den dětí“ jsme si zpříjemnili spolu s dětmi přednáškou „Poznej svého psa“, kde se měly děti možnost dozvědět 
zajímavosti o výcviku psů, chovu šampionů, péči o čtyřnohé kamarády, ale i o možných nebezpečích, případně, jak se 
bránit při napadení psem.  
     Svátek dětí je u nás tradičně spojen i s olympiádou, medailemi, zmrzlinou a jinými dobrotami. Nechyběly ani nové 
hračky. 
     Škola v přírodě se letos uskutečnila od 14. 6. 2010 do 19. 6. 2010. 15 dětí z MŠ a dvě učitelky odjely na chatu 
„Ostrá“ na Ostravici. Čekala tam na ně spousta úkolů, ale i zábavy: olympiáda, hledání pokladu, bobřík odvahy, 
maškarní, táborák… 
     V průběhu roku naši předškoláci svým vystoupením vítají do života nové občánky Fryčovic. 
     Nezapomínáme ani na naše seniory – děti je několikrát do roka chodí potěšit krátkým programem. 
     Po celý školní rok děti mohly navštěvovat mnoho různých kroužků: výtvarně-keramický, ekologický, dramatický, 
taneční, angličtinu. Každý pátek se střídaly skupinky dětí na kurzu plavání. 
     Jednou měsíčně děti v MŠ shlédnou divadelní představení. Letos jsme navštívili i Divadlo loutek 
v Ostravě, kde hráli pohádku „Víla Amálka“. 
     K závěru školního roku patří výlet. Původně plánovaný – 18. 5. 2010 – se neuskutečnil z důvodu povodní. Druhý 
termín - 9. 6. 2010 – byl k výletu přímo stvořený. Navštívili jsme společně s dětmi, jejich rodiči a prarodiči ZOO 
v Ostravě. 
     Školní rok 2009-2010 zakončíme s „Veselými klauny“ -  tradičním „Rozloučením s předškoláky“. 
Zavzpomínáme na společně prožité veselé i smutnější chvilky a potom jim všichni popřejeme šťastné a úspěšné 
vykročení do „opravdové“ základní školy. 
     Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za sponzorské dary a rodičům – nejen za účast na společných akcích, 
ale i za pomoc s jejich organizací.                                                                                                                
                                                                                Krásné prázdniny všem přejí  
                                                                                                                                          děti a zaměstnanci  MŠ Klubíčko 
 

