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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 8.prosince 2010 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 
2/11 Schvaluje program jednání 2. zastupitelstva obce, konaného dne 8.12.2010 
2/12 Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Konečný Vratislav, p. Ranocha Zdeněk, Ing. Lanča Jiří 
2/13 Určuje ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce, konaného 8.12.2010: p. Masopust Martin, 

Ing. Richard Kavka 
2/14 Schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Fryčovice 
2/15 Rozhodlo o zřízení: a) výboru finančního ve složení: předseda p. Kuběna Leo, členové: p. Kublák Jaromír, 

Ing. Lanča Jindřich, Ing. Adamovský Zbyněk Ph.D., Ing. Gřesová Jiřina 
2/16 Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 
2/17 Schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2011 ve stejné výši jako za stejné časové období roku 2010 na 

straně příjmů i výdajů, platné do schválení rozpočtu na rok 2011 
2/18 Rozhodlo o přenesení pravomoci Radě obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu do výše 500.000,- Kč 

na paragraf a v případě přijetí dotace a jejího čerpání do výše poskytnuté dotace 
2/19 Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č.1/2010 ze dne 8.12.2010 o místních poplatcích 
2/20 Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č.2/2010 ze dne 8.12.2010 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Fryčovice 

2/21 Stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1.1.2011 
2/22 Rozhodlo o poskytnutí daru pro TJ Sokol Fryčovice  a zároveň schvaluje darovací smlouvu 
2/23 Rozhodlo o prodeji pozemku PK 2471/2 k.ú. Fryčovice o výměře 1050 m2 p. Karlu Masopustovi, bytem 

Fryčovice, za celkovou cenu 7 350,- Kč 
2/24 Konstatuje ověření ve smyslu s ust. §54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Fryčovice 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 

2/25 Vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.5008/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2004 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 
Územního plánu obce Fryčovice s účinností od 1.1.2011. 

 

 

 



Z historie Fryčovic – 19. 

