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Váţení občané, 
 
 zima, která nenávratně skončila, prověřila tuhými mrazy veškeré tepelné izolace a zvýšené náklady       
na topení negativně ovlivní rozpočty jak rodinné, tak obecní. S přicházejícím jarem se probouzí nejen příroda, 
ale také stavební činnost. 
 V naší obci budou i v letošním roce realizovány dvě důleţité stavby, které byly dlouhodobě připravovány. 
Jsou to rekonstrukce budovy a zahrady mateřské školy (MŠ) a kanalizace obce. Opravy budovy MŠ mohly začít aţ 
po přestěhování dětí a nejnutnějších pomůcek do uvolněných tříd v základní škole. Celá akce proběhla              
za vydatné pomoci rodičů dětí mateřské školy v průběhu jarních prázdnin. Rekonstrukce budovy MŠ, která jiţ 
byla zahájena, by měla být dokončena do konce června. V průběhu července a srpna bude provedena 
rekonstrukce zahrady a rozšíření parkoviště. Na opravu areálu MŠ jsme získali dvě dotace ze dvou různých 
programů. Ve výběrovém řízení byla na rekonstrukci budovy MŠ vybrána firma O.K.D.C. Ostrava a na rekonstrukci 
zahrady a parkoviště firma PSVS. Doufám,ţe naplánované termíny výstavby budou dodrţeny a děti nastoupí       
do nové školky začátkem září. 
 Druhá stavba, jejíţ realizace bude zahájena v letošním roce, je kanalizace obcí Hukvald a Fryčovic, 
svedená do čističky odpadních vod v Brušperku. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele této 
největší investiční akce naší obce. Plánované zahájení stavby je v září letošního roku a doba výstavby je dva 
roky. Bliţší informace k této stavbě, která se více či méně dotkne kaţdého občana Fryčovic, budou podány        
na veřejném jednání s projektantem a zajišťovatelem této stavby. 
Uvedené akce budou tvořit největší poloţky v rozpočtu obce na rok 2012, který se bude schvalovat na jednání 
zastupitelstva obce dne 28. března 2012. 
 Závěrem se obracím s ţádostí na Vás, váţení občané, abyste při úklidu svých zahrad a ořezávání 
ovocných stromků nezapomněli na ořezání větví, které přesahují do prostoru místních komunikací a tím 
způsobují zhoršení průjezdu vozidel. Také upozorňuji, ţe sypání odpadů na břeh řeky nebo na veřejné 
prostranství je projevem vandalismu a je zakázáno. 
 
           Ing. Jiří Volný 
               starosta    
 

 
Informace pro občany … 

 
Obec Fryčovice měla na počátku roku 2011 celkem 2 366 obyvatel a ke konci roku 2011 to bylo 2364 obyvatel, 

coţ představuje úbytek o 2 obyvatele. 
Do Fryčovic se v roce 2011 nově přihlásilo 49 občanů, odhlásilo se jich 48. V roce 2011 se celkem narodilo          

17 dětí, z toho 8 děvčat a 9 chlapců. Zemřelo 20 občanů, 12 ţen a 8 muţů. 
V loňském roce byly ve Fryčovicích uzavřeny 3 občanské sňatky. 

 
Na zdejším obecním úřadě bylo provedeno  543 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody 

opisu či kopie s předloţenou listinou. 
 

Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 58 ţádostí o výpis z rejstříku trestů, 45 ţádostí o výpis 
z katastru nemovitostí a 18 ţádostí o výpis z obchodního rejstříku. 

 
Bc. Kateřina Matušková 

Matrikářka 
 



Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 22. prosince 2011 

 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 
6/54 
Schvaluje 
program jednání 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 12. 2011  
6/55 
Volí 
návrhovou komisi ve sloţení: 

- Ing. Roman Pecka 
- Ing. Jiří Lanča 
- p. Leo Volný 

6/56 
Určuje 
ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 12. 2011 

- Ing. Vratislav Konečný 
- Ing. Zbyněk Adamovský, Ph.D. 

6/57 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
6/58 
Schvaluje 
rozpočtové  opatření č. 2 na rok 2011 
6/59 
Schvaluje  
rozpočtové provizorium pro rok 2012 ve stejné výši jako za stejné časové období roku 2011 na straně příjmů i výdajů, platné 
do schválení rozpočtu na rok 2012 
6/60 
Vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č. 1/2011 ze dne 22. 12. 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce 
Fryčovice č. 1/2010 ze dne 08. 12. 2010 o místních poplatcích. Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů činí 450,- Kč na osobu a rok   
6/61 
Rozhodlo 
o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na spolufinancování projektu „Blíţ 
přírodě, blíţ světu“ – rekonstrukce budovy MŠ v obci Fryčovice 
6/62 
Neschvaluje 
převod pozemku parcelní číslo 1221/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 598 m2, k.ú. Fryčovice do vlastnictví 
Obce Fryčovice z majetku České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za úplatu               
6/63 
Rozhodlo 
ve věci nabídky převodu pozemku od Moravskoslezského kraje poţádat o bezúplatný převod pozemku zastavěných místními 
komunikacemi  a to p.č. 529 o výměře 7408 m2, p.č. 603 o výměře 4514 m2, p.č. 2158 o výměře 5393 m2, p.č. 2391/4 o 
výměře 1812 m2, vše ostatní plocha, silnice, v k.ú. Fryčovice do vlastnictví Obce Fryčovice 
 

Ing. Roman Pecka           Ing. Jiří Volný 
místostarosta            starosta 

 

 

Pravidelné očkování psů proti vzteklině 
 

Dne 12. května 2012 bude MVDr. Kateřina Lančová provádět ve Fryčovicích pravidelné očkování psů proti 
vzteklině, a to: 

 
13:00 – 13:15 na Ptáčníku 
13:20 – 13:50 u p. Kuběny 
14:00 – 14:40 u Sokolovny 
14:50 – 15:30 u prodejny OVO BRIX 

 
Poplatek za jednoho psa činí 120,- Kč, vezměte s sebou zdravé zvíře a očkovací průkaz. 