Byl bych velice rád, kdybych vám mohl barvitě a do detailu popsat, co vše se za letošní školní rok událo, ovšem když jsem 
si v hlavě promítl, kolika akcí jsme se zúčastnili, kolik pobytů a kurzů jsme absolvovali, s hrůzou jsem zjistil, že na tento 
článek by nestačila ani polovina tohoto zpravodaje. A proto vše musím shrnout jen v těch nejdůležitějších faktech             
a bodech. 
     V rámci výuky se v naší škole organizují tzv. projektové dny. I letos jsme jich pořádali několik. Prvním z nich byl Den 
jazyků – děti se seznamovaly se zvyklostmi a kulturou národnostních menšin v České republice. V průběhu roku 
následovaly další: Kdo přežije – aneb ochrana člověka za mimořádných situací (již několik let úspěšně spolupracujeme 
s fryčovickými hasiči), Ekologický den, tradičně Dětský den a letos poprvé žáci pomáhali při výsadbě nových stromků       
a keřů ve fryčovické oboře na Den Země. Těchto projektů se zúčastňovali žáci celé školy, ale uskutečňovaly se i v rámci 
tříd. Děti se tak dovídaly nové informace o Karlu IV., objevných plavbách či starověkém Řecku. Ale protože škola není jen 
učení a patří k ní také kultura a zábava, navštívili jsme jako každý rok i zajímavá divadelní představení.  
     Špatně jsme si nevedli ani v soutěžích, ať sportovních, tak těch vědomostních. A tak naše škola našla zastoupení        
na olympiádě v českém jazyce, matematice, zeměpise i dějepise. Úspěšně jsme řešili nejzapeklitější úkoly                
na Pythagoriádě, Archimediádě nebo Matematickém klokanovi, nejzdařilejší práce žáků se posílaly do soutěží pro žáky 
s výtvarným talentem atp. Dobré jméno má naše škola také v recitační soutěži, kterou jsme letos rovněž nevynechali.   
     Skvělých výsledků dosahujeme hlavně na sportovním poli – florbal, fotbal, vybíjená, atletika a nově také softbal,         
ve kterém se naši deváťáci umístili na druhém místě na oblastním turnaji v Ostravě. Chybělo jen málo a mohli cestovat 
na celorepublikový turnaj do Prahy!  
     Některé besedy byly rozděleny pro žáky prvního a druhého stupně. Ti menší měli možnost poznat svého psa v rámci 
stejnojmenné přednášky, zhlédli divadlo v anglickém jazyce a do výuky byli zapojeni rovněž rodiče dětí 1. až 3. třídy – 
vyučování s rodiči. Úspěšně probíhala také spolupráce s mateřskou školkou. Jako každoročně proběhl slavnostní zápis 
dětí do 1. třídy spojený se Dnem otevřených dveří. Na Den s Andersenem měly děti možnost přespat v nové obecní 
knihovně. Tento projekt se těší stále větší oblibě na čím dál více školách a ta naše nezůstává pozadu.  
     Zajímavý program jsme poskytli i těm starším. Tzv. divadlo jednoho herce, v představení „Memento“ Radka Johna, 
zaujalo a oslovilo snad opravdu všechny zúčastněné. Skoro na rockovém koncertu jsme se octli na zajímavém projektu 
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„Hudbou proti drogám“, který byl spojen i s výletem po vlnách moderní populární hudby. Navštívili jsme služebnu Policie 
ČR v Brušperku a s policisty jsme měli také besedy u nás ve škole.   
     Veliké oblibě se u žáků těší vícedenní kurzy a pobyty. Výbornou zpětnou vazbu dostáváme i my, učitelé. Adaptačních 
pobytů se zúčastnila 1. třída, 2. společně se 3. třídou a 6. se 7. třídou. 4. a 5. třída rovněž nebyly ochuzeny,             
ale pro změnu vyrazily na ekologický pobyt na Bílou do Beskyd. Lyžařský kurz v „sedmičce“ je klasika, ale fryčovické děti 
mají možnost jet na „lyžák“ už i v šesté třídě. Na Červenohorském sedle se nám lyžuje a snowboarduje jedna báseň. 
Letos nám mají dokonce vybudovat nový lyžařský areál, údajně s nejdelší sjezdovkou v ČR! Již několik let jezdíme s žáky 
8. a 9. ročníku na cyklovodácký kurz na řeku Nežárku. Tomu, kdo zná prostředí jižních Čech, netřeba dále popisovat…   
V prosinci jsme nejen pro žáky, ale především pro rodiče, prarodič a širokou veřejnost připravili vánoční dárek v podobě 
slavnostní akademie, ve školním divadélku veřejnost proběhla divadelní představení dramatických kroužků plus 
vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu a tanečního kroužku.  
Číslem jedna je fryčovická škola ve sběru starého papíru. A nejinak tomu bylo i letos: umístili jsme se na prvním místě 
v průměrném množství odevzdaného papíru na jednoho žáka a na druhém místě v celkovém množství odevzdaného 
papíru. Poděkování patří nejen žákům, ale všem občanům, kteří se do sběru starého papíru zapojují a naši školu tímto 
podporují.        