Komunikace 

 Přes Fryčovice vedla prastará obchodní cesta. Tehdy vedly cesty zpravidla od obce k obci a také je obce 
udržovaly. Tedy cesty obecní. V roce 1787 se začala stavět silnice z Příbora do Místku a dále, tzv. „císařská“,           
a tento název se udržel až do nedávné doby. Tato obchodní cesta již Fryčovice minula, kromě Zámrklí. Obecní 
cesta vedla z větší části řečištěm po nánosové straně, menším po břehu. Nutno dodat, že koryto řeky nebylo tak 
hluboké jako nyní a při povodních se voda rozlévala a trochu měnila tok. Dnes je koryto hluboké a voda se vylije 
maximálně na dolním konci u mostu. Někde u ústí Košice se cesta od řeky odklonila a pokračovala ke křižovatce    
na Staříč a dále na Místek a Těšín. Od zmiňované křižovatky pokračovala po hrázi rybníka přes Brušperk, Starou 
Ves do Ostravy. 
 V letech 1834-1841 se cesta z Brušperka přes Fryčovice a Staříč do Místku obnovovala. V kronice je o tom 
zmínka v zápise z 20. listopadu 1841 – „jak se staříčská nová cesta odváděla, utratil obecní Auřad za pivo 2zl“. 
V téže době byla také budována cesta z Hukvald k císařské silnici, přesněji v letech 1837-1842. Brzy potom byla 
obecní cesta vyvedena z řečiště a vedena z Rychaltic po břehu rybníka a dále po dnešní trase. 
 Provoz po cestách nebyl tenkrát nijak velký, odpovídal lidnatosti, většinou se jezdilo ze dvora přímo          
do pole. V 18. a hlavně v 19. století se řečiště stále více prohlubovala, sjízdnost řečištěm se zhoršovala. Způsobilo 
to intenzivnější polní hospodaření, více orné půdy, změnil se vodní režim. Rychlejší odtok vody způsoboval 
povodňové vlny. Zvýšení lidnatosti a zvyšování hospodářského rozvoje kladlo nové nároky na komunikace a využití 
vodní síly, která byla hlavním zdrojem mechanické energie. Téměř po celé 19. století. V protokolu obecního 
výboru z 29.11.1873 jsou pověřeni k vyšetření nevyhovující cesty řečištěm starosta Fr. Měrka a radní Jan Lanča       
a Ludvík Kubala. 
 V roce 1778 prodala hukvaldská vrchnost brušperským soukeníkům valchu v Brušperku. Přitom se 
zavázala postavit a udržovat na dolním konci Fryčovic, asi 400 m od dolního fryčovického mlýna, ten je poblíž 
dolního mostu, vodní stav. Jenže se ukázalo, že pokles dna řečiště je velký a není možno vodu zvednout                 
do náhonu k Brušperku. Proto v roce 1796 jednal hukvaldský vrchní Anton Svoboda s brušperským soukenickým 
cechem, aby netrval na obnově stavu. Chtěl jim zajistit odpadovou vodu z dolního fryčovického mlýna. Tak se také 
stalo a dolní mlynář se soukeníky smlouvu podepsal. Situace se zhoršovala a v roce 1829 žádal mlynář Veselý 
vrchnost o postavení vodního stavu pro svůj mlýn. 
 Zbudování okresní silnice zvedlo formanský provoz, vedla tady uhelná trasa a zvedlo to potřebu zájezdních 
hostinců. Na horním konci vznikl kolem roku 1869 Chamradův hostinec a na dolním konci v dalším roce fojtův 
nový hostinec, později Tvardek. 
  Na novou trasu obecní cesty bylo potřeba vykoupit pozemky a svědčí o tom zápis v obecní pokladní knize 
z roku 1879. V té době byl již starostou třetím rokem Ludvík Kubala. Měl na tom velký podíl a předtím také            
na postavení nové školní budovy. Kladně tyto počiny hodnotil redaktor Olomouckého pozora Adolf Hill, rodák 
z Brušperka, volební kampaní Kubaly při přímých volbách do říšské rady ve Vídni. Bylo to v květnu 1879. 
 Silniční spojení Fryčovic s okolím nebylo snadné pro existenci rybníků na obou koncích Fryčovic. Rybník     
na dolním konci u Brušperka je patrný dodnes a ještě nedávno se tam říkalo Panské louky. Na horním konci je to 
méně patrné, když cesta kolem Večerka vedla po hrázi. Rybníky byly zrušeny před 130 lety. Cesta do Rychaltic byla 
po roce 1960 narovnána přímo a vede přes bývalý rybník. A také v té době byla narovnána od odbočky                 
do bývalého střediska JZD ke křižovatce na Staříč. Mnozí si ještě pamatujeme, že cesta v křižovatce směrem 
k Brušperku byla klopená. Také se této křižovatce říkalo U kříže, který tam dříve stával. Obě silnice do Místku vedly 
přes kopce a také do Příbora byly kopce. Přes Staříč kopec zůstal, přes Zámrklí byly kopce před třiceti lety 
srovnány při přestavbě silnice Hranice – Frýdek-Místek. 
 Do Brušperka vedla cesta po rybniční hrázi pod Ptáčníkem, již uvedeno výše, a za Antonínovem 
odbočovala podél potoka Kolbacha přes Klepary a dále starou trasou do horního rohu náměstí pod kostelem. 
Cesta byla dlážděná říčním kamením. Teprve v letech 1880-1886 byla trasa změněna. Od křižovatky do Staříče 
byla vedena k Ondřejnici, potom kousek podél ní a dále kolem západní hráze do Brušperka, jak ji známe nyní. 
V Brušperku však nepokračovala po staré cestě kolem Kolbacha, ale byla vedena na podezdívce do kopce            
pod náměstím a zádvořím pod náměstím k někdejší palírně líhu a dále ke Staré Vsi. Pamětníci si vzpomenou,         
že tam byla autobusová zastávka U Palarny. Kopec pod náměstím dělal problémy hlavně v zimě, koním celoročně. 



