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Váţení občané, 

 

říjnové komunální volby do zastupitelstva naší obce určily, kdo bude pracovat v zastupitelstvu obce 

ve volebním období 2010-2014. 

Všem zvoleným gratuluji a věřím, ţe budeme v následujících 4 letech společně pracovat na dalším rozvoji 

naší obce.  

Občanům, kteří přišli k volbám, děkuji za projevenou důvěru. Důvěra, kterou zastupitelé dostali,      

je závazkem pracovat na tom, aby naše obec Fryčovice byla příjemným místem k ţivotu. A to bude jedním 

z hlavních úkolů zvolených členů zastupitelstva v novém volebním období.  

 

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, 

hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. 

 

 

       Ing. Jiří Volný 

            Starosta 

 

 

 

Poděkování MO ČSSD Fryčovice. 

 

Poděkování patří všem kandidátům na kandidátce ČSSD za jejich ochotu  

účastnit se komunálních voleb a hlavně voličům za jejich projevenou důvěru. 

 

Všem občanům hezké proţití vánočních svátků, hodně štěstí 

 a hlavně hodně zdraví v roce 2011    

     přeje MO ČSSD  

 

 

 
 
Milí čtenáři, 
opět nastává zima a s ní spojené dlouhé večery, kdy přijde vhod dobrá kniha. Proto bych Vás chtěla 
pozvat do naší Obecní knihovny ve Fryčovicích, kde si z jejího fondu určitě vyberete knížku nebo 
časopis určený právě pro Vás. 
 Také bych Vás chtěla upozornit na naše nové webové stránky, které najdete na adrese: 

www.frycovice.knihovna.info 
Závěrem mého krátkého povídání bych Vám chtěla popřát příjemné prožití Vánoc a do Nového roku 
hodně zdraví a úspěchů. 

         Sadílková Nataša, knihovnice 
 

http://www.frycovice.knihovna.info/
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Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 10.listopadu 2010 

 
Zastupitelstvo obce: 

1.1  Bere na vědomí sloţení slibu členů Zastupitelstva obce Fryčovice 

1.2  Schvaluje program jednání 1.zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 10.listopadu 2010 

1.3 Volí předsedu volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce – Ing.Zagoru Jiřího 

Volí členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce – Ing.Gřesová Jiřina, p.Kublák 

Jaromír, p. Ranocha Zdeněk a Ing.Adamovský Zbyněk, PhDr. 

1.4 Návrhovou komisi ve sloţení – Ing.Kuběna Leo, Ing.Lanča Jiří, Ing.Adamovský Zbyněk, PhDr 

1.5 Určuje ověřovatele zápisu z 1.zasedání zastupitelstva obce konaného 10.listopadu 2010 – p.Kublák Jaromír, p.Šmiřáková 

Miroslava 

1.6 Schvaluje způsob volby a volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce tajným hlasováním 

1.7 Volí Ing.Volného Jiřího do funkce starosty obce 

1.8 Stanoví, ţe počet členů rady obce, uvolněných pro výkon funkce je 2, a to starosta a místostarosta. 

1.9 Volí Bc.Pecku Romana dio funkce místostarosty 

1.10 Volí další členy rady obce – Ing.Kavka Richard, Ing.Kuběna Leo, Ing.Volný Leo 

 

Z historie Fryčovic – 18.část 
Osada Ptáčník 

 
První osidlování probíhalo v místech, kde byl snadný přístup k vodě. Dobytek se vodil napájet do potoka nebo do řeky, aby se 
nemusela voda nosit ze studny, a to i v zimě. Jistě jsou i jiní pamětníci jako já. A to byl i případ Fryčovic, které byly osídleny 
nejdříve kolem Ondřejnice. Později vznikaly osady, dnes bychom řekli satelity. Ve Fryčovicích vznikl Ptáčník, Krnalovice, ty navíc 
vznikly na hranici mezi Fryčovicemi a Rychalticemi, takže část domů spadá do katastru Fryčovic a část do katastru Rychaltic.         
U kateřinské_ hranice stávaly tři usedlosti a říkalo se tam Šugárek, Babinec a Lys z polí. Šugárek vyhořel, na Lysovém pak byl 
Blažek, nyní jsou všude noví majitelé. Kromě toho byly na fryčovickém území tři hájenky - v Zámrklí, Hájku a Krnalovicích. 
V dnešní době již hajní v hájenkách nebydlí, je jiná organizace lesnictví. 
 Osada Ptáčník byla založena v letech 1789 až 1890. Souviselo to s reformami císařovny Marie Terezie ve vztahu k údržbě 
půdy, zvlášť s vnitřní kolonizaci. Provádělo se to již za vlády Josefa II. (1780-1790), a to podle návrhu rytíře Raaba, parcelací 
velkostatků. Kromě Ptáčníka tak vznikaly v našem okolí například Nový Staříč, Kolloredov, Měrkovice, Prchalov, Zelinkovice, 
Borošín. Ptáčník vlastně vznikl na fryčovických pozemcích brušperského Feytlovského dvora. 
 Pozemky byly vyměřeny východně od cesty Fryčovice – Brušperk. Původně vedla cesta od křižovatky na Staříč přímo    
do Brušperka, místy  po hrázi rybníka, ne jako dnes od křižovatky k Ondřejnici a podél ní do Brušperka. Bylo vyměřeno  16 dílů 
pro chalupnické usedlosti. Díly měly průměrnou výměru 1 hektaru a povinnosti přídělců bylo postavit do dvou let dům. Jinak 
příděl propadl. Domy byly očíslovány 1 -16, které se po konečném sloučení s Fryčovicemi v roce 1950 přečíslovaly na 371 – 376. 
Domky byly postaveny na jih od obecní komunikace, kromě č.5, který byl postaven na severní stranu. 
 A je tu ještě jedna anomálie. O několik let později byla postavena ještě jedna usedlost č.p. 17 -387, mimo souvislou řadu 
domů, poblíž staříčské hranice a bylo ji přiděleno 21,5 ha. Bylo to více než všem předešlým dohromady. Usedlost byla povýšena  
na zemanství a tím osvobozená od roboty vrchnosti. Ve farní matrice je uváděn jako majitel usedlosti junker, zeman. Smlouva     
o založení usedlosti byla sepsána staříčským sedlákem Brožem 2.9.1799. Ten se zavázal postavit hospodářskou budovu do dvou 
let, zaplatit jednorázově po 12 zl. za měřici (tereziánskou). Celkem 538 zl., 4 groše a 2,75 denáru. Dále ročně platit 28 zl., 8 grošů 
a 1,78 denárů. Bylo to tehdy hodně, i když zrovna začínaly napoleonské války. 
 Brož však zemanství prodal ještě před rokem 1833 Bartoloměji Novákovi, soukeníku a měšťanu z Brušperka. Ten ho      
za 10 let prodal staříčskému fojtovi Lískovi. Pálil se tam líh a prodávala kořalka, ale nevíme od kdy. Jisté  však je, že v letech 1847-
1854 se již tak dělo, dokládá to archiv. Lísek si usedlost také neponechal dlouho a v roce 186 ji prodal rytíři Emanuelu 
Harasovskému z Tošanovic. O něm se traduje, že v roce 1868 dosáhl prohlášení osady Ptáčník za samostatnou obec. A byl v ní 
prvním starostou Antonín Vijačka. Ten později postoupil 1 ha pozemku u staříčské hranice svému švagrovi Havlákovi, který          
na něm postavil domek kolem roku 1883 a měl č.p.18. 
 Ptáčník měl vlastní samosprávu od svého založení. Prokazují to pozůstalostní spisy, na kterých jsou podepsáni v letech 
1802-1811 jako fojt Valentin Nevlud z č.p.7 a burmistr Valentin Bujnošek z č.p.6. V letech 1813-1824 byl fojtem Jan Malinovský 
z č.p.3. Malinovský a Novák z č.p.17 byli jediní osadníci původem z Brušperka. Všichni ostatní byli z Fryčovic. Burmistry byli Laník 
Michal č.p.9 1813-1814, z č.p.15 Šimon Kalus od 1815, z č.p.13 Jakub Filipec od 1824, Jan Bujnoch 1827-1831. Jako burmistři jsou 
ještě podepsáni 1837 Vincenc Sasin, 1845 Šimon Sasin, 1855 Jan Filipec, 1896 Filip Huťka. Potom fojti – 1831 Jan Nevlud č.p.7, 
1837-1855 Ignác Olšovský č.p. 2, když v roce 1855 fojtovské instituce vlastně neexistovaly. 
 Všichni osadníci Ptáčníka měli robotu režovanou 2 fr. ročně. Podle popisu panství z roku 1812 platila osada ročně 
celkem 32 zl. Výměru pozemku neměli všichni stejnou, podle čeho se stanovovala, nevíme. Podle parcelních protokolů měla 
největší výměru půdy usedlost č.p.1 a to 1 ha 35 arů a č.p.5 jeden ha a 27 arů. Naproti tomu nejmenší usedlost č.p.16 s 60 ary      
a č.p.7 se 73 ary. Ostatní měli kolem 1 ha. Vrchnost pak některé pozemky osadníkům pronajímala. Celková výměra Ptáčníka byla 
podle osevu ploch z roku 1930 44,76 ha. 
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Stručný seznam osadníků nebo rodin podle čísel popisných. 
1 Vantuch Frant., potom Ignác, Šugar Jan, Král Fr., Gřesové Fr. a Ondřej 
2 Šugar Martin, potom Olšovští, Smolík, Teichman, Kresta K. 
3 Masopust Jiří, potom Malinovský Jan, Vantuch Fr., Teichman J., Adamovský Fr., Šugárek Fr., Bujnošek Jos. 
4 Kabát Tom., potom Bujnoch Jan, Marie, Cyril, Strakoš Fr., Violný Jan, Ulčák Fr., Hlavatý Felix 
5 Nevlud Jiří, potom Jan Chamrád Melchior, Doležílová, Smolík Val., Volný Jan, Mir. 
6 Bujnoch nebo Bujnošek Val., Jan, Jiří, Kubala Karel, Kološ Fr., Masopust Vincenc 
7 Nevlud Val., potom Jan, Hlavatý Ondř., Karel (sedlář), Fryntišek, Emil, Paluzga Fer. 
8 Šugar nebo Šugárek Ondřej, ovdověl 1811, zemřel 1830 jako výměnkář a žebrák, potom Sasyn Jan, Vincenc, Chamrád Karel, Cyrus Petr, 