 

 



Projekt „Chuť bez hranic“ 
 

 Dne 21. 2. 2012 byl zahájen projekt Chuť bez hranic, který vznikl na základě smlouvy o vzájemné 
spolupráci mezi obcemi Fryčovice a Mszana (Polsko). Jak jiţ jsme Vás informovali ve Fryčovickém zpravodaji 
č.3/2011, byla tato spolupráce podepsána 3.6.2011. Smlouvu za naši obec podepsal starosta Ing. Jiří Volný           
a za polskou stranu Mgr. Miroslaw Szymanek, starosta obce Mszana. 
 Celý projekt není zaměřen jen na poznání regionální gastronomie, ale také na navázání osobních 
kontaktů mezi našimi národy. První setkání se uskutečnilo 21. 2. 2012 v obci Mszaně v kulturním domě. Oficiální 
název setkání, jak ho pojmenovali naši polští partneři, byl „Festival sledě“. 
 Setkání začalo tím, ţe pro nás polská strana přistavila autobus k obecnímu úřadu, kde nastoupilo          
50 občanů z naší obce. V této skupině byli zástupci organizací, jako jsou dobrovolní hasiči, zahrádkáři, někteří 
členové Klubu seniorů, zástupci TJ Sokol Fryčovice, vedení základní a mateřské školy a zástupci obce. O dobrou 
zábavu se postarala Dechová hudba Fryčovice pod vedení pana Petra Strakoše.  
 Po příjezdu na místo nás uvítal v překrásně vyzdobeném sále ředitel kulturního střediska pan Tomasz 
Miler, který je zároveň koordinátorem projektu. Poté dostali slovo starostové obou obcí a představili všechny 
zúčastněné organizace. O dobré jídlo se postaraly místní hospodyně, které připravily, jak jiţ z názvu akce 
vyplývá, speciality z mořských ryb. Při konzumaci těchto specialit nám kuchařky představily jednotlivé pokrmy    
a také z jakých surovin byly připraveny. Jak uţ bylo výše zmíněno, k tanci a poslechu nám hrála dechovka 
z Fryčovic, kterou si velmi pochvalovali nejen naši občané, ale také polská strana. Vzhledem k výborné náladě 
všech zúčastněných bylo naše první společné setkání ukončeno aţ ve večerních hodinách. 
 Samozřejmě, ţe tímto setkáním celý projekt nekončí, a proto uvádím termíny další plánovaných akcí 
tohoto projektu: 
 
 Březen 2012 – Velký půst a velikonoce: 24.03. 
 Červen 2012 – Dětský Den: 3.06 
 Červenec 2012 – Léto v plném proudu: 8.07. 
 Srpen 2012 – Kouzlo podzimu: 25.8. 
 Září 2012 – Hřibobraní: výlet na houby pro 50 osob. Az budou houby.(29.9) 
 Listopad 2012 – Slezské posezení: 10.11. 
 Leden, únor 2013 – Práce na vypracování a zveřejnění publikace a vydání knížky (1000 výtisků) 
 Březen 2013 – promo akce na podporu publikace „Fryčovice – Mszana. Chuť bez hranic“ v sále pro 100 osob.    

 
  
I na těchto dalších akcích bychom se měli aktivně podílet, a to zejména přípravou tradičních pokrmů z našeho 
kraje. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak k dobré náladě.   
 
                                                                                             Ing. Roman Pecka 
                                                                                             Místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Koordinátor projektu pan Tomasz Miler,                    Připravená ochutnávka rybích specialit       Dechová hudba Fryčovice 
starosta Ing. Volný 

a starosta Mszany Mgr. Szymanek 

 

 

 



 

                     Co se děje u skautů ? 
 

Vánoční svátky přešly jako voda a my jsme se pustili znovu s vervou do „ práce „ . 

Konečně máme i název našeho oddílu - jmenujeme se 1. oddíl Jelci Fryčovice. 

Jistě vás zajímá, proč takový název. Jeho významy jsou dva. Kdysi u nás pobýval jeden skaut, Kuboš se jmenuje. Byl se podívat 

také v oboře a ptal se, jak že se jmenují ta zvířata - myslel Jelence. Druhý den si ale na jejich název nemohl vzpomenout            

a zkomolil jej. Tak vznikl název Jelci poprvé. Podruhé vznikl, když jsme název už po několikáté vymýšleli a padaly různé 

návrhy. Zazněl i tento zkomolený a v tom se přidal jeden z vedoucích, který řekl, že Jelec Tloušť se jmenuje ryba, která tady       

v řece žije. Název oddílu byl jasný... 

Děti jsme během roku rozdělili do družin. Jedna nese název Jelci a druhá Jelenci. 

Jak jsme obdarovávali Betlémským  světlem 

Byl den před Vánoci. Vyrazili jsme v 16:00 hodin, pro jistotu se 

dvěma lucernami - co kdyby jedna zhasla. Postupovali jsme podle 

seznamu, na který se zájemci mohli napsat v krámku Fantazie nebo 

v kostele. Zpočátku vše vypadalo jako lehce splnitelný úkol. Vše 

klapalo jak mělo, všichni nás již čekali s připravenými 

lucerničkami. Překvapilo nás,  že si lidé mysleli,  že za světlo se 

platí. Vysvětlili jsme, že tato ,,služba,, je zdarma. První paní se 

rozplakala. Píši o tom, protože takto se to opakovalo ještě 

několikrát. Nechtělo se nám tomu uvěřit. K některým zájemcům 

jsem dorazili se zpožděním, ale to jen proto, že v průběhu roznášení Betlémského světla jsme byli dodatečně 

požádáni, abychom světlo roznesli také dalším spoluobčanům. A tak jsme se ocitli několikrát v místech, kde 

jsme už byli. Obdarovali jsme 25 domácností. Věříme, že svíčka zapálená Betlémským Světlem vám všem 

přinesla mnohdy tak potřebné zastavení, pokoj a lásku do vašeho domova. 

Mikuláš v Kozlovicích 

 Naše děti se zúčastnily mimo jiné i akce v Kozlovicích pořádané pro malé skauty z celého našeho 

střediska. V neděli 4. 12. 2011 nás okolo 13.30 hod. naložil autobus na zastávce U Bramborárny a plné očekávání 

odvezl na "místo činu" v sále obecního úřadu v Kozlovicích. Děti se sice ze začátku musely trochu rozkoukat        

a otrkat (nové tváře, neznámé prostory...a taky to, že tam naše fryčovické byly nejmenší), ale byly hodně 

šikovné a hned, jak se trochu vzpamatovaly, snažily se zapojit do soutěží, které byly pro ně připravené             

a nesly se v tom duchu, že jednotlivé úkoly mají osvobodit Mikuláše ze závislosti na počítačových hrách,         

aby zase mohl rozdávat dětem radost v podobě mikulášské nadílky. Program byl dobře promyšlený                    

a zorganizovaný a jednotlivé hry vycházely z počítačových her od strategicky nejsložitějších až po nejjednodušší 

(PAC-MAN), kdy se Mikuláš postupně zbavoval své závislosti na hrách. Po úspěšném vysvobození Mikuláše se 

všichni dočkali zasloužené odměny.Nakonec jsme unaveni, ale spokojeni nastoupili do přistaveného autobusu     

a odjeli domů. 