Za ZŠ Mgr. Martin Růža 
 
 
 

Další školní rok končí. Máme za sebou deset měsíců práce. Děti opouštějí lavice o rok starší, o rok chytřejší. Rozjedou se 
na prázdniny, budou si užívat sluníčka, volného času, kamarádů, her, přírody. Odpočívat a nabírat nové síly budeme i my 
učitelé,  všichni  zaměstnanci  a určitě si na chvíli oddechnou i rodiče. Věřím, že se vše vyvede dle našich představ,  přeji 
všem krásné a pohodové prázdniny a v září hurá do školy. 
         Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
 

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás stručně informoval ohledně zabezpečení  Vašeho majetku, kdy ze statistik PČR vyplývá, že v době  letních 
prázdnin a dovolených, dochází k nárůstu vloupaní do bytů a rodinných domů. Začala sezóna zahrádkaření, chalupaření i 
tuzemských a zahraničních dovolených. Lidé odjíždí na delší dobu mimo domov a to znamená ráj pro zloděje, kteří mají 
volné pole působnosti. Z tohoto důvodu by měl mít každý na paměti, že zabezpečení svého bytu a domu je velmi 
důležité a proto nebezpečí vykradení by neměl nikdo podceňovat. Nelitujte investic do své bezpečnosti. 
  Pokud odjíždíte na dovolenou, dodržujte následující bezpečnostní opatření. Můžete tak výrazně snížit riziko,     
že vám zloději vybílí, popřípadě zničí domácnost. 
  
1. Raději příliš nezveřejňujte termín svého odjezdu. 

2. Nechlubte se svou finanční a majetkovou situací. 

3. Před odjezdem pečlivě zajistěte okna i dveře. 

4. Nezatahujte závěsy, rolety ani žaluzie. Pro zloděje je to impuls, že v bytě nikdo není a navíc se mu lépe krade, není – li vidět. 

5. Vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. Dávejte však pozor na triky s visícím prádlem na šňůře! Upoutá pozornost a i vy 

jako běžný kolemjdoucí si všimnete, že prádlo je stále stejné, čili majitelé nejsou doma. 

6. Svěřte klíč od bytu důvěryhodnému a spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude byt pravidelně kontrolovat a 

vybírat poštovní schránku. 

7. Využijte elektronické časové spínací zařízení, pokud jej máte k dispozici, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne TV apod. 

8. Uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do domu, či bytu. 

9. Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo domácího trezoru. 

10. Zdokumentujte své cenné věci nejen formou seznamu, ale i fotografií, případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace 

pomohou policii v pátrání po odcizených věcech a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.  

 

Pamatujte, že k nejčastějším vloupáním dochází mezi 9. a 14. hodinou a o víkendech. Zloději přitom využívají 
nepozornosti obyvatel bytů, kteří nechávají pootevřená okna a dostatečně nezajistí dveře, čímž nenechavcům ulehčí 
práci.  

Policie české republiky proto radí občanům, aby si nejen před odjezdem, řádně zabezpečili své příbytky, garáže, 
kůlny, stodoly, zahrádky, chaty a chalupy, ale platí to i pro společné vchody panelových a obytných domů. Nezajištěné 
nebo zcela otevřené vchodové dveře představují nebezpečí hned pro několik desítek obyvatel najednou. To se týká i 

sklepních prostor, které se můžou stát terčem zlodějů a mohou zde přespávat bezdomovci a jiné osoby.   
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Na trhu existuje řada dostupných produktů, které dokáží vzbudit zdání, že se v bytě i ve vaší nepřítomnosti někdo 
vyskytuje. Díky těmto produktům je možné, aby při stisknutí zvonku začal štěkat pes (z magnetofonu), nebo aby se 
náhodně rozsvěcelo světlo nebo zapínala televize či rádio. Základní varianty můžete pořídit již za pár stovek. Nejsou 
ovšem tak dokonalé jako produkty dražší. Například u světla nižší cenové kategorie je možné rozsvícení pouze v určitých 
pravidelných intervalech, čili zde existuje možnost, že potenciální lupič tento váš „podvůdek“ prokoukne. Dražší varianty 
již umožňují ovládání zařízení i dálkově, například pomocí telefonu. Umožňuje to i ústředna elektronického 
zabezpečovacího systému (EZS), která může i bez majitelova zásahu zajistit zapínání přístrojů skutečně náhodně, a tak se 
vyvarovat možnému vypozorování použití automatu. 