Klečka Al., Slovák Antonín, Štetiar Pavel 
9 Laník Michal, potom Tobola Josef, František, Majdyš Vl. 
10 Rožnovský Jiří, potom Jan, František, Frydryšek Fr., Olšovský Jan, Lanča Lud., Jan 
11 Laník Josef, potom Jan, Josef, Tapovský Cyril, Jan, Nitra Val., Chamrád Ad., František 
12 Žídek Jiří, potom Foltýn Frant., Žídek Frant., Filipec Jan, Ludvík, Klečka Jan 
13 Filipec Ondřej, potom Jakub, Jan, Kalus Ant., Filipec Jan, Klečka Jan 
14 Filipec Jan, zemřel v roce 1831 jako výměnkář a žebrák, potom Brož Josef, Filipec Fr., Huťka Filip, Volný Frant., Oldřich 
15 Kalus Šimon, potom František, Volná M., Janek B. 
16 Laník Jiří, potom Merta Jiří, František, Král Frant., Prokop Jan, Březina, Václavík Vojtěch, Vojtěška 
17 Brož Josef, potom Novák Bartoloměj, Lísek, Harasovský Emanuel, Vijačkové 
18 Havlák Václav, potom František, Václav, Gabryš Jiří 

 
Malá výměra pozemku však nestačila na obživu rodin. Proto podle Gregora Wolného pracovali ptáčničtí muži v brušperských 
soukenických dílnách. Ty ovšem v polovině 19. století pomalu končily. Osadníci na tom byli dost špatně, hlavně starší lidé. 
Některé to dohnalo k žebrotě. Staří sice měli u svých dětí výměnek, ten ale býval „při jednom světle a teple“. Znamenalo to 
společnou světnici, jídlo si musel výměnkář opatřovat sám. Pomalý obrat nastal až v poslední čtvrtině 19. století rozvojem 
průmyslu. Penze ještě neexistovaly a z pojednání o škole jsme se dozvěděli, že vdově po učiteli Kastlovi vyplácela obec příspěvek, 
něco jako první penzi, ještě v roce 1880. 
 Další výstavba na Ptáčníku nepokračovala. Až na počátku 20. století postavil pod Ptáčníkem na fryčovském katastru malý 
domek Bujnošek František, č.p.389. A za mostem na cestě na Ptáčník_ postavil na pravé straně v roce 1901 chalupnickou 
usedlost František Koza. V roce 1928 si změnil jméno na Dolanský. Za 2. světové války usedlost vyhořela a nebyla již obnovena. 
 Podle Gregora Wolného měl Ptáčník v roce 1935 17 domků a 128 obyvatel, z toho 61 mužů a 67 žen. Krav bylo 25. Když 
vypočteme průměr osob na 1 domek, vyjde nám číslo 7,53. Podle hlášení na okres měl Ptáčník v roce 1860 17 domků, z toho     
13 domů murovaných a 4 dřevěné, jednu maštal a jeden vůz. V roce 1909 tam žilo v 18 domech 143 obyvatel, to je 7,94 osob    
na jeden dům. Pro dnešní dobu těžko představitelné. 
Když byl Ptáčník od roku 1868 dočasně samostatnou obcí, měl povinnost odvádět Fryčovicím příspěvek na společná zařízení.  
 
V zápisu výborové schůze z 27.listopadu 1871 stojí: 
Na lávky proti kostelu     5,00 zl 

Na čištění, otop a všelijakou potřebu vyučovací  6,50 zl 

Na odevzdání daňky na obecního kasíře   1,30 zl 

Celkem kaţdoročně     12,80 zl 

Dále: 

        Za kanalizaci hřbitova, které vynaloţila se na 60 zl. 5,00 zl 

        Za ploty okolo školy, jenţ 106 zl. 48 kr. stály  5,00 zl. 

 
Tyto fryčovické požadavky byly zřejmě neúměrně vysoké, a proto byl později dohodnut příspěvek na 1/12. V roce 1904 se obecní 
výbory dohodly, že Ptáčník bude přispívat na udržování chudobince, na kostel a na školu jen 24 dílem. V roce 1950 se pak obě 
obce spojily. 
 
          Jaromír Kublák 

 
. 

TJ Sokol Fryčovice děkuje sponzorům, kteří přispěli k zdárnému průběhu Šibřinek 2010. V současné době 
už začaly přípravy na ty následující v pořadí již 53. Doufáme, že i v příštím roce nám sponzoři zachovají přízeň       
a přispějí tak k zdárnému průběhu Šibřinek 2011. 

Pokud máte zájem vyzkoušet si pocity účinkujícího, nasát atmosféru nácviku, příprav a nakonec i finále – 
vystoupení v programu, můžete se přihlásit v pondělí 20. prosince v 18.00 hod. v tělocvičně TJ Sokol Fryčovice, 
kde na vás budou čekat cvičitelé TJ Sokol. Pokud vám tento termín nevyhovuje, můžete k případným dotazům 
využít webové stránky TJ Sokol Fryčovice, kde vám přes knihu návštěv budou zodpovězeny vaše dotazy. 

 

www.tjsokolfrycovice.er.cz 

 

http://www.tjsokolfrycovice.er.cz/
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INFORMACE PRO OBČANY 

 

Termíny svozů odpadů v roce 2011 
 

 Svozy komunálního odpadu vždy ve čtvrtek : horní konec v lichý týden, dolní konec v sudý týden 

 Svozy pytlů s plastem vždy ve čtvrtky: 10.2. – 14.4. – 9.6. – 11.8. – 13.10. – 8.12.2011 

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

 Svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu: 
Sobota 16.4.2011 a sobota 15.10.2011 
Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat dle časového harmonogramu do popelářských KUKA vozů      
od 8.00 do 13.30. 

Sběr nebezpečného odpadu bude ve stejném termínu (jako velkoobjemový) probíhat od 8.00-12.30 

hodin do kontejnerů, umístěných před památníkem u budovy obecního úřadu. 

 

 

Změna úředních hodin v době vánočních svátků 
Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 30.12.2010 budou úřední hodiny na Obecním úřadě ve Fryčovicích   

do 12.00 hodin. V pátek 31.12.2010 bude Obecní úřad z provozních důvodů uzavřen. 
 

 

Vítání občánků 
V sobotu 9. října 2010 jsme slavnostně přivítali na letos již druhém vítání do života 12 nejmenší fryčovických 

občánků – 6 děvčat: Anetu Zdražilovou, Veroniku Žabenskou, Dorotu Hodaňovou, Viktorii Hynečkovou, Michaelu 
Bohušíkovou a Ester Daňkovou a 6 chlapců: Matěje Dryjáka, Daniela Mazura, Michala Vaňka, Štěpána Štefka, Daniela 
Filipce a Jakuba Celtu.   

V programu vystoupily se svým krásným pásmem písniček a říkanek děti z mateřské školy. Obec Fryčovice 
připravila pro každé nově narozené dítě částku 5.000,- Kč  a pro maminku kytičku. Tašky plné dárečků dětem 
věnovala Lékárna  U Sv. Jiří.  

Bc. Kateřina Matušková     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání s důchodci 
Rovněž i v letošním roce uspořádala Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí, přátelské posezení 

s důchodci. Toto již tradiční přátelské posezení se konalo v úterý 16. listopadu 2010 v Kulturním sále Obecního domu                   
ve Fryčovicích. V programu vystoupily děti z mateřské školy, poté všechny přítomné přivítal starosta obce Ing. Jiří Volný. K tanci     
i poslechu zahrála Dechová hudba Fryčovice. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění a bohatá tombola. Ceny     
do tomboly věnovaly firmy: T-Metal, VKUS-BUSTAN, Beskyd Fryčovice a.s., Vítkovice Tours, pekárna Boček, MUDr. Mičaník, 
FRYMM, Stross engineering, chovatelské potřeby paní Kozubková, potraviny Pajonk, potraviny Prodex, Gastro nápoje, Ing. Lanča 
Jiří, Ing. Lanča Milan, Kalma, Hasičská pojišťovna, restaurace Sokolka, Lékárna U Sv. Jiří, Chodura, cukrárna paní Zahradníková, 
zemědělská farma p. Kublák, květiny Lucie, VANIMAR CZ, Veselá zahrada - Radmila Šteffková a Milada Šteffková, kadeřnictví 
Sylvia. Všem výše uvedeným firmám děkujeme a na další setkání s důchodci se těšíme opět v příštím roce na podzim. 
 

Bc. Kateřina Matušková 
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       FRY Relax Centrum 
Vážení spoluobčané. 

 

Zaměstnanci FRY Relax Centra Vám děkují za Vaši přízeň a přejí všem spoluobčanům a návštěvníkům  

centra příjemné proţití vánočních svátků a úspěšný a klidný rok 2011. 