      Děkujeme za skvělé odpoledne a super program. 

 



Jak se nám daří práce ?  

Pokračujeme zdárně v celorepublikové hře "Cesta časem". 

Po prosincovém kole, jehož zadáním byla schůzka s Old skauty a naučení se staré skautské písně, nás hned        

na rozjezd "nakoplo" zjištění, že naše fotografie je v celostátním časopise pro vlčata a světlušky - ve "Světýlku". 

Ve třetím kole je mimo jiné úkolem četba literatury Jaroslava Foglara - Jestřába a také shromáždění co nejvíce 

podpisů skautů z našeho střediska. 

Více se můžete o naší hře dočíst na stránkách http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/7034-cesta-casem-

vysledky-a-tvorba-2.-kola/, kde naleznete výsledky. 

 K našim dalším aktivitám patří prohlubování znalosti skautské praxe, hraní her, poznávání přírody          

a různé jiné dovednosti. Naše první letošní akce byla ve znamení čtení "Rychlých šípů", hraní her a zápasu 

bowlingu v místní restauraci. I když koule nebyly z nejlehčích, děti se snažily a společně s námi si to užily. 

  

                   hra bowlingu                   čtení Foglara 
 
 

fotografie našeho oddílu v časopise 
                       Světýlko 

 

Dvě schůzky nám zpestřilo povídání o činnosti cizinecké policie a následné dělání otisků prstů, které se dětem 

moc líbilo. Všichni už se těšíme, až počasí bude příznivé pro výlety do přírody, abychom  mohli například 

sledovat ptáčky ve volné přírodě, ne jenom na krmítku, které jsme vyrobili.   

Co nás čeká a doufáme, že nemine? Letos dokončíme soutěž "Cesta časem", kde jak jsme psali, si vedeme 

dobře. V nejbližší době máme v plánu navštívit ZOO Ostrava a z peněz utržených za prodej námi vyrobených 

svíčníků a také za sběr starého papíru adoptovat zvíře, které si děti vyberou, a zároveň i okouknout, co je          

v ZOO nového. Další naší akcí bude výstup společně se skauty z celé republiky na Ivančenu, kde na mohylu 

společně s nimi položíme také své kamínky z Fryčovic. Bude to naše první veliká cesta - pojedeme vlakem,          

i autobusem a kus pěšky. http://www.ivancena.cz/ Začínáme rozvíjet i spolupráci s místními zahrádkáři. 

Plánujeme s nimi společné setkání plné povídání o rostlinách, květinách a stromech. A mnoho a mnoho dalšího, 

co nás čeká. K tomu nejvýznamnějšímu bude jistě patřit náš tábor.(Ale o tom až příště )  

     TEE-PEE, Pirát, Pavli a Jana Prokopová 

Bližší informace o oddílu získáte na www.skauti.frycovice.sweb.cz 

nebo na telefoním čísle p. Volná  605 452 287.                                                          Radka Macášková admin. 

http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/7034-cesta-casem-vysledky-a-tvorba-2.-kola/
http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/7034-cesta-casem-vysledky-a-tvorba-2.-kola/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2936474116&to=http%3a%2f%2fwww%2eivancena%2ecz%2f
http://www.skauti.frycovice.sweb.cz/


Z historie Fryčovic  - 22. Část 
 

Vodní stavby – pokračování 
 
 Budování mostů znamenal pokrok v cestování a usnadňoval překonávání řeky i v době zvýšené hladiny, 
nemluvě o povodni. Předtím se jezdilo přes řeku brody, ke kterým byl upraven z břehů sjezd, a některé se 
dochovaly dodnes. Třeba na horním konci vedle lávky, dále po proudu vedle mostu na cestě kolem p. Rymla, 
potom u obchodu, u bývalé správní budovy JZD, přejezd na Kamenec nad mostem u p. Kaluse, u sokolovny        
do „ţidovské ulice“, vedle lávky k hasičské zbrojnici, ze Špluchova k prodejně Prodex a pod dolním mostem. 
Kromě těchto přejezdů byly i jednotlivé sjezdy, třeba na napájení dobytka a také se na řece pralo prádlo. 
 Pro pěší byly jiţ dříve budovány lávky. Jejich stavba byla jednoduchá, zpravidla dvě dlouhé klády přes 
celou řeku, z horní strany otesané na rovno a spojené, některé byly dokonce i bez zábradlí. Ale také byly z horní 
části přibité desky, byly širší a měly jedno nebo obě zábradlí. A hlavně byly na jednom břehu uvázané, aby je 
neodnesla velká voda a snadno se pak znovu postavily. Lávka při p. Kalusovi byla navíc podepřena piloty. Lávky 
se budovaly poměrně nízko nad hladinou, proto roku 1861 postavila obec 3 ţelezné lávky, které jiţ stály vysoko 
nad hladinou a nemohla je zasáhnout ţádná velká voda. O sto let později byla postavena ještě čtvrtá lávka pod 
Hrabinou. 
 Aţ do provedení regulace v 60. letech 20. století byly ochrana břehů a regulace řeky nákladnou 
záleţitostí obce. I kdyţ do roku 1848 se na ní podílela i vrchnost. Mezi regulační prvky patřilo nabití dřevěných 
pilotů u břehu v zákrutech řeky, aby je voda nepodemlela. Potom přešla povinnost od vrchnosti na státní úřady, 
tedy na okresy a zemi. 
 Zdá se, ţe v minulosti nebylo řečiště tak hluboké jako dnes a povodně často braly břehy. Se zvyšujícím se 
zalidněním a tím pádem větší spotřebou potravin se více začala obdělávat půda a výsledkem byla změna vodního 
reţimu. Voda při deštích rychleji odtékala, povodňové vlny se zvyšovaly a řečiště se prohlubovalo. To se stalo 
v roce 1895, kdy se řečiště dále prohloubilo a strhlo vodní stav. Proto obecní výbor povolil majitelům vodního 
práva postavit vodní stav výše proti proudu asi 100 m, aby nemuseli nákladně stavět stav vyšší a dostali potřebný 
spád. Jenţe v roce 1909 přišla znovu velká voda a vodní stav strhla a řečiště se ještě více prohlubovalo. Obecní 
výbor se potom 10. 6. 1917 usnesl, aby majitelé vodní stav opravili, nebo se vodního práva vzdali. Ti se ho vzdali 
a výbor se dále dohodl, ţe je třeba vybudovat v řece přepady, dnes říkáme splavy, aby se dno řečiště dále 
neprohlubovalo. Ty se však realizovaly aţ po více neţ 50 letech při regulaci řeky. 
 Regulaci Ondřejnice ubylo starostí s opravou vodních stavů, břehů, mostů a dalších oprav. Pro ilustraci 
uvádím alespoň ty největší velké vody a jimi způsobené škody: 
 