Cesta do Krmelína vedla zase přes kopec a byla zbudována v letech 1905-1908. Nynější silnice přes Brušperk je již 
rovná a byla zbudována kolem roku 1960. Pro úplnost - cesta do Trnávky byla postavena s přerušením za války 
v letech 1939-1945. 
 Přes Fryčovice velké kopce nevedly, přesto dva tady byly, i když malé, ale koňským povozům dělaly někdy 
problémy. Jeden byl a stále ještě je přibližně od ústí Košice k bývalému statku Seiberta Antonína. Druhý byl malý, 
dnes již neznatelný, při hostinci Chamrad, který byl nepříjemný v zimě, protože se na něm tvořily závěje sněhu. 
Ten byl vyrovnán rekonstrukcí v roce 1939 před německým útokem na Polsko. 
 Okresní i obecní silnice byly štěrkové a musely se neustále udržovat. Díry se zasypávaly štěrkem, pískem, 
někdy i hlínou. Člověku, který tyto práce vykonával, se někdy říkalo pohrabač. Byly to cesty za sucha prašné            
a za mokra blátivé. A protože hlavní potažní silou byli koně, voli nebo krávy, cesty byly podle toho znečištěny. 
Nutno podotknout, že nikomu to nevadilo, skoro v každé chalupě byla nejméně koza. Bezprašné úpravy se začaly 
prosazovat ve větší míře až po II. světové válce ve Fryčovicích  v roce 1964 nákladem  487 000,- Kčs. 
 Státní silnice z Příbora do Místku dostala asfaltový povrch kolem roku 1930 a silnice přes Fryčovice v roce 
1939. Z Rychaltic na obě strany byly nepříjemné kopce, které se zmírnily výstavbou nadjezdu a od Hukvald            
do Fryčovic vznikl podjezd. Původně se ke křižovatce v Rychalticích přijíždělo trochu z kopečka, který byl v úrovni 
mostu, to znamená, že byl vysoký 2 či 3 metry. 
 Rozvoj staveb silnic započal ve druhé polovině 18. století. Nejdříve se stavěly dálkové státní a potom mezi 
městy a vesnicemi v první polovině 19. století. Spojovací silnice mezi obcemi pod patronací vrchnosti stavěly 
samotné obce. Upravoval to dekret z 27.2.1829 předpisem o stavbě okresních silnic. V roce 1848 bylo 
vrchnostenské zřízení zrušeno, místo něho zavedeny okresní úřady, později okresní hejtmanství. Při nich byly 
zřízeny silniční odbory v čele s okresním cestmistrem. Roku 1865 byl vydán Silniční zákon a ještě téhož roku byly 
voleny okresní silniční výbory ze zástupců obcí. V dalších letech byli volitelé rozlišováni na vesnické, 
velkostatkářské, městské a ke konci století i na průmyslové. Počet zástupců v silničním výboru byl určován podle 
přímé daňové poplatnosti. 
 Fryčovice měly zastoupeny v silničním výboru postupně 6 občanů. Prvním byl zvolen roku 1871 starosta 
František Měrka. Ten byl znovu zvolen i v příštích volbách v roce 1874. Kromě Měrky byl v těchto volbách zvolen 
další občan Ludvík Kubala, tehdy předseda Hospodářské jednoty. Bylo mu tehdy 27 let a znovu byl zvolen  v roce 
1884, to již byl zemským poslancem. Další z fryčovických byl zvolen v roce 1896 starosta Josef Schindler a v roce 
1928 Ing. Adolf Lanča. 
 Z materiálu o volbách do silničních výborů vyplývá, jaký byl ekonomický vývoj v naší oblasti. Kvůli 
přehlednosti jsou data o daňové povinnosti převedena na jednotnou měnu, protože do roku 1900 byl hlavní 
měnou zlatý a od roku 1901 již koruna. Daňové odvody z Fryčovic činily v roce 1890 6 746 K a třeba v roce 1909 
5005 K. 
 Suma daní všech vesnic okresu činila v roce: 
1875  49 720,- K z 88 706,- K celkem vybraných daní okresu 
1890  64 594,- K ze 138 494,- K         -„- 
1909  73 659,- K z 234 143,- K           -„- 
 Vzestup daňového výnosu souvisel i v některých vesnicích s budováním průmyslu. Například 
v Kolloredově, Sviadnově nebo Paskově. Naopak pokles byl ve Fryčovicích způsoben odpisy na živelné pohromy      
a také zánikem mlýnů a mlékárny právě kolem roku 1909. 
 Z těchto čísel můžeme usuzovat, že rozvoj průmyslu začal ve větší míře až po roce 1875. Podíl daní 
placených vesnicemi z celkem vybraných daní byl v roce 1875 56%, v roce 1890 46% a v roce 1909 31%.     
Uvážíme-li, že to bylo před nějakými 130 lety, tak to není zase tak dávno. 
 