Zachovejte nám i nadále přízeň a vyuţijte tento krásný vánoční čas k relaxaci a odpočinku v našem 

relaxačním centru. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

 

 

Provozní doba v období vánočních prázdnin 

 

23.12.2009    09.00 – 21.00 hod. 
24.12.2009    zavřeno 
25.12.2009    zavřeno 
26.12.2009    09.00 – 20.00 hod. 
27.12.2009    09.00 – 20.00 hod. 
28.12.2009    09.00 – 20.00 hod. 
29.12.2009    09.00 – 20.00 hod.  
30.12.2009    09.00 – 21.00 hod. 
31.12.2009    zavřeno 
01.01.2010    zavřeno 
02.01.2010    09.00 – 20.00 hod. 
03.01.2010    09.00 – 20.00 hod. 
 

 

 

 

 

POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ ORIGINÁLNÍM VÁNOČNÍM  DÁRKEM:  

 DÁRKOVÉ  POUKAZY  FRY  RELAX  CENTRA  
 

Všechny nové informace týkající se provozu a akcí pořádaných  ve FRY Relax Centru na: 

www.fryrelaxcentrum.cz 
tel: 558 668 058 

          Hlavatá Pavlína, správce 

 
 

 

Kdy uţ přijde Mikuláš s čertem? A Jeţíšek? Ví on vůbec, ţe tu na něj čekáme? Zná on naši adresu?  

V dětské fantazii ţije svět kouzel, kde všechny zázraky fungují, aniţ by ţádaly důkaz a vysvětlení. 

V dospělé mysli je to mnohem těţší (přece jen uţ známe pravdu). Přesto se s dětmi těšíme a sníme. 

Schováváme penízky, šupiny, pouštíme svíčky po vodě a pak všichni čekáme a věříme… 

Celé vánoční svátky jsou vlastně o tom – o představivosti, o čarování, o plnění snů, o fantazii, o tajemství,      

o hře…. Proto tuhle dobu, přestoţe uţ jsme dávno dospělí a „moudří“, tolik milujeme a proto se na ni tolik těšíme.  

Přejeme Vám krásné předvánoční čekání, hezké chvíle u vánočního stromečku, příjemně proţité vánoční 

svátky a v novém roce spokojenost, štěstí, zdraví… 

 

        Ţáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 
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  Rozloučení 
 
 Vážení spoluobčané, v posledním zpravodaji jsem Vás informoval o naší návštěvě                  
s p. Zdeňkem Temlem  při příležitosti významného životního jubilea – dožití 100 roků dne        
12.srpna 2010 u nejstaršího občana Fryčovic, našeho člena, pana Ludvíka Pokludy. Mimo jiné přáli 

jsme mu, abychom se za rok o tom čase opět setkali. Bohužel v neděli 24.října zemřel. Důstojné rozloučení se 
uskutečnilo 27. října v obřadní síni. Naše uznání a pieta patří celé nejbližší rodině, za vždy důstojný a procítěný 
proslov poděkování patří panu Jindřichu Strakošovi. 
  

Poděkování 
 
Vážení občané, výbor ZO KSČM ve Fryčovicích s hlubokou vděčností děkuje 
za vaši projevenou důvěru a hlasy při volbách do obecního zastupitelstva    
na léta 2010-2014, dostali jsme o 213 hlasů více než před čtyřmi lety. Z naší 
kandidátky byli zvoleni Zdeněk Ranocha a Martin Masopust. Na naší 
kandidátce bylo 13 členů KSČM z 50-ti členné členské základny  a 2 
příznivci. Z pěti subjektů jsme s v počtu hlasů umístili na 3. místě. Rovněž i 
věkovým složením jsme byli třetí v pořadí s průměrným věkem 49 let. 
 Za uplynulé volební období, za kus poctivé odvedené práce děkuji 
místostarostovi Ing. Jindřichu Lančovi,  za práci v kontrolním výboru Josefu 
Strakošovi, v komisích pro životní prostředí a stavební Zdeňku Ranochovi, ve finančním výboru pí Emílii Šugárkové, 
v sociální komisi p. Ing. Jiřímu Scwarzovi, správci TJ Sokol p. Miroslavu Nevludovi, předsedovi fotbalu p. Drahomíru 
Galáskovi a členům výboru p. Stanislavu Dětskému, rozhodčímu fotbalu p. Michalu Galáskovi, předsedovi včelařů      
p. Víťovi Havlíkovi a členu svazu zahrádkářů p. Janu Popkovi, dále pak paní Emílii Šugárkové a Karlu Šimečkovi.          
Za práci ve voleních komisích p. Erichu Stanzelovi a p. Ing. Jiřímu Schwarzovi. 
 Máme konečně po volbách, všem nám to dalo hodně starostí a ne malých finančních nákladů. Spolu s panem 
Martinem Masopustem a s našimi zástupci, kteří budou pracovat ve výborech kontrolním, finančním a v komisích 
stavební a ochrany životního prostředí a v komisi sociální a bytové, učiníme vše, co bude v našich silách. Voliče, kteří 
se nezúčastnili voleb, bylo jich 40%,m rtj. 771 občanů, a ty, kteří volili jiný subjekt, ubezpečujeme, že budeme 
reprezentovat a usilovat o postupné splnění volebního programu. Při povolebním jednání se starostou obce došlo 
k oboustranné shodě. Všem, kteří byli zvoleni, lze jen přát, ať se opět společná práce daří ke spokojenosti občanů.   
Ať se opět podaří zvýšení a zkvalitnění občanské vybavenosti. 
 
 
Vážení občané 

Prosba – naplnění povinností z občanského zákoníku. 
Upsal jsem se na záskok – rozvoz poštovních zásilek pro českou poštu obce Staříč, Brušperk a Fryčovice. Práce je to 
velmi zajímavá, zodpovědná, náročná, za každého počasí a nedobře ohodnocena. Važme si práce pracovníků pošty, 
ulehčíme jim to, když na každé nemovitosti bude viditelné číslo i na poštovní schránce a úplně nejlépe, když tam 
bude i jméno. Že to v pořádku není, je skutečností. Kdo to má v pořádku, vypadá to velice dobře. 
 
 
 

Vážení občané, ani se nenadáme a budou tu vánoční svátky a k těm Vám všem přeji 
šťastné   a veselé prožití s prožitkem těch nejlepších zážitků, hodně spokojenosti, lásky, 
vzájemného porozumění a do nového roku 2011, hlavně pevné zdraví. Od majetkového 
převratu, při dlouhodobé demontáži sociálního státu a necitlivých škrtů, to bude opět těžší, 
odmítáme názor, že za svoji chudobu si dnes může každý sám. 
 
     Končím s pozdravem   Světu mír a Práci čest 
            Zdeněk Ranocha, předseda ZO KSČM 

 
 



  

 - 7 - 

 

Plán činnosti KS ve Fryčovicích na leden – červen 2011 
 

Datum Akce 

1.ledna 2011 Novoroční výšlap na Palkovické hůrky, spoluúčast s TJ Sokol Fryčovice 

5.ledna 2011 Přátelské posezení v KS 

12.ledna 2011 Křeslo pro hosta, paní Věra Moravcová, KS 15.30 

19.ledna 2011 Zájmová činnost v KS 

26.ledna 2011 Přátelské posezení v KS 

2.února 2011 Křeslo pro hosta, p. Ing. Richard Kavka, KS 15.30 hod. 

9.února 2011 Přátelské posezení v KS 

16.února 2011 Zájmová činnost v KS 

23.února 2011 Přátelské posezení v KS 

2.března 2011 Zájmová činnost v KS 

9.března 2011 Přátelské posezení v KS 

16.března 2011 Zájmová činnost v KS 

23.března 2011 Křeslo pro hosta, paní MUDr. Marcela Chalupová 

30.března 2011 Zájmová činnost v KS 

6.dubna 2011 Křeslo pro hosta, starosta obce Ing. Jiří Volný, 15.30 hod. 

13.dubna 2011 Zájmová činnost v KS 

15.dubna 2011 Výroční členská schůze KS v sále OD, 16.30 

21.dubna 2011 Vycházka Zámrklím – Seibertovou cestou kolem sauny do Rychaltic, Sraz v 11 hod, KS 

28.dubna 2011 Cyklovyjížďka do Kozlovic a zpět 

Květen 2011 Jednodenní zájezd 

4.května 20011 Zájmová činnost v KS 

11.května 2011 Přátelské posezení v KS 

12.května 2011 Vycházka rozkvetlou Hukvaldskou oborou, sraz autobus.zastávka „Hukvaldy hotel“ v 11.45 
hod. 

18.května 2011 Zájmová činnost v KS 

19.května 2011 Cyklovyjížďka Poodřím, sraz v 11 hod., KS 

25.května 2011 Přátelské posezení v KS 

1.června 2011 Přátelské posezení v KS 

8.června 2011 Přátelské posezení v KS 

9.června 2011 Vycházka Hukvaldským regionem, sraz: Rychaltice most v 11.45 hod. 

15.června 2011 Zájmová činnost v KS 

16.června 2011 Cyklovyjížďka, trasa: Rychaltice, Kateřinice, Trnávka, Brušperk, Fryčovice. Sraz v 11 hod, KS. 

22.června 2011 Přátelské posezení v KS 

29.června 2011 Opékání párků na hřišti v 15 hod., každý si přinese párek a chléb podle vlastní potřeby 

Zájezd na burzu do Polska se uskuteční v březnu a červnu 2011. 
 