28. 6. 1783 poškozený vodní stav, v zápisu je rozpočet na opravu 
17. 7. 1785 žádost Jiřího Hlaváče o opravu vodního stavu 
1795  odnesen ultradolní stav 
1816  žádost mlynářky Viktorie Kubalové č. 7 o opravu stavu 
1828  žádost mlynáře Veselého o obnovu stavu 
1865  odnesen velkou vodou stav u školy 
2. 8. 1880 stoletá povodeň trvala do 4. 8., že pamětníka nebylo a strhla tři mosty 
24. 5. 1895 po bouřce stržen mlýnský stav na horním konci 
20. 6. 1902 na opravu břehů dostala obec zemskou podporu 4.300 Kč 
19. 6. 1909 znovu stržen stav na horním konci, ale již nebyl obnoven 
17. 7. 1913 velká voda větší než v roce 1880, strhla všechny lávky a oba starší mosty, zůstal jen nový betonový most 
23. 6. 1924 po bouřce velká povodeň jako v roce 1913 
30. 8. 1966 a znovu pak 5. 9., stoleté povodně, kdy na dolním konci vystoupila voda 1 m nad silnici 
 

 K vodním stavbám můţeme přiřadit i odvodňování pozemků, které začalo na začátku druhé poloviny     
19. století. Je o něm zmínka ze schůze Hospodářského spolku paskovského. Diskutovalo se v něm o způsobu 
odvodňování kamenným štětem. Rozvoj polních meliorací nastal po roce 1900, kdyţ Vojtěch Kublák absolvoval 
školu v Brně, zaměřenou na meliorace. Ve Fryčovicích bylo ustanoveno 1. vodní druţstvo, jejímţ předsedou byl 
Josef Kublák. V letech 1902 – 1904 bylo odvodněno 114,7 ha. Ve 2. vodním druţstvu bylo za předsednictví Josefa 
Kuběny odvodněno v letech 1908 – 1911 350 ha. V roce 1932 bylo ustanoveno ještě 3. vodní druţstvo, kterému 
znovu předsedal Josef Kuběna, a odvodnilo 280 ha. 
 Po skončení 1. světové války se začal zrychlovat rozvoj zemědělské výroby, zvyšovaly se počty 
hospodářských zvířat a modernizovaly se domácnosti. To s sebou neslo zvyšující potřebu pitné vody. První 
skupinový vodovod vznikl v oblasti fojtství a školy v roce 1928 a vodu odebíral z pozemku Františka Mičaníka      
na Sovinci. Smlouva podílníků byla podepsána 5. 6. 1932 a podílníky byli: Ludvík Mičaník (č.50), Albín Mičaník    
(č. 84) a Josef Mičaník (č.87), dále Josef Konečný (č.40), František Olšovský (č.61), Antonín Lanča (č.65), Ludvík 
Brus (č.78), František Borák (č.82). Tento skupinový vodovod funguje dodnes. 
Druhý skupinový vodovod byl veden se Sýkorova gruntu (č. 228), dnes Karel Kublák, a zahrnoval domy                
od p. Dvorského k Ondřejnici aţ po Kubláky. Třetí skupinový vodovod byl tzv. Laníkův ze zřídel pod lesem na Bílé 



straně, čtvrtý na roli Aloise Lanče (č. 272) a pátý byl veden ze Sovince pro horní konec od Ludvíka Ivánka          
(č. 121) aţ po Zahradníka (č. 171). 
 V roce 1932 se započalo s výstavbou velkého vodovodu pro Brušperk z Hůrek, Fryčovice však na něj 
nebyly připojeny. Pro ně se začalo s budováním státního vodovodu opět z Hůrek, ten musel být posílen 
z Kruţberského přivaděče. Spotřeba vody začala prudce stoupat, mimo jiné zavedením koupelen 
v domácnostech,  a výše postavené domy byly často bez vody. To se podařilo vyřešit aţ vybudováním přehrady na 
Ostravici a posílením našeho vodovodního řádu. 
 
          Jaromír Kublák 
 

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2012 
 

 V prvních lednových dnech roku 2012 proběhla v naší obci tradiční 
Tříkrálová sbírka. Uţ po dvanácté navštívili naše domácnosti tři králové 
s přáním pokoje tomu domu (K+M+B 2012 nade dveřmi). Všem občanům dali 
moţnost prostřednictvím charity přispět potřebným, a to i na určených 
místech. 
Sbírka si získala důvěru lidí, coţ je potěšující, protoţe také díky ní se nám 
daří podporovat stávající sluţby nebo rozvíjet nové projekty. Dříve bylo 
koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro 
chudé. Chudoba má v kaţdé době svoji novou podobu, a tak je výtěţek        
TS určen na podporu sluţeb, které poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v celé ČR a účastní se jí 
kolem 50.000 koledníků. Většinou z řad dětí a mládeţe. Také v celookresní 
působnosti je tato akce podmíněna širokou spoluprácí charity s farností, 

obecními a městskými úřady a stovkami dobrovolníků. 
Letošních výsledků bychom nedosáhli bez obětavosti a ochoty 
koledníků. Poděkování za pomoc patří: Janu Nevludovi, Tomášovi 
Prčíkovi, Romance Prčíkové, Magdalénce Petrášové, Adélce 
Dostálkové, Zdeňce Volné a jejím dětem, Silvii Laníkové a jejím 
dětem, Michalu Jamrozovi a Haně Vyvialové (11.208,-Kč). 
Velmi děkujeme také firmě Kozubek, která nám jiţ několik let 
vychází vstříc s umisťováním kasičky do jejich prostor (2.829,-Kč). 
Další dík patří i kadeřnictví paní Laníkové (4.158,-Kč). 
Jeden z největších výnosů v obci bývá kaţdoročně zaznamenán 
v Kostele Nanebevzetí Panny Marie (8.748,-Kč). Poděkování tedy 
patří i dárcům, kteří zde přispěli. 
 