Pokud nevěříte, že by mohl štěkající pes nebo rozsvěcející se lampa zloděje odradit, pak si můžete namontovat 
sirénu – vnitřní nebo venkovní. Zajišťuje většinou jak zvukový, tak i vizuální poplach. Můžete si nastavit různé hlasitosti 
i různé melodie dle podnětu, který signalizátor aktivuje. Z důvodů lepšího zajištění je možná i kombinace dvou sirén, 
které jsou namontovány na různých místech domu. Siréna je pak hůře likvidovatelná, jelikož pro její likvidaci je nutno 
odstranit obě najednou, aby poplach nebyl spuštěn. Dnešní technika dovoluje si třeba i nahrát varující zprávu, která se 
aktivací signalizátoru spustí. Můžete tedy nainstalovat čidla k plotu okolo domu, a když se někdo pokusí neoprávněně 
proniknout na váš pozemek, promluví na něj přístroj vaším hlasem například takto: „Co tady děláš? Zmiz odtud!“  
Chcete-li mít větší kontrolu nad svým majetkem, pak si nechte připojit svůj dům či byt na některou z bezpečnostních 
agentur skupiny technické ochrany (STO). Do bytu se namontují čidla reagující na pohyb, zvuk či kouř, a ta předávají 
signály přes domácí ústřednu EZS do STO, kde jsou hlášení vyhodnocována. V případě potřeby zajistí bezpečnostní 
služba okamžitě výjezd svého zásahového vozidla nebo přivolá policii. Připojení k STO lze uskutečnit stabilně nebo          
i na kratší dobu – například na dobu dovolené, Technici v takovém případě namontují čidla, aniž by více zasahovali          
do interiéru bytu.  

Mate li dům nebo zahradní domek mimo obydlenou část a víte, že se zde delší dobu nebudete zdržovat, můžete 
se rovněž obrátit na Obvodní oddělení PČR Brušperk, aby vám na vaši nemovitost po dobu Vaši nepřítomnosti dohlídla. 
 

S přáním klidného prožití letních měsíců, krásné dovolené a ať vás nepotká žádná nepříjemná situace.                                    
Vedoucí obvodního oddělení Bc. Ivo Dlouhý a pprap. Jiří Zamazal 
 
 

ČZS ZO Fryčovice.  

Letošní rok se stal pro zahrádkáře nekonečným očekáváním zahrádkářského jara. Chladné počasí a nekonečné 
deště zamezily klíčení vysetých semínek. Promočená pole neúprostně ničila očekávanou úrodu. Zkáza byla citelná       
na polích i domech hlavně v oblastech zasažených povodněmi, zejména okresu Karviná, kde bylo třeba provést              
i vynucené demolice domů. Vliv nadměrně mokrého jara je zřejmý i na ovocných sadech, kde houbové choroby bují. 
Jen trpělivost a ošetřovatelská péče bude přinášet nejen ovoce ale i zeleninu. Opětovně a snad již i tradičně jsme 
ocenili neocenitelné odborné znalosti a zkušenosti Ing. Šteffka. Na loňskou ukázku řezu révy vinné na zahradě          
Ing. Ferdiana navazovala zase ta letošní. Krédem z té letošní byla vydatná výživa révových hlav pro gigantický vzrůst 
hroznů. 

Doporučit všem příznivcům můžeme poutavé odborné přednášky při příležitosti členských schůzí, na které 
jsou srdečně všichni zváni. Poutavá byla přednáška Ing. Milady Šteffkové na téma pěstování zeleniny, která se 
netradičně konala v prostorách klubu seniorů. Přednáška pana Durčeka o sběru i pěstování hub byla velice poučná      
a posluchači již běžně sbírají penízovku sametonohou, ucho jidášovo či housenici červenou. 

Fryčovičtí zahrádkáři společenský život zahájili výšlapem na palkovické hůrky  18. 4. 2010 s bohatým 
občerstvením na chatě př. Dvorské. A pak brigádou při zušlechtění moštárny s tradičním smažením vaječiny               
22. 5. 1010. Teď je zařízení připraveno k podzimnímu návalu ovoce. Čerstvý mošt je chutný i zdravý a ten, který zkvasí 
se určitě také využije. Ještě předtím 17. 4.  navštívil Fryčovice zástupce obce Stráňavy na Slovensku. Snad se podaří 
najít společné zájmy i na poli zahrádkářském pro navázání bližších kontaktů a vztahů.  