 
 

Výbor Klubu seniorů Fryčovice přeje všem členům a ostatním občanům 
příjemné a spokojené prožití vánočních svátků a hodně štěstí a pohody 

v roce 2011. 
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Blíží se konec letošních dnů, 
přichází Vánoce, čas splněných snů… 
 
     
 
     Děti ve svátečně vyzdobené školičce napekly spolu s rodiči a prarodiči perníčky a linecké cukroví, vůně těch dobrot 
umocnila už tak sváteční atmosféru blížících se Vánoc… 
     S nadšením nacvičily také program na „Mikulášskou besídku“, kterým potěšily své nejbližší a tím přispěly                 
k navození kouzelných pocitů souznění, neodmyslitelně spojených s blížícími se nejkrásnějšími a nejláskyplnějšími 
svátky v roce. 
     Teď jsou ty pravé chvíle, zastavit se, zpomalit, otevřít svá srdíčka, říct svým blízkým, jak moc je máme rádi, jak 
jsme vděčni za každou společně prožitou chvilku…to je ten pravý čas… 
 
                                                                                         …čas, který milují děti i dospělí, 
                                                                                         plný radosti, smíchu a veselí. 
Kouzelné Vánoce plné splněných snů a šťastný nový rok 
                                                                                  
                                                                                             přejí děti a zaměstnanci 
                                                                                                               MŠ Klubíčko 
 
 
 
 
 

Zájezd do Prahy dne 16. 10. 2010 Děti ráje a Robin Hood 
 

V  sobotu brzo ráno jsme se vydali s plně obsazeným autobusem 49 lidí převáţně z Fryčovic na jiţ delší dobu 

plánovaný zájezd. Jednalo se o dvě představení, a to Děti ráje v GoJa Music Hall na Výstavišti, zúčastnilo se 44 lidí,   

představení Robin Hood v divadle Kalich navštívilo 5 lidí.  
Do Prahy jsme dorazili před 11 hod. Část vystoupila na Vyšehradu a pěší cestou jsme se vydali směr Národní 

divadlo, Mánesův most přes Malou stranu na Karlův most, zastavili jsme na Malostranském náměstí u Orloje               

a pomalu se vydali na Václavské náměstí. O půl šesté jsme měli sraz u sochy svatého Václava a metrem jsme se 

přemístili na Výstaviště, kde jsme uţ netrpělivě čekali na 19. hod. a začátek představení. V představení vystoupili 

Sagvan Tofi a Lukáš Vaculík, za zmínku stojí určitě zatím neznámí, ale skvělí hlavní hrdinové - Tomáš Löbl a  Petra 

Doleţalová. Po nekonečném aplausu za skvělé vystoupení jsme se odebrali před brány Výstaviště, kde na nás čekal 

autobus. Přesunuli jsme se pro zbytek, který byl na Robinu Hoodovi (ohlasy byly taky skvělé).  A vydali se na cestu 

k domovu. Znaveni po celodenním výletu a představeních jsme cestu zvládli velice rychle a doma jsme všichni byli 

před 4 hodinou ranní, za coţ děkujeme panu řidiči Miroslavovi Schwarzovi taky z Fryčovic, ţe nás ve zdraví zavezl i 

odvezl domů. 

Pro velký úspěch plánujeme návštěvu muzikálu Děti ráje + jiný muzikál (dle zájmu) na 26.březena 

2011.  

Případní zájemci se mohou co nejdříve hlásit u paní Glombíčkové na OÚ Fryčovice. 

 
 
 
 

Volební strana KDU-ČSL ve Fryčovicích děkuje voličům za hlasy pro kandidáty při volbách        
do obecního zastupitelstva v říjnu roku 2010. 

 
Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům radostné a požehnané svátky 

vánoční, pokoj lidem dobré vůle a do nového roku 2011 mnoho štěstí a zdraví a božího 
požehnání po celý rok. 

         Dvorský Jiří 
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Taneční kurz 2010 Fryčovice 
 

Také letošní rok pořádala kulturní a školská komise taneční kurz pod vedením pana Jaromíra Riedla. 
V letošním roce se kurz poprvé plně naplnil a zúčastnilo celkem 15 párů. A jsem ráda, že mohu říct, že celá polovina 
kurzu byla z Fryčovic. Tímto bych jim chtěla poděkovat, že do toho šli  a byli velice šikovní. A ať už se jednalo                
o děvčata nebo chlapce, tak letošní kurz byl velice tanečně nadaný.  

Letos poprvé se uskutečnila po 1. lekci prodloužené lekce Halloweenská a všechny páry musely přijít 
v převleku. I tuto lekci k mému překvapení páry vzaly a všichni dorazili v maskách. Předposlední lekce taneční byla 
z části pojata formou výuky chování při akcích u kterých se podává občerstvení pomocí rautu. Raut si zajistily taneční 
páry samy. Chlapci donesli jednohubky a děvčata koláčky, buchty a chlebíčky. Každý podle svých ( maminčiných ) 
schopností. Letošní poslední lekce závěrečná se konala 27. listopadu 2010. Děvčata byla tradičně celá v bílém               
a chlapci měli krásné obleky a všem to moc slušelo. A nejedna maminka nebo babička uronila slzičku. 

Králem a královnou se pro rok 2010 stali Hanka Šubrtová z Brušperku a Vláďa Klečka ze Staříče. Absolutním 
vítězem ve všech kategoriích tance se stali Bára Pezová z Fryčovic a Vojta Matura z Brušperku. Gratulujeme. 
 
                                                                                                                          Dana Glombíčková 
 
 
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
2011 hodně štěstí, zdraví a pohody. 

 
přeje MS ODS Fryčovice 

 
 
 
 
 
 

TJ Sokol Fryčovice přeje všem spokojené prožití vánočních svátků, hodně 
štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů nejen na sportovním poli v novém 

roce 2011. 
 
 
 
 

TJ SOKOL FRYČOVICE srdečně zve své členy na 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU TJ SOKOL FRYČOVICE 
v pátek 14. ledna 2011 v 18 hodin v sokolovně. 

Program: zahájení, volba návrhové a volební komise, hodnotící zpráva o činnosti, zpráva 
pokladníka TJ, zpráva revizní komise, volba nového výboru TJ, diskuse, závěr. 

 
Srdečně zve výbor TJ Sokol Fryčovice 
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Zpráva o trestné činnosti 
Váţení spoluobčané, 

rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci v obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky 

Brušperk. 

 Naše oddělení šetřilo od 1. ledna 2010 do 18. listopadu 2010 celkem 168   trestných činů, 354 přestupků 

(mimo dopravních) a vyřídilo 34  obyčejných čísel jednacích, tedy ţádostí o zjištění pobytu či pověsti nebo předvedení 

daných osob, coţ je oproti loňskému roku více. 

 V samotné obci Fryčovice došlo od začátku letošního roku k 17 trestným činům, 36 přestupkům (mimo 

dopravních) a byla projednána 2 čísla jednací. U trestných činů převaţují převáţně majetkové delikty, zejména 

krádeţe vloupáním do motorových vozidel, prodejen a rodinných domů a novostaveb. Parkoviště na Světlově 

zaznamenalo výrazně menší nápad trestné činnosti od doby nainstalování kamerového systému. 

 Dále v tomto roce byla řešena i trestná činnost proti veřejnému zájmu, např. řízení vozidla bez řidičského 

oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohroţení pod vlivem návykových látek. Z naší činností lze zmínit 

řešení případu domácího násilí, zanedbaní povinné výţivy, atd.  Dále evidujeme především přestupky majetkové, jako 

jsou drobné krádeţe, poškozování cizího majetku a přestupky proti občanskému souţití (schválnosti, hrubé jednání, 

drobná ublíţení na zdraví, uráţky apod.) 

 V samotné obci Fryčovice Policie OOP Brušperk společně s hlídkami dopravní policie provádějí dopravně 

bezpečnostní akce, zaměřené na dodrţování pravidel silničního provozu, na zákaz poţívání alkoholických nápojů 

řidiči během jízdy.  

 Aktuálním problémem zůstává stejně jako v loňském roce zvýšený počet případů krádeţí vloupáním              

do motorových vozidel. Nutno však podotknout, ţe si za vykradení svých vozidel mohou převáţně sami jejich 

majitelé, kteří i přes častá upozornění od orgánu PČR nechávají leţet na viditelných místech ve vozidle tašky, 

peněţenky, mobilní telefony, notebooky, navigační přístroje, atd. Dalším aktuálním problémem zůstává značný nárůst  

vloupání do sklepních prostor bytových domů, ze kterých byly odcizeny nejčastěji jízdní kola. K vloupání došlo téměř 

ve všech obcích spadajících do působnosti obvodního oddělení Policie České republiky  Brušperk. Jenom za období 

letních prázdnin jsme zaznamenali  odcizení  22 jízdních kol. Ve většině případů vnikl pachatel do sklepních prostor 

bez poškození vstupních dveří do bytových domů, to znamená, ţe dveře nebyly uzamčené. Majitelé jízdních kol by 

měli být pozorní a kontrolovat, zda mají svá jízdní kola dostatečně zabezpečená.  K odcizení kol nedochází jen          

ze sklepů, ale i z volného prostranství např. před obchodem, či restaurací.  Z tohoto důvodu si dovolují apelovat         

na Vás, abyste více mysleli na ochranu svého majetku. Důleţité je nezapomínat uzamykat všechny vstupní prostory do 

bytových domů, rovněţ uzavírat okna do sklepních prostor. Pokud vyjedete na jízdním kole, nezapomínejte   ho řádně 

uzamknout, rovněţ pokud je to moţné, jízdní kolo nenechávejte vůbec bez dohledu. Tyto série vloupaní mají 

návaznost na trestnou činnost nejen v sousedních obcích, ale i v rámci celého Moravskoslezského kraje. Vzhledem     

k rozpracovanosti některých případů není v současné době moţno sdělovat podrobnosti, ale jsem si jist, ţe v nejbliţší 

době se jiţ budeme moci pochlubit konkrétními výsledky. 