Rozpečeťování pokladniček a počítání jejich výtěţků 
proběhlo jako kaţdý rok na Obecním úřadě ve Fryčovicích 
pod dohledem paní Jany Nevludové, charitního pracovníka 
pana Pacla a dobrovolnice Anny Vyvialové.  
Díky vašim příspěvkům byla letos vybrána zatím nejvyšší 
částka, a to 26.943,- Kč.  
 

VŠEM PŘISPÍVAJÍCÍM OBČANŮM NAŠÍ VESNICE 
UPŘÍMNĚ DĚKUJI. 

Zajímavosti 
Srovnání s okolními obcemi v roce 2012: 

Obec Výtěžek v Kč 

Brušperk 54.773,- 

Hukvaldy 58.612,- 

Kozlovice 71.569,- a 8 EURO 

Palkovice 81.332,- 

Staříč 37.976,- 

 
 



 
Přehled výtěţků naší obce v jednotlivých letech: 

Rok Výtěžek v Kč 

2007 10.635,- 

2008 14.224,- 

2009 18.527,- 

2010 21.048,- 

2011 22.755,- 

2012 26.943,- 

 
Celkem se tedy za tuto dobu v naší obci vybralo 114 132,- Kč. 
 
Záměry Charity Frýdek-Místek pro Tříkrálovou sbírku 2012 aneb na co bude výtěžek sbírky použit: 

 Na vybudování Centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké  

 Na činnost Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby 

 Na zajištění provozu Denního centra MAJÁK pro psychicky nemocné 

 Na činnost Terénní služby ZOOM pro psychicky nemocné   

 Na částečné pokrytí provozních nákladů Klubu Nezbeda- nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  

 Na činnost Terénní služby REBEL pro děti a mládež  

 Na provoz střediska PRAMÍNEK pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě 

 Na zajištění provozu Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 

 Na částečné pokrytí provozních nákladů Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu n.O. 

 
Kompletní přehled výtěţků z TS naleznete na webových stránkách www.fm.caritas.cz nebo www.charita.cz. 
 
„Zlo nemůžeme ve světě zcela vykořenit a nemáme být zaměřeni pouze na to, co zlého se všude děje.             
Ale usilovat o věci dobré tam, kde žijeme.“ Autor neznámý 
 
    Anna Vyvialová, dobrovolnice Charity F-M 

 

 

 

Krátké ohlédnutí za rokem 2011 v Obecní knihovně ve Fryčovicích 
 

 
Své povídání musím začít trochou statistiky. 

 
V uplynulém roce bylo přihlášeno 312 čtenářů, z toho 112 dětí do 15 let. Oproti loňskému roku je to nárůst o 34 

čtenářů. Do knihovny zavítalo celkem 5 290 návštěvníků, z toho 16 na on-line katalog, který byl zprovozněn 
koncem října. Internet vyuţilo 424 návštěvníků. 

 
Vypůjčeno bylo celkem 11 801 dokumentů, z toho 3 589 časopisů. 

 
Ke konci roku 2011 čítal kniţní fond 8 413 knih. Nakoupeno bylo 357 knih a vyřazeno 118. 

 
V této souvislosti bych chtěla zmínit pana Michala Volného, který knihovně daroval 

větší mnoţství téměř nových knih. 
 

V říjnu byl zprovozněn jiţ zmiňovaný on-line katalog, do kterého můţete 
nyní nahlédnout i mimo knihovnu. Odkaz najdete na našich webových stránkách nebo na webových stránkách 

Obce Fryčovice. 
 

Během celého roku probíhaly akce pro děti, ať to byly knihovnické lekce, výtvarná soutěţ „Kam létají draci“ a 
taky třetí „ Noc s Andersenem“, kdy s námi v knihovně přespalo 31 dětí. 

 
Sadílková Nataša  Obecní knihovna 

 

 

 

http://www.charita.cz/


Rostlinolékařské  informace  pro  rok  2012 
Škůdci: 

 
Jabloně  -  Květopas jabloňový. Obr. 1, 2, 3.  Je to malý, asi 4 mm velký 

šedivý brouk nosatec. Samička klade vajíčka do květních pupenů, larvy vyţerou 

pestík, pupeny hnědnou a zasychají. Kdyţ takový pupen roztrhneme, uvnitř je 

bílá larva květopase, larva přelézá do dalších pupenů a zničí několik poupat. 

Kdyţ je květopasů málo a jabloně mají velkou násadu květů, tak za nás udělají 

probírku. Horší je, ţe si vybírají některé odrůdy, které pak nemají ani jablíčko, 

a někde je úroda velká a plody malé. Dospělci zimují v půdě a na jaře vylézají a 

ţiví se okusem rašících pupenů. V tuto dobu je 

nejúčinnější kontrola i postřik. Jestli máte na zahradě květopase se 

přesvědčíte, kdyţ ráno, kdy je chladno, vezmete velký světlý deštník, obrácený 

dáte pod větev do které pak klepnete. Ztuhlí brouci napadají do deštníku. 

Ovocnáři povaţují za škodlivou hranici tří a více brouků na sto poupat. 

Květopas je náš domácí a má spoustu přirozených nepřátel, jeho škodlivost 

není proto pravidelná. Já sám jsem pozoroval, 

jak z jabloně silně napadené květopasem 

odnášeli tyto larvy mravenci do mraveniště 

jako potravu. Postřik se provádí  v době, neţ se objeví dostatečně velká květní 

poupata, později jsou jiţ v poupatech nakladená vajíčka a zásah je neúčinný. 

Pokud pod jabloněmi něco jiţ kvete (orsej atd.), stříkejte večer, pozor na 

včely. 