Několik členů naší ZO se zúčastnilo zájezdu do Holandska na květinové korzo ve dnech 21. – 25. 4. 2010, které 
pořádalo územní sdružení ČZS Frýdek-Místek. K vidění byly alegorické vozy, zdobené milióny barevných květů 
tulipánů a hyacintů, tvořících neuvěřitelné signifikantní výjevy z různých zemí. Poučná byla návštěva burzy květin, 
výrobny sýrů i větrných mlýnů na mletí barviv. Ubytováním v soukromí bylo možno pocítit i charakter, symboliku         
a obřadnost života holanďanů, o kterém psal tak poutavě i spisovatel Čapek. 
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Velký zájem všech členů ČZS i příznivců zahrádkaření byl o zájezd do Polských Pisarzovic 8. 5. 2010, spojeného 
s nákupy nových přírůstků fryčovických zahrad, které nelze při procházce obcí přehlédnout. Kufr autobusu byl příliš 
těsný a tak nové přírůstky  cestovaly            i v cestovním prostoru autobusu. 

Doporučit všem příznivcům můžeme poutavé odborné přednášky při příležitosti členských schůzí, na které 
jsou srdečně všichni zváni. Přednáška pana Durčeka o sběru i pěstování hub byla povznášející a posluchači již běžně 
sbírají penízovku sametonohou, ucho jidášovo či housenici červenou. 

V nadcházející prázdninové době přejeme všem čtenářům příjemnou dovolenou, úspěchy v pěstování rostlin a 
hlavně účinné využití ochranných prostředků pro bohatou úrodu ze svých zahrádek. 
 

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian 
 

                                           LMK FRYČOVICE 
a 

LETECKÝ KLUB TRNÁVKA 
zve všechny nadšence létání na  

 

 

které se koná pod záštitou Obecního úřadu v Trnávce 
a letecko modelářského klubu Fryčovice. 

V sobotu 4. září  2010 od 13. 00 hod.  

do pozdního večera 
na letišti Leteckého klubu Trnávka 

(u silnice mezi Trnávkou a Petřvaldem) 
V programu se nám představí : 

zkušení piloti radiem řízených modelů z celé ČR. 
Seskok parašutistů z Hlučína 
Rogalisté z Místku – Bahna 

Po celý den je zajištěno občerstvení a skvělý domácí guláš. 
V neděli 5. 9. 2010 pokračuje program od 10. hod. 

soutěží větroňů V2. 
Srdečně zvou pořadatelé 
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Studium pro seniory 
   Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava přijímá přihlášky do prvního ročníku studia na Univerzitě třetího věku. 
Přednášky v ak. roce 2010/2011 začnou v září 2010. Podmínkou přijetí je věk nad 55 let a minimálně středoškolské 
vzdělání. Studium Univerzity třetího věku na ostravské Ekonomické fakultě VŠB-TU má šest semestrů, přičemž              
v každém je sedm vzdělávacích tříhodinových přednášek, které se konají jednou za čtrnáct dnů vždy v pátek 
odpoledne. V rámci výuky se senioři seznámí s problematikou předmětů Ekonomie, Práva, Evropské unie, 
Psychologie, Zdravovědy a také se seznámí, případně více zdokonalí v práci s počítačem. 
   V současné době navštěvuje Univerzitu třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava celkem 191 seniorů         
z Moravskoslezského kraje, kteří po prázdninách nastoupí do druhého a třetího ročníku. Dalších 138 účastníků tříleté 
studium již úspěšně ukončilo a 30. dubna 2010 bylo slavnostně promováno.  
   Informace o studiu Univerzity třetího věku lze získat na tel.  597 322 239 nebo  597 322 415 nebo                                  
na www.ekf.vsb.cz/u3v. 