Rovněţ si dovoluji upozornit občany, aby dávali větší pozor na podomní prodejce, kteří nabízejí určité sluţby 

či zboţí. Kaţdým rokem se zvyšuje počet podomních prodejců, kteří nabízejí parfémy, deky a mnoho jiných věcí. Asi 

pro většinu lidí je to vidina bezproblémových nákupů bez stresů, kdy většinu věcí pořídí za zlomek ceny, kterou by 

zaplatili v obchodech. Na druhou stranu by si měl kaţdý uvědomit, ţe takové levné nákupy s sebou přinášejí i určitá 

rizika. Jak se na první pohled zdá, takto mohou nakupující ušetřit, ale zároveň zde hrozí problém s případnou 

reklamací. Ve většině případů totiţ podomní prodejci nevystaví za nákup zboţí účtenku, bez které se reklamace 

neobejde. V některých případech ani lidé nevědí, od koho si zboţí zakoupili, a tudíţ ani neví, na koho se v případě 

vzniklých problémů obrátit. Podomní prodejci ve většině případů ani neřeší záruční lhůtu či moţnost vrácení zboţí.    

V tu chvíli se pak nákup vánočních dárků prodraţí a svátky tak přestanou být dny klidu a pohody. Pokud by i přesto 

někdo chtěl riskovat a takovým způsobem si vánoční dárky obstarat, měl by rozhodně trvat na vystavení účetního 

dokladu s razítkem prodejce a kontaktu na něj. Samozřejmostí zůstává fakt, ţe si podomní prodejce nebudeme zvát 

dovnitř. Nikdo nemůţe s určitostí říci, ţe člověk, který zazvonil u dveří, je slušný a nejde třeba o potencionálního 

pachatele, který přišel krást. Bohuţel, zloději ovládají znalost komunikace a poměrně snadno tak docílí toho, ţe jim 

téměř kaţdý uvěří. Z našich statistik vyplývá, ţe je spousta spoluobčanů, kteří po takové návštěvě postrádají nějaké 

cenné věci či celoţivotní úspory. Záleţí na kaţdém jedinci, jak moc bude ostraţitý a důvěřivý, ale rizika s tím spojená 

jsou opravdu velká. Opatrní by rovněţ měli být lidé i při nákupech pomocí internetových stránek. V současné době    

na OOP Brušperk evidujeme případy, kdy si občané, které kontaktoval obchodní zástupce soukromé firmy přímo 

v jejich bydlišti, objednali výměnu plastových oken, či jiných komodit, avšak po sloţení zálohy, údajně se slevou, se 

výměny oken jiţ nedočkali. Proto doporučují všem, aby dobře zváţili veškerá rizika a nenechali se uchlácholit vidinou 

ušetření peněz.  
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Dále upozorňují řidiče, kteří ještě stále vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1.1.1994 do 31.12.2000, ţe 

jsou ze zákona povinni tento řidičský průkaz vyměnit do 31.12.2010. Tato výměna je bezplatná a s sebou si  na obecní 

úřad s rozšířenou působností vezměte svůj občanský průkaz, končící řidičský průkaz a jednu fotografii  o rozměru     

3,5 x 4,5 cm. Nenechávejte vše na poslední chvíli a předejděte tak stání ve frontách či případnému postihu za to,         

ţe váš řidičský průkaz pozbyl platnosti. Více se dozvíte na stránkách www.vymentesiridicak.cz . 

 Váţení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl poţádat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje     

ve vaší obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, na telefonní číslo 558 666 222, coţ je  

přímo na naše obvodní oddělení  PČR  Brušperk, nebo na tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůţeme být nikdy 

tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. 

Za kolektiv OOP Brušperk 

                                                                                                     pprap. Jiří Zamazal   

                                                                                                             

 

Obvodní oddělení Policie České republiky Brušperk přeje Všem spoluobčanům 

klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a mnoho pracovních úspěchů 

v novém roce 2011.  
 

 
 

Letecko modelářský klub Fryčovice 

 
Blíží se konec  roku  2010, a tak je čas se ohlédnout, jaký byl. Sezónu jsme začínali už v lednu, ale pro velkou 

vrstvu sněhu na letišti v Trnávce jsme byli nuceni termín odsunout na pozdější datum.To samé se opakovalo                
i v únoru. V březnu jsme tak mohli konečně zahájit seriál soutěží kat. S2, což jsou modely poháněné nízkokotlakými 
raketovými motory. Tato kategorie je nenáročná jak finančně, tak i časově, a tak se na našich soutěžích setkávají 
modeláři od 5 let až po seniory. 

26. června jsme uspořádali 11. ročník soutěže rádiem řízených větroňů kat. RC V2 . O putovní  pohár          
OÚ Fryčovice“. Za pěkného počasí  se  vítězem a držitelem poháru stal pan  Matula Ondřej z Ikaru Ostrava. Hodnotné 
ceny věnoval OÚ Fryčovice, Autobazar Sitta Mošnov, firma JETI model  z Příbora ,  firma Kozubek              a 
restaurace Sokolka, za což jim patří dík!          

 Od pátku 6. srpna až do neděle se na letišti v Trnávce konala celostátní akce „3.helislet Trnávka 2010“ v režii 
člena našeho klubu p. Filipa Deklevy ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jedná se show rádiem řízených vrtulníků  a své 
umění i úžasné modely  zde předváděli špičkoví piloti z celé republiky, a to nejen ve dne, ale i večer po setmění        
za použití světelných efektů.  Kdo se přišel podívat, ten nelitoval. Bylo postaráno jak o občerstvení, tak i o perfektní 
ozvučení. 

 

 
28. srpna 2010 jsme tragicky přišli o jednoho ze zakládajících členů       

a dlouholetého předsedu LMK pana Lubomíra  Filipce. Jednalo se o velice 
aktivního a obětavého modeláře, jehož místo se bude jen stěží zaplňovat. 

                                       
Čest jeho památce! Ať máš Luboši dobrou termiku, která tě donese               

až do modelářského nebe! 
 
V září už nám opět nepřálo počasí, a tak dlouho připravovaná akce „Křižování Trnavským nebem“ musela být 

pro nezpůsobilý terén letiště bez náhrady zrušena. 
19. září už za krásného a ideálního počasí  se uskutečnil 2. ročník „ Minimaketářské Trnavské nebe“. Jedná 

se o soutěž přesných maket letadel v měřítku 1:20 většinou z 1. světové války, kde nezáleží jenom na detailní shodě, 
ale také na letových vlastnostech modelu a umění pilota. V kat. M CO2/el. nasbíral nejvíce bodů Antonín Alfery 
z Uherského Hradiště s modelem P-39 Aircobra. Hodnotné ceny věnovala opět firma JETI model z Příbora, děkujeme. 

V průběhu celého roku se také zúčastňoval nejen v Česku ,ale i na Slovensku soutěží  v kategorie  F1E,      
což jsou větroně řízené magnetem, náš dlouholetý člen Aleš Zdrálek z Kunčiček u Bašky a  v  celostátním žebříčku 
skončil v silné konkurenci na výborném 14. místě, což je považováno za dobré umístění. Gratulujeme! 
Teď nám zbývá ještě dokončit seriál S2 volně létajících modelů s nízkotlakými raketovými motory a těšit se na příští 
rok. Snad bude příznivější! 
Bližší informace získáte  na naších webových stránkách Obce Fryčovice nebo každý první pátek v měsíci                  
po 19. hodině na setkáních v restauraci „U Špeků“.                                       Těšíme se na setkání s Vámi! 
                                                                                                                                     Za LMK: Horvath Stanislav 

http://www.vymentesiridicak.cz/
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Základní škola Fryčovice zve všechny rodiče, prarodiče i přátele školy na 

VÁNOCE VE ŠKOLE 
Připraveno je vystoupení dětí, dramatických kroužků a vánoční jarmark (prodej dětských 

výrobků). 
Vánoce ve škole proběhnou v úterý 21. prosince od 17 hodin a začnou zpíváním koled na 

schodech. 
Těšíme se na Vás! 

 
 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice. 
 
 Podzim, to je pro zahrádkáře období sklizně plodů svých zahrádek. Na konci zahrádkářské sezóny můţeme konstatovat,         

ţe letošní rok příliš štědrý nebyl, ale na kaţdé zahrádce se něco urodilo. O to větší byl zájem sdělovacích prostředků o činnost 

zahrádkářů ve Fryčovicích. Překvapil zájem České televize o činnost naší moštárny i redaktorů Českého rozhlasu                            

a Frýdecko- místeckého a Třineckého deníku o naši výstavu ovoce, zeleniny a květin.  

 Jedna z prvních prezentací našich výpěstků proběhla na krajské výstavě na Černé Louce v Ostravě dne 10. – 12. 9. 2010 

„Ţivot na zahradě 2010“, za které jsme obdrţeli ocenění za spolupráci na výstavě. I přes menší sklizeň naše moštárna nezahálela. 

Bylo zmoštováno 5611 kg a pro další zpracování vykoupeno 9658 kg jablek. Do ţivota naší ZO patří neodmyslitelně členské 

schůze, doprovázené odbornou přednáškou. Ta podzimní byla o historii Fryčovic, kterou vedl p. Kublak. 

 Závěr zahrádkářské sezóny vţdy patří vlastní tradiční výstavě ovoce, zeleniny a květin. Letošní byla uspořádána ve dnech 

29.10 – 1.11. 2010 v prostorách fary. Přes obavy o bohatost expozice bylo k vidění 88 vzorků jablek a dalších 170 vzorků ovoce     

a zeleniny. Čitelný byl rukopis na aranţmá př. Boţeny Vidličkové a Ludmila Dvorské. Letos premiérově byla instalována i drobná 

expozice slovenských přátel ze Stráňav, kteří si rovněţ přijeli výstavu prohlédnout. Nepřehlédnutelné byly nádherně zdobené 

perníčky, které si mohli obdivovatelé i ochutnat. 