         Jaromír Kublák 
Poznámka: 
Pro majitele internetového připojení je velmi zajímavá webová stránka:  

http://kontaminace.cenia.cz   (nenechte se zmást nic neříkajícím názvem a budete překvapeni) 

Na této stránce se nachází historická fotomapa České republiky z období let 1949 – 1955. Po přiblížení na Fryčovice, můžeme 
potvrdit některá fakta z předešlého článku. Názorně zde je vidět původní vedení hlavní cesty ještě bez obchvatu, křižovatka    
U kříže apod. Zajímavý je i pohled na Frýdek-Místek z padesátých let, kdy ještě existovala zástavba okolo obou náměstí, 
v Ostravě je znát počínající výstavba Poruby nebo Zábřehu. Také je zajímavý pohled na Staré Hamry před vybudováním 
přehrady apod. Přeji hezké surfování ….          
          Vratislav Konečný 



Informace pro občany … 
 

Obec Fryčovice měla na počátku roku 2010 celkem 2 359 obyvatel a ke konci roku 2010 to bylo 2 366 obyvatel, 
což představuje nárůst o 7 obyvatel. 

 
Do Fryčovic se v roce 2010 nově přihlásilo 45 občanů, odhlásilo se jich 39. Celkem se v roce 2010 narodilo             

23 dětí, z toho 10 děvčat a 13 chlapců. Zemřelo 24 občanů, 11 žen a 13 mužů. 
 

V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavřeno 10 sňatků. 
 

Na zdejším matričním úřadě bylo provedeno v roce 2010 celkem 546 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu     
i ověřování shody opisu či kopie s předloženou listinou. 

 
Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 53 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 57 žádostí o výpis 

z katastru nemovitostí a 29 žádostí o výpis z obchodního rejstříku. Obecní úřad provedl 28 konverzí dokumentů,    
a to jak z moci úřední, tak na žádost. 

 
Občané v roce 2010 podali celkem 163 žádostí o vydání občanského průkazu a 12 žádostí o vydání osvědčení          

o státním občanství ČR. 
 
                          Bc. Kateřina Matušková, matrikářka 

 
 
Milí čtenáři, 

Opět držíte v ruce první letošní číslo Fryčovického zpravodaje, a to je čas, kdy se společně ohlížíme            
za uplynulým rokem v naší Obecní knihovně ve Fryčovicích. 
 V roce 2010 bylo přihlášeno 278 čtenářů, z toho 105 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo 5 036 čtenářů         
a bylo vypůjčeno 11 633 dokumentů. 
 Vyřadila jsem 500 knih, které byly většinou zastaralé nebo poničené, a do rubriky přirůstků jsem zapsala 
365 nových knih. V současné době čítá fond 8 174 knih a 25 druhů časopisů. V červnu jsem ukončila rekatalogizaci 
knihovního fondu a spustila elektronický vypůjční systém Clavius. 
 Během celého roku probíhaly v knihovně akce pro děti. Ať to byly knihovnické lekce, výtvarné soutěže, 
tentokrát s názvy „Jak si představuješ počítačový virus“ a „Vzpomínka na léto a prázdniny“. Opět se v knihovně 
uskutečnilo „Strašidelné spaní“ a hlavně „Noc s Andersenem“, kdy v rámci této akce jsme před knihovnou vysadili 
strom „Pohádkovník“. Jedná se o růžovou sakuru a doufáme, že nám letos vykvete a bude dělat všem radost. 
 
 Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné Velikonoce, ještě krásnější léto a dovolenou. 
 
        Sadílková Nataša, knihovnice 
 
 

Ze života KLUBU SENIORŮ 
 
 Náš klub byl založen v březnu 1994. Na začátku naší činnosti jsme od OÚ obdrželi jednu místnost ve staré 
škole a neměli jsme žádné zkušenosti s fungováním tohoto zařízení. Byla tady však skupina lidí, kteří byli ochotni 
vybudovat v naší obci zařízení pro naše spoluobčany. Aktivita zakládajících členů se vyplatila. V krátké době             
a za finanční podpory OÚ se podařilo, že klubovna byla vybavena základním nábytkem. Byl zpracován plán 
činnosti a členové se mohli scházet. Zkušenosti pro klubovou práci jsme získávali návštěvou okolních klubů. 
Během prvních 6 let jsme se dvakrát stěhovali. 
 V roce 2000 jsme od OÚ získali v adaptované staré škole nové místnosti, které byly vhodně vybaveny      
pro činnost klubu. Bylo zde opět odpracováno našimi členy mnoho brigádnických hodin. Tyto krásné místnosti 



nám dávají možnost zdárně rozvíjet naše klubové aktivity. Provoz 
klubu byl stanoven na středu od 15 do 18 hodin. V tento den se 
konají v klubovně přednášky s různým zaměřením, besedy a jiné 
zájmové aktivity, včetně přátelského posezení u kávy a čaje. Mimo 
tento klubový den jsou zajišťovány jiné klubové aktivity, jako jsou 
výstavky, vycházky, zájezdy, prezentace různých výrobků, 
zdravotní cvičení a jiné. Bohatou máme také sportovní                   
a turistickou činnost. Jsou to vycházky s různým zaměřením            
a zdatnější senioři pěstují cykloturistiku do blízkého okolí i dále. 
Pravidelně jezdíme 4x ročně na burzu do Polska a další zájezdy 
mají charakter exkurzí do různých podniků, poznání přírodních 

krás a historických památek. To byl jen malý výčet některých akcí, které pro naše členy v KS připravujeme. 
 Za dobu trvání našeho klubu to byly desítky zájmových aktivit. Kdo je členem klubu od založení, jistě si 
vzpomene, co všechno jsme společně prožili. Pro připomenutí bych uvedla: opékání buřtů, smažení vaječiny, 
návštěva vinařských závodů, Pivovar Ostravar, Nošovice, ZOO a každoročně předvánoční vycházky do Zámrklí 
spojené s posezením u stromečku při tradičním guláši. Poslední vydařenou akcí byla návštěva palírny Rudolfa 
Jelínka a plavba po Baťově kanále. Kladně byla hodnocena také exkurze do automobilky Hyundai. Všechny klubové 
aktivity jsou zaznamenávány v naší klubové kronice, kterou si můžete prohlédnout v našem klubu. 
 Velmi si ceníme podpory místních podnikatelů, kteří 
každoročně sponzorují naši tombolu při výroční schůzi. Včetně 
hudební produkce MUDr. Chalupové. Za zmínku stojí kladný 
přístup cestovní kanceláře Vítkovice TOURS, která během trvání KS 
v rámci sponzorských zájezdů umožnila našim členům navštívit 
Zlín, Luhačovice, Prahu, Jižní Moravu, zámek Lednice, sklárny        
ve Vrbně pod Pradědem a Slezské muzeum v Opavě. Je to jeden 
z příkladů, jak je možné zpříjemnit život našich místních seniorů. 
 Za veškerou klubovou činností je obětavá práce členů 
výboru, ÚD a příznivců našeho klubu, kteří se bez nároku                  
na odměnu a volný čas ochotně podíleli na organizování klubových 
aktivit. Nemůžeme také opomenout finanční pomoc OÚ, který hradí naše provozní náklady. 
 Léta přibývají i našemu klubu, ale přesto se snažíme vymýšlet nové klubové aktivity pro naše členy. Naším 
přáním je, abychom měli ve své práci další následovníky, kteří by převzali naši štafetu, protože život v našem klubu 
bude takový, jaký si jej sami vytvoříme. 
 