(MTA) 
 
 

 

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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Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá 
 

pro velký úspěch další 
 

zájezd na muzikály do Prahy 

D Ě T I    R Á J E 
nebo 

R O B I N   H O O D 
16. října 2010 

Předpokládaná cena zájezdu je 1250 Kč 

( 650 Kč autobus + 599 Kč vstupenka ) 
 

Zájemci o muzikál se musí přihlásit a zaplatit zálohu ve výši 1000 Kč 
nejpozději do konce  července 2010. 

 
Autobus pojede přímou linkou z Fryčovic do Prahy . 

Bližší informace na tel. 722 511 896 u paní Glombíčkové 
 
 
 
 
 
 

P O D Ě K O V Á N Í * P O D Ě K O V Á N Í * P O D Ě K O V Á N Í 

Patří firmě pana SÁRY za precizní jarní úklid cest od všech pozůstatků zimy. 

 

P O D Ě K O V Á N Í * P O D Ě K O V Á N Í * P O D Ě K O V Á N Í 

Patří restauraci Sokolka za dobré obědy a jejich rozvoz k jednotlivým občanům. Dosah této 
prospěšné a mnohdy nedoceněné služby si uvědomíme, až se sami ocitneme v tísni. 

Pavlo a Mirku, nesmírně tím lidem pomáháte. 

Mgr.A.Hrabcová 
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INZERCE: 

OPĚT JEDINEČNÁ ŠANCE - OD ZÁŘÍ VÝUKA ANGLIČTINY 
Od začátku září se znovu otevírá ve Fryčovicích kurzy pro začátečníky, mírně a středně 

pokročilé.  
Kurzy jsou pro všechny věkové kategorie. 

Výuka bude probíhat 1 x týdně 2 vyučovací hodiny pro každý stupeň. 
Místo - učebna Základní školy ve Fryčovicích. 

Čas – pondělní,úterní nebo čtvrteční podvečer ( 18 - 19.30 hod. ) 
Cena - 1800,- Kč za jedno pololetí ( 30 hodin á 60,- Kč ) 

Výhody - výuka v menších skupinách, osobní přístup, cenová dostupnost, výuka  v místě 
bydliště. 

Informace a objednávky do konce srpna 2010 na telefonním čísle 604 306 107. 
V případě zájmu, možná individuální výuka angličtiny během letních měsíců. 

Dle domluvy. 
 

Těším se na Vás. Silvie Winklerová 
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Udělejte si radost a zařiďte si zahradu nově 

Jen co vysvitlo sluníčko, většina majitelů rodinných domů začala se zvelebováním svých zahrad a při provádění jarního 
úklidu možná zjistila, že by se pro chvíle odpočinku hodil třeba nový altánek. Nebo ten starší potřebuje opravit, popřípadě 
obnovit nátěr, aby chvíle strávené v něm byly opravdovým požitkem. 

               

Možná byste chtěli udělat radost svým malým dětem novou skluzavkou, houpačkou, šplhací stěnou nebo jiným novým 
dětským prvkem. Děti byste určitě potěšili i novým pískovištěm. Možná by to chtělo zahradu vybavit nějakou pergolou 
nebo lavičkou pro pohodlné posezení při sledování dovádění těch nejmenších. 
Pro sportovně založené děti můžete nechat část zahrady vybavit sportovními prvky jako jsou fotbalové, popř. hokejové, 
branky, streetballové koše či záchytné sítě. 
To vše umí a rád pro vás bude realizovat provoz Technická správa TS a.s. Zkušení zaměstnanci tohoto provozu vás 
navštíví, v průběhu bezplatné konzultace s vámi projednají vaše představy a na základě nich vám předloží návrhy, které 
v dohodnutých termínech a požadované kvalitě provedou. 
Také pokud jste našli díru v plotě nebo jste se rozhodli oplotit svůj „hrad“, můžete se na tento provoz s důvěrou obrátit. 