 Tradičně proběhla prestiţní soutěţ o jablko roku, letos jiţ 10. ročník. Po vyhodnocení veřejné ankety získal nejvíce hlasů 

a putovní pohár za 1. místo  př.  Jiří Vijačka s odrůdou jonagored. Na druhém místě se umístil př. Břetislav Vrtný s odrůdou 

Rubín a na třetím místě s odrůdou Rajka př. Alois Zahradník .  

 

  Výstavu jsme doplnili o obrázky nadějného mladého výtvarníka Radka 

Šuberta, poutavými fotografiemi p. Miroslava Opluštila a rozsáhlou expozici 

uměleckých dílek ţáků ZŠ a MŠ. Ta v návštěvnících utvrdila přesvědčení,                    

ţe se zahrádkářské geny přenášejí a z mladé generace nevymizí. Pozornost návštěvníků, 

stejně jako na loňské výstavě, poutala ukázka ručních prací tradičního řemesla 

drátenického p. Mgr. Karly Kopcové. Návštěvníci si mohli zakoupit rozličné skalničky, 

keramiku, okrasné rostliny, výrobky z korálků a perliček, ochranné prostředky, 

prostředky k likvidaci plevelů a speciální hnojiva, jakoţ i drobné zahrádkářské potřeby. 

Pro návštěvníky bylo připraveno pestré občerstvení se zahrádkářskou svačinkou. 

Poděkování patří jak MŠ Fryčovice, tak pí Vrtné, pí Matulové, pí Kolichové,                

pí Nováčkové, pí Hodinové. Výstavu zhlédlo celkem 822 účastníků. 

  

Přejeme všem zahrádkářům a jejich příznivcům do nastávajících svátků vánočních 

hodně klidu a pohody a do nového roku 2011 štěstí, zdraví a úspěchy v pěstitelských 

aktivitách. 

 

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
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Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 
 
Dne 2. 6. 2010 proběhl v obci sběr železného šrotu za přispění občanů Fryčovic, tímto bychom jim chtěli poděkovat . Za peněžitý 
výtěžek  byly nakoupeny nové sportovní přilby, speciální koncovky hadic  a vylepšení závodního stroje. 

Další podobná akce se bude konat v měsíci dubnu a říjnu roku 2011. Případně lze domluvit jiný termín na tel. čísle      
606 583 096. 

Matula Pavel, velitel sboru 

 
 Pomalu nám končí rok 2010 vhodný pro nás sklerotiky, kteří těžce bojujeme s pamětí na poli narozenin, svateb      
a jiných výročí. Ve sboru jsme toho docela slušně využili. Kdo jste to nestihli, nevěšejte hlavu. On se vždy někdo najde,     
kdo Vám tu či onu událost připomene. 
 V krátkém ohlédnutí za téměř již uplynulým rokem se vrátím až k měsíci květnu. Letošní rok byl snad i díky 
erupcím islandské sopky poznamenán mizerným počasím a povodně si opět vybíraly svou daň. Postižena je opět Morava   
a také oblasti, které to odnášely loni. Novojičínsko, Ostrava, Frýdecko-Místecko a dolní toky řeky Bečvy a Moravy.               
Po loňských zkušenostech byly pro naši JPO vypsány hotovosti na nejhorší období. V obci probíhal naštěstí jen monitoring, 
odstraňování naplavenin na mostu u koupaliště, jedno čerpání sklepa a technická pomoc v Chlebovicích. Škody větší 
nebyly, jen tok řeky Ondřejnice má trochu širší koryto. Odnesla to však nehotová regulace našeho veletoku v Brušperku     
a Staré Vsi. Naše jednotka JPO se účastnila celodenního výjezdu do Bohumína-Pudlova. Velká oblast byla zaplavena pomalu 
stoupající vodou. Hodně čerpání, úniky ropných látek a čištění kanalizací znamenalo prověření CAS TATRA              a 
veškeré další techniky. Účastnili se 4 členové jednotky. 
 Červen pro nás znamená další již 26. ročník denní pohárové soutěže “O pohár obecního úřadu – Memoriál Ludvíka 
Quitta.“ Počasí nám přálo a po sečtení všech soutěžních kategorií znamená 54 družstev opět solidní účast a v kategoriích 
mladých hasičů dokonce rekordní účast na této soutěži. A k samotnému soutěžení? Příznivé počasí nakonec nevydrželo 
všem družstvům. Na poslední dva týmy se snesla pořádná sprcha, ale na výsledky to snad už nemělo velký vliv.                
Naši mladší žáci předvedli svůj nejlepší čas v historii a umístili se v silné konkurenci na výborném 4. místě. Ženám ani 
mužům se bohužel nezadařilo a nedokončili. 

Organizačně nejnáročnější akcí letošního roku byly oslavy 115. let založení našeho sboru pořádané 17. července. Dvě 
slova – zatracené počasí, to se mi vybaví okamžitě. Myslím, že to letos 
znepříjemnilo akce mnoha organizacím. Kolik obětovaného času a nervů už     
od začátku ledna. V roce, kdy se období dešťů střídalo s obdobím ještě větších 
dešťů, jsme si přáli krásné počasí. Asi moc. Oslavy se trefily do snad jediného 
týdne největších veder a konkrétně do posledního dne, kdy teploty byly 
opravdu nesnesitelné. Průvod a mše v kostele byly ještě se vší parádou jako 
v minulých letech. Zvláště ochlazení v kostele bylo určitě potřebné. Pochvalu    
si zaslouží dechovka, která vše zvládla na výbornou a dále pak pokračovala 
koncertováním i na hřišti. Slavnostní oběd v restauraci Sokolka už vyžadoval 
kus odvahy. Extrémní vedro udělalo své, lidé rotovali mezi místností                     
a venkovním posezením a jen těžko se dal udržet stanovený program. Potili se   

i ti, u kterých se to jindy nedalo pozorovat. Své si zkusili i pozvaní kolegové ze Stráňav, tímto jim děkujeme za návštěvu       
a výdrž. 
 Oslavy pokračovaly poté programem na hřišti. Byť mírně zkrácený              
a urychlený byl přítomnými hodnocen pochvalně. Ukázky své činnosti předvedli 
policisté, záchranáři, kynologové a modeláři. Výstava techniky i s praktickými 
předváděčkami byly opravdu velice autentické, zvláště ukázky Českého červeného 
kříže s ošetřením různých druhů poranění. Náhoda je opravdu někdy 
nevyzpytatelná a těžko by někdo odhadl, že to, co kluci z JPO viděli jako 
předváděčku kolegů z HZS na hřišti, si za pár týdnů zkusí úspěšně naostro             
při autonehodě. Své manipulační schopnosti předvedli kolegové z krajského HZS   
s Mercedesem. Potleskem byli odměněni i kynologové, kteří se svými pejsky 
předváděli, jak se milý a hravý tvor změní v hrůzu nahánějící bestii a opačně. 

Vidět z několika metrů útok řádně rozběhnutého vlčáka je opravdu působivé. 
 Bohužel obrovské vedro se určitě podepsalo na návštěvnosti, protože 
vyrazit se dalo tak akorát na koupaliště a to ještě s pořádným zastíněním. Ale to 
ještě neměl být vší smůle konec. Večer, kdy se rozběhl konečně prodej jídel     i 
dalšího občerstvení a lidé se začali scházet na zábavu, kde zlatým hřebem mělo 
být vystoupení skupiny Kabát revival, se přihnal déšť, či spíše vichřice s průtrží 
mračen. Držely se stany, vylévala voda, zachraňovala aparatura. Úklid 
v přívalech deště a po přestálém vedru byl opravdu náročný, ale elán přesto 
nechyběl celé řadě organizátorů a jako další zpestření přišly ještě dva či tři 
výjezdy JPO k technických zásahům, takže jsme měli až do rána opravdu veselo. 
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Optimismus, jak se zdá, se ale nevytratil a ještě jsme nestačili ani oschnout a už se plánovala další akce. Uvidíme, jestli nám 
to s těmi Kabáty už konečně vyjde. Fotogalerie z oslav, a nejen z nich, stojí za to určitě zhlédnout na našich stránkách 
www.sdhfrycovice.ic.cz. 
 Dalších akcí byla celá řada, soutěžení mladých hasičů i dospělých, Loučení s létem a také už podruhé návštěva 
hodů ve Stráňavách. Poprvé společně se zahrádkáři, kteří zde rozšířili svou spolupráci, a jak jste mnozí viděli, výsledkem 
byla mimo jiné i expozice Stráňav na tradiční podzimní zahrádkářské výstavě. 
 Konec září a tradiční noční soutěž “Fryčovický hrbol“. Letošní 12. ročník měl mnohé nej a poprvé. Z důvodu větší 
bezpečnosti byla upravena trať soutěže a čas vítězů z Hájova je novým rekordem na této trati. Rekordní byla rovněž              
i účast 48 družstev, poprvé i ze Slovenska, kdy hasiči z Podvysoké ukázali jak se běhá na Slovensku a málem zvítězili. 
Nakonec si odvezli pěkné 2. místo.  Účastnila se i mladší generace z družební obce Stráňavy, prozatím jen jako hosté. 
Poprvé se rovněž podařilo vyhrát našim ženám a patří jim za to velká gratulace a poděkování, zvláště při doposud 
nejvyšším počtu účastnivších se družstev. 
 Říjen a komunální volby. Téma poněkud ožehavé, ale s postupujícím časem emoce i volební výpady utichnou           
a v zastupitelstvu by se měla objevit skupina lidí ochotných pracovat smysluplně na rozvoji této obce napříč politickým 
spektrem i hnutími. Diskuse ve sboru, zda se aktivně zapojit do voleb, byly v začátku provázeny i názory, zda se 
nepouštíme do něčeho, co nám nepřísluší. Faktem je, že z okolních 33 obcí kandidovali hasiči jen ve třech. Nakonec jsme se 
do toho pustili se záměrem získat v zastupitelstvu jedno či dvě místa. Na nováčky nemalý cíl. Leader naší kandidátky Ing. 
Richard Kavka odvedl pořádný kus práce, výsledek již znáte a práci našich dvou členů v zastupitelstvu Ing. Richarda Kavky 
a Ing. Zbyňka Adamovského PhD., budete mít jistě možnost hodnotit v průběhu následujících let. Děkujeme za Vaše hlasy    
a důvěru. Poděkování zaslouží i členové výboru za získání potřebného počtu hlasů pro petici a Petr Novobilský za vkusné 
grafické zpracování volebních materiálů. 