 Přípravky:  Calypso 480 EC, Mospilan 20 SP, Reldan 40 EC, Karate 2,5 WG, 

Novodor FC, Talstar 10 EC, Torant.  

 

Peckoviny  -  Pilatka švestková.  Je to drobná muška, šedočerné barvy, několik mm velká. Patří mezi 

blanokřídlý hmyz. Její larvy vyţírají začínající semeno v malém plůdku po odkvetení. Někdy můţete pozorovat 

opad 4 – 5 mm velkých plodů. Kdyţ takový plod rozříznete, je uvnitř vykousaný, někdy tam najdete i larvu. 

Jedna larva vykouše 3 – 4 plody. Někdy bývá zničeno aţ 90% plodů a přes bohaté kvetení zůstane na stromě jen 

několik plodů. Ne vţdy je neúroda způsobena šárkou. Pilatka napadá hlavně slivoně (švestky, ryngle, mirabelky). 

O mnoţství pilatek se přesvědčíte vyvěšením bílých lepových desek na strom na počátku kvetení peckovin. Ve 

Fryčovicích  a okolí je pilatek hodně a monitoring není ani nutný.  Vlastní chemická ochrana se provádí, kdyţ 

začínají opadávat bílé korunní plátky. V tuto dobu jiţ včely květy nenavštěvují a pilatky začínají klást vajíčka.   

     Přípravky: Calypso 480 SC, Reldan 40 EC, Zolone.  Opět stříkejte raději večer .  

 

Peckoviny  -  Vrtule třešňová.  Je to pestře  zbarvená moucha velká asi 4 mm. Vylézá z půdy v době, kdy začíná 

rozkvétat bez černý. Kolik jich ve své zahradě máme, zjistíme vyvěšením ţlutých lepových desek na třešně. 

Bude-li těchto desek  dost, tak to do značné míry nahradí i chemické ošetření. Rané odrůdy třešní vrtule 

nenapadá.  Je to rekordman v délce spánku. V polovině července je většina třešní  zralá a larvy z nesklizených 

plodů zalézají do půdy, kde se kuklí a čekají zase  aţ do konce května, kdy v podobě mouchy  vyletují. Chemické 

ošetření se provádí asi za 14 dní po vylíhnutí  vrtulí.   

                       Přípravky:  Calypso 480 SC, Decis 2,5 EC, Decis EW50, Mospilan 20 SP, Reldan 40 ec.  

 

Rybíz  -  Vlnovník  rybízový. Obr. 5,6.   Je to bělavý protáhlý roztoč, velký asi 0,2 mm. Napadá hlavně černý 

rybíz, ale i bílý, červený a někdy i angrešt. Ţe máte na zahradě tohoto nepříjemného škůdce, poznáte podle  

nápadně zvětšených  kulatých pupenů (viz foto). V těchto pupenech se dá jiţ během ledna a února najit velké 

mnoţství  roztočů, kteří  se při kaţdém oteplení dále uvnitř pupenů mnoţí. Tyto pupeny zaschnou a na jaře 

z nich vylézají  roztoči a napadají nově se tvořící pupeny. Napadené keře špatně rostou, úroda je malá a keře 

v případě velkého napadení usychají.  Zahrádkáři  mohou  tohoto škůdce výrazně omezit (ne zlikvidovat) 

vylamováním těchto zvětšených pupenů. Chemická ochrana se provádí  1x těsně před rozkvětem a jednou po 

odkvětu, je ale málo účinná.   

     Přípravky: Magus 200 SC, Omite 30 W. 



Pouţití dravého roztoče je rovněţ málo účinné, neboť  dravý roztoč je teplomilný a při nízkých teplotách neloví. 

Vlnovník je aktivní  i při teplotách nad  5 °C.   Šikovní  pěstitelé si mohou černý rybíz ozdravit přemnoţením, kdy 

sadbu nebo řízky ponoříme na 30 minut do vody teplé 50 °C.  Tímto roztoče usmrtíme.  Problém je, ţe noví 

roztoči se na naše rybízy dostanou z nemocných keřů od sousedů na nohách včel v době kvetení.  Je to 

karanténní škůdce a v ovocných školkách se musí napadené keře spálit.  

 

Jabloně  -  Obaleč jablečný.  Červivé jablko všichni dobře známe. Můţe za to drobný motýlek asi 1 cm dlouhý, 
jehoţ housenky vyţírají plody. Zimu přečkává housenka v pavučinovém zámotku v úkrytech na kmeni, v trávě i 
jinde. Na jaře se kuklí a motýli vyletují od poloviny května. Samičky po oplodnění kladou vajíčka na vyrůstající 
plody, které pak housenky vyţírají. Tyto plody jako drobné a zelené opadávají na zem. Po ukončení ţiru 
housenky hledají  vhodný úkryt. V teplém roce se líhne druhá generace, která pak napadá jiţ dozrávající plody. 
Housenky se pak kuklí ve skladovém prostoru. Poškozené plody zahnívají. Ochrana: V ovocných sadech 
s úspěchem pouţívají metodu matení  samců. Jsou to plastové trubičky, ze kterých se uvolňuje feromon 
roztouţené samičky v takové intenzitě, ţe samci nejsou schopni samičku najít. Ta pak klade neoplodněná 
vajíčka, ze kterých se nic nevylíhne. Toto je ale účinné jen při ošetření dostatečně velké plochy.  Na zahrádkách 
by k nám přiletěly oplodněné samičky od sousedů. Další metoda je pouţívání feromonových lapáků, na které se 
přilepí samci hledající  samičku. Je to ale ochrana jen částečná, oplodněná samička můţe přiletět od souseda, 
který lapáky nemá. Další biologický boj spočívá v pouţívání  virových preparátů.  Jde o speciální virus, který 
napadá pouze housenky obaleče a pro ostatní ţivočichy je naprosto neškodný. (Přiklad: králičím morem  se 
nakazí jenom králíci a přitom je tento virus všude rozšířený a mnohokrát nás tímto virem komáři infikovali). Tato 
ochrana je účinná a ve Švýcarsku se takto ošetřuje 40 % ovocných sadů.  U nás by se měl tento přípravek objevit 
pod názvem Madex Twin a Madex Top.  Poslední moţnost je pak chemická ochrana. Motýli se líhnou v květnu, 
vhodnou dobu zjistíme pomocí feromonových lapáků. Asi za 8 dnů po vylíhnutí začínají samičky klást vajíčka, 
v tuto dobu je vhodná chemická ochrana. Chemická ochrana proti druhé generaci není nejlepší, neboť vajíčka 
jsou kladená na jiţ dozrávající plody. 
        Přípravky: Calypso 480 SC,  Mospilan 20 SP,   Dimilin 48 SC, Reldan 40 EC,  Spintor.  
 