 

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese: 
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek, tel. 558 443 216, 731 196 561, 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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2 490,- 

Nabízí S P R I N T E R
K V A L I T N Í  K O L A  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y :

c r o s s o v á ,  h o r s k á ,  d ě t s k á

s e  š p i č k o v ý m  o s a z e n í m  
p ř i  k o u p i  n o v é h o  j í z d n í h o  k o l a

C Y K L O P O Č Í T A Č

  

         

      

DĚĚĚĚTSKÁ KOLA OD  

 

PROVOZOVNA:                             
KULTURNÍ DŮM STAŘÍČ                                
(boční vchod od hřiště)                     
 
         �   K O L A  J S O U  Z K O M P L E T O V A N Á  N A  O B J E D N Á V K U  

 

Vyzkoušejte inteligentní cvičební metodu.  Založenou na zlepšení síly břišního svalstva 

bez podbřišku. 

 

 PILATES při pravidelném cvičení:

 

– vede k dokonalému protažení celého těla

– řeší různé vady páteře 

– učí stabilizované a ladné chůzi

– rozvíjíme komplexní využití síly těla

– zlepšuje kvalitu dýchání a aktivaci bránice

– odbourává psychický stres v těle

– cvičení pilates je určen všem bez omezení věku, pohlaví a zdatnosti.

 

 

O prázdninách cvičíme každé pondělí 

Ve školním roce cvičíme 

                                                         Ručník s sebou.
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S P R I N T E R  a V A U T R O N  
K V A L I T N Í  K O L A  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y :

c r o s s o v á ,  h o r s k á ,  d ě t s k á   a  c o m f o r t

s e  š p i č k o v ý m  o s a z e n í m  SH I MANO  v  k o m p l e t n í  v ý b a v ě
p ř i  k o u p i  n o v é h o  j í z d n í h o  k o l a  

C Y K L O P O Č Í T A Č  n e b o  S A D A  O S V Ě T L E N Í

 

    

   KOLA NA HLINÍKOVÉM RÁMU OD

   PROVOZNÍ DOBA dle domluvy:
                         Tel.  606 558 407 

             e-mail: simela.pavel@seznam.cz

K O L A  J S O U  Z K O M P L E T O V A N Á  N A  O B J E D N Á V K U  
 

PILATES 

Vyzkoušejte inteligentní cvičební metodu.  Založenou na zlepšení síly břišního svalstva 

PILATES při pravidelném cvičení: 

vede k dokonalému protažení celého těla 

učí stabilizované a ladné chůzi 

rozvíjíme komplexní využití síly těla 

zlepšuje kvalitu dýchání a aktivaci bránice 

těle 

cvičení pilates je určen všem bez omezení věku, pohlaví a zdatnosti. 

O prázdninách cvičíme každé pondělí v Národním domě v Brušperku

Od 19:00 hod do 20:00 hod. 

 

Ve školním roce cvičíme od 18:30 hod do 19:30 hod. 

Ručník s sebou. Těší se na Vás Nikol. 

4 590,- 

K V A L I T N Í  K O L A  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y :  
a  c o m f o r t  

k o m p l e t n í  v ý b a v ě  

S A D A  O S V Ě T L E N Í  

 

KOLA NA HLINÍKOVÉM RÁMU OD   

PROVOZNÍ DOBA dle domluvy:                

simela.pavel@seznam.cz 

K O L A  J S O U  Z K O M P L E T O V A N Á  N A  O B J E D N Á V K U  �  

Vyzkoušejte inteligentní cvičební metodu.  Založenou na zlepšení síly břišního svalstva – ploché břicho 

v Národním domě v Brušperku. 
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NOVĚ OTEVŘENO KADEŘNICTVÍ 
Vám nabízí všechny kadeřnické služby: 

-stříhaní pánských, dámských i dětských zákazníku 
-melírování  
-barvení  
-společenské i svatební účesy 
-poradenství ohledně vlasů a vlasové pokožky  
-prodej vlasové kosmetiky 

 

zákazníky přijmeme zatím i bez objednání 
 
Objednávky na tel.: 721220331 
www.studioradana.cz 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční rada nezodpovídá za obsah článků,

Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu:
Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice

nebo  případně posílejte na internetovou adresu:
frycoviceou@cmail.cz

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

Uzávěrka č.
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Fryčovický zpravodaj č.2/2010 
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. 

ávěrka č.3/2010  je: 20.9.2010 

vrata.konecny@seznam.cz 