Listopad a poslední akce, snad           
se trefím – už potřetí pořádaný Maškarní 
ples. Účast o něco vyšší než v minulých 
letech. Je vidět, že tato akce si našla 
zřejmě už svůj okruh lidí, kteří se nebojí 
udělat si i ze sebe srandu a přijít se 
vyblbnout. Podle postřehů pořadatelů se 
důmyslnost a úroveň masek opět zvedla. 
Posoudit to můžete na výše uvedených 
webových stránkách nebo svou osobní 
účastí a vzpomínkami. 

 Tolik k naší letošní činnosti. Ať se nezlobí mladí hasiči, že tady není o nich moc zmínek, ale to by bylo na další 
příspěvek, rovněž tak naše JPO, jen bych připomenul ještě jejich zásah u dopravní nehody, dojezd od vyhlášení do 4 minut. 
Byli jsme první zasahující jednotkou. Na vyproštění osoby z havarovaného auta se podílel Dalibor Žídek, Pavel Matula          
a Petr Novobilský. Další členové se podíleli na řízení dopravy. Těžce zraněnému mladíkovi v bezvědomí byl nasazen krční 
límec a na páteřové desce proběhlo vyproštění z demolovaného vozu. Po dojezdu záchranky nebyly shledány nedostatky 
při postupu a pro mladíka to znamenalo s největší pravděpodobností záchranu života. Naštěstí nebylo nutné speciální 
nářadí pro otevírání vozu. Dveře se povedlo vypáčit přihlížejícím ještě před naším příjezdem. 
 Chtěl bych poděkovat všem členům sboru, kteří v letošním roce investovali svůj volný čas a energii do chodu 
našeho sboru, je to čím dál tím náročnější. Někteří tahouni sboru dokončili studia, zaměstnání nedovoluje to, co bylo 
možné ještě nedávno, zakládají či rozšiřují rodiny atd. Občerstvené vedení sboru se s letošním rokem ale vypořádalo se ctí 
a novinky, které se letos vyskytly, dopadly dobře. Děkujeme rovněž všem sponzorům, na které se obracíme při většině 
našich akcí, ať už to jsou soutěže nebo plesy, a doufáme, že nám zachováte svou přízeň i nadále. 
 Co na závěr? Dívám se na příspěvek z roku 2008, ve kterém nevěřícně komentuji slibované zlevnění elektřiny 
ČEZem. Jak to dopadlo, vidíme. Čeká nás ještě i citelné zdražení tepla, situace podobná se zaváděním vodoměrů. Spotřeba 
vody klesla na třetinu a cena vody zisky zanedlouho dorovnala. Nyní se zateplováním paneláků klesá rapidně spotřeba 
tepla a dá se čekat něco podobného. Prostě koncový zákazník, ať dělá, co dělá, bude stejně platit jako mourovatý. To byl 
sice postřeh hlavně pro města, ale i pro nás, kteří topíme kombinovaně nebo jen tuhými, se už něco chystá. Uhlí je 
nežádoucí a nevěřím, že to bude řešeno slevou plynu. Dost teoretizování, požáry stejně budou, ať budeme topit čímkoliv, 
přesto nebo spíše proto se snažme, aby jich tady v okolí bylo co nejméně. 
 Všem spoluobčanům vyřizuji ještě od všech členů našeho sboru přání klidných svátků vánočních a ke zdraví ještě 
mnoho úspěšných a krásně prožitých dní v nastávajícím roce 2011. 
 Nashledanou nejen na akcích Sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích. 

 
        Za výbor SHČMS SDH Fryčovice              Novobilský Jiří 
                        jednatel 

 
 
 
 

http://www.sdhfrycovice.ic.cz/
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Triatlonová sezóna 2010 Kamila Adamovského 
 
Do sezóny 2010 jsem vstupoval bez konkrétních plánů a závodů, neměl jsem žádné sponzorské zajištění (hospodářská světová 
krize). Spoléhal jsem se jen na vlastní zdroje, to co si v dané době budu moci finančně dovolit. Tímto jsem se musel vzdát i startu 
na některém z kvalifikačních IRONMANŮ na Havaji, což nebylo v mých finančních možnostech. 
 Zimní příprava probíhala bez problémů (bez nemoci, zranění) až na příliš dlouhé špatné počasí, které nepřálo hlavně 
cyklistickým tréninkům. Prvního závodu jsem se zúčastnil, tak jako každý rok CZECHMAN (1,9-90-21 km) v Mělicích u Pardubic.   
O co víc jsem se těšil na vstup do závodní části roku, o to víc se mi osud stavěl proti. Týden před závodem jsem onemocněl,      
což znamenalo, že první start budu muset odložit na příště. V den odjezdu jsem se však cítil skvěle, jako by mě nemoc vůbec 
nezastihla, a tak jsem nabral směr Mělice. Toto se mi však vymstilo. Závod jsem při vstupu do běžecké části vzdal (poprvé 
v životě), v ten moment jsem se cítil hrozně! Nedoléčené tělo mi to vrátilo, a tak jsem si musel dát více času na odpočinek            
a doléčení, k nabrání sil na příští závod, kterým byl IRONMAN (3,8-180-42 km) MORAVIAMAN Otrokovice MČR v dlouhém 
triatlonu, kde jsem obsadil 30. místo ze 145 startujících časem 1 hodina 53 minut. Dalším závodem byly poloviční vzdál. 
GRAFIMAN v Olomouci, tento závod dal zabrat všem závodníkům, bylo 38

0
C. Dokončil jsem na 26.místě ze 176 startujících časem 

4 hodiny 57 minut. Po tomto závodě následoval můj nejoblíbenější SLOVAKNAN (3,8-180-42 km) v Nitře, dosáhl jsem  na něm 
zatím svého nejlepšího času v IRONMANU, a to 9 hodin 50 minut, což stačilo na 23.místo z 67 starujících. Po tomto závodě jsem 
opět silně začal přemýšlet o mém zatím nesplněném snu, vybojovat si v kvalifikaci účast na legendární IRONMAN HAWAII. A tak 
jsem si začal ze všech sil shánět finanční (sponzorskou) podporu. Bez té se to nedá zrealizovat. Té se mi dostalo od Obce 
Fryčovice. Díky vstřícnosti starosty obce p. Volného. Je to zatím sice jen kapka v moři, ale ….. snad to vyjde. Pokrylo by to dost 
nákladné startovné na IRONMAN ZÜRICH 2011, což je jeden z mnoha kvalifikačních závodů a můj nejdůležitější závod v příštím 
roce. Motivace je obrovská, obzvlášť, když na IRONMAN HAWAII 2011 oznámil start sedminásobný vítěz  Tour de France Lance 
Armstrong. Zazávodit si v jednom závodě s takovou legendou se nestává každý týden. Ale ještě zpět k sezóně 2010. Týden po 
SLOVAKMANu jsem závodil na Máchově jezeře DOKSYMAN (1,9-90-21 km). Vyzkoušel jsem si zde absolvovat absolutně dva těžké 
závody v jednom týdnu (musel jsem si sáhnout hluboko na dno). Umístil jsem se na 47. místě  ze 149 startujících časem 5 hodin   
a 19 minut.  
 Závěrem chci poděkovat všem, kdo mi fandil a finančně podpořil. Snad to tak bude i nadále: OBEC FRYČOVICE, MARTIN 
MASOPUST (výrobní, svářečské a montážní práce), KAMIL ČÍŽEK, DUŠAN IVÁNEK (cyklomateriál), ZBYNĚK TUČNÝ, VÁCLAV 
HOŘELKA, MILAN NOVÁČEK, KAMIL PASÍRBEK. 
               Kamil Adamovský 
 
 
 
 
 

 

U n i e   r o d i č ů   v e   F r y č o v i c í c h   p o ř á d á 
v   k u l t u r n í m   s á l e   O b e c n í h o   d o m u 

 
 
 
 
 

      hraje skupina Nautilus trio 

z a č á t e k  19 hod 

                                Bohatá tombola  - hlavní cena zvěřina 
                                       Občerstvení – guláš, chlebíčky, jednohubky 
                                                              V s t u p n é   70 Kč 

Srdečně zvou pořadatelé 

                     Celý výtěžek  plesu je využit pro žáky ZŠ F r y č o v i c e 
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Oddíl kopané 
Oddíl kopané reprezentující TJ Sokol Fryčovice oslavil v letošním roce 75. výročí založení a aktivní činnosti v obci 

Fryčovice. K tomuto výročí byl uspořádán turnaj přípravek za účasti jak českých, tak i slovenských družstev, mimo jiné 
Frýdku Místku, Žiliny, ale také našich mladých nadějí. Je nutno dodat, že jsme se mezi věhlasnými soupeři neztratili,             
a důkazem toho je, že náš Patrik Štefek se dokonce stal nejlepším střelcem turnaje. 