Zeravy  (tuje)  -  Molovka zeravová : Obr. 7.  Je to drobný motýlek, 

rozpětí křidel asi 5 – 7 mm, k nám se molovka  dostala ze Severní Ameriky 

asi v roce 1988. Molovka vyţírá chodbičky uvnitř větvičky, opatrným 

podélným  rozříznutím hnědé větvičky je moţné spatřit  housenky nebo 

chodbičky. Molovky se líhnou počátkem června. Pokud ráno zatřepeme 

větví tuje, vyletují drobní motýlci (jako mol). V tuto dobu rostliny 

ošetříme. Účinnost je velmi  dobrá, ale je nutné ještě koncem června 

postřik opakovat, neboť líhnutí probíhá postupně.    

Přípravky:  Mospilan 20 SP, Dimilin 48 SC.  

Choroby :     
    
Broskev  -  kadeřavost:   První ošetření  je nutné v době, kdy začínají prášit lísky.  

Přípravky: Champion 50 WP,  Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC. 

V případě deštivého počasí je nutné postřik opakovat,  ale jinými přípravky. 

Přípravky: Delan  750 SC, Dithane Neo-Tec,  Dithane M 45, Novozir MN 80,  Syllit 65 3WP. 

 Je dobré přidat ještě smáčedlo.  Ošetření v případě, ţe se jiţ choroba projevila je téměř neúčinné. Rozumné je 

ostříhat všechny napadené listy. 

 

Peckoviny  -  Moniliový úžeh.  Obr. 10.  Tato choroba je dnes hodně rozšířena a 

podílí se na hojném odumírání třešní a višní.  Je to houba, která prorůstá z květů do 

větviček, a v případě silného napadení  hnědnou  a odumírají  plodonosné větvičky, 

případně i celé větve. Houba vytváří v květech jiţ napadených rostlin slizovité 

kapičky plné výtrusů a na nohách ji pak rozšiřují včely při opylování. Postřik 

provádíme poprvé na počátku kvetení a pak ještě jednou v plném květu. V ovocných 

školkách jiţ nabízejí pěstitele odrůdy třešní a višní, které jsou vůči této nemoci 

odolnější. V kaţdém případě doporučuji chemické ošetření. Do plodů se tento přípravek nedostane a pro včely je 

neškodný.  

Přípravky:  Baycor 25 WP, Horizon 250 EW, Lynx,  Ornament 250 EW, Sporgon 50 WP, Talent,  Teldor 500 

SC, Rowral 50 WP. 



Angrešt  -  Hnědé padlí  (americké padlí).  Hodně se šířící choroba, která dovede úplně zničit angrešty. 

Kupujete-li nové rostliny, ţádejte odrůdy odolné  vůči této nemoci.  Je zajímavé, ţe rostliny pravidelně  hnojené 

chlévským hnojem jsou vůči této nemoci velmi odolné.  Ošetření 1x při rašení – před květem a 2 – 3 x po 

odkvětu. Vhodný je také 1 postřik po sklizni. O mnoţství postřiku rozhoduje,  jak je tato choroba ve vašem 

regionu rozšířená.  

  

Přípravky: Bioan, Bioton, Discus, Kumulus WG, Sulikol 750 SC, Bayleton 25 WG, Fundazol 50 WP, Karathane 

LC, Rubigan 12 EC.  Přidat smáčedlo. 

 

Jádroviny  -  Strupovitost jabloní .  Jedná se hlavně o jabloně a hrušně.  U jabloní napadá hlavně plody a listy, 

u hrušně i větve a kmen.  Je to hodně rozšířená a nebezpečná choroba.  Problém dělá hlavně při skladování 

ovoce, kdy napadené plody rychle hnijí.  Důleţité je vědět, ţe houba přezimuje na spadaném listí a plodech. 

Hlavně ale na drobných zaschlých plodech,  které  zůstaly přes zimu na stromech.  Důleţitá je proto preventivní  

ochrana, to znamená spadané listí kompostovat, nenechat na stromech suché plody (houba umí zabránit, aby 

tyto napadené plody spadly na zem).  Problém je, ţe tuto prevenci neudělá soused a pak nezbývá neţ chemické 

ošetření. Šíření této choroby je závislé na počasí a ovocnáři mají program, který jim s ohledem na  počasí hlásí 

vhodný okamţik chemického ošetření.  V kaţdém případě je důleţité jedno ošetření při rašení a další hned po 

odkvětu.  Teplota při postřiku by měla být  7°C  a výše.   

Přípravky:  Novozir MN 80, Polyram WG, Rubigan  12 EC,  Scora 250 EC,       Syllit 65, Topas C 50 WP,  Zato 

50 WG,  Baycor,  Captan 50 WP,  Dithane,  Clarinet 20 SC. 

 

Hrušně  -  Rez hrušňová.  Obr. 12.  Je to houba dvoubytná, to znamená, ţe 

střídá dva hostitele. V tomto případě je to jalovec chvojka, jalovec čínský, jejich 

příbuzné nebo kříţence, ne náš jalovec obecný . Druhým hostitelem je právě 

hrušeň.  Na jalovci napadá kmen a větve a ţije na něm trvale, na hrušni pouze 

listy. Protoţe v zahradách přibylo okrasných jehličin, rozšířila se i tato choroba.   

Nemohou se nakazit hrušně mezi sebou, ani jalovce.  Vţdy je nutný přenos mezi 

hrušní a jalovcem.  Stačí proto zlikvidovat napadený jalovec  a hrušně jsou 

zdravé. V případě, ţe se nedaří najít napadený jalovec, je nutná chemická 

ochrana.  Jedno ošetření před květem a jedno po odkvětu.   

Přípravky:  Baycor 25 WP, Saprol New,  Topas C 50 WP. 