 Vážení občané, kdo by měl zájem o členství v našem klubu, rádi vás uvítáme. Vyplňte přihlášku                     
a odevzdejte ji v KS. 
 
      Předsedkyně Klubu seniorů, Dana Měkýšová 

 

Přihláška 
 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bydliště …………………………………………..  Datum narození ………………………………………………………...................... 
 
Rodné číslo …………………………………….   Číslo OP ……………………………………………………………..…………………..……. 
 
Datum ……………………………………………   Podpis ……………………………………………………………………………………….…. 
 
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat každou středu v KS paní Šmiřákové. 



VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2011 
…… aneb za světlem dobrých skutků 

Letošní sbírka byla Charitou ČR uspořádána již po jedenácté, ale teprve pátým rokem se do této sbírky 

zapojuje naše vesnice intenzivně.  Rozdíl je v tom, že jsou zapojeni nejen koledníci, ale i Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a prodejny, ve kterých jsou po dobu sbírky umístěny kasičky.  

Díky vašim příspěvkům byla letos vybrána zatím nejvyšší částka, a to 22.755,- Kč.  

VŠEM PŘISPÍVAJÍCÍM OBČANŮM NAŠÍ VESNICE UPŘÍMNĚ DĚKUJI. 

Přehled jednotlivých výtěžků 2011: 

Kasičky Výtěžek v Kč 
Fa Prodex 350 
Fa Kublák 1.690 
Fa Kozubek 2.779 
Kostel NPM 8.632 
Koledníci 9. 304 
Celkem 22.755 

 

Rozpečeťování pokladniček probíhalo, jako již tradičně, na obecním úřadě za pomoci koordinátora Charity F-M - J. 

Cachnína, účetní - J. Nevludové a dobrovolnice charity - A. Vyvialové. 

Prosba o nové koledníky v minulém čísle Fryčovického 

zpravodaje nevyšla naprázdno. Je vidět, že v povědomí lidí 

se ujala myšlenka pomáhat potřebným a organizovat akce 

nejen pro zábavu, ale i pro pomoc. Chtěla bych touto 

cestou poděkovat novým kolednicím Adélce Dostálkové a 

její kamarádce Petře. Samozřejmě, že patří vřelý dík i těm 

stálým: bratrům Tomášovi a Martinovi Prčíkovým 

s Magdalénkou Petrášovou, manželům Táni a Janu 

Nevludovým a Haně Vyvialové.  

 

V naší 

ostravsko-opavské diecézi se koledníkům podařilo vykoledovat 

kolem 12 milionů korun. Je to nový rekord v historii Tříkrálových 

sbírek, a to vše díky Vám, kteří jste           se zapojili a darovali 

vzácný dar – dar svého času. 

Děkuji rovněž za vstřícnost s umisťováním pokladniček              ve 

firmách Prodex, Kublák, Kozubek a v Kostele NPM. 