Ve 14 hodin se odehrálo to nejdůležitější - byl zahájen slavnostní aktiv za účasti zástupců okresu a dosud žijících 
legend, které nás v minulosti velice úspěšně reprezentovaly na sportovním poli. Po malém pohoštění si každý z hostů 
odnesl drobné upomínkové předměty připomínající toto krásné výročí, klubovou vlaječku a DVD, na kterém je 
zaznamenán vznik oddílu a jeho činnost až po jeho současnost.  

Na závěr slavnostního dne se ještě utkaly legendy Fryčovic s Válcovnami plechu Frýdek-Místek a vrcholem bylo 
utkání současných hráčů se soupeřem z Brušperku. Obě utkání skončila vítězstvím našich družstev, takže panovala 
naprostá spokojenost. 

V současné době reprezentuje TJ Sokol Fryčovice pět mužstev, mezi které patří naši nejmenší, což je přípravka, 
starší žáci, dorost, A mužstvo dospělých a B mužstvo dospělých, tzv. Juniorka. V letošním roce nás nejvíce potěšil dorost, 
jenž pod vedením trenéra Miroslava Poláška suverénně prošel okresní soutěží a vybojoval postup do okresního přeboru. 

A nyní pro zajímavost -  jak si naše družstva vedou:  
 
Přípravka  - 8. místo v brušperské lize, trenér Havlík Marcel  
Starší žáci  - OP regionální soutěž  - 4. místo,  skóre: 25 : 29, bodů: 15, postupují první dva, trenér: Petráš Jiří 
Dorost - okr.přebor - 5. místo, skóre 36 : 17, bodů: 24, ztráta na první místo: dva body, ambice opět na postup,  

trenér Miroslav Polášek 
Muži B -  okr.soutěž -  13. poslední místo,  skóre 17 : 41, bodů 7 , největší zklamání ze všech družstev,  trenér 

Polášek Miroslav 
Muži A  - 1.B.tř.sk. D -  4. místo,  skóre 29 :28, bodů 23,  ztráta na první místo čtyři body,  ambice hrát o špici 

tabulky,  trenér Somr Miroslav 
 

Oddíl kopané děkuje za podporu výboru TJ Sokol Fryčovice, zdejšímu obecnímu úřadu, všem fanouškům                    
a příznivcům, pořadatelům, lidem starajícím se o občerstvení při mistrovských zápasech, restauraci Sokolka a přeje všem 
krásné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2011. Zároveň zve všechny hráče, příznivce i širokou veřejnost na v pořadí 
již 6. fotbalový ples, který se koná 22. ledna 2011 v kulturním sále obecního úřadu. Začátek je v 19 hodin, k tanci                    
a poslechu bude hrát oblíbená kapela Modrý Blankyt Ládi Holuba. Předprodej místenek bude včas oznámen                          
na fotbalových stánkách www.tjsokolfrycovice.webnode.cz,  nebo přímo na pozvánce na ples. O občerstvení a tombolu 
bude bohatě postaráno, takže nezbývá nic víc než přijít a bavit se!    Srdečně zvou pořadatelé. 

 

     

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 

… aneb za světlem dobrých skutků 

1.1. 2011- 14. 1. 2011 

Vánoční období také letos završí Tříkrálová sbírka. Tato dobročinná akce se v celostátním měřítku uskuteční již 

po 11. Jsou oblasti, kde je tento lidový zvyk stále živý.   

Ve Frýdku-Místku již několik let tříkrálovou sbírku zahajuje slavností průvod. Tři králové na koních, družina, 

koledníci a desítky lidí vyrazí od kostela sv. Jakuba, aby oklikou dojeli na místecké náměstí. Cestou se průvod rozrůstá.      

Na náměstí čekají na příjezd tří králů stovky lidí. Jsou zaujati scénkou o jejich cestě do Betléma a děťátkem v jesličkách. 

Smyslem tříkrálového průvodu je především charitativní sbírka.  

V naší vesnici se zatím osvědčilo rozmístění pokladniček v prodejnách firem Prodex, Kozubek, Kublák a také 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dvě skupiny koledníků, kteří chodí od domu k domu a lidé je rádi vidí stát u svého 

prahu s přáním štěstí, zdraví do nového roku, nám pomalu odrostly. Obracím se  a hledám malé koledníky (např. maminky 

s dětmi na mateřské dovolené, které se scházejí na nové faře, … ) . Je nesmírně důležité, aby se i do povědomí mladých 

zakódovalo, jak je nezbytné pomáhat.   

„I z malých pomocí mohou vzniknout zázračné a velké činy. Nikdy neodmítej pomoc, která ti nepřinese hmotný zisk.“  

(Joanna de Angelis) 

Koledníci 

Skupinky chodí od domu k domu a koledují, přinášejí lidem radostnou zvěst vánočních svátků a obdarovávají je 

tříkrálovými cukříky a kalendáříky. Přicházejí v mraze i plískanici ve svém volném čase. Proto je milé, když je u dveří 

uvítají hrníčkem horkého čaje. 

http://www.tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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 Vedoucí skupinky má při koledování viditelně vystavenou průkazku se jménem a číslem pokladničky, do které 
vybírají. 

 Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, který je vedoucí povinen na požádání předložit. 

 Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s razítkem městského nebo obecního úřadu. Je označena 
logem charity. 

 Dále je závazné, že vedoucí skupinky nesmí být mladší 15 let.  

 Po ukončení koledování vedoucí skupinky odevzdá pokladničku a průkazku zpět svému asistentovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každý rok jsou peníze získané tříkrálovou sbírkou pečlivě rozděleny na 
podporu projektů zaměřených na ty z nás, kteří jsou různým způsobem handicapováni, nemocní, staří a opuštění. 
Vaše peníze skutečně pomáhají. Vloni byly využity na: 

 Zajištění činnosti  DC  Maják  pro psychicky nemocné 125.000 Kč 

  
 Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské  

      a pečovatelské služby v domácnostech  203.527 Kč 

 Zajištění činnosti  Poradenského centra ve Frýdlantu n. O. 75.000 Kč 

 Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež       100.000 Kč 

 Podpora provozu Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu n. Ostravicí 
 
50.000 Kč 

 Zajištění činnosti  Terénní služby ZOOM 50.000 Kč 

 Zajištění činnosti  Domu pokojného  stáří u Panny Marie Frýdecké 200.000 Kč 

 Pomoc postiženým zemětřesením na  Haiti 50.000 Kč 

  
Lidé kteří jsou ochotni vypomoci s přípravou a realizací TS, nechť se obrací na níže uvedené telefonní číslo. 
Současně prosím širokou veřejnost o podporu nejen finančním příspěvkem, ale i dobrou radou, pomocí                     i 
modlitbou.  
 
 „Nikdy nestůj stranou a neobviňuj nikoho za stav světa, ale začni jednat a udělej pro něj něco ty sám.“                  
(Eileen Caddyová) 
 
Kontakt: 
Anna Vyvialová 

dobrovolnice Charity F-M 

Mob.: 774 930 957 

E-mail:vyvi.ana@seznam.cz 

 

Další informace: 
Jiří Cachnín 

koordinátor pro Tříkrálovou sbírku 

jiri.cachnin@caritas.cz 

Mob.: 733 676 672, www.fm.charita.cz 

mailto:jiri.cachnin@caritas.cz
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Oznámení Severomoravský vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. 
 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové 
ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2011 takto: 

 
VODA PITNÁ (vodné)  29,16 Kč/m3 (bez DPH) 32,08 Kč/m3 (vč. 10% DPH) 
VODA ODVEDENÁ (stočné) 26,34 Kč/m3 (bez DPH) 28,97 Kč/m3 (vč. 10% DPH) 

 
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu 2011, 

popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 
 
 

 
 
 

 

 

NÁBOR DO DÍVČÍHO DRUŢSTVA KOPANÉ  
 
Děvčata máte dlouhou chvíli – nevíte co s volným časem? 
 
Přijďte trochu rozhýbat tělo, naučit se novým věcem a pobýt v dobrém dívčím 
kolektivu. 
 
SK Brušperk – dívčí kopaná pořádá dne 17.12.2010 nábor nových fotbalistek ve 
Sportovní hale Brušperk od 16:00 do 17:30 hodin. Přijďte v doprovodu alespoň 
jednoho rodiče. 
 
Čekají Vás kromě tréninků, také zápasy na fotbalových turnajích i v zahraničí 
nebo zápasy v rámci Brušperské ligy. 

 
Dostavit se mohou všechny zájemkyně od šesti let věku.  
 
Dívky do 15 let hrají Brušperskou ligu již druhým rokem a  ženy ( již 
od 14 let) od letošní sezóny začaly hrát Divizi žen. V kádru máme 
holky z Brušperka, Kateřinic, Fryčovic, Krmelína i Ostravy. 
 
Kontakt na trenéry :  
Zdeněk Morys – 739 094 599 nebo Rostislav Golla 739 094 588                                                                        
nebo na www.holkyzbrusperku.webnode.cz 
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Fryčovický zpravodaj č.4/2010 
 

Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 

které jsou podepsány. 
 

Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: 
Obecní úřad Fryčovice, Fryčovice 83     739 45 Fryčovice 

nebo  případně posílejte na internetovou adresu: 
podatelna@frycovice.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz 

 
Inzerce, bez fakturační adresy nebude zveřejněna! 
Informace na tel.č.   603 99 66 44  Ing. Vratislav Konečný 

 

Uzávěrka č.1/2011 bude: 14.března 2011 ! 

 

mailto:podatelna@frycovice.cz
mailto:vrata.konecny@seznam.cz