 Podobně jako rez hrušňová škodí i rez rybízová  (obr. 19-21), která střídá borovice a rybízy. U borovic se jedná 

hlavně o pětijehličkové borovice (vejmutovka atd.) a rybízy a angrešty. Ochrana: likvidovat napadené borovice 

(pokud je to moţné) a postřiky rybízu po odkvětu .  Přípravky: Baycor 25 WP, Bayleton 25 WP, Fundazol 50 WP, 

Beaton 25 WP. 

  

Jehličnany  -  Sypavka. Obr. 18.  Je to houbová choroba , která k nám byla 

zavlečená při dovozu okrasných jehličin.  V současné  době  je hodně rozšířená a 

napadá borovice, smrky a jedle. Způsobuje ţloutnutí a opad jehličí.  Jestli je 

ţloutnutí a opad způsoben  houbovou chorobou, nebo je poškozená jiná část 

rostliny (kořeny,  větve atd. ) poznáme podle vzhledu jehlic. V případě napadení 

sypavkou jsou na jehlici vidět místa napadení – ţluté skvrny a v nich tmavé tečky 

(výtrusnice). V případě napadení jiné časti rostliny jehlice ţloutnou rovnoměrně 

bez výrazných skvrn.  Dobře účinkuje chemická ochrana, problém ale můţe dělat 

velikost stromů. U menších rostlin ošetřujeme od poloviny července do poloviny září alespoň 3 x.  

Přípravky:  Dithane M 45, Novozir MN 80 Nev,  Kuprikol 50. 

          Zpracoval   Ing. Otakar Šteffek 

 

 

 



KRBY A KOMÍNY 

Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají a s nimi rostou i účty za teplo. Stále více domácností se proto 

vrací k topení tuhými palivy. Moderní trendem se stala instalace krbových vloţek a kamen. V počátku letošního 

roku byl nárůst tohoto typu vytápění ještě více umocněn panujícími klimatickými podmínkami a s tím rostlo i 

nebezpečí vzniku poţárů.  

 Zásady poţární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaţeny v nařízení vlády č. 

91/2010 Sb., o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo 

účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu) do provozu nebo po 

kaţdé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče i po komínovém poţáru je 

povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je 

drţitelem ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví tj. kominík, která ale zároveň musí být revizním 

technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizním 

technikem spalinových cest.  

Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o 

jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně a při sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a 

po skončení topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty 

svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky - kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména 

odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.  

 Dále je povinností majitele nemovitosti u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty, 

a to 1 x ročně, kterou rovněţ provádí kominík. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení 

bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení 

spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, 

půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené 

revizi, čištění nebo kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.  

Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického 

stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky kominíky!   

Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku poţárů není pouhá planá hrozba, za období od 1.11.2009 do 

28.2.2010 došlo k osmi poţárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu, či kouřovodu,  za stejné období na 

přelomu roku 2010 a 2011 došlo k 12 poţárům a  od 1.11.2011 do 16.2.2012 došlo k 19 poţárům, kdy příčinou byl 

špatný stav komínu, či kouřovodu, případně špatná instalace krbu. Bohuţel tyto čísla nám jasně ukazují 

vzrůstající tendenci. 

Rovněţ při instalaci a provozování krbových vloţek a kamen je nutné dodrţovat zásady poţární ochrany, 
protoţe špatně instalovaný krb můţe být zvlášť v dřevostavbách velmi nebezpečný. Bezpečné zásady pro 
navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny jak v návodech výrobců, tak např. 
v ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.  

Ţe se nevyplatí dodrţování zásad poţární ochrany podceňovat, dokládají i následující příklady poţáru. 
Dne 1.2.2012 cca v 02:00 hod došlo k poţáru rodinného domu ve Frýdlantu Nové Dědině, kdy tento dům byl 
poţárem zcela zničen a majiteli vznikla škoda 2.500.000,- Kč. Příčinou poţáru byla prasklina v komínovém plášti. 
K dalšímu poţáru, kde se škoda vyšplhala na 2.500.000  Kč,- vyjíţděli hasiči do Rychaltic dne 1.2.2012 cca ve 
12.00 hod. Příčina poţáru bylo špatné napojení kouřovodu do komínového tělesa.  

 

nprap. Ing. Dalibor Kubátka 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Frýdek-Místek 
vrchní inspektor PO 

 
Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá zájezd do divadla Jiřího Myrona 

na pohádkový muzikál 

M R A Z Í K 
Pohádkový muzikál na motivy slavné ruské filmové pohádky reţiséra Alexandra Roua. 

1. D U B N A  2012 
ODJEZD AUTOBUSU 15.00 (zastávka U Konečných, most u Slavíka, přes vesnici se zastávkami u správní budovy ZD, 

mostu u Mateřské školy a hostinec u Špeku, zastávka U koupaliště.) 

Prodej vstupenek kaţdý den do 14. hod. v kanceláří Oú Fryčovice v 1. patře 
u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 511 896 



Kulturní a školská komise pořádá koncert k svátku matek 
 

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ 
 

Vystoupí hudební soubor Zdeňka Černohouze zastoupený uměleckou agenturou VIOLA. 
 

Jedná se o pásmo písní staropraţské a kramářské, o písničky lidové ze všech koutu naší vlasti,  zvláště pak o 
písně valašské a slovácké.Písničky známých a populárních autorů, jako jsou např.F. Mikulecký, K. Hašler, 

J.Vejvoda, K. Vacek a další. 

18. KVĚTNA 2012 
v Obecním sále kulturního domu Fryčovice 

začátek 18.00 hod, vstupné 50 Kč 
Prodej vstupenek  přímo na místě v den konání koncertu. 

 
Kulturní a školská komise pořádá pod vedením tanečního mistra p. J. Riedla 

 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
 

9. září 2012 – 24. listopadu 2012 
 

Cena 1200 Kč 
 

Přihlášky se budou přijímat do konce července nebo do naplnění kurzu. 
Počet míst je omezen kapacitou sálu. 

V roce  2013 se kurz nekoná až zase v roce 2014 
( z důvodu střídání tanečních kurzů ze Starou Vsi n/Ondřejnicí ) 

 
 

Kulturní a školská komise pořádá 
 

TANEČNÍ KURZ PRO PÁRY 
( ?  aţ 99 let ) 

9. září – 13. října 2012 
 

Cena 800 Kč 
Uskuteční se 5 lekcí + závěrečná 

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

 

 

Fryčovický zpravodaj č.1/2012 
 

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.2/2012 bude: 18.6.2012 

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


 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