 

 



Zajímavosti 

Srovnání s okolními obcemi v roce 2011: 

Obec Výtěžek v Kč 

Brušperk 51.032 
Hukvaldy 50.891 
Kozlovice 65.114 
Palkovice 73.770 
Staříč 40.129 

Přehled výtěžků naší obce v jednotlivých letech: 

Rok Výtěžek v Kč 
2007 10.635 
2008 14.224 
2009 18.527 
2010 21.048 
2011 22.755 

Celkem se tedy za tuto dobu v naší obci vybralo 87.189,- Kč. Za tuto částku by potřebným mohly být 

zakoupeny např. 2–3 polohovací lůžka (dle kvality).   

Kompletní přehled výtěžků z TS naleznete na webových stránkách www.fm.caritas.cz nebo www.charita.cz. 

„Nezapomeň na osoby, které žijí v poměrech nesnadnějších, než jsou tvoje. Staň se jejich přítelem. Ideálem je 

přátelství se všemi. Finanční situace, moc, zdraví, to vše je pomíjivé. Proměň svou lásku v nejcennější vymoženost 

života, rozdávej ji všem.“   Joanna de Angelis 

Anna Vyvialová, dobrovolnice Charity F-M 

 

Upozornění POLICIE ČR 
 

Vážení spoluobčané, 

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

Brušperk. 

V současné době probíhá celorepublikové Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Sčítací formuláře přinášejí 

určení sčítací komisaři osobně občanům přímo do jejich domovů. Občané již v souvislosti se sčítáním lidu obdrželi 

leták s informacemi o kontaktních osobách a místech. Je na něm uvedeno jméno konkrétního sčítacího komisaře, 

číslo jeho průkazu a doba, kdy se distribuce formulářů na daném místě uskuteční. 

Bohužel je však nutné konstatovat, že policie ČR na celém území ČR, jak jistě všichni zaznamenali z médii, 

stále  řeší případy, kdy se pachatelé podvodně vydávali za pracovníky různých organizací, úřadů či služeb nebo 

zástupce pořádaných akcí a pod různými záminkami se snaží dostat do bytů a rodinných domů, kde poté                 

v nestřeženém okamžiku místnosti prohledají a odcizí  finanční hotovost nebo jiné cenné věci. Jedná se o muže či 

ženy působící elegantním dojmem s příjemným vystupováním, kteří nijak nebudí dojem, že se jedná                          

o podvodníka. Ve vymýšlení lží jsou pachatelé velmi vynalézaví a využívají jakékoli možnosti přesvědčit osobu, aby 

je do domu pustila. Sčítání lidu, domů a bytů by mohla být pro pachatele záminka, jak osobu přesvědčit, aby ho    

do domu pozvala. 



Ačkoli obvodní oddělení  policie Brušperk v současné době neeviduje žádný takový případ,  přesto  však 

doporučujeme občanům, aby  v případě, že osobu, která se jim představí jako sčítací komisař, neznají, nechali si  

předložit její průkaz. Ve většině případů jsou to pracovníci České pošty , které zpravidla již znáte. V žádném 

případě není nutné sčítacího komisaře, který formuláře přinese, zvát do bytu. Obezřetní by měli být občané také    

v situaci, kdy přijde neznámá osoba, která se představí jako sčítací komisař, bez předchozího upozornění a v jiný 

den. Je nutné také zmínit, aby lidé neplatili v souvislosti se sčítáním lidu žádné finanční částky. Mohli by se totiž 

objevit i pachatelé, kteří budou požadovat v souvislosti s předáním formulářů vyplacení finanční hotovost nebo 

blíže nespecifikovaného poplatku. Pokud budou mít občané jakékoli pochybnosti, mohou si informace ověřit        

na bezplatné telefonní informační lince sčítání na č. 800 879 702, popřípadě na lince obvodního oddělení Brušperk 

nebo na tísňové lince 158. 

 

Za kolektiv OOP Brušperk 

pprap.  Jiří Zamazal 

 

 

 

 

 



FRY Relax Centrum 

Vážení spoluobčané. 

FRY Relax Centrum přináší opět několik novinek, které , jak doufáme, Vás potěší a přispějí k Vaší úplné 

spokojenosti. 

Od března jsme rozšířili nabídku služeb o cvičení: 

PILATES  -     dodá Vám energii a zpevní Vaši postavu 

POWER JÓGA -     komplexní cvičení pro mysl, tělo i ducha 

 

 

Další novinkou je: 

 

Kosmetika – Markéta Šmiřáková  606 44 31 44 ( objednávky po 15.00 hod. nebo SMS) 

Všechny informace na     www:fryrelaxcentrum.cz  nebo na tel: 558 668 058 

Hlavatá Pavlína, správce   

Kulturní a školská komise pořádá již 5. rokem 
 

pod  vedením tanečního mistra pana Jaromíra Riedla 
 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
 

Kurz proběhne v kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích 
11. září 2011 – 26. listopadu 2011 

Cena 1000 Kč 
Přihlášky se budou přijímat do konce srpna nebo do naplnění kurzu. 

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

 

Loňský kurz byl naplněn a nebylo možné vzít další páry, proto zájemci o kurz 

se mohou hlásit ihned. 

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

 



Úplně nový večerní program 
Divokých koček 

 

„Já už jsem vdaná!“ 
 

29. dubna 2011 v 19 hod. 

v kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích 

Cena 200 KčCena 200 KčCena 200 KčCena 200 Kč    
Stolová úprava, možnost objednaní večeře, obsluha 

během programu i po skončení 

Lístky lze objednávat každý den do 14. hod na OÚ Fryčovice 

nebo tel. 722 511 896 u paní Glombíčkové 

 

Uděláme Váš domov krásnější 
WWW.JANETTE-DESIGN.CZ  

737 008 993 
Interiéry,kuchyně,koupelny,dekorace 

• Servis morových pil, travních sekaček 

• Prodej náhradních dílů a olejových náplní 

• Strojní broušení řetězů, nožů sekaček 
Kontakt: Kateřinice 25, tel.č. 606 902 774 

 



 

AUTOSERVIS LIBOR HLAVATÝ - AREÁL 
BÝVALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA 

FRYČOVICE  
NABÍZÍ:  

- Opravy osobních, dodávkových a nákladních vozů  
- výměny olejů a výfuků  

- Prodej náhradních dílů a baterií  
- Přípravu a provedení technické kontroly  

- Prodej a montáž tažných zařízení  
- Diagnostiku Škoda, VW, Audi  

 
Pracovní doba: Pracovní dny 8 - 16 hodin  

 
Telefon: 603105788  

603463706  
558668262 hlavaty.auto@seznam.cz  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 



www.KANCLIR.cz 
 

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00  

Tel.: 722 550 000, 732 650 203                        

ZDARMA DOPRAVA GARÁŽOVÝCH VRAT  

Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 

GARÁŽOVÁ VRATA  od 9.999,- Kč   
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.Ttypizovaná, na míru dle stavebního otvoru. 
Příslušenství na přání: tříbodové zamykaní, prosklení, větrání, zateplení, barevne provedení imitace 
dřeva, … . 

      Zajišťujeme i montáže v Ostravě a širším okolí. 

PLOTY:  Prodej a montáž. Pletiva, sloupky. Průmyslové i mobilní ploty. Svařované 
sítě. 

Pletivo v. 150cm/oko50x50, Zn+PVC, role 25m za 59,-Kč/m. Pletiva Zn+PVC od 43,-Kč/m. 
Při nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.  Jinak 300,- Kč. 

 

Pěstujeme THUJE NA ŽIVÝ PLOT.  Prodej od 10,-Kč/m. 
Máme skladem i další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY v zahradnictví. 

Stínicí tkanina neboli stínovka také u nás. 
Veškerý náš sortiment můžete vidět a objednat na našich webových stránkách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fryčovický zpravodaj č.1/2011 
Redakční rada nezodpovídá za obsah článků,které jsou podepsány. 

Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice 
nebo  případně posílejte na internetovou adresu: obecfrycovice@cmail.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz 

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

Uzávěrka č.2/2011  je: 20.6.2011 


